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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
א-ב – אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם הוי’ עושה שמים וארץ

שאלה שהיא מענה
א. מה שכתוב “מאין יבוא עזרי", הנה ידוע הפירוש על פי פנימיות הענינים1: שזהו לא 
רק שאלה, אלא גם מענה, ש"מאין" – עתיקא קדישא2, דלית שמאלא בהאי עתיקא3, “יבוא 

עזרי" – נמשך טוב בלי העלמות והסתרים, והוא הנותן עזר בכל מצב בכל זמן ובכל מקום4.

1( לקו"ת שמע"צ צ, ב.
2( ראה זח"ב סד, ב "עתיקא סתימאה דכל סתימין דאקרי אין". וראה שם גם ח"ג קנח, ב.  

3( שם ח"ג קכט, א.
4( מאג"ק ח"ז ע’ רלא )אגרת ב’צג(.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp
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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשּלֹא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

נקודות משיחות קודש - מזמור קכא מתוך "תהילות מנחם"
א-ב – אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם הוי’ עושה שמים וארץ

שאלה שהיא מענה
א. מה שכתוב “מאין יבוא עזרי", הנה ידוע הפירוש על פי פנימיות הענינים1: שזהו לא 
רק שאלה, אלא גם מענה, ש"מאין" – עתיקא קדישא2, דלית שמאלא בהאי עתיקא3, “יבוא 

עזרי" – נמשך טוב בלי העלמות והסתרים, והוא הנותן עזר בכל מצב בכל זמן ובכל מקום4.

1( לקו"ת שמע"צ צ, ב.
2( ראה זח"ב סד, ב "עתיקא סתימאה דכל סתימין דאקרי אין". וראה שם גם ח"ג קנח, ב.  

3( שם ח"ג קכט, א.
4( מאג"ק ח"ז ע’ רלא )אגרת ב’צג(.

סוף זמן  קידוש לבנה: יום חמישי בערב, י"ג ניסן

1242 עותקים של דבר מלכות הודפסו ע"י קבוצות התניא טבע הטוב להיטיב
לכבוד 120 שנה להולדתו של הרבי

1( לקו"ת שמע"צ צ, ב.
2( ראה זח"ב סד, ב "עתיקא סתימאה דכל סתימין דאקרי אין". 

וראה שם גם ח"ג קנח, ב. 

3( שם ח"ג קכט, א.
4( מאג"ק ח"ז ע’ רלא )אגרת ב’צג(.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א
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 טו  .....  שי"א'תפסח הערב חג הפסח וחג השיחות   )ה

 כח  ...  ה "כש'תפסח הערב חג הפסח וחג השיחות   )ו
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 מה  ...........  א"ש'ת ה "ק ערב פסחיום ועשת חשי  )ח

 א  ...................  , בז י ךכר חג הפסח ותשיח-ילקוט  )ט

 ס  .........  אל רכל יש ,זיכרך  קי אבותרפ חותשי-יטולק  )י

 סג  .....  כרך יז, פרק ראשון שיחות פרקי אבות -לקוטי  )יא
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 כגק  .......................................  חג הפסח וע בשל 

 לק  ...........  שיאים לתחילת חודש יסןאמירת ה  )יט
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 ם "מבר ירו עיש
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  ששת ימים תאכל מצות [ב]  הרתולקוטי   )לא
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   םיחי תתור  )לב
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  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  ) לג
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   ואל תרל"בשמ רתות  )לד
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   "בהמשך תער –המאמרים ספר   ) לה

 סור  .............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) לו

 סזר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  ) לז

 עאר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 בער  ..........................................  ד קפרק  כרוותזה ספר  ) לח

  קודש   ותרגא  )לט

 ערה   ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עור  .................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי  )מ

 עזר  ..........................  חג הפסח לשבוע ים מוח זל  )מא

בת קודש, יום  לערב ש ות רקת לדהצות סדר מ  )מב

 טער  ........................  פסח וב ראשון ושי של חג הט
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
„‚k ּתֹורה ּדּברה ּבנים ּבזה,1ארּבעה והענין . ¿∆∆ְְְְִִִֶַָָָָָָָָ

ּבמסּפר  נקּבעּו הּסדר עניני ׁשּכּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכּידּוע

ארּבע  וכן הּנ"ל, ּבנים ארּבעה ּכמֹו ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָארּבעה,

נאמרּו מצרים ׁשּביציאת לפי והינּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַהּכֹוסֹות,

ּגאּולה  ׁשל לׁשֹונֹות והּצלּתי 2ארּבע והֹוצאתי , ְְְְְְִִִֵֶַַַָ

ולקחּתי  חז"ל 3וגאלּתי ּבמדרׁשי ּכמבאר ,2 ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹ

ועלּֿפיֿזה  הּכֹוסֹות. ארּבע ּתקנּו צרי4ׁשּכנגדם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשּיכים  ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ארּבע ׁשּכל ְְְִֶֶַַַַָָָלֹומר

ּגאּולֹות, ארּבע ּבּה [ׁשהיּו מצרים ְְְִִִִֶַַַַָָליציאת

ּבּמדרׁש ּכנגד 5ּכמבאר הם הּכֹוסֹות ׁשארּבע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

(ׁשּמהם  ּפרעה עליהם ׁשּגזר ּגזרֹות ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹארּבע

הּמדרׁש מּדברי ּגם וכּמּובן ׁשארּבע 6נגאלּו)], ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ּפרעה, ׁשל ּכֹוסֹות ארּבע ּכנגד הם ְְְֵֶֶֶַַַַֹהּכֹוסֹות

יׂשראל  ׁשל ּגאּולתן נרמזה יׁש7ׁשּבחלֹומֹו א . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּמדרׁש ּדעה ּכנגד 6עֹוד הם הּכֹוס ֹות ׁשארּבע  , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

הּגאּולֹות  ארּבע ּכנגד והינּו, מלכּיֹות, ְְְְְְְֶֶַַַַַַַֻארּבע

צרי ועלּֿפיֿזה (ּגלּויֹות), הּמלכּיֹות ְְְִִֵֶַַַַַָָֻמארּבע

את  ּגם ּכֹוללֹות ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשארּבע ְְְְֶֶֶַַַַָלֹומר

הּפרּוׁשים, ׁשני ּבין לּתּו ויׁש העתידה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּגאּולה

ּבּזהר  המבאר ׁשל 8עלּֿפי ּלׁשֹונֹות ׁשארּבע ְְְִֶֶַַַַַַָֹֹ

אר  ענין הּוא ׁשּב"אמת ּגאּולה "אמת" ּפעמים ּבע ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָ

ׁשּתי  יׁשנן "אמת" ּפעמים ׁשארּבע וּכיון ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָויּציב",

"עזרת", ׁשּקֹודם "אמת" ּפעמים ארּבע ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָּפעמים,

ארּבע  הּנה ׁשּב"עזרת", "אמת" ּפעמים ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָוארּבע

ארּבע  ּכנגד הן "עזרת" ׁשּקֹודם "אמת" ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּפעמים

ּפעמים  וארּבע מצרים, ׁשּביציאת ְְְְְִִִִִֶַַַַַָהּגאּולֹות
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המקום.1) ברוך פיסקא - פסח של ד.2)הגדה פ"ו, שמו"ר ה. פפ"ח, ב"ר רפ"י. פסחים וֿז.3)ירושלמי ו, בכל 4)וארא

תשח"י  ואילך). קלט ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח ואילך). פז ע' תרנ"ח (סה"מ תרנ"ח לבנ"י אמור לכן ד"ה ראה - לקמן הבא

ואילך). קמה ע' (שם תשכ"א ועברתי ד"ה ואילך). סו ע' תשכ"א ואילך. צד ע' תשח"י (סה"מ שם.5)ותשכ"א שמו"ר

שם.6) וב"ר שם.7)ירושלמי סע"ב.8)ב"ר רטז, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומרים: פסח של בהגדה

‰¯Bz ‰¯ac ÌÈa ‰Úa¯‡ „‚k1 מצרים ביציאת לספר החובה ¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»
ארבעה  כנגד שונים, ובביטויים שונים בפסוקים פעמים, כמה בתורה נאמרה

על  להם ולספר לבנך" "והגדת המצוה את לקיים יש איתם בנים, של סוגים

ושאינו  תם רשע, (חכם, מצרים יציאת

לשאול). Êa‰יודע ÔÈÚ‰Â עלֿפי ¿»ƒ¿»»∆
ÈÈÚחסידות, ‰nkL Úe„ik«»«∆«»ƒ¿¿≈
¯„q‰ פסח tÒÓa¯של eÚa˜ «≈∆ƒ¿¿¿ƒ¿«

ÌÈa ‰Úa¯‡ BÓk ,‰Úa¯‡«¿»»¿«¿»»»ƒ
˙BÒBk‰ Úa¯‡ ÔÎÂ ,Ï"p‰ של ««¿≈«¿««

הסדר, בליל ששותים ¿»¿eÈ‰Âיין
הסדר  ליל מעניני שכמה לכך הסיבה

היא  ארבעה במספר ÈÙÏ¿ƒהם
e¯Ó‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿

BBLÏ˙בתורה Úa¯‡ שוניםÏL «¿«¿∆
‰Ïe‡b2, הקדושֿברוךֿהוא בהם ¿»

הגאולה  על ישראל לבני מבטיח

ÈzÏv‰Âממצרים È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÏ‡‚Â3¯‡·Ók , ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ«¿…»
Ï"ÊÁ ÈL¯„Óa2Ì„‚kL כנגד ¿ƒ¿¿≈¬«∆¿∆¿»
אלו לשונות את e˜zארבע לשתות ƒ¿
˙BÒBk‰ Úa¯‡.הסדר בליל יין של «¿««
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ4 ליל מאחר שעניני ¿«ƒ∆

של  לשונות בארבע קשורים הסדר

‡¯Úaגאולה ÏkL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆»«¿«
‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ למרות ¿∆¿»

ביניהם ÈˆÈÏ‡˙ההבדלים ÌÈÎiL«»ƒƒƒ«
da eÈ‰L] ÌÈ¯ˆÓ למעשה ƒ¿«ƒ∆»»

¯‡·Ók ,˙BÏe‡b Úa¯‡«¿«¿«¿…»
L¯„na5Ì‰ ˙BÒBk‰ Úa¯‡L «ƒ¿»∆«¿««≈

¯ÊbL ˙B¯Êb Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«¿≈∆»«
(eÏ‡‚ Ì‰nL) ‰Ú¯t Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«¿…∆≈∆ƒ¿¬
יש  גאולות "ארבע המדרש: ובלשון

וגאלתי  והצלתי, והוצאתי, כאן

שגזר  גזירות ארבע כנגד ולקחתי,

ארבע  חכמים תקנו וכנגדן פרעה עליהן

שנאמר  מה לקיים הפסח בליל כוסות

אקרא" ה' ובשם אשא ישועות ],כוס
L¯„n‰ È¯·cÓ Ìb Ô·enÎÂ6 ¿«»«ƒƒ¿≈«ƒ¿»

אחר  ‰BÒBk˙במקום Úa¯‡L∆«¿««
Ô˙Ïe‡b ‰ÊÓ¯ BÓBÏÁaL ,‰Ú¯t ÏL ˙BÒBk Úa¯‡ „‚k Ì‰≈¿∆∆«¿«∆«¿…∆«¬ƒ¿¿»¿»»

Ï‡¯NÈ ÏL7 ושר המשקים שר של החלומות בפרשת המדרש, (ובלשון ∆ƒ¿»≈
פסח". לילי של כוסות ארבע חכמים קבעו מכאן בידי, פרעה "וכוס האופים:

L¯„na ‰Úc „BÚ LÈ C‡6Úa¯‡ „‚k Ì‰ ˙BÒBk‰ Úa¯‡L , «≈≈»«ƒ¿»∆«¿««≈¿∆∆«¿«
˙BiÎÏÓ,(אדום יון, פרס, ‰BÏe‡b˙(מצרים, Úa¯‡ „‚k ,eÈ‰Â «¿À¿«¿¿∆∆«¿««¿

,(˙BÈeÏb) ˙BiÎÏn‰ Úa¯‡Ó≈«¿«««¿À»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ«
‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ Úa¯‡L∆«¿«¿∆¿»
‰Ïe‡b‰ ˙‡ Ìb ˙BÏÏBk¿«∆«¿»

‰„È˙Ú‰ הגאולה את רק ולא »¬ƒ»
מהמלכות  הגאולה שהרי ממצרים,

הגאולה  היא אדום מלכות הרביעית,

השלימה.

ÌÈLe¯t‰ ÈL ÔÈa CezÏ LÈÂ¿≈¿«≈≈¿≈«≈ƒ
על  שמדובר הראשון הפירוש במדרש,

השני  והפירוש ממצרים, הגאולה

העתידה, הגאולה על גם שמדובר

¯‰fa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ8 «ƒ«¿…»«…«
‰Ïe‡b ÏL ˙BBLl Úa¯‡L∆«¿«¿∆¿»
ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿«¿»ƒ
,"·ÈvÈÂ ˙Ó‡"aL "˙Ó‡"¡∆∆¿¡∆¿«ƒ
בשחרית  שמע קריאת שאחרי הברכה

L ÔÂÈkÂ"˙Ó‡" ÌÈÓÚt Úa¯‡ ¿≈»∆«¿«¿»ƒ¡∆
Úa¯‡ ,ÌÈÓÚt ÈzL ÔLÈ∆¿»¿≈¿»ƒ«¿«
Ì„BwL "˙Ó‡" ÌÈÓÚt¿»ƒ¡∆∆∆

"˙¯ÊÚ" אלקי "אמת ויציב", ("אמת ∆¿«
ה' הוא שאתה "אמת מלכנו", עולם

ÌÈÓÚtאלקינו") Úa¯‡Â¿«¿«¿»ƒ
˙¯ÊÚ"aL "˙Ó‡" אשרי ("אמת " ¡∆∆¿∆¿«

אתה  "אמת למצותיך", שישמע איש

הוא  אתה "אמת לעמך", אדון הוא

גאלתנו"), ממצרים ו"אמת ראשון"

‰p‰ במדרש הדעות שתי בין התיווך ƒ≈
יש  שהרי נכונים, הדברים ששני הוא

הלשונות  ארבע של פעמים שתי

של  הלשונות ארבע (שכנגד "אמת"

ארבע  של ענינם גם וכך גאולה,

כפול), הוא גאולה של הלשונות

"˙Ó‡" ÌÈÓÚt Úa¯‡«¿«¿»ƒ¡∆
„‚k Ô‰ "˙¯ÊÚ" Ì„BwL∆∆∆¿«≈¿∆∆
˙‡ÈˆÈaL ˙BÏe‡b‰ Úa¯‡«¿««¿∆ƒƒ«
Ïk ˙‡ ˙BÏÏBk "˙¯ÊÚ"aL "˙Ó‡" ÌÈÓÚt Úa¯‡Â ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿»ƒ¡∆∆¿∆¿«¿∆»
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ......................  , קכב קכא ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    כגד ארבעה בים  ה"מאמר ד  ) ג

 ה  .................................  ה "כה'תש, הפסח  ליל ב' דחג

 בי  ...................  כ"היסן ה'תש , י"אמכתב כללי  )ד

 טו  .....  שי"א'תפסח הערב חג הפסח וחג השיחות   )ה

 כח  ...  ה "כש'תפסח הערב חג הפסח וחג השיחות   )ו

 מג  ..................  ש"א, אור לי"ד יסן ה'תמתרשי  )ז

 מה  ...........  א"ש'ת ה "ק ערב פסחיום ועשת חשי  )ח

 א  ...................  , בז י ךכר חג הפסח ותשיח-ילקוט  )ט

 ס  .........  אל רכל יש ,זיכרך  קי אבותרפ חותשי-יטולק  )י

 סג  .....  כרך יז, פרק ראשון שיחות פרקי אבות -לקוטי  )יא

 סט   .......  ק שי כרך יז, פרשיחות פרקי אבות -לקוטי  )יב

 עה   ...............  בכרך יז,  שיחות פרשת אחרי-לקוטי  ) יג

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )יד

 פג   ..................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 פה   ..................  חג הפסח –ח שיומאולה קוט גלי  )טו

  פו   ...............  חג הפסחלשבוע  יומיחומש  ירעושי  )טז

 כבק  ................  חג הפסח  עבושל תהלים  ירועיש  )יז

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  ) יח

 כגק  .......................................  חג הפסח וע בשל 

 לק  ...........  שיאים לתחילת חודש יסןאמירת ה  )יט

 בלק  ...............  חג הפסחלשבוע ם" וי םהיו " חלו  )כ

 לדק  .......................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )כא

 ם "מבר ירו עיש

 לזק  ..............  חג הפסחלשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )כב

 טצק  ............  חג הפסחלשבוע  ,ליום דחפרק א –  ) כג

 יג ר  .................  חג הפסחלשבוע  ,תוצומהספר  –  )כד

  ובים ם וכתיביא  )כה

 טור  ..........................  בפרק  דברי הימים ,טי פרק  יחזקאל

  כלאיםמסכת  –משיות   )כו

 יזר  .....................................................  אור קהתי יב

 כהר  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כז

  ביאורים עם  יבמות תמסכ  )כח

 כור  ...............................................  מ ףד עד דל ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כט

 הר  ..................................................  "ר הזקן אדמו

  עירובין ת ך הלכולחן ערושו  ) ל

  הר  ...............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  ששת ימים תאכל מצות [ב]  הרתולקוטי   )לא

 חר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )לב

 סא ר  .............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  ) לג

 סבר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )לד

 סהר  .............................................  הר"ש ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   ) לה

 סור  .............................................  "ר מוהרש"במואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) לו

 סזר  ............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  ) לז

 עאר  ............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 בער  ..........................................  ד קפרק  כרוותזה ספר  ) לח

  קודש   ותרגא  )לט

 ערה   ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 עור  .................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי  )מ

 עזר  ..........................  חג הפסח לשבוע ים מוח זל  )מא

בת קודש, יום  לערב ש ות רקת לדהצות סדר מ  )מב

 טער  ........................  פסח וב ראשון ושי של חג הט



d"kyz'dו ,gqtd bgc 'a lil

ּגם  הּגאּול ֹות, ּכל  את ּכֹוללֹות ׁשּב"עזרת" ְְְְֱֶֶֶֶַַַָ"אמת"

העתידה. ְֲִַָָָהּגאּולה

רז"ל Ô·eÈÂב) מאמר עֹוׂשין 9ּבהקּדים יׂשראל ¿»ְְְֲִִִֵַַַַַָ

ׁשּכׁשם  מּובן, ּומּזה נגאלין, ְְְִִִֵֶֶָָָּתׁשּובה

ּגם  ּכ לׁשֹונֹות, ארּבע יׁש הּגאּולה ְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּבענין

ארּבע  יׁש הּגאּולה, את ׁשּמביאה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָּבּתׁשּובה

מּמדידה  יציאה ענינּה ׁשּתׁשּובה (ּדאף ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמדרגֹות

ענין  היא ּתׁשּובה ׁשּגם ּכיון הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהגּבלה,

סדר  ׁשל ענין איזה ּבּה ׁשּיהיה ּבהכרח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבּתֹורה,

ארּבע  ּכנגד הן אּלּו מדרגֹות וארּבע ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהדרגה).

ּפעמים  ארּבע ענין והּוא הוי', ׁשם ְְְְֲִִִֵַַַָָָאֹותּיֹות

האמת. ּבענין מדרגֹות ארּבע והינּו, ְְְְְְֱֱִֵֶֶַַַַַָ"אמת",

מדרגֹות  חלּוקי יׁש האמת ּבענין ׁשּגם ,10וכּידּוע ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מּמה ּוׁשמי 11וכּמּובן להאבֹות) (ּבנֹוגע ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ּבמּדת  להם נּכרּתי לא להם, נֹודעּתי לא ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹהוי'

ׁשּלי  לֹומר 12אמּתית ׁשּי לא ּבוּדאי והרי , ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹ

 ֿ חס אמת היה לא להאבֹות ׁשּנתּגּלה ְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּגלּוי

אין  למׁשה ׁשּנתּגּלה הּגלּוי ׁשּלגּבי אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשלֹום,

ּכּמה  יׁש ּגּופא ּבאמת ּכי ׁשּלי", אמּתית "מּדת ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָזה

ְָּדרגֹות.

הּמדרגֹות e‡·e¯ג) ארּבע ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ּבּפסּוק  מרּומזֹות סּור 13ׁשּבתׁשּובה ְְִֶַָָָ

ורדפהּו ׁשלֹום ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מדרגה 14מרע . ְְְֲֵֵֵֵֵַַַָָָָ

מרע", "סּור ענין הּוא ׁשּבתׁשּובה ְְִִִֵֶַָָָָהראׁשֹונה

ה  ׁשעלֿידי את והינּו מסיר הּוא הרי ּתׁשּובה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכמֹו העֹונֹות, עלֿידי ׁשּנעׂשה וההסּתר ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההעלם

ּובין 15ׁשּכתּוב  ּביניכם מבּדילים היּו עֹונֹותיכם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ההבּדלה, מתּבּטלת הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאלקיכם,

והענין  ׁשּלכם. אלקה "אלקיכם", להיֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹונמׁש

קּבלה  ּבספרי ּדה ּנה, ו"אלקינּו"16ּבזה, ּגבּורה, ּבחינת הּוא אלקים ׁשּׁשם איתא ְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
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(970 ע' ח"א לקו"ש (וראה פי"א אגה"ת תניא ה"ה. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ה"א. פ"א תענית ירושלמי ב. צז, סנהדרין

.(14 פי"ג.10)ובהערה תניא ג.11)ראה ו, עה"פ.12)וארא טו.13)פירש"י לד, ואילך.14)תהלים ב עג, בלק לקו"ת ראה

ב.15) נט, ע"ב.16)ישעי' ריש רעא, לזח"ג רמ"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ Ìb ,˙BÏe‡b‰«¿««¿»»¬ƒ»

Ô·eÈÂ מצרים ·) ליציאת הן הקשורים הלשונות ארבע של הפנימי התוכן ¿»
העתידה  לגאולה ¯Ï"Êוהן ¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a9ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ ¿«¿ƒ«¬«««ƒ¿»≈ƒ

‰fÓe ,ÔÈÏ‡‚ ‰·eLz והגאולה התשובה בין מקשרים ז"ל שחכמינו ¿»ƒ¿»ƒƒ∆
ÔÈÚaL ÌLkL ,Ô·eÓ»∆¿≈∆¿ƒ¿«
,˙BBLÏ Úa¯‡ LÈ ‰Ïe‡b‰«¿»≈«¿«¿

לעיל, ומבואר Ìbכמפורט Ck»«
˙‡ ‰‡È·nL ‰·eLza«¿»∆¿ƒ»∆
˙B‚¯„Ó Úa¯‡ LÈ ,‰Ïe‡b‰«¿»≈«¿««¿≈
של  הלשונות לארבע בהתאם שונות,

dÈÚהגאולה  ‰·eLzL Û‡c)¿«∆¿»ƒ¿»»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
ממצבו  מתעלה שהאדם הוא ותוכנה

מציאותו  מגדרי ויוצא החטא לאחר

לאלקות, קרוב להיות וחוזר ≈¬‰¯Èכעת
ÔÈÚ ‡È‰ ‰·eLz ÌbL ÔÂÈk≈»∆«¿»ƒƒ¿»
da ‰È‰iL Á¯Î‰a ,‰¯Bza«»¿∆¿≈«∆ƒ¿∆»
‰‚¯„‰Â ¯„Ò ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆≈∆¿«¿»»
בהם  שיש התורה מצוות כל כמו

והגדרות  תנאים ).כללים,
el‡ ˙B‚¯„Ó Úa¯‡Â בתשובה ¿«¿««¿≈≈

של  הלשונות לארבע (המקבילות

‡Bi˙B˙גאולה) Úa¯‡ „‚k Ô‰≈¿∆∆«¿«ƒ
,'ÈÂ‰ ÌL,ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, ≈¬»»

ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¿«¿»ƒ
,"˙Ó‡" אמת" שבברכת כאמור ¡∆

(לפני  פעמים ארבע אומרים ויציב"

פעמים  ארבע ועוד אבותינו" "עזרת

"אמת" אבותינו") "עזרת אחרי

˙B‚¯„Ó Úa¯‡ ,eÈ‰Â שונות ¿«¿«¿««¿≈
ÌbL Úe„iÎÂ .˙Ó‡‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¡∆¿«»«∆«

˙Ó‡‰ ÔÈÚa רק יש שלכאורה אף ¿ƒ¿«»¡∆
אחת B‚¯„Ó˙אמת È˜eÏÁ LÈ10 ≈ƒ≈«¿≈

עצמה  שבאמת התניא בספר כמבואר

ו"אמת  אמת" "שפת "אמת", יש

nÓ‰לאמיתה", Ô·enÎÂ¿«»ƒ«
·e˙kM11 וארא פרשת בתחילת ∆»

˙B·‡‰Ï Ú‚Ba) יצחק אברהם ¿≈«¿»»
נגלה )ויעקב  שהקדושֿברוךֿהוא

שדֿי" "א ֿל בשמות ÈÓLe¿ƒאליהם
,Ì‰Ï ÈzÚ„B ‡Ï 'ÈÂ‰ ואמרו ¬»»…«¿ƒ»∆

פירושה הוי' בשם לאבות ההתגלות שאי ז"ל Ì‰Ïחכמינו Èz¯k ‡Ï…ƒ«¿ƒ»∆
ÈlL ˙ÈzÓ‡ ˙cÓa12ÈeÏb‰L ¯ÓBÏ CiL ‡Ï È‡cÂa È¯‰Â , ¿ƒ«¬ƒƒ∆ƒ«¬≈¿««…«»«∆«ƒ

B·‡‰Ï˙האלוקי  ‰lb˙pL'הוי בשם לא אחרים, ‰È‰בשמות ‡Ï ∆ƒ¿«»¿»»…»»
‰LÓÏ ‰lb˙pL ÈeÏb‰ Èa‚lL ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙Ó‡ בשם ¡∆«¿»∆»∆¿«≈«ƒ∆ƒ¿«»¿…∆

‡ÈzÓ˙הוי' ˙cÓ" ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ«¬ƒƒ
‡Ùeb ˙Ó‡a Èk ,"ÈlL עצמה ∆ƒƒ»¡∆»

˙B‚¯c ‰nk LÈ בענין גם וכך ≈«»¿»
שונות. דרגות ארבע יש התשובה,

,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰ Úa¯‡‰·eL˙aL ˙B‚¯„n «¿«««¿≈∆ƒ¿»

˜eÒta ˙BÊÓe¯Ó13בתהלים¯eÒ ¿»«»
ÌBÏL Lwa ·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó≈»«¬≈«≈»

e‰Ù„¯Â14,.ומפרט שממשיך כפי ¿»¿≈
‰·eL˙aL ‰BL‡¯‰ ‰‚¯„Ó«¿≈»»ƒ»∆ƒ¿»
eÈ‰Â ,"Ú¯Ó ¯eÒ" ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈»¿«¿

הפנימית המשמעות ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLלפי
‡e‰ È¯‰ ‰·eLz‰ השב האדם «¿»¬≈

‰‰ÌÏÚבתשובה ˙‡ ¯ÈÒÓ≈ƒ∆«∆¿≈
¯zÒ‰‰Â האלוקי האור ועל נפשו על ¿«∆¿≈

BÓk ,˙BBÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»¬¿
·e˙kL15eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ ∆»¬≈∆»

ÔÈ·e ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆≈
ÌÎÈ˜Ï‡ על המסתיר כמסך והם ¡…≈∆

‰eLz·‰האור, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿»
‰Ïc·‰‰ ˙Ïha˙Ó האור שבין ƒ¿«∆∆««¿»»

והאדם, BÈ‰Ï˙האלקי CLÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿
ÌÎlL ‰˜Ï‡ ,"ÌÎÈ˜Ï‡" כיון ¡…≈∆∆…»∆»∆

האלקי  לאור מאפשר ההסתרה שביטול

פנימי. באופן באדם להאיר

את  יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

באופן  באדם האלקות הארת משמעות

"אלקיכם". להיות שנמשך עד פנימי

È¯ÙÒa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈
‰Ïa˜16‡˙È‡ מובאÌML «»»ƒ»∆≈

,‰¯e·b ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«¿»
שמתגלה  הקדושֿברוךֿהוא של שמו

הגבורה  מידת באמצעות ופועל

"eÈ˜Ï‡"Â בנו המאיר שלנו אלקה ¿¡…≈
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ז dxez dxaic mipa drax` cbpk

רחמים, ּבחינת הּוא "אלקיכם") ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ(ועלּֿדרֿזה

וענין  ׁשּלנּו, אלקה הּוא ּד"אלקינּו" הּפרּוׁש ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכי

נקרא  ׁשּיהיה "אלקים" ּבׁשם רק מצינּו ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה

וטעם  הּׁשמֹות, ּבׁשאר ולא (אלקינּו), ְְְֱִֵֵֶַַַָָֹֹ"ׁשּלנּו"

להתיחד 17הּדבר  ּבגלּוי אלקּות ׁשּיּומׁש ּכדי ּכי , ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ

עלֿידי  זה הרי "ׁשּלנּו", נקרא ׁשּיהיה עד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמנּו

ׁשם  ׁשל ענינֹו (ׁשּזהּו ּדוקא הּצמצּום ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָקדימת

רז"ל  מאמר ועלּֿדר ׁשכינתֹו18אלקים). צמצם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ

הרי  מּובן, אינֹו ולכאֹורה הארֹון, ּבּדי ׁשני ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָּבין

נאמר  ולּמה הארֹון, ּבּדי ׁשני ּבין היה הּגלּוי ְְֱִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעקר

הּוא, הענין א ׁשכינתֹו. צמצם הּלׁשֹון זה ְְְִִִֵֶַַַָָָָעל

הארֹון  ּבּדי ׁשני ּבין אלקּות ּגלּוי ׁשּיהיה ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּכדי

אלקים  ׁשׁשם וזהּו הּצמצ ּום. קדימת להיֹות ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָֹצרי

 ֿ ועל הּצמצּום, ענין ׁשּזהּו ּגבּורה, ּבחינת ְְְְְִִִֶֶַַַַָהּוא

(אֹו "אלקינּו" להיֹות הּגלּוי נעׂשה ְְֱֲִִֵֵֶֶַַֹידיֿזה

הּצמצּום, ׁשּלאחרי הּגלּוי ׁשּזהּו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ"אלקיכם"),

ׁש"אלקיכם" מּובן, ּומּזה הרחמים. ענין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהּוא

עלמין', ּכל 'ממּלא ּבחינת הּוא ׁשּלכם) ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ(אלקה

ועל  העֹולמֹות. ער לפי הּמצּומצם האֹור ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּובין  ּביניכם מבּדילים היּו עֹונֹותיכם נאמר ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָזה

יהיה  ׁשּלא ּומסּתיר מבּדיל ׁשהעֹון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹאלקיכם,

ּבגלּוי  מאיר ׁשאינֹו והינּו, ׁשּלנּו", "אלקה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹנקרא

יׂשראל. יׁשּבנׁשמֹות ההבּדלה ׁשּבענין ּובהקּדים, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לקדׁש, קדׁש ּבין 19הבּדלה ְְְֵֶֶֶַָָָֹֹ

קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין לכם הּפרכת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹוהבּדילה

היּו ּפר ֹוכֹות ׁשׁשלׁשֿעׂשרה ועד ְְְֳִֵֶֶַַָָָֹהּקדׁשים,

ּגּופא 20ּבּמקּדׁש ּבּקדּוׁשה מחיצֹות ׁשהם ,21, ְְְִִֵֶַַָָָ

קדׁש, עדין זה הרי המחיצה לאחרי ׁשּגם ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

 ֿ מּכל מעט, ׁשּמסּתיר ׁשאף מּזכּוכית, מס ְְְְִִִִֶֶַַַָָָּוכמֹו
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סע"ג.17) נג, נצבים לקו"ת גם ז.18)ראה ויקהל תנחומא לג.19)ראה כו, וש"נ.20)תרומה א. קו, ד"ה 21)כתובות ראה

ואילך. ג יב, לך לך בתו"א לכם הפרוכת והבדילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÌÎÈ˜Ï‡" ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) בכם המאיר שלכם ÈÁa˙אלקה ‡e‰ ( ¿«∆∆∆¡…≈∆¿ƒ«

ÌÈÓÁ¯,הדין מידת שהיא הגבורה ממידת והפכי שונה בתוכן מידה שהיא «¬ƒ
elL ‰˜Ï‡ ‡e‰ "eÈ˜Ï‡"c Le¯t‰ Èk,ובתוכנו לנו המאיר ƒ«≈¿¡…≈∆…»∆»

"elL" ‡¯˜ ‰È‰iL "ÌÈ˜Ï‡" ÌLa ˜¯ eÈˆÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»ƒ««≈¡…ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆»
˙BÓM‰ ¯‡La ‡ÏÂ ,(eÈ˜Ï‡)¡…≈¿…ƒ¿»«≈
במשמעות  הטיה אין מהם אחד שבאף

"שלנו", נקרא שיהיה »»¿ÌÚËÂזו
¯·c‰17 מצינו אלקים בשם שדוקא «»»

(או  "שלנו" נקרא שיהיה זה ענין

CLÓeiL"שלכם"), È„k Èkƒ¿≈∆¿«
˙e˜Ï‡האדם ÈeÏ‚aעל ¡…¿»
„ÁÈ˙‰ÏלהתאחדenÚ ולהיות ¿ƒ¿«≈ƒ»

אתנו  אחת È‰iL‰מציאות „Ú«∆ƒ¿∆
ŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,"elL" ‡¯˜ƒ¿»∆»¬≈∆«

ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„˜ È„È וההעלם ¿≈¿ƒ««ƒ¿
האלקי האור (e‰fLשל ‡˜Âc«¿»∆∆

ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÏL BÈÚ של השם ƒ¿»∆≈¡…ƒ
הצמצום  את הפועלת הגבורה ).מידת

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ18 לגבי ¿«∆∆«¬«««
האלקות  וגילוי השכינה השראת

המקדש  ובבית ≈¿ÌˆÓƒ̂במשכן
ÔB¯‡‰ Èca ÈL ÔÈa B˙ÈÎL¿ƒ»≈¿≈«≈»»

בקודש «¿B‡ÎÏÂ¿ƒ¯‰הקדשים,שהיה
ÈeÏb‰ ¯˜Ú È¯‰ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»¬≈ƒ««ƒ
והתגלות  והשראת האלקות של

המקדש ובבית במשכן ««‰È‰השכינה
‰nÏÂ ,ÔB¯‡‰ Èca ÈL ÔÈa≈¿≈«≈»»¿»»
ÌˆÓˆ ÔBLl‰ ‰Ê ÏÚ ¯Ó‡∆¡««∆«»ƒ¿≈

,B˙ÈÎL שמשמעו צמצום לשון ¿ƒ»
הגילוי.? היפך והסתר, העלם

‰È‰iL È„kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿≈∆ƒ¿∆
Èca ÈL ÔÈa ˙e˜Ï‡ ÈeÏbƒ¡…≈¿≈«≈

ÔB¯‡‰ הגילוי עיקר יהיה אכן ושם »»
ובמקדש  במשכן CÈ¯»̂ƒהאלוקי

ÌeˆÓv‰ ˙ÓÈ„˜ ˙BÈ‰Ï של ƒ¿¿ƒ««ƒ¿
(כמבואר  תחילה האלוקי האור

כללות  לגבי וחסידות בקבלה באריכות

העו  האלוקי בריאת האור שצמצום לם

נועד  מוגבלים ונבראים עולמות לברוא

הצמצום). לאחר שבא הגילוי בשביל

ÌÈ˜Ï‡ ÌLL e‰ÊÂומהותו עצמו e‰fLמצד ,‰¯e·b ˙ÈÁa ‡e‰ ¿∆∆≈¡…ƒ¿ƒ«¿»∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ הצמצום של וההקדמה ההכנה עלֿידי ƒ¿««ƒ¿¿«¿≈∆

כךNÚ‰וההעלם  (‡Bאחר "eÈ˜Ï‡" ˙BÈ‰Ï ÈeÏb‰ «¬∆«ƒƒ¿¡…≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌeˆÓv‰ È¯Á‡lL ÈeÏb‰ e‰fL ,("ÌÎÈ˜Ï‡"¡…≈∆∆∆«ƒ∆¿«¬≈«ƒ¿∆ƒ¿«

,ÌÈÓÁ¯‰ או "אלקינו" של באופן מאיר אלקים שם שכאשר כאמור »«¬ƒ
הרחמים. מידת להיפך, אלא הדין מידת זו אין "אלקיכם"

"ÌÎÈ˜Ï‡"L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¡…≈∆
‡e‰ (ÌÎlL ‰˜Ï‡) האור ∆…»∆»∆

של Ïkהאלוקי ‡lÓÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈»
'ÔÈÓÏÚ העולמות בתוך המתלבש »¿ƒ

שהנפש  (כשם אותם ו'ממלא' והנבראים

הגוף), את ‰‡B¯ממלאת e‰fL∆∆»
ÌˆÓeˆn‰ומדוד C¯Úמוגבל ÈÙÏ «¿¿»¿ƒ∆∆
˙BÓÏBÚ‰ לקלוט שלהם והיכולת »»

Ê‰ולהכיל. ÏÚÂ ה'ממלא לאור ביחס ¿«∆
עלמין' ‰eÈכל ÌÎÈ˙BBÚ ¯Ó‡∆¡«¬≈∆»

ÔÈ·e ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆≈
ÏÈc·Ó ÔBÚ‰L ,ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆∆∆»«¿ƒ

‰È‰È ‡lL ¯ÈzÒÓe ֿ הקדוש «¿ƒ∆…ƒ¿∆
elLברוךֿהוא ‰˜Ï‡" ‡¯˜," ƒ¿»∆…»∆»

של  כענינו בפנימיות בנו המאיר אלקות

ה'ממלא' BÈ‡Lהאור ,eÈ‰Â¿«¿∆≈
.Ï‡¯NÈ ˙BÓLa ÈeÏ‚a ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
וההסתר  ה'הבדלה' בביאור וממשיך

העוונות. שעלֿידי האלקות על

‰Ïc·‰‰ ÔÈÚaL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿ƒ¿«««¿»»
שונות  ודרגות אופנים ≈LÈיש
,L„˜Ï L„˜ ÔÈa ‰Ïc·‰ ואף «¿»»≈…∆¿…∆

בקדושה, דרגות הם הענינים ששני

ביניהם הבדל להיות ¿BÓÎeצריך
·e˙kL19 המשכן ÏÈc·‰Â‰לגבי ∆»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÌÎÏ ˙Î¯t‰«»…∆»∆≈«…∆≈
ŒLÏLL „ÚÂ ,ÌÈL„w‰ L„…̃∆«√»ƒ¿«∆¿…
Lc˜na eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯NÚ20 ∆¿≈»»«ƒ¿»

בדברי  (כמפורט שונים במקומות

בגמרא), ז"ל ≈∆Ì‰Lחכמינו
‡Ùeb ‰Le„wa ˙BˆÈÁÓ21 ¿ƒ«¿»»

עצמו, במקדש לחלק חלק בין עצמה,

‰ˆÈÁÓ‰ È¯Á‡Ï ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿«¬≈«¿ƒ»
למחיצה שמעבר החלק Ê‰וגם È¯‰¬≈∆

CÒÓ BÓÎe ,L„˜ ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¿»»
ËÚÓ ¯ÈzÒnL Û‡L ,˙ÈÎeÎfÓ מסך בו שאין מקום דומה ואינו ƒ¿ƒ∆«∆«¿ƒ¿«

מזכוכית, מסך בו שיש למקום כלל מסך ÌB˜ÓŒÏkÓמבדיל שהוא כיון ƒ»»
B„ÈŒÏÚמזכוכית  LÓM‰ ¯B‡ ¯È‡Ó.בעדו וחודר ≈ƒ«∆∆«»
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הבּדלה  ּגם ויׁש עלֿידֹו. הּׁשמׁש אֹור מאיר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹום

ׁשּמסּתיר  מעֹור מס ּכמֹו ׁשּזהּו לחֹול, קדׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין

עֹור  ּכתנֹות ענין והּוא ּדחויא 22לגמרי, ,23מׁשכא ְְְְְְְְִִֵַַָָָָ

נֹוגּה קליּפת ענין ּבין 24ׁשהּוא הבּדלה יׁש א . ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ׁשּמׁשלׁש לרע ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹטֹוב

(ּכמֹו לקדּוׁשה ּולהתהּפ להתעּלֹות יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשאינֹו

עלֿידי  ׁשּנעׂשית ההבּדלה וזֹוהי נֹוגּה). ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָקליּפת

לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות מׁשלׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹהעֹון,

ׁשאין  לגמרי, הּמבּדיל מס נעׂשה ֿ זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי

הּתׁשּובה  עלֿידי א ּכלל. אלקּות ּגלּוי ְְְֱִִֵֵַַַָָֹמאיר

ּומאיר  זֹו, הבּדלה מתּבּטלת מרע", "סּור ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

ּבחינת  "אלקיכם", להיֹות אלקּות ּגלּוי ְְְֱֱִִִֵֶֶַֹֹאצלֹו

ּבארּבע  זֹו ּתׁשּובה ּומדרגת עלמין'. ּכל ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָ'ממּלא

ּבחינת  ּתּתאה, ה' ענין הּוא הוי' ׁשם ְְֲִִִֵַַַָָָָאֹותּיֹות

מּזה  ּולמעלה עלמין'. ּכל 'ממּלא ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָמלכּות,

ּבארּבע  ׁשענינּה טֹוב", ּד"עׂשה הּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָהיא

זעירֿאנּפין, ּבחינת ו', אֹות הּוא הוי' ׁשם ְְְֲִִִֵֵַַָָאֹותּיֹות

ּכי  עלמין', ּכל 'ס ֹובב ּבחינת נמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשעלֿידי ֿזה

הּמצֹות, קּיּום ענין (ׁשהּוא טֹוב" ְְֲִִִֵֶַַ"(עׂשה)

ׁשּכתּוב  ּכמֹו "טֹוב", ּכי 25ׁשּנקראים צּדיק אמרּו ְְְִִִִִֶֶַָָ

אהו"ה, ּדׁשם הּמסּפר והּוא י"ז, עֹולה ְְְִֵֶַָטֹוב)

"את  מראׁשיּֿתבֹות הארץ 26ׁשּיֹוצא ואת הּׁשמים ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מלא)" עלמין'27(אני ּכל 'סֹובב ּבחינת על ּדקאי , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ

ּבּׁשמים  מאיר אּלא מדרגֹות, חלּוקי ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשאין

ּבׁשוה  מרע 28ּובארץ ("סּור אּלּו מדרגֹות ּוׁשּתי . ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּבזה  אּלא ּתּתאה, ּבתׁשּובה הם טֹוב") ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָועׂשה

ּתׁשּובה, ּבחינת הּוא מרע" "סּור הּנה ְְִִֵֵַָָָּגּופא

ּבעלּֿתׁשּובה  ּבחינת הּוא טֹוב" .29"ועׂשה ְְֲִֵַַַַָ
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כא.22) ג, ב).23)בראשית (מח, תכ"א ב). (י, בהקדמה תקו"ז ב.24)ראה סח, להצ"צ החקירה ספר י.25)ראה ג, ישעי'

כד.26) כג, ל,27)ירמי' האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ב. פה, אורה שערי ח. מא, ישעי' להאריז"ל הפסוקים שער ראה

ואילך.28)ב. א לג, ראה פ' ואילך. א ט, ואתחנן לקו"ת ואילך.29)ראה א עה, בלק לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ïc·‰ Ìb LÈÂ יותר ומחלקת המבדלת ÏBÁÏ,ומחיצה L„˜ ÔÈa ¿≈««¿»»≈…∆¿

È¯Ó‚Ï ¯ÈzÒnL ¯BÚÓ CÒÓ BÓk e‰fL,האור ÔÈÚעל ‡e‰Â ∆∆¿»»≈∆«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«
של  והסוד הפנימי BÚ¯התוכן ˙B˙k22 לאדם הקדושֿברוךֿהוא שעשה »¿

הדעת עץ חטא אחרי ÈÂÁc‡וחוה ‡ÎLÓ23,,נחש ÔÈÚעור ‡e‰L »¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿«
d‚B ˙tÈÏ˜24 ומסתרת שמעלמת ¿ƒ««

המכסה  קליפה (כמו האלוקי האור על

והסתר  העלם זה אין אבל הפרי) על

קליפת  נקראת זו 'קליפה' ולכן מוחלט

טוב  בה מעורב כי אור, לשון 'נוגה',

ורע.

‰Ïc·‰ LÈ C‡ ומחיצהÔÈa «≈«¿»»≈
˙BtÈÏ˜ LÏLnL Ú¯Ï ·BË»«∆ƒ»…¿ƒ

È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ טוב בהם שאין «¿≈¿«¿≈
על  גמור והסתר העלם והן כלל

BlÚ˙‰Ï˙האלקות, ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿ƒ¿«
BÓk) ‰Le„˜Ï Ct‰˙‰Ïe¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿

d‚B ˙tÈÏ˜ להתעלות יכולה שכן ¿ƒ««
בספר  בהרחבה כמבואר לקדושה,

חיות  שורש היא נוגה שקליפת התניא

משתמשים  שאם המותרים הדברים

אפשר  שמים, לשם הראוי, באופן בהם

שלוש  ואילו לקדושה. להעלותם

חיות  שורש הם הטמאות קליפות

של  בכוחו שאין האסורים הדברים

לקדושה  להעלותם ).האדם
ŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰Ïc·‰‰ È‰BÊÂ¿ƒ««¿»»∆«¬≈«
LÏLÓ ‡e‰L ,ÔBÚ‰ È„È¿≈∆»∆ƒ»…
,È¯Ó‚Ï ˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ¿̃ƒ«¿≈¿«¿≈
שהם  אסורים מעשים על מדובר שהרי

 ֿ הקדוש של לרצונו מוחלט בניגוד

NÚ‰ברוךֿהוא  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
È¯Ó‚Ï ÏÈc·n‰ CÒÓ האדם בין »»««¿ƒ¿«¿≈

כך  כדי עד È‡Ó¯לאלקות, ÔÈ‡L∆≈≈ƒ
.ÏÏk ˙e˜Ï‡ ÈeÏbƒ¡…¿»

˙BÈ‰Ï ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ C‡««¿≈«¿»ƒ¿
"Ú¯Ó ¯eÒ" מהרע להתרחק ≈»

לאלקות, ∆∆»¿Ïha˙Óƒ˙ולהתקרב
‰Ïc·‰ומחיצהBÊ אין ומעתה , «¿»»

האלקי  האור על והסתר È‡Óe≈ƒ¯העלם
Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ,"ÌÎÈ˜Ï‡" ˙BÈ‰Ï ˙e˜Ï‡ ÈeÏb BÏˆ‡∆¿ƒ¡…ƒ¿¡…≈∆¿ƒ«¿«≈»

'ÔÈÓÏÚ.בפנימיות בו ומאיר אותו 'ממלא' האלקי והאור »¿ƒ

'‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a BÊ ‰·eLz ˙‚¯„Óe«¿≈«¿»¿«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«
,‰‡zz'הוי בשם השניה ה' האות היא תחתונה, eÎÏÓ˙,ה' ˙ÈÁa «»»¿ƒ««¿

וחסידות  בקבלה (כמבואר הספירות עשר מבין והתחתונה האחרונה הספירה

אותיות  ראשונה שארבע ה' חכמה, – יו"ד הספירות, לעשר רומזות הוי' שם

– וא"ו בינה, – העליונה) עילאה, ('ה'

אחרונה  ה' וכו', גבורה חסד, המידות

מלכות) – התחתונה) תתאה, (ה'

'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
לברוא  היורד המצומצם האלוקי האור

בתוכם  ולהתלבש העולמות את

המלכות. ספירת עלֿידי בפנימיות,

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יותר גבוהה דרגה ¿«¿»ƒ∆
‰eLz·‰בתשובה  ‡È‰ƒ«¿»

dÈÚL ,"·BË ‰NÚ"c«¬≈∆ƒ¿»»
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a¿«¿«ƒ≈¬»»
Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ,'Â ˙B‡ ‡e‰¿ƒ«¿≈

,ÔÈt‡ ובחינה) העליונות המידות «¿ƒ
ביחס  כי קטנות" "פנים נקראת זו

האור  המוחין, במדרגות המאיר לאור

ומועט) 'קטן' הוא בה »∆ŒÏÚLהמאיר
‰ÊŒÈ„È המידות CLÓבאמצעות ¿≈∆ƒ¿»
Ïkומתגלה  ··BÒ' ˙ÈÁa¿ƒ«≈»
'ÔÈÓÏÚ המאיר הבליֿגבול האור , »¿ƒ

ו'מקיף', 'סובב' בדרך Èkƒבעולמות
ÔÈÚ ‡e‰L) "·BË (‰NÚ)"¬≈∆ƒ¿«
ÌÈ‡¯˜pL ,˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ

·e˙kL BÓk ,"·BË"25e¯Ó‡ ¿∆»ƒ¿
˜Ècˆ המצוות את Èkהמקיים «ƒƒ

,Ê"È ‰ÏBÚ (·BË17 בגימטריא ∆
ÌLc ¯tÒn‰ ‡e‰Â,אהו"ה ¿«ƒ¿»¿≈

אלו  אותיות של הקדוש השם

˙B·zŒÈL‡¯Ó ‡ˆBiL ארבעת ∆≈≈»≈≈
Â‡˙26"‡˙המילים  ÌÈÓM‰ ∆«»«ƒ¿∆

"(‡ÏÓ È‡) ı¯‡‰27È‡˜c , »»∆¬ƒ»≈¿»≈
Ïkהמכוון  ··BÒ' ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«≈»
'ÔÈÓÏÚ הבליֿגבול ÔÈ‡Lהאור »¿ƒ∆≈

‡l‡ ,˙B‚¯„Ó È˜eÏÁ Baƒ≈«¿≈∆»
ı¯‡·e ÌÈÓMa ¯È‡Ó בעולמות ≈ƒ«»«ƒ»»∆

תחתונים  ובעולמות עליונים

‰ÂLa28 והנבראים העולמות ערך לפי מותאם אינו כי מידה, באותה ¿»∆
וה  האור את גילוי.המקבלים
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ט dxez dxaic mipa drax` cbpk

LÈÂּבּקׁש" ענין ׁשּזהּו ּבתׁשּובה, מדרגה עֹוד ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

רז"ל  ּכמאמר הּתֹורה, על ּדקאי 30ׁשלֹום", ְְֲֵַַַַַַָָָ

ׁשל  ּבפמליא ׁשלֹום מׂשים ּבּתֹורה העֹוסק ְִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

חּבּור  ענין ׁשּזהּו מּטה, ׁשל ּובּפמליא ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָמעלה

ּו'ממּלא' הּתֹורה 31'סֹובב' ׁשּׁשרש לפי והינּו , ְְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

ּביכֹולת  יׁש ולכן ּו'ממּלא', מ'ּסֹובב' למעלה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. לחּברם ּכי 32הּתֹורה ְְְִֶֶַַַַָָָ

רּבים  לׁשֹון ּדעֹות הוי', ּדעֹות 'ּדעת 33אֿל , ְֲִֵֵֵַַַָָ

מּצד  ׁשּזהּו אין, ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָעליֹון'

ּתחּתֹון' ו'דעת עלמין'. ּכל 'סֹובב ְְְְִִֵַַַַָָּבחינת

ּבחינת  מּצד ׁשּזהּו יׁש, ּולמּטה אין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ענין  הּוא הוי' ּדעֹות ואֿל עלמין'. ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָ'ממּלא

עלמין' ּכל 'סֹובב חּבּור הּדעֹות, ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַָָהתחּברּות

הּתֹורה  עלֿידי נפעל ׁשּזה עלמין', ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּו'ממּלא

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ּבארּבע זֹו ּתׁשּובה וענין ְְְְְֲִִֵַַַָָָכּו'.

ּבחינת  ׁשהיא ּבינה, ּבחינת עיּלאה, ה' ְְִִִִִֶַַָָָהּוא

רביעית  מדרגה ּגם ויׁש עיּלאה. ְְְְִִִֵֵַַָָָָּתׁשּובה

חכמה, ּבחינת יּו"ד, ּבאֹות ׁשהיא ְְְְִִִֶַָָָּבתׁשּובה,

ּב מדרגת עיּלאה.ׁשּזֹוהי ּבתׁשּובה עלּֿתׁשּובה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ב.30) צט, א.31)סנהדרין כא, ראה פ' א. עד, שם לקו"ת פ'32)ראה לקו"ת א. סח, יתרו תו"א וראה ג. ב, שמואלֿא

ובכ"מ. ב. מז, שה"ש ד. כג, בתחילתו.33)ראה תס"ט תקו"ז ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ ("·BË ‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ") el‡ ˙B‚¯„Ó ÈzLe דרגות שתי ¿≈«¿≈≈≈»«¬≈≈

,‰‡zz ‰·eL˙a,בתשובה הנמוכה הדרגה ÊaL‰תחתונה, ‡l‡ ƒ¿»«»»∆»∆»∆
תתאה' Ú¯Ó"עצמה Ùeb‡ב'תשובה ¯eÒ" ‰p‰ הנמוכה בדרגה »ƒ≈≈»
תתאה' BË·"ב'תשובה ‰NÚÂ" ,‰·eLz ˙ÈÁa ‡e‰ הדרגה ¿ƒ«¿»«¬≈

תתאה'הגבוהה  ‰e‡ב'תשובה
‰·eLzŒÏÚa ˙ÈÁa29. כמבואר ¿ƒ«««¿»

עלֿפי  בלק, פרשת תורה' ב'לקוטי

באילנא  דאחיד "וכיון הזוהר מאמר

בעץ  שאחוז [וכיון אקרי כדין דחיי,

דהא  תשובה בעל נקרא] אזי החיים

אקרי  הכי אוף תשובה ישראל כנסת

כנסת  [שהרי אקרי תשובה בעל ואיהו

והוא  תשובה, נקראת כן גם ישראל

ה'מקדש  וביאור נקרא]", תשובה בעל

שאחוז  כיון - הזוהר בדברי מלך'

המשפיע, המקור אנפין', 'זעיר בבחינת

לבחינת  המשפיע 'בעל', נקרא לכן

אוחז  תשובה, שהבעל ומאחר המלכות,

לכן  אנפין', 'זעיר שהוא החיים בעץ

גורם  כלומר תשובה, בעל נקרא

היינו  מלכות, בבחינת עליונה המשכה

ל'ממלא  עלמין' כל מ'סובב המשכה

טוב'. 'ועשה עלֿידי עלמין' כל

‰‚¯„Ó „BÚ LÈÂ נוספת ¿≈«¿≈»
Lwa" ÔÈÚ e‰fL ,‰·eL˙aƒ¿»∆∆ƒ¿««≈

"ÌBÏL הפסוק בהמשך האמור »
טוב", ועשה מרע "סור ≈«¿È‡˜cלאחר

Ó‡Ók¯המכוון  ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»¿«¬«
Ï"Ê¯30‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk ««»»≈«»

ÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL ‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNÓ,‰hÓ ÏL ‡È הרי ≈ƒ»«»«¿»∆«¿»«»«¿»∆«»
קשר  התורה שיש ללימוד השלום נושא בין eaÁ¯מיוחד ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ
'··BÒ''טוב 'עשה עלֿידי הנמשך עלמין' כל ה'סובב האלוקי האור ≈
'‡lÓÓ'e31,מרע 'סור עלֿידי הנמשך עלמין' כל ה'ממלא האלוקי האור ¿«≈

‡e‰ ‰¯Bz‰ ˘¯ML ÈÙÏ eÈ‰Â שהיא באלוקות כזו ÏÚÓÏ‰בדרגה ¿«¿¿ƒ∆…∆«»¿«¿»
,'‡lÓÓ'e '··Bq'Ó כיון לגמרי מעולמות שלמעלה  עצמו האיןֿסוף ƒ≈¿«≈

יחד  משניהם נעלה יחד ÔÎÏÂשהוא משניהם נעלה שהוא LÈכיון ¿»≈≈
‰¯Bz‰ ˙ÏBÎÈa זו ממדרגה eÎ'שנמשכה Ì¯aÁÏ אור את ולהמשיך ƒ∆«»¿«¿»

המדוד  עלמין' כל ה'ממלא האור בתוך מוגבל הבלתי עלמין' כל ה'סובב

העולמות. ערך לפי ומוגבל

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ32,'ÈÂ‰ ˙BÚc ÏŒ‡ Èk החסידות ובתורת ¿∆««∆»ƒ≈≈¬»»
הכתוב  בלשון ¯ÌÈaמדייקים ÔBLÏ ˙BÚc33, פנימיות שלפי ומבארים ≈¿«ƒ

היא  אחת דעה באלקות, השקפות) (גישות, 'דעות' שתי יש »»'Úc˙הדברים
'ÔBÈÏÚ,האלקות מצד העליון, מצד הם שהדברים LÈכפי ‰ÏÚÓlL ∆¿∆¿«¿»≈

ÔÈ‡ ‰hÓÏe והעולמות אמיתית מציאות 'יש' היא 'למעלה' האלקות, ¿«»«ƒ
קיימת  אינה שכאילו מציאות 'אין' הם 'למטה', vÓ„והנבראים, e‰fL∆∆ƒ«

של  המבט ונקודת »ÈÁa¿ƒ˙הגישה
'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' ֿ הבלי האור ≈»»¿ƒ

בדרך  העולמות על שמאיר גבול

ו'סובב'. ÔBzÁz''מקיף' ˙Ú„'Â¿«««¿
העולמות  מצד הם שהדברים כפי

hÓÏe‰והנבראים  ÔÈ‡ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿«»
,LÈ'למעלה' האלקית שהמציאות ≈

ולא  נתפס לא מופשט, דבר 'אין' היא

הגשמית  המציאות ואילו מושג,

ומוחשית  ברורה מציאות היא 'למטה'

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ«¿«≈»
'ÔÈÓÏÚ לפי המצומצם האלוקי האור »¿ƒ

העולמות. ‰ÈÂ'ערך ˙BÚc ÏŒ‡Â¿≈≈¬»»
ÈzL ˙e¯aÁ˙‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ¿«¿¿≈
Ïk ··BÒ' ¯eaÁ ,˙BÚc‰«≈ƒ≈»
,'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'e 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿«≈»»¿ƒ
של  וההגבלות הגדרים שבתוך כך

והארה  גילוי יש תחתון') ('דעת העולם

מהתלבשות  שלמעלה אלוקי אור של

עליון') ('דעת החיבור fL‰בעולם ∆∆
'סובב' È„ÈŒÏÚו'ממלא'בין ÏÚÙƒ¿»«¿≈

.'eÎ ‰¯Bz‰«»
BÊ ‰·eLz ÔÈÚÂ בקש' בחינת ¿ƒ¿«¿»

התורה  שעלֿידי התשובה שלום'

‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡a¿«¿«ƒ≈¬»»
,‰‡lÈÚ הוי'‰' בשם הראשונה ה' האות העליונה, Èa‰ה' ˙ÈÁa ƒ»»¿ƒ«ƒ»

ונרמזת  לפרטים החכמה נקודת והתרחבות הסתעפות לה שהיא שיש ה' באות

לרוחב, קו וגם לאורך קו lÈÚ‡‰גם ‰·eLz ˙ÈÁa ‡È‰L דרגה ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»
בתשובה. עליונה

,‰·eL˙a ˙ÈÚÈ·¯ ‰‚¯„Ó Ìb LÈÂ הדרגה ביותר,והיא הנעלית ¿≈««¿≈»¿ƒƒƒ¿»
„"eÈ ˙B‡a ‡È‰L,'הוי שם ÓÎÁ‰של ˙ÈÁa של הראשונית הנקודה ∆ƒ¿¿ƒ«»¿»

נקודה, כמו שצורתה הוי' של יו"ד באות הנרמזת Ó„¯‚˙הרעיון, È‰BfL∆ƒ«¿≈«
‰·eLzŒÏÚa החכמה ובינה שבחכמה בחסידות (כמבואר משפיע בחינת ««¿»

ומלכות, (המידות) שבזעירֿאנפין עלֿדרך המקבל, היא והבינה המשפיע היא

היא  ז"א ממדריגת בחינת הנעלית המקבל) היא המלכות ובחינת המשפיע

בחינת  לגבי טוב' 'עשה בחינת של המעלה לגבי לעיל (כמבואר עצמה תשובה

שהיא  כפי מרע') lÈÚ‡‰'סור ‰·eL˙a.יותר הנעלית עליונה, תשובה ƒ¿»ƒ»»
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d"kyz'dי ,gqtd bgc 'a lil

ׁשּבתׁשּובה p‰Â‰ד) הּמדרגֹות ארּבע ּכנגד ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶֶַַַַָ

ּגאּולה. ׁשל לׁשֹונֹות ארּבע ּגם ְְְְֶֶַַַָָיׁשנן

מּתחת  אתכם והֹוצאתי ּׁשּכתּוב ּדמה ּבזה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוהענין

העֹון  ּכי מרע", "סּור ענין הּוא מצרים ְְְִִִִִֵֶַַָָסבלֹות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכבד, ולכן 34הּוא עֹון, ּכבד עם ְְֵֵֶֶֶַָָָָ

מרע", ּד"סּור הּתׁשּובה עלֿידי א סבל, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָנקרא

מצרים. סבלֹות מּתחת אתכם והֹוצאתי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַנעׂשה

טֹוב", "עׂשה ענין הּוא גֹו' והּצלּתי ּׁשּכתּוב ְְְֲִִִֵֶַַַָּומה

- האחד ּפירּוׁשים, ׁשני יׁש "הּצלּתי" ּבתבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכי

ׁשההּצלה  והינּו, צל, לׁשֹון - והׁשני הּצלה, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלׁשֹון

והּוא  מּקיף, ּבחינת ׁשהּוא הּצל עלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַנעׂשית

מּקיף  אֹור נמׁש ׁשעלֿידיֿזה הּמצֹות, קּיּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָענין

ּבנֹוגע  (ועלּֿדרֿזה עלמין' ּכל 'סֹובב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבחינת

כּו' ולקחּתי וגאלּתי הּלׁשֹונֹות, ).35לׁשאר ְְְְְְִִִַַַָָָ

ּבארּבע p‰Â‰ה) צֹור יׁש ׁשּבתׁשּובה הּטעם ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַַַַַָ

ׁשההעלאה  לפי - הּוא ְְֲִֵֶַַַָָמדרגֹות,

צריכה  הּתׁשּובה) ענין (ׁשּזהּו למעלה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָמּלמּטה

וכיון  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ּכמֹו ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָלהיֹות

עלֿידי  הּוא למּטה מּלמעלה ההמׁשכה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּסדר

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הוי', ׁשם אֹותּיֹות 36ארּבע ְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

ּתֹורה  לֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵֶַַָָָּכׁשּבקׁש

עצמֹו, לבין ּבינֹו ּפעמים ארּבע אמרּה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָליׂשראל,

חקרּה37ׁשּנאמר  וגם הכינּה ויסּפרּה ראה אז ְְְֱֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָ

המׁשכת  ענין והּוא לאדם, וּיאמר (ואחרּֿכ)ְְְְִֶַַַַַַָָָָָֹ

הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע עלֿידי למּטה ,38הּתֹורה ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

ׁשעלֿידי  למעלה מּלמּטה ההעלאה סדר ּגם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָלכן

ׁשם  אֹותּיֹות ארּבע עלֿידי להיֹות צרי ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּתׁשּובה

ּכּנ"ל.הוי', ׁשּבתׁשּובה, הּמדרגֹות ארּבע ׁשהן ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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ד.34) א, 35.4)ישעי' שבהערה בדרושים רפ"מ.36)ראה כזֿכח.37)שמו"ר כח, ג.38)איוב עא, האזינו לקו"ת גם ראה

פקע"ו. תרל"ו רבים מים המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·eL˙aL ˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ „‚k ‰p‰Â לעיל „) המפורטות ¿ƒ≈¿∆∆«¿«««¿≈∆ƒ¿»

הוי', שם אותיות ובארבע שלום" בקש טוב ועשה מרע "סור בפסוק (הנרמזות

בפרטיות) לעיל Ïe‡b‰כמבואר ÏL ˙BBLÏ Úa¯‡ Ìb ÔLÈ∆¿»««¿«¿∆¿»
ומבאר. שממשיך כפי בתשובה, האמורים הענינים לארבעת המקבילים

·e˙kM ‰Óc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»
˙ÁzÓ ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â¿≈ƒ∆¿∆ƒ««

ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò הדבר וברוחניות ƒ¿ƒ¿«ƒ
מטומאת כולל  ישראל בני הרחקת את

Ú¯Ó",מצרים  ¯eÒ" ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈»
BÓk ,„·k ‡e‰ ÔBÚ‰ Èkƒ∆»»≈¿

·e˙kL34ÔÎÏÂ ,ÔBÚ „·k ÌÚ ∆»«∆∆»¿»≈
‡¯˜ המכביד העוןC‡ ,Ï·Ò ƒ¿»≈∆«

¯eÒ"c ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿
ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰Â ‰NÚ ,"Ú¯Ó≈»«¬∆¿≈ƒ∆¿∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙BÏ·Ò ˙ÁzÓ ועלֿידי ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ
נתונים  לא כבר ישראל בני התשובה

העון. היינו 'מצרים' תחת

‡e‰ 'B‚ ÈzÏv‰Â ·e˙kM ‰Óe«∆»¿ƒ«¿ƒ
˙·˙a Èk ,"·BË ‰NÚ" ÔÈÚƒ¿«¬≈ƒ¿≈«
,ÌÈLe¯Èt ÈL LÈ "ÈzÏv‰"ƒ«¿ƒ≈¿≈≈ƒ

‰Ïv‰ ÔBLÏ - „Á‡‰ ישועה »∆»¿«»»
ˆÏ,מהצרה, ÔBLÏ - ÈL‰Â¿«≈ƒ¿≈

‰Ïv‰‰L ,eÈ‰Â הרוחני מהמצב ¿«¿∆««»»
התשובה  עבודת שקודם רצוי הלא

‡e‰L Ïv‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈«≈∆
ÛÈwÓ ˙ÈÁa הוא שהרי מלמעלה  ¿ƒ««ƒ

˜Ìeiמופשט,דבר  ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«ƒ
CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆«¿≈∆ƒ¿»

למ  ועל מלמעלה האדם על ומאיר טה

אלוקי  אֹור חודר ÛÈwÓהעולם שאינו «ƒ
בפנימיות  'BÒ··ומתלבש ˙ÈÁa¿ƒ«≈
,'ÔÈÓÏÚ Ïk שזהו לעיל כמבואר »»¿ƒ

התשובה  בעבודת הנמשך האור

טוב" "ועשה ∆∆»¿(ŒC¯cŒÏÚÂהנקראת
,˙BBLl‰ ¯‡LÏ Ú‚Ba ‰Ê∆¿≈«ƒ¿»«¿

'eÎ ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÏ‡‚Â35 הרומזים ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ
בעבודת  נוספות למדרגות הם גם

ובמאמר  בחסידות, כמבואר התשובה,

לבני  אמור 'לכן דיבורֿהמתחיל

באריכות  זה מאמר עניני כמה נתבארו בו תשח"י, וארא פרשת ישראל'

בחינת  עילאה, ה' שמצד לעבודה רומז ש"וגאלתי" מבואר יותר, בפרטיות

גם  האדם נגאל הבינה שמצד העבודה שעלֿידי הגאולה ענין וזהו בינה,

של  במדריגה התשובה עבודת נרמזת וב"ולקחתי" דקדושה, 'מצרים' מבחינת

"ולקחתי  הכתוב בלשון כנרמז במציאות, ז"ל,ביטול חכמינו ואמרו לי" אתכם

בדרגה  לתשובה מגיע האדם וכאשר לעולם" זז אינו לי שנאמר מקום "כל

במציאות  ביטול הקדושֿברוךֿהוא של של ועצמותו במהותו דבוק הוא הרי

הגבלות  שום בלי היא ועבודתו בעצמו,

שינויים). שום ובלי

‰·eL˙aL ÌÚh‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«««∆ƒ¿»
,˙B‚¯„Ó Úa¯‡a C¯Bˆ LÈ≈∆¿«¿««¿≈
‰‡ÏÚ‰‰L ÈÙÏ - ‡e‰¿ƒ∆««¬»»
ÔÈÚ e‰fL) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆∆ƒ¿«
BÓk ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (‰·eLz‰«¿»¿ƒ»ƒ¿¿
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»¿«»
אופנים  שני יש בחסידות, כמבואר

של  התקרבות להיות יכולה שבהם

כאשר  האחד לאלקות, (והעולם) האדם

מצד  היא וההתעוררות ההתקרבות

מלמטה  (התעלות) העלאה בדרך האדם

ההתקרבות  כאשר והשני למעלה,

האלקות  מצד היא בדרך וההתעוררות

מלמעלה  והתגלות) (הארה המשכה

‰‰ÎLÓ‰למטה, ¯„qL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈∆««¿»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ באה שבו האופן ƒ¿«¿»¿«»

מלמעלה  אלקית והתגלות הארה כל

˙Bi˙B‡ Úa¯‡ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿«ƒ
‡˙È‡„k ,'ÈÂ‰ ÌL שמובא כפי ≈¬»»ƒ¿ƒ»

L¯„na36ŒLB„w‰ L˜aLk «ƒ¿»¿∆ƒ≈«»
‰¯Bz ¯ÓBÏ ‡e‰ŒCe¯a»«»
Úa¯‡ d¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¬»»«¿«
,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÌÈÓÚt¿»ƒ≈¿≈«¿

¯Ó‡pL37d¯tÒÈÂ ‰‡¯ Ê‡ ∆∆¡«»»»«¿«¿»
d¯˜Á Ì‚Â dÈÎ‰ מונה והכתוב ¡ƒ»¿«¬»»

ועיון  לימוד של לשונות ארבע

,Ì„‡Ï ¯Ó‡iÂ (CkŒ¯Á‡Â)¿««»«…∆»»»
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â והתגלות ¿ƒ¿««¿»«

Úa¯‡ È„ÈŒÏÚ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰«»¿«»«¿≈«¿«
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡38 הנרמזות ƒ≈¬»»

(וכנזכר  זה שבפסוק הלשונות בארבעת

לעשר  רומזות הוי' שם אותיות שארבע

האלוקי  האור שבאמצעותן הספירות

לעולמות), ונמשך ÏÚÓÏ‰יורד ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ¯„Ò Ìb ÔÎÏ»≈«≈∆««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»ƒƒ¿«¿≈«¿«ƒ≈

Ï"pk ,‰·eL˙aL ˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ Ô‰L ,'ÈÂ‰ לעיל כמבואר ¬»»∆≈«¿«««¿≈∆ƒ¿»««
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יי dxez dxaic mipa drax` cbpk

הוי' מדרגֹות, ׁשּתי יׁש הוי' ׁשּבׁשם ידּוע ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדלתּתא, והוי' הוי'39ּדלעילא הוי' ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּבגּויהּו טעמא ׁשההמׁשכה 40ּופסיק ונמצא, . ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

ארּבע  ּדר ּתחלה עֹוברת למּטה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָמלמעלה

ּגם  עֹוברת ואחרּֿכ ּדלעילא, הוי' ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹותּיֹות

מּובן  ּומּזה ּדלתּתא. הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדר

ׁשעלֿידי  למעלה מּלמּטה להעלאה ּבנֹוגע ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָּגם

ארּבע  להיֹות צריכֹות ׁשּתחלה ְְְְְִִִֶַַַָָהּתׁשּובה,

ּדלתּתא, הוי' ׁשם ׁשּכנגד ּבתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמדרגֹות

הּמדרגֹות  ארּבע ּגם להיֹות צריכֹות ְְְְְִִֵַַַַַַַָואחרּֿכ

החלּוק  וזהּו ּדלעילא. הוי' ׁשם ׁשּכנגד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבתׁשּובה

ּגאּולה, ׁשל הּלׁשֹונֹות ׁשּבארּבע  הענינים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבין

ּביציאת  ׁשּנאמרּו ּגאּולה ׁשל לׁשֹונֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָׁשארּבע

ּדלתּתא, הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד הן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמצרים 

ארּבע  ׁשּכנגד ּגאּולה ׁשל הּלׁשֹונֹות ְְְְְְֶֶֶֶַַַַַָוארּבע

העתידה, הּגאּולה ּגם נכללת ׁשּבהן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּמלכּיֹות,

ּדלעילא. הוי' ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהן

מעין ‡ÌÓו) יׁשנֹו עּתה הּפסח ּבחג ּגם »¿»ְְֵֵֶֶַַַַַָ

ארּבע  ׁשּלכן העתידה, ְְֲִֵֶַַַָָָָהּגאּולה

וגם  הּגאּולֹות, ארּבע ּכנגד ּגם הם ּדפסח ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַהּכֹוסֹות

לעתידֿלבא  ׁשּיהיּו הּכֹוסֹות והינּו,2ּכנגד , ְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ

ּומּצד  ּדלעילא, הוי' ּדׁשם האֹור ּגלּוי ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּנמׁש

ּביֹותר, למּטה יֹורד הּוא הרי מעלתֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַָָּגֹודל

חּיים' עץ ּב'פרי הּפסח 41וכדאיתא ׁשּבליל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּב'עׂשּיה' ּגם הּוא .42הּזיּוּוג ֲִִַַָָ
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ו.39) לד, ואילך.40)תשא סע"א נט, לר"ה דרושים לקו"ת ואילך. סע"ד סא, בשלח תו"א רע"א. קלח, (אד"ר) זח"ג

פ"ז.41) המצות חג (המו"ל).42)שער הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוי'. שם אותיות בארבע רמוזות אלו מדרגות ארבע כיצד בפרטיות

˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ 'ÈÂ‰ ÌLaL Úe„È ‰p‰Â,כלליות'ÈÂ‰ ¿ƒ≈»«∆¿≈¬»»≈¿≈«¿≈¬»»
‡ÏÈÚÏc עליונה דרגה z˙Ïc‡העליון, 'ÈÂ‰Â,תחתונה דרגה התחתון, ƒ¿≈»«¬»»ƒ¿«»

·e˙kL BÓk39,הרחמים מידות י"ג את המונה בפסוק תשא, כי בפרשת ¿∆»
‡ÓÚË ˜ÈÒÙe 'ÈÂ‰ 'ÈÂ‰¬»»¬»»»≈«¬»

e‰Èe‚a40'הוי השמות שני בין ויש ¿««¿
בזוהר  כך על ומבואר מפסיק, טעם

שהכוונה  מלמד המפסיק שהטעם

(כמבואר  הוי' בשם דרגות לשתי

הוי', שמות בחינות ב' שיש בחסידות

ה"א  חכמה יו"ד – בהשתלשלות א'

שהוא  . מלכות]. ה' מדות, [ו' כו' בינה

ההשתלשלו  התהוות כנ"ל,בחינת ת

שנקרא  היות עם דלעילא, הוי' שם אבל

שממנו  התהוות שם על הוי' כן גם

גילוי  בחינת הוא מכלֿמקום יתברך,

מהשתלשלות, שלמעלה עליון אור

שהוא  . . העליון רצון בחינת והוא

פסיק  ולכן החכמה, מן מעלה למעלה

בגווייהו"). טעמא

‰ÎLÓ‰‰L ,‡ˆÓÂ האור של ¿ƒ¿»∆««¿»»
BÚ·¯˙האלוקי  ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»∆∆

ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ C¯c ‰ÏÁz¿ƒ»∆∆«¿«ƒ≈
,‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ העליונה הדרגה ¬»»ƒ¿≈»

הוי', שם של «»»¿CkŒ¯Á‡Âוהנעלית
˙Bi˙B‡ Úa¯‡ C¯c Ìb ˙¯·BÚ∆∆«∆∆«¿«ƒ

‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL הדרגה ≈¬»»ƒ¿«»
הוי'. שם של והנמוכה התחתונה

‰fÓe הדברים שכך סדר הוא ƒ∆
למטה  מלמעלה Ìbבהמשכה Ô·eÓ»«

‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¬»»ƒ¿«»
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¿≈«¿»

האדם, עבודת בשלב ÏÁzL‰שהיא ∆¿ƒ»
העבודה  בהתחלת BÎÈ¯¿̂ƒ˙ראשון,

˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿«««¿≈
CkŒ¯Á‡Â ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL „‚kL ‰·eL˙a מתקרב כשהאדם ƒ¿»∆¿∆∆≈¬»»ƒ¿«»¿««»

לאלקות  eL˙a·‰יותר ˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ Ìb ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿««¿«««¿≈ƒ¿»
.‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ ÌL „‚kL∆¿∆∆≈¬»»ƒ¿≈»

˜eÏÁ‰ e‰ÊÂ ההבדל˙BBLl‰ Úa¯‡aL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ¿∆«ƒ≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿«¿««¿
˙‡ÈˆÈa e¯Ó‡pL ‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ Úa¯‡L ,‰Ïe‡b ÏL∆¿»∆«¿«¿∆¿»∆∆∆¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ,גלות אחריה שאין שלימה גאולה היתה לא עדיין הגאולה כאשר ƒ¿«ƒ
˙BBLl‰ Úa¯‡Â ,‡z˙Ïc 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k Ô‰≈¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»ƒ¿«»¿«¿««¿
Úa¯‡ „‚kL ‰Ïe‡b ÏL∆¿»∆¿∆∆«¿«
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,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰ גאולה «¿»»¬ƒ»
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מצרים  מגאולת נעלית ≈‰Ôשהיא
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿«ƒ≈¬»»

.‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»
ÌÓ‡ (Â יציאת כלל שבדרך למרות »¿»

'תחתונה' במדריגה גאולה היא מצרים
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האחרונה, הגאולה גם »¿Ì‚Âכולל

Œ„È˙ÚÏ eÈ‰iL ˙BÒBk‰ „‚k¿∆∆«∆ƒ¿∆»ƒ
‡·Ï2CLÓpL ,eÈ‰Â בחג , »…¿«¿∆ƒ¿»
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הוי' שם של האור הזה, הנעלה
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È‡„ÎÂ˙‡ומאיר  ,¯˙BÈa ‰hÓÏ¿«»¿≈¿ƒ¿ƒ»

'ÌÈiÁ ıÚ È¯Ù'a41 מכתבי ƒ¿ƒ≈«ƒ
‰eeÈf‚האריז"ל  ÁÒt‰ ÏÈÏaL∆¿≈«∆««ƒ
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ארבע  מבין נמשך ביותר הוא זה אור של מעלתו גודל מצד דוקא כי העולמות,
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אגרות קודשיב

"משכו וקחו כבש ושחטו הפסח"

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשכ"ה,
ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הקב"ה קבע את יציאת מצרים בחודש האביב, והתורה מצוה לדאוג במיוחד שהפסח יחול 
תמיד בחודש האביב: שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלקיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' 

אלקיך ממצרים לילה. 

כדי לכוון שחג הפסח יחול בחודש האביב – והרי לוח השנה שלנו קבוע לפי הירח, דבר היוצר 
"שנה  לנו  יש   – החמה  פי  על  נקבעות  השנה  תקופות  ואילו  החמה,  משנת  יום  עשר  בכאחד  הבדל 
מעוברת" כל שנתייים-שלש )דוגמת השנה הנוכחית( בה נוסף חודש שלם )אדר(. כך משתוה שנת הירח 
לשנת החמה וחג הפסח חל תמיד בחודש האביב. כתוצאה מכך מסתדרים גם חדשי השנה, וכל החגים, 

ונקבעים במועדם המדויק. 

* * *

של  מיוחד  כחסד  ז"ל  חכמינו  ע"י  מוסברת  האביב  בחודש  אירעה  מצרים  שיציאת  העובדה 
הקב"ה, שהוציא את בני ישראל ממצרים בתקופה המוצלחת ביותר בשנה. ברם, ככל עניני התורה, יש 
גם בענין זה רמזים ונימוקים, הוראות רבות לכלל ולפרט. אחת ה"נקודות" שברצוני לציין כאן תובהר 

לאחר התבוננות בתנאים בהם אירעה יציאת מצרים: 

מאות בשנים היו בני ישראל משועבדים לאומה ששלטה אז על כל עמי הסביבה, לא רק בכוחם 
האדיר של "רכבו ופרשיו", אלא גם במשקל-היתר הגדול שלו בשטחי המדע, בכל המכונה עתה בשם 

"תרבות" ו"קידמה". 

התרבות והקידמה של מצרים התבססו על כוחות ותופעות הטבע, ובמיוחד על היאור נילוס. 
יצר השקאה  כח ההמצאה האנושי  גשמים, אך  כל  בה כמעט  יורדים  ואין  היא שחונה  ארץ מצרים 

מלאכותית שהפכה את מצרים לגן פורח מוקף מדבר. 

קבע: ראה שמות רבה פט"ו, יא: החדש הזה כו' כשבחר ביעקב ובניו קבע כו'. אור התורה )להצ"צ( ע"פ 
זה )ע'רסד(.

מצוה.. שמור: דברים טז, א. ולרמב"ן )לשרש הא' דסהמ"צ להרמב"ם( ולבעל ההלכות זוהי מ"ע )לעבר 
השנים, או – מושמרת את החוקה(. וראה סהמ"צ סוף מ"ע קנג: באו רמזים כו' שמור כו' הורה כו'. וביד הל' 

קדה"ח בתחלתו ורפ"ד. 
מוסברת: מכילתא לשמות יג, ד )הובא בפירש"י שם(.

אחת: ראה רמב"ן בא )יב ג(. צרור המור שם )יב, א( ועיין זח"ג )רנא, א(.
ששלטה אז על כל: מכילתא לבשלח יד, ה: היה פרעה שולט מסוף העולם ועד סופו. וראה זח"ב ו, א.

במשקל היתר הגדול: ראה זח"א קכה, סע"א.
ובמיוחד.. נילוס: יחזקאל כט, ג.

ואין יורדים בה כמעט כל גשמים: ראה רש"י ויגש מז, י. דברים יא, י.
כח ההמצאה האנושי: רש"י ר"פ מקץ.
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הטבע,  כוחות  האלהת  יסוד:  קוי  שני  לה  שהיו  מסועפת,  אלילית  תרבות  יצרו  אלה  תנאים 
והאלהת כוחות האדם שהשכיל לנצל את כוחות הטבע. מכאן צעד קטן בלבד אל האלהותו של פרעה, 

זה שגילם באישיותו את הדוגמא המצרית לאדם "מושלם". 

השקפה כזו, שראתה את העולם כהרכב של "כוחות-טבע" מרובים, שבכללם גם "כוח" האדם, 
בתוספת הפילוסופיה של "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה" – הביאו לירידה רוחנית ומוסרית 
תהומית ביותר, עד כדי "הצדקת" רדייה ואכזריות מתועבות ביותר כלפי האדם או העם החלש יותר 

מבחינה גופנית. 

* * *

האליליות ואמונת ההבל של המצרים הגיעו לשיא ביטוים בתקופת ההתחדשות השנתית של 
כוחות הטבע, בחודש האביב, חודש של "מזל טלה", והשה הוא שהיה מסמלי היסוד של ה"עבודה 

זרה" של מצרים. 

* * *

אלקי  ברצון  עלה  בה  השעה  הגיעה  פקדתי":  "פקוד  בשורת  ובפיו  רבינו  משה  בא  הנה  אך 
אברהם יצחק ויעקב לשחרר את בני ישראל מיד פרעה ומגלות מצרים. 

נטמע  אף  ישראל  מבני  חלק  פרעה,  למרות  ישראל  בני  נתונים  מאז  שנה   210 חלפו  כבר 
ב"תרבות" המצרית, עזרה מן עמי הסביבה אינה צפויה כלל, שום עבד לא הצליח )עד אז( להשתחרר 
ממצרים. לא היו, איפוא, כל סיכויים, מנקודת מבט טבעית, לשחרור עם ישראל ממצרים, ולמרות 
זאת מבטיח להם משה רבינו כי הגיעה שעת השחרור, אלא שקיים תנאי יחיד לדבר: "משכו וקחו לכם 

צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח!" 

- משכו ידיכם מאלילי הארץ, וקחו לכם כבש )אותו ראו המצרים כאלוה(, ושחטו אותו כקרבן 
דוקא  אם  כי  ובלאט,  בצנעה  בבית,  אף  או  בלב,  המצרית  זרה"  ב"עבודה  בכפירה  די  לא  לה'.  פסח 

בפומבי, ללא פחד, לפי כל הפרטים שהיו כרוכים בהקרבת הפסח במצרים. 

ואז – מבטיח משה רבינו בשם הקב"ה – לא זו בלבד שישוחררו ממצרים, אלא שאף פרעה 
בעצמו יצוה עליהם לצאת ממצרים, והגאולה תהיה לא בתקופה בה כוחות הטבע רדומים ונסתרים, 

כי־אם דוקא בחדש האביב, בו מגלה הטבע את מיטב כוחו. 

ועולם  הטבע,  וכוחות  טבע  של  עולם  נפרדים:  עולמות  קיימים  שאין  העובדה  מודגשת  בכך 
של "על-טבע" הנאבקים ביניהם, ופעמים מנצח האחד ופעמים השני. יש רק א-ל אחד ויחיד, השליט 

המוחלט של העולם כולו, והוא גם המאחד את כל העולם. 

של פרעה: שמו"ר פ"ח, ב. תנחומא שם.
"כוחי ועוצם ידי: דברים ח, יז. וראה סמ"ג מל"ת סד: וארא בחלום כו' שכחת את העיקר כו' והתכוננתי 

כו' והנה יסוד גדול הוא כו'. 
תהומית ביותר: ויקרא יח, ג ובתו"כ )ובפרש"י( שם. ובקה"ר עה"פ והארץ לעולם עומדת דמצרים דוגמת 

ערוה באדם. 
לשיא ביטוים: רמב"ן וצרור המור שם.

חלק מבני ישראל: שמו"ר פי"ד, ג. וראה תניא פל"א.
שום עבד: מכילתא יתרו יח, יא.

תנאי יחיד.. "משכו: שמו"ר פט"ז, ב: כל זמן כו' משכו כו' שבכך כו'.
מן  )ובנות(,  בנים  הארבעה  כל   – ובבנותינו  בבנינו  משה:  וכהודעת  )דוקא(,  למשפחותיכם  לכם:  וקחו 

החכם ועד השאינו יודע לשאול.
בפומבי: ראה שו"ע רבנו הזקן ר"ס תל.

אגרות קודש
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הכרה זו באה לביטויה הנעלה ביותר במתן תורה, זו נקודת היעד של יציאת מצרים, שהחל 
ב"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלקים אחרים" גו'. 

* * *

בשם  הנקראים  האלהת  על  חייהם  המבססים  כאלה  מצויים  עתה  גם  כך  בעבר,  כבמצרים 
כוחות הטבע, בתוספת "כוחי ועוצם ידי" של האדם. אחרים מצאו "מוצא", שבביתם יש מקום גם 

לקב"ה אך בחברה הם "ככל האדם", "נהיה כגויים", ואדרבה: יותר "גוי" מהם. 

זוכר  הקב"ה  ברירה.  כל  לפניכם  אין   – פקדתי"  "פקוד  נוספת:  פעם  ומזכיר  הפסח  חג  בא 
אתכם, וחייב להיות: "משכו", משיכת ידים מן ה"עבודה זרה" של הארץ, בכל צורה בה היא באה 
לידי ביטוי, ועשיית הדבר בפומבי, ללא פחד, ובאומץ. "וקחו לכם" – קחו את עצמכם ואת כל השייך 

לכם, כל האפשרויות וכל הכוחות, לעצמיות שלכם, ל"אני" היהודי האמיתי והנצחי. 

עולם  וקיים  שמאחר  המתעים  ע"י  להתבלבל  לא  האביב",  "בחודש  לעשות  יש  זאת  כל  את 
פורח, שבמרכזו האדם וכוחו ועוצם ידו, הרי "אלה אלקיך", זה האליל שלך אליו אתה משועבד, ואין 

כל מקום ר"ל להקב"ה – 

נפלאותיו  על  כי אם, אדרבה: "בחודש האביב הוציאך ה' אלקיך ממצרים", העולם הפורח 
מביאים לראייה ברורה יותר של האמת – בנוסח חכמינו ז"ל – אשר "ה' אלקינו )הוא( מלך העולם, 

שלא חיסר בעולמו כלום". 

* * *

יעזור ה' ויצליח שפסח – זמן חרותנו – יביא את כל אחד ואחד, בתוך כלל ישראל, לחירות 
אמיתית מכל הפרעות ומיגבלות לעבוד את ה' בלבב שלם, 

וגאולת הפרט תביא את גאולת כלל ישראל, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו 
במהרה בימינו. 

בברכה לחג הפסח כשר ושמח. 

מנחם שניאורסאהן

נקודת היעד: כמש"נ בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את ה' )שמות ג, יב( וראה ז"ח ר"פ יתרו: בכל 
יומא אפיק כו'. וראה תניא פל"א שם. 

"נהיה כגויים": יחזקאל כ, לב.
אין לפניכם כל ברירה: יחזקאל שם. תנחומא נצבים ג. נתבאר בקונטרס ומעין מי"א, פ"ג.

לעצמיות.. ל"אני" היהודי: ראה שמו"ר פט"ו, כ"ג: לכם הה"ד יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך.
אדרבה: "בחדש האביב: להעיר מלקו"ת במדבר )ג, א(. סד"ה החדש הזה – לכ"ק מו"ח אדמו"ר – בס' 

המאמרים ה'ש"ת.
הוציאך.. ממצרים": לילה. וכן גם עתה אין להתרשם מזה שלאחרים לילה ואין רואים את האמת, כי 

הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה )ישעי', ס, ב(.
"בחדש האביב.. בנוסח חכמינו ז"ל: ברכות מג, ב. והנה לכמה אחרונים )או"ח סרכ"ו( ניסן לאו דוקא, 
הנהנין  ברכות  בלוח  הזקן  והנה אדמו"ר  וש"נ(.  רס"ב.  ברכות  מע'  דינים  )שד"ח אסיפת  הוא  דדוקא  י"א  אבל 
)הראשון( כ' דאחר ל' יברך בלא שם ומלכות )מוכח דניסן לאו דוקא(, אבל בסדר ברה"נ )שבסידורו פי"ג סי"ד( 
השמיט זה. ואף שי"ל בדוחק דטעמו מפני דס"ל דאין לברך כלל אלא פעם אחת )ועדיין יקשה למה לא ביאר דברי 
השו"ע "בימי ניסן" דהיינו לאו דוקא – כמו שהוסיף ביאור בכמה דינים שבברה"נ(, י"ל – דהשמיט מפני דבמשנה 

האחרונה ס"ל ד"בימי ניסן" כפשוטו – בדוקא, וא"כ א"א "לאחר ל'". ואכמ"ל. 

אגרות קודש
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.`"iyz'd ,*oqip `"i ,'b mei c"x .c"qa
מוגה  בלתי

דלקמן:] הדברים בשמו למסור – לאוהל נסיעתו קודם – ביקש שליט"א אדמו"ר [כ"ק

לשאול  מבלי אליהם, שיאמרו מה כל ("פאלגן") ולציית זיך") ("איבערגעבן להתמסר שרצונם אלה ָכל
אמם. ושם שמם פתקא ע"ג יחתמו – שאלות

דברים  ידרשו שלא כיון שרעקן"), צו וואס ניט זיך האבן ("זיי להתיירא להם אין – שחותמים ָָאלה
השמימה" "לעלות בבחינת אן 1שהם איז ("עס משחק לא רציני, ענין שזהו לדעת עליהם לאידך, אבל ,ַ

הבטחתם. את לקיים ויצטרכו געלעכטער"), קיין ניט זאך, ַערנסטע

הפעם:] עוד אמר השמות, כל עם הפתקא שליט"א אדמו"ר לכ"ק [כשמסרו

השמימה". "לעלות ידרשו לא כי אם רציני, ענין זהו כאמור,

•
.`"iyz'd ,*oqip b"i ,'d meil xe` c"x .c"qa

מוגה  בלתי

להרש"ל ‡. צוה שליט"א אדמו"ר עליו 1[כ"ק צוה ערבית, תפלת ולאחרי התיבה, לפני לעבור
הקהל. עם להתוועד

נ"ע  מהרי"ל הרה"ק שכ"ק – הצ"צ אדמו"ר כ"ק הסתלקות בעת שהי' – אביו בשם הרש"ל וסיפר
ההסתלקות  בעת בליובאוויטש הי' אחת 2לא שורה הי'. לא עוד – כזה רבי אמר: לליובאוויטש ובבואו ,

שורה  רק לא מהר"ש: אדמו"ר כ"ק והוסיף שלם! מאמר ממנה לעשות יכולים – שלו החסידות בדרושי
אחת! תיבה אפילו אלא אחת,

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק ואמר

הם הצמחֿצדק של החסידות axדרושי oed.

בהשקפה  אם כי דורכגעטאן"), אלץ ניט נאך האב ("איך הראוי בעיון כולם את למדתי לא ַָָָעדיין
האב  איך וואס דעם ("פון הראוי בעיון שלמדתי מהחלק אבל, דורכגעקוקט"), ווי ("מערניט ָָראשונה

רב. הון היא הגה"ה שכל לומר יכולני ָדורכגעטאן"),

חסידות ·. בביכל בתניא 3ראיתי להמבואר המרכבה"4בנוגע הן הן שגם 5ש"האבות שם שמוסיף ,
dpiyd zra.מרכבה בבחינת היו
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אדמו"ר  לכ"ק החמישים שנת והתחלת המ"ט הולדת יום (*
שליט"א.

יב.1) ל, נצבים – הכתוב לשון ע"פ
ככ 

הצמחֿצדק. אדמו"ר כ"ק של ההילולא יום (*
סה"ש 1) אודותו ראה – לעוויטין הלוי שמואל ר' הרה"ח

וש"נ. .12 הערה 85 ע' תרפ"ה
הסתלקות 2) "בעת :10 ע' ריש קמ חוברת "רשימות" גם ראה

הפסח  חג אחרי ורק בליובאוויטש, מהרי"ל הי' לא הצמחֿצדק
מנסיעתו". חזר

האמצעי 3) אדמו"ר של או הצמחֿצדק של הוא אם מסופקני
מסגנון  להכיר אפשרות היתה באריכות, המאמר הי' אילו –
בקיצור* הוא שהמאמר כיון אבל המאמר, בעל מיהו המאמר

להכיר. קשה
פל"ט.4) פל"ד. פכ"ג.
ב.5) רנז, זח"ג ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

.p"ye .nwz 'r mixvwd f"dc` ixn`na qtcp (*
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כ"ק  שיינדל 6– הרבנית לנכדתו פעם אמר שבניֿהבית 7אדנ"ע אדמו"ר, מו"ח כ"ק של [בתֿהזקונים
אדנ"ע] כ"ק זקנה של שולחנו על לאכול רגילה והיתה עמה, זיך") טאן רייץ  ("א ולהשתובב  לשחק ַָאהבו
לעשות  שביכלתה והשיבה, וכיו"ב. שבת, לכבוד לטייל שבת, לכבוד לאכול שבת, לכבוד דבר כל שתעשה
שבת: לכבוד לישון אפשר איך מבינה שאינה כיון שבת, לכבוד לישון משינה, חוץ שבת, לכבוד דבר כל
לכבוד  דבר לעשות אז יכולים ואיך דאך"), מען שלאפט מ'שלאפט, ("ווען ישנים – השינה ָָָבעת

שבת?!...

הצ"צ,‚. של ביארצייט התיבה לפני לעבור נוהג הי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק אמר ָ[הרש"ל
התיבה  לפני לעבור נוהג זי"ע (מהוריי"צ) אדמו"ר כ"ק הי' וכן שלפניו. הרביים של ביארצייט לא ָאבל
שליט"א  אדמו"ר כ"ק אצל ושאל שלפניו. הרביים של ביארצייט ולא מהר"ש, אדמו"ר של ָָביארצייט

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק והשיב הדבר, טעם

של ביארצייט גם התיבה לפני לעבור נכלל epwfהטעם שבזה אב, כיבוד משום – הוא לפנ"ז) (ולא ָ
עובר  הי' שאביו כשם אביו, אבי של היארצייט ביום התיבה לפני לעבור האב, של היארצייט שמירת ָָגם

זה  ביום התיבה .8לפני

מכונה [א „. של מצות הפסח בחג הקטנים לנכדיו ליתן אפשר אם שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שאל '
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק והשיב מצות"), ַָ("מאשינאווע

של  למצות בנוגע לא אבל אויס"), ניט ("מאכט להקל יכולים – הידורים שאר או לשרוי' ַבנוגע
דמהימנותא 9מכונה  (מיכלא אמונה ענינה מצה כי, ("פון 10, מקטנות כבר זה על לעבוד וצריכים ,(

ָקינד'ווייזֿאן").

בחסידות  מובא מצה אכילת ע"י שנעשה האמונה לענין בנוגע מארז"ל 11– ע"ד התינוק 12שזהו "אין
("מאשינאווע  מכונה של למצות בזה הכוונה שאין ופשוט, דגן". טעם שיטעום עד כו' אבא לקרות ַָיודע

מצות")!...

•

.`"iyz'd ,gqtd bg axr ,oqip c"i w"yre c"x .c"qa
מוגה  בלתי

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר חמץ ביעור [לאחרי

געווארן"). פטור שוין מען איז – חמץ ("פון כבר נפטרנו מ"חמץ", – ושמח. כשר הפסח ָחג

•
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(6.101 ע' ח"א תו"מ גם ראה
וש"נ.7) .26 הערה 23 ע' תרפ"א סה"ש – אודותה ראה
וש"נ.8) שם. 12 ובהערה 301 ע' תשי"א סה"מ גם ראה
וש"נ.9) חצר. ע' חי"א אג"ק גם ראה

ב.10) קפג, זח"ג
ובכ"מ.11) ד. יג, ב. יב, צו לקו"ת
סע"א.12) מ, ברכות
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מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. כ"ק אמר לחדרו, שנכנס קודם מהוריי"צ, אדמו"ר כ"ק בבית הסדר עריכת [לאחר
שליט"א:]

ניגון  עתה ינגנו ולכן אליהו, לגילוי סגולה הוא ואודך" אתה "אֿלי שהניגון אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק
וריקוד. בשמחה זה

בריקוד. שילכו רמז שליט"א אדמו"ר וכ"ק ואודך", אתה "אֿלי [ניגנו

ביתר  שירקדו הק' בידו רמז וכשחזר, לביתה, הרבנית אמו את ללוות שליט"א אדמו"ר כ"ק יצא אח"כ
גדולה. בשמחה זמן משך ורקד בהמחול, בעצמו ונכנס חיות,

אמר:] – התחתון בג"ע בעמדו – ואח"כ

גלויות ·. של שני יו"ט וליל בשבת, חל שפסח זו, [כבשנה שבת במוצאי שחל פסח בליל מהחידושים
ומן  הפסחים מן שם "ונאכל  שאומרים – גאלנו" "אשר ברכת בנוסח השינוי – שבת] מוצאי הוא
הזבחים  מן שם "ונאכל השבוע) ימות בשאר חל פסח (כשליל השנים ברוב שאומרים כפי ולא הזבחים ",

הפסחים". ומן

שחל  פסח בערב פסח): קרבן הקרבת (זמן פסח דערב בהקביעות תלוי הנוסחאות שתי בין החילוק
כדי  פסח הקרבן לאכילת חגיגה קרבן אכילת מקדימים הפסח ובליל חגיגה, קרבן גם מקריבים – בחול

השובע  על נאכל הפסח הפסחים";1שיהא ומן ואח"כ) (חגיגה, הזבחים מן שם "ונאכל אומרים ולכן ,
בשבת  שחל פסח בערב את 2משא"כ דוחה החגיגה שאין חגיגה, קרבן ולא פסח קרבן רק מקריבים –

הזבחים"3השבת  ומן (ואח"כ) הפסחים מן שם "ונאכל שבת במוצאי אומרים ולכן למחרתו, רק ובאה ,
למחרתו) שתבוא .4(החגיגה

בשבת  שחל פסח שבערב – לחול שבת בין חילוק יש השובע על הפסח דאכילת שבהענין ונמצא,
בחול. שחל פסח בערב כמו השובע  על נאכל הפסח שיהי' כ"כ נוגע לא

השובע:‚. על הפסח דאכילת הענין ביאור תחילה להקדים יש זה ולהבין

כשהוא 5מהטעמים  לשבת ליכנס להשתדל שיש שבת כבסעודת (דלא דוקא השובע על נאכל שהפסח
lek`l a`zשבת סעודת היאoea`izl6ויאכל הפסח שאכילת להראות כדי – (devn myl הנאת לצורך ולא ,

כך, כדי ועד sebdהגוף, mr llk miaygzn `ly ל חפץ ואינו שבע שהגוף שאף אוכלים , מ"מ, עוד, אכול
חיות  מתוך היא הפסח שאכילת מזה, ויתירה לאכול, שתאבים בשעה שאוכלים חיות באותה הפסח

הגמרא  כלשון ביותר, גדולה איגרא".7ושמחה פקע והלילא פסחא "כזיתא :

האדם:„. בעבודת הגוף) עם ההתחשבות (שלילת הענין וביאור

דוקא  להגוף בנוגע היא העבודה שעיקר במעמד 8אע"פ נמצא ונה"ב הגוף שמצד בנפשי' איניש וידע ,
בהמאמר  אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר [וכפי כדבעי שלא .9ומצב . אלקי' בהתבוננות מתבונן אם ש"גם

כלל  התחיל שלא יתכן מזה, ויתירה ותאוותיו", הגוף ממיצר לצאת . . מרגילותו לצאת הזזה פועל אינו
ושמחה. חיות מתוך עבודתו לעבוד אם , כי הגוף, עם להתחשב לו אין מ"מ, הגוף], עם בעבודתו
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אדה"ז 1) שו"ע ה"ג. פ"ח ק"פ הל' רמב"ם רע"א. ע, פסחים
סמ"ט. סתע"ג או"ח

שחל 2) גלויות של שני יו"ט לליל שביחס – זו בשנה ועד"ז
פסח. כערב השבת יום נחשב שבת, במוצאי

שו"ע 3) הי"ב. פ"י שם רמב"ם (במשנה). סע"ב סט, פסחים
סכ"ג. שם אדה"ז

סמ"ט.4) שם אדה"ז שו"ע

א.5) כג, נזיר מאירי ראה
או"ח 6) (ואדה"ז) טושו"ע ה"ד. פ"ל שבת הל' רמב"ם

(ס"ה). ס"ב סרמ"ט
סע"ב.7) פה, פסחים
ואילך.8) 88 ע' ח"ב תו"מ גם ראה
שנה 9) הפסח חג שי"לבקונטרס – ספ"א תש"ד זו מצה ד"ה

.(2ֿ221 ע' תשי"א (סה"מ זו



iyz'd"`יח ,gqtd bgc 'a lil zgiy

התניא  בספר הזקן רבינו בעיניו 10ובלשון נפשו תיקר מ"מ . . ותיעובו בשיקוצו עומד שהגוף ש"אף –
[וכמבואר  הגוף" בעצבון הנפש שמחת ולבלבל לערבב שלא הנבזה, מהגוף יותר בשמחתה לשמוח

כלומר,11במק"א  דא"], מסטרא בליבאי תקיעא "חדוה מ"מ, דא", מסטרא בליבאי תקיעא ש"בכי' שאף
ובפרט  היא", טהורה בי שנתת "נשמה – בהנשמה לשמוח מוטב הגוף, בעצבון עצב להיות במקום

בהנשמה  שמלובש בורא .12בהניצוץ

בתניא  לבאר שממשיך בחי'10וכפי היא זו mixvnש"בחי' z`ivi בה שנאמר הפסח) חג של 13(ענינו

וחפצם gxaכי מגמתם רק . . השמאלי בחלל בתקפו הי' עדיין ישראל שבנפשות שהרע מפני . . העם
במ"ט z`vlהיתה שקועים היו שם (שבהיותם כו'" מצרים טומאת היא הס"א מגלות האלקית נפשם

טומאה  ).14שערי

"זמן  בפסח, משא"כ כולה, השנה כל במשך זמנם הגוף, של  ומצבו מעמדו אודות החשבונות כלומר:
חז"ל  ובלשון יצה"ר"15חרותנו", "הוא המות", ממלאך מעמדו 16"חירות אודות לחשבונות מקום אין –

הגוף. עם להתחשב מבלי השובע, על הפסח באכילת גם כמודגש הגוף, של ומצבו

גם ‰. אלא) הגוף, של להשובע בנוגע רק (לא הוא השובע על נאכל דהפסח שהפירוש לומר, ויש
הנשמה: של להשובע בנוגע

הוא  הנשמה של השובע כי, "שובע", של ומצב במעמד נמצאת הנשמה כאשר גם היא הפסח אכילת
בחינת התגלותmiielibdמצד הוא פסח של ענינו ואילו ,zenvrd מלך עליהם "נגלה ההגדה: ובלשון ,

"הקב"ה הקב"ה", המלכים envraeמלכי eceaka דא"ס ועצמות (בכבודו) דא"ס מלכות על שקאי ,"
נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק (כפירוש הצמצום שלפני הנשמה,17(בעצמו) של השובע לאחר גם ולכן, ,(

העצמות. התגלות הפסח, דאכילת הענין ישנו הגילויים, בחינת מצד

הגמרא  דברי לבאר יש איגרא":7ועפ"ז פקע והלילא פסחא "כזיתא

– מרור) כזית (וכן מצה כזית אכילת ע"י הזה ובזמן פסחא"), ("כזיתא פסח כזית אכילת ע"י
כביכול d"a"לוקחים" q"` zedne zenvr בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי תורה 9, ע"י ש"עכשיו,

העצמות). (גילוי הקב"ה" ממה"מ גילוי ג"כ לנו מאיר חצות שקודם בהמצה גם הנה לנו, שניתנו ומצוות

פסחא" "כזיתא (שע"י העצמות התגלות מתבקעים ומצד (הגגין איגרא" "פקע שאפילו18) – (ziad,
האדם  מדת לפי עשוי שאינו הרחוק ובודאי 19מקיף האדם, מדת לפי שעשוי הקרוב, מקיף כלבוש, [דלא

פנימי  שהוא כמזון על20לא שקאי ,[dcigic siwnd21 נעלה גילוי ("איינהאלטן") ולהכיל לקלוט יכול אינו ,ַ
הגילוי! עוצם מפני מתבקעים שהגגין כך, כדי עד זה,

(כהפירוש  והגבלה ממדידה שלמעלה באופן – "הלילא" – השמחה גם נעשית העצמות התגלות ומצד
מתבקעים" הגגין כאילו דומין מההלל ההמון המולת "לקול איגרא", פקע ד"הלילא ).18הפשוט

.Â נמצא כאשר שגם – יחד גם והנשמה להגוף בנוגע השובע על נאכל דהפסח בהפירוש להוסיף ויש
להגיע  וצריך יכול הגוף), (שובע הגוף עם להתחשב שלא והוראה בציווי צורך שיש ירוד ומצב במעמד

הנשמה. של בהשובע יתחשב שלא נעלה הכי ומצב למעמד

הוא פסח של שענינו משום – הדבר מעמדו belic22וטעם על הבט מבלי ולכן, כלל, בהדרגה שלא ,
– השה דלקיחת הציווי כבקיום למסירתֿנפש, עד בעבודה, נעלית הכי לדרגא לבוא וצריך יכול ומצבו
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לא.10) פרק
עה,11) (ח"ג הזהר בשם – רפי"א אגה"ת שם ספל"ד. שם

א).
שם.12) ובהערה 115 ע' תש"י סה"מ ראה
ה.13) יד, בשלח
יתרו.14) ר"פ זו"ח
ז.15) פמ"א, שמו"ר
א.16) מ, זח"ב וראה א. טז, ב"ב

תתקכד.17) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ ראה
סז. ע' תער"בֿתרע"ו סה"מ

שם.)18 פסחים פרש"י
אדם.19) בני כו"כ להכנס יכולים אחד בבית שהרי
דא"ח)20) (עם סידור ואילך. סע"ד צח, ברכה לקו"ת ראה

ובכ"מ. ואילך. 113 ע' תש"ד סה"מ – ובארוכה ואילך. ד יט,
ועוד.21) סע"ב. א, בראשית אוה"ת גֿד. לז, תצא לקו"ת
יג.22) שם, יא. יב, בא פרש"י
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להתפעל  מבלי המזוזות, שתי ועל המשקוף על דמו ונתינת שחיטתו פסח, לקרבן – מצרים של אלהיהם
שבדבר  .23מהסכנה

אם  מהשתלשלות? שלמעלה עבודה ממנו שתובעים היתכן ולטעון: חשבון לעשות יכול לכאורה,
לזה  והמענה וכמה?! כמה אחת על מהשתלשלות שלמעלה לעבודה – שייך אינו דהשתלשלות לעבודה

לפסח! לא אבל כולה, השנה לכל שייך זה חשבון שכן, היצר, עצת שזוהי –

הדלת 24בפסח  פותחין עושה 25– בעצמו הוא שגם בודאי הדלת, לפתוח לבנ"י מצוה שהקב"ה וכיון .
חז"ל  [כדרשת הפסוק 26כן הוא 27על עושה שהוא "מה לישראל", ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד

הקב"ה  פותח שבפסח – לעשות"] לישראל השערים 28אומר וכל הדלתות כל ואחת 29את אחד לכל
נעלות, היותר למדריגות להגיע אז יכול שעברה, שנה במשך מעשיו עם התחשב בלי אחד, וכל מישראל,

כלל. בהדרגה שלא ודילוג, פסיחה של בדרך

.Ê:יותר ובעומק

לא  העצמות התגלות ומצד ב"ה, א"ס ומהות עצמות התגלות הוא  דפסח שהגילוי (ס"ה) לעיל נתבאר
למעלה  הוא ית' שעצמותו כיון הנשמה, של בהשובע ולא הגוף, של בהשובע לא דבר, בשום מתחשבים

תכלית  אין עד מטה ולמטה קץ אין עד .30מעלה

מוגבל  שאינו ב"ה, א"ס ומהות עצמות עם להתקשר יכול שבפסח יודע כשיהודי פשוטות: ובאותיות
הענינים  כל אצלו מתבטלים אזי – תכלית אין עד מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה דבר, בשום
עם  להתקשר הוא רצונו שכל כיון אותו, לבלבל שיכול רוחני או גשמי דבר שום ואין החשבונות, וכל

ב"ה! א"ס ומהות עצמות

מ"ש  הצמחֿצדק 31וע"ד וכמ"ש בארץ", חפצתי לא ועמך בשמים לי שהי'32"מי הזקן רבינו אודות
וויל  איך עולםֿהבא, דיין ניט וויל איך גןֿעדן, דיין ניט וויל איך גארניט, זע וויל "איך בזה"ל: ָאומר
שלך, העוה"ב את רוצה אינני שלך, הג"ע את רוצה אינני מאומה, רוצה (אינני אליין" דיך אז ַַמערניט

גם בזה שיש – בעצמך) אותך ורק אך אני lklרוצה d`xed33 גודל לפאר כדי אינה הסיפור כוונת [שהרי
לא  דבר, רוצה שאינו כיון לבלבל, צריך לא רוחני, או גשמי דבר, ששום הזקן], רבינו של דרגתו מעלת

ב"ה! א"ס ומהות עצמות אם, כי העליון, ג"ע ולא התחתון ג"ע לא עוה"ב, ולא עוה"ז

לובש  תפילין, מניח תומ"צ, שמקיים יהודי ויטענו: כאלה, דברים לשמע יבהלו אידן" "עולם'שע –
להיות  שזכו חסידים, אבל ממנו?!... לדרוש עוד יכולים מה – בתורה חידושים מחדש וגם וכו', ציצית
א"ס  ומהות ולעצמות רבינו, למשה הזקן, לרבינו עד נשיאינו רבותינו כל אל ידו ועל הרבי, אל מקושרים

ב"ה!... א"ס ומהות עצמות עם ההתקשרות מלבד דבר, שום להם נוגע לא – ב"ה

.Á הקב"ה רוצה בארץ", חפצתי לא ועמך בשמים לי ד"מי ומצב במעמד בהיותו שגם היא, האמת
עוה"ב  וגעה"ת, געה"ע טוב, כל לו ומשפיע ובגעה"ע, בגעה"ת ובעוה"ב, בעוה"ז יהודי, של בטובתו

טפחים, מעשרה למטה רויחא, ומזונא חיי בני ועוה"ז,

ואח"כ  להם, בהמצטרך פרטיות ברכות נתן מהם ולכו"כ הנוכחים, אל פנה שליט"א אדמו"ר [כ"ק –
– המשיך:]
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ושו"ע 23) טור ג. יב, בא התוס' מבעלי זקנים דעת ראה
ואילך. 127 ס"ע ח"א לקו"ש וראה סת"ל. או"ח אדה"ז

(24.1298 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות נדפס – זה קטע
תפ.25) סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע רמ"א
ח"ג 26) לקו"ש וראה ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי ט. פ"ל, שמו"ר

.11 הערה 958 ע'
יט.27) קמז, תהלים
הלילה.28) בזו נפתחים טללים אוצרות פל"ב: פרדר"א ראה

ע'29) תש"ד (סה"ש סי"ד תש"ד דחגה"פ א' ליל שיחת ראה
.(81

ב).30) מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה
סע"ג. לד, יתרו זו"ח

כה.31) עג, תהלים
קלח,32) (דרמ"צ פ"מ התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ

כסלו. יח יום" ב"היום נעתק – סע"א).
קלז.33) ע' ניסן סה"מ תו"מ גם ראה
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לו אין הוא מצדו שהיהודי היינו,zepzdlאלא, לו, המצטרך כל לו יתן שהקב"ה בכך שלו המס"נ את
בארץ", חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי ית', זולתו דבר בשום לחפוץ שלא מוכן שבשביל i`pzaשהוא

ועוה"ז... עוה"ב וגעה"ת, געה"ע הקב"ה לו יתן זה

צריך מצדו ixnblהוא xqnzdl ישפיע מצדו והקב"ה תנאי, שום ללא אינגאנצן"), זיך ַַ("אוועקגעבן
לו.linn`לו המצטרך כל

.Ë ביצי"מ כמודגש הגוף, ומצב מעמד עם להתחשב אין שבפסח העצמות התגלות שמצד אף והנה,
שתהי' היא הכוונה תכלית מ"מ, ס"ד), (כנ"ל כו' בתקפו נשאר שהרע מפני העם" ברח "כי בה שנאמר
בזה  והשלימות הגוף, את גם ("מיטֿנעמען") "לקחת" הגוף, וזיכוך בירור ע"י דוקא, הגוף עם העבודה

"כשיעביר  לבוא, לעתיד באופן 34תהי' העתידה הגאולה תהי' לא ולכן הארץ", מן הטומאה רוח את ה'
כמ"ש  אלא העם", בתניא 35ד"ברח (כמבואר תלכון" לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא ).10"כי

השובע, על נאכל הפסח שיהי' נוגע לא שאז – בשבת שחל פסח בערב הוא זה שמעין לומר, ויש
לתיאבון: לאכול תאב כשהוא להיות יכולה הפסח אכילת אלא

זה  שאין יותר, נעלה באופן הוא הגוף שמצד הרעב שגם – החול ימי מאכילת שונה שבת אכילת
שבת  עונג מצוה, של זהו"ע אלא סתם, הגוף הנאת .36בשביל

ממכתביו  בא' כותב אדמו"ר מו"ח כ"ק הנשמה 37– רעבון היא, גשמי, למאכל הגוף רעבון שסיבת ,
הגוף  רעבון נעשה האלקי להניצוץ הנשמה מרעבון וכתוצאה הגשמי, במאכל המלובש האלקי לניצוץ

– בו המלובש האלקי הניצוץ את הנשמה תברר המאכל אכילת שע"י כדי הגשמי, למאכל

שיהי' נוגע (ולא לתיאבון הפסח אכילת להיות יכולה בשבת שחל פסח שבערב הטעם לבאר יש ועפ"ז
דעם  אויך  ("מ'נעמטֿמיט  הגוף את גם הפסח באכילת לשתף יכולים שאז – השובע) על נאכל הפסח

העתידה. בגאולה הגוף וזיכוך בירור שלימות ודוגמת מעין יותר, נעלה ומצב למעמד שמתעלה גוף")

.È מן שם "ונאכל בו שאומרים שבת, במוצאי שחל פסח ליל – זה שלילה לעיל, האמור מכל המורם
ודוגמת  מעין מרומז שבזה השובע, על נאכל הפסח שיהי' נוגע שלא כיון הזבחים", ומן הפסחים

לבוא. דלעתיד הגילויים להארת ביותר מסוגל – בארוכה) (כנ"ל לבוא לעתיד הגוף דבירור השלימות

משיח  לקראת הרבי יוליכנו דידן ובעגלא בימינו שבמהרה השי"ת יתן שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
צדקנו.

הרבי  כדברי שהוא, פסח, של אחרון יום וקרב מפטירין 38הולך שבו טאג"), ("משיח'ס משיח של יומו ,ָ
וגו'" ישי מגזע חוטר .39"ויצא

דוד  בית ממלכות ישי", "מגזע שהוא – והרבי זה, יעוד יקויים ממש הסמוכים שבימים 40ויה"ר

והשלימה. האמיתית הגאולה אל ויוליכנו הגשמי, ומהגלות הרוחני מהגלות ֿיגאלנו

גדולה]. בשמחה לרקוד המשיכו הקהל וכל לחדרו, חזר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡È מקומו על ישב פסח, של הגדה עם לביהמ"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק נכנס זמן, משך [לאחרי
ואמר:]

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

ב.34) יג, זכרי' ע"פ
יב.35) נב, ישעי'
רמב.36) ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
(37.177 ע' ח"א בלקו"ש נעתק תוכנו
חג 38) בקונטרס שי"ל – ס"ב תרצ"ה אחש"פ: שיחות ראה

ע' תרח"ץ (סה"ש סי"ח תרח"ץ .(240 ע' תשי"א (סה"מ הפסח
ע' תש"ב (סה"ש תש"ב .(72 ע' ה'ש"ת קיץ (סה"ש ה'ש"ת .(275

ס"א  תש"ד .(118 ע' תש"ג (סה"ש סצ"ח תש"ג ואילך). 109
.(100 ע' תש"ה (סה"ש ס"ט תש"ה .(109 .105 ע' תש"ד (סה"ש

ניסן. כבֿכג יום" "היום
א.39) יא, ישעי'
בתחלתו 40) רבינו" בית מתולדות ור"פ היחס "שלשלת ראה

בתחלתו). יום" ("היום
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סיפר  אדמו"ר מו"ח התשיעית 41כ"ק בשעה השני הסדר את להתחיל נוהג הי' אדנ"ע כ"ק שאביו
חצות. לאחרי שעות כמה ולסיימו

רבו", בלשון לומר אדם ש"חייב וכיון

מקומות  בכמה הובא זה מאמר עדיות 42– במסכת במשנה ומקורו מים 43, הין מלא אומר "הלל :
בזה  הפירושים וא' רבו". בלשון לומר חייב שאדם אלא המקוה פוסלין חייב 44שאובים ש"אדם שבגלל ,

" לומר בלשונו מדייק הלל הי' לכן רבו" בלשון כו'"),ln`לומר מים "הין לומר שמספיק (אף הין"
") זה שבלשון גרים ln`משום ש"היו ואבטליון, שמעי' מרבותיו, שמע לעגי 45הין") בשפתם ונשאר ,

אומרים והיו העכו"ם "oidבמקום`oiשפת להוסיף הוצרכו ולכן ,"`ln יכולים היו ולא כו'", מים הין
" "oidלומר כמו ישמע שלא כדי כו'", ההלכה.`oiמים היפך – המקוה" פוסלין שאובים מים

מצד שהוא רבו ללשון בנוגע אמורים הדברים לומר oexqgdואם אדם "חייב אז שגם הגירות) (ענין
מצד שהוא רבו ללשון בנוגע רבו", zenilydeבלשון dlrnd– רבו" בלשון לומר אדם ש"חייב עאכו"כ

הרבי. של ההנהגה בסדר להתנהג – הרבי אל והשייכים המקושרים התלמידים, כל צריכים

ל"יחידות", אליו הכניסם שהרבי שזכו אלה כלומר, הרבי, אל עכ"פ שייכות איזה להם שיש אלה גם
גשמיים, בענינים או רוחניים בענינים אם ווערטער"), ("עטלעכע ספורות מילים מהרבי לשמוע וזכו

אצל  גשמיים. בענינים או רוחניים בענינים הם מהרבי ששמעו הדברים אם נפק"מ אין ובאמת –
mirneyd– נפק"מ להםzeinybyיש יותר xzeiנוגע נוגע צ"ל שרוחניות מובן שכל שע"פ דאף מרוחניות,

נפש  ביגיעת צורך שיש אלא עוד ולא מהרוחניות, יותר נוגע שהגשמיות במוחש רואים מ"מ, מגשמיות,
גם  אלא שבראש במוחין רק לא נוגע שיהי' והלואי לו, נוגע יהי' שהרוחניות לפעול כדי בשר ויגיעת

אצל אבל שבלב; שהרבי iaxdבמדות גשמי) או (רוחני ענין ובכל ממש, בשוה הם ורוחניות גשמיות –
אלא) ח"ו, ולחוץ השפה מן (לא הדברים היו ביחידות, משיב eznypהי' zeiniptn ששמעו שעי"ז כך, ,

– הרבי של נשמתו פנימיות עם התקשרו שיהי') ענין (באיזה הרבי דברי את

"רב  הוא שהרבי באופן הרבי אל מהם כאו"א של היחס החי eנעשה עליו חל ובמילא, "לומר ", וב
הרבי. של ההנהגה בסדר להתנהג כנ"ל), והשלימות, המעלה מצד שהוא רבו" "לשון (ובפרט רבו" בלשון

חצות. לאחר שעות כמה ולסיים התשיעית בשעה להתחיל שיש – השני הסדר לעריכת בנוגע ובנדו"ד,

.·È אבל חצות, לפני האפיקומן את לאכול מדייק נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הי' הראשון בסדר
חצות  לאחר האפיקומן את אוכל והי' בזה, מדייק הי' לא השני אדמו"ר.41בסדר מו"ח כ"ק נוהג הי' וכן .

שלפנ"ז. נשיאינו רבותינו גם נהגו שכן מובן, אדנ"ע, וכ"ק אדמו"ר מו"ח כ"ק נהגו שכן וכיון

כו' בשו"ע נגלה, ע"פ לסדר 46– הראשון הסדר בין האפיקומן אכילת בזמן לחלק טעם מצינו לא ,
פנימיות  ע"פ זה, על טעם להם הי' בודאי נשיאינו, רבותינו נהגו שכך שכיון פשוט וגם מובן אבל, השני,

הענינים.

בביאור  להאריך נוהגים היו השני שבסדר – הפשוט הטעם גם ישנו שבזה הפנימיים הטעמים ומלבד
חצות.41ההגדה  לאחר עד האפיקומן אכילת מתאחרת היתה ובמילא ,
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קעט.41) ע' "רשימות" דחה"פ. א ניסן, טו יום" "היום ראה
וש"נ.

וש"נ.42) א. מז, ברכות
מ"ג.43) פ"א
להרמב"ם.44) פיהמ"ש
(הקדמת 45) גרים היו עצמם ואבטליון ששמעי' דעה יש

מסתבר  לא אבל, מ"י), פ"א לאבות הרע"ב פי' היד. לס' הרמב"ם
הרע"ב  פי' (ראה בסנהדרין היו ואבטליון שמעי' שהרי, כן, לומר

שנאמר  בסנהדרין, מעמידין אין וגרים מ"י), שם תויו"ט מ"ד. שם
שאתה  משימות "כל עליך", תשים אחיך "מקרב טו) יז, (שופטים
רמב"ם  וש"נ. ב. עו, (קידושין אחיך" מקרב אלא יהיו לא משים
גרים  מזרע הם ואבטליון ששמעי' ועכצ"ל, ה"ד), פ"א מלכים הל'
גם  וראה שם. אבות התויו"ט בפי' הובא – למהר"ל חיים (דרך

בע  הדורות רכם).סדר
(ס"ו).46) ס"א סתע"ז או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה
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.‚È השני חצי' על ואילו ההגדה, של הראשון חצי' על רק היו – ההגדה על נשיאינו רבותינו ביאורי
ביאורים. אומרים היו לא ההגדה, לסיום ועד מהלל ההגדה, של

אלה, פיסקאות על פעם מסויימות, פיסקאות על נאמרים היו ההגדה של הראשון בחצי' הביאורים
אחרות. פיסקאות על ופעם

על  רק זאגן") צו וואס געהאט האבן ("זיי לומר מה להם הי' שנה שבאותה משום זה שאין ַָָָומובן
אחרות, פיסקאות על רק לומר מה  להם הי' אחרת ובשנה אלה, פיסקאות

– שלפנ"ז בשנים אמרום שכבר דברים ולומר לחזור גם נהגו שבהם שנים היו –

אם, mdlכי mirecid minrhny פיסקאות אחרות ובשנים אלה פיסקאות אלה בשנים לבאר הוצרכו
אחרות.

***

.„È"l`ey oad:"

אמר  אדמו"ר מו"ח שה"47כ"ק בןoaשזה ד"נער ohwשואל", הענין למעלה מעורר – דוקא (תינוק)
ואוהבהו" .48ישראל

בזה  :49והענין

לבן  האהבה שכן, מטו"ד, למעלה עצמית, אהבה – יותר גדולה קטן לבן שהאהבה במוחש רואים
מעלותיו  מצד אינה קטן לבן האהבה משא"כ וכיו"ב, וכשרונותיו מעלותיו מצד להיות יכולה גדול

מטו"ד. שלמעלה עצמית אהבה אם, כי וכשרונותיו,

קטן  בבן מיוחדת מעלה שיש – ובנ"י להקב"ה בנוגע בהנמשל, ,50ודוגמתו

מספר  מצויין שבה רשמית (תעודה ב"ּפאסּפארט" שנרשם השנים מספר לפי כפשוטו, קטן רק ַָ[לא
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי אלא, את 51השנים), ניצל שלא כיון אבל הוא, גדול שנותיו שבמספר שיתכן

שנשאר  זקןֿשיבה עם יהודי להיות יכול ובמילא, קטן, נשאר ענינים), לשאר (אלא תומ"צ לעניני שנותיו
קטן], ילד

אלא  וכשרונותיו, מעלותיו מצד אינה שהאהבה ואוהבהו", ישראל ד"נער הענין מתגלה דוקא שאצלו
עצמית. אהבה

בכבודו  הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה – העצמות התגלות נעשה זו עצמית אהבה ומצד
ס"ה). (כנ"ל חצות שקודם בהמצה עכשיו  לנו מאיר חצות, לאחר במצרים שהי' זה שגילוי ובעצמו",

.ÂË"dn l`ey oad:"

הוא  ש"שואל" הפירוש גם ישנו וקושיא, שאלה מלשון הוא ש"שואל" הפשוט הפירוש על נוסף
מ"ש dywaמלשון ע"ד מלשון 52, אלא) וקושיא, שאלה מלשון (לא שפירושו משכנתה", אשה "ושאלה
.53בקשה 

"הבן לפרש יש dnועפ"ז l`ey מ"ה דשם וההמשכה הגילוי ומעורר ומבקש ששואל – "54.
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(47.(77 ע' ריש תש"ד (סה"ש תש"ד דחגה"פ א' ליל שיחת
א.48) יא, הושע
חכ"א 49) לקו"ש (תשט"ז). תרס"ו ישראל נער כי ד"ה ראה

וש"נ. .20 ע'
נמנה 50) שלא אע"פ קטן ע"י הפסח אכילת אודות גם דובר

הפסח  דאכילת שהדין א) לו, (נדרים ובר"ן בתוס' כמבואר עליו,
בראויין  אלא אינו למנויו") אלא נאכל הפסח ("אין דוקא למנוייו
חסר  – בה. לן לית מינוי, בני דלאו קטנים משא"כ להמנות,

(המו"ל). הענין המשך
(51.38 ס"ע תש"ד סה"ש ראה
כב.52) ג, שמות
ע'53) תרצ"ט (סה"ש ס"ד תרצ"ט דחגה"פ א' ליל שיחת

.(320
(54.(220 ע' תשי"א (סה"מ 9 שבהערה זו מצה ד"ה ראה

וש"נ. .(224 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ב תרצ"ז דחגה"פ ב' ליל שיחת
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שמו" "מה בחינת גם אלא בנו", שם "מה בחינת רק לא – גופא .55ובזה

.ÊË" – והתשובה השאלה באה לזה drxtlובהמשך epiid micar . . zelild lkn dfd dlild dpzyp dn
'ek myn epiwl` 'd ep`iveie mixvna:"

– האלט") ער ("וואו ומצבו מעמדו בנפשי' איניש וידע כו', חשבונות ישנם כולה השנה שבכל ַכיון
ואצל  חשבונות, אין הפסח, ליל הזה, שבלילה הלילות", מכל הזה הלילה נשתנה "מה השאלה: נשאלת

ובעצמו?! בכבודו הקב"ה דממ"ה הגילוי נעשה ומצבו, מעמדו על הבט מבלי מישראל, כאו"א

חדש, דבר זה שאין – כו'" משם אלקינו ה' ויוציאנו במצרים לפרעה היינו "עבדים – זה על והמענה
לעולמים: הי' כבר אלא

טומאה  שערי במ"ט משוקעים בנ"י היו במצרים משם 56בהיותם להוציאם שהאפשרות כך, כדי ועד ,
ע"י  לא ממצרים ה' "ויוציאנו ההגדה: כלשון ובעצמו, בכבודו הקב"ה ע"י אלא להיות יכולה היתה לא
בכתבי  כמבואר – הדבר וטעם ובעצמו", בכבודו הקב"ה אלא שליח, ע"י ולא שרף ע"י ולא מלאך

היינו,57האריז"ל  הקליפה", תוך נשקע ח"ו הי' מלאך יורד הי' שאם חזקה כ"כ היתה מצרים טומאת "כי
היו  עצמם הם  אדרבה, אלא  ממצרים, בנ"י את להוציא מצליחים היו שלא בלבד זו לא שרף, או שמלאך

שם! נשקעים

כאמור, ובעצמו, (בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה – כזה ירוד במצב היותם ועם
ומשעבוד  גדול לאור מאפילה . . לחירות "מעבדות וגאלם", ב"ה) א"ס ומהות ועצמות דא"ס מלכות

לגאולה".

דממ"ה  הגילוי מישראל כאו"א אצל נעשה – ומצבו מעמדו על הבט מבלי הזה": "הלילה כן וכמו
לגאולה. ומשעבוד לחירות מעבדות להוציאו הקב"ה

.ÊÈ"dxezd z` mircei eplek mipeap eplek minkg eplek elit`e,mixvn z`ivia xtql epilr devn לדבר וראי' ."
" –dlild eze` lk mixvn z`ivia mixtqn eide . . miaeqn eidy . . ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn:"

כולנו . . "ואפילו מדייק ההגדה מי mirceiבעל שגם – התורה") את "לומדים רק (ולא התורה" את
[כידוע  התורה ידיעת מצות קיים ידיעת 58שכבר (ב) התורה, לימוד (א) מצוות: ב' ישנם תורה שבתלמוד

כולה, התורה כל שיודע התורה],

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו שמבאר כפי והפלפול 59– ההלכות טעמי לעומק ותכלית קץ ש"אין
יש  ובמילא, ותכלית", קץ להן יש ולבנינו לנו הנגלות "ההלכות אבל כו'", ובדרשותיהן בטעמיהן
בבלי  התלמוד כל כסדר אחת פעם "ללמוד כולה, התורה כל וידיעת לימוד מצות לקיים אפשרות

– כו'" המדרשים וכל ותוספתות וסיפרי וסיפרא ומכילתא וירושלמי

מצרים. ביציאת לספר עליו מצוה מ"מ, – מצרים דיציאת הענינים פרטי כל גם יודע ובמילא

קושיות  לתרץ בתורה, חידושים לחדש הזמן את שינצל מוטב – התורה כל שיודע יהודי ולכאורה:
מצרים?!... ביציאת ולספר בשוה בנ"י כל עם להסב עליו מצווים זה ובמקום תירוצים, ולהפריך

התורה  ברכת מברך בוקר שבכל בתורה"), מחדש אמת'ער ("דער האמיתי בתורה" ה"מחדש הוא,
חז"ל  שדברי לעצמו בחשבו געשמאק"), אנדער אן גאר ("מיט מיוחד תענוג שתלמיד 60מתוך "מה אודות ַַַָ

מ  מסיני") למשה (ש"נאמר לחדש" עתיד בודאיותיק ו"למי `eilכוונים יותר 61, יקר לעשות המלך יחפוץ
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אוה"ת 55) ב. קצא, זח"ג וראה ד. ל, משלי – הכתוב לשון
קנא. ע' א) (כרך נ"ך

נשקעים 56) היו מועט, זמן עוד במצרים מתעכבים היו ואילו
חי"ז  בלקו"ש (נסמן משם לצאת שיוכלו מבלי הנו"ן, בשער ח"ו
ס"ה  תש"ד דחגה"פ ב' ליל שיחת וראה – .(70 הערה 88 ע'

.(8ֿ87 ע' תש"ד (סה"ש

(בהגדה).57) במקומו האריז"ל סידור
ע'58) ח"ב (תו"מ פ"ז זו שנה היהודים וקבל ד"ה גם ראה

ס). ע' אדר סה"מ תו"מ .292
ה"י.59) פ"ב ה"ה. פ"א
(60.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
ו.61) ו, אסתר – הכתוב לשון ע"פ
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אין  המסובים כל שבין אע"פ  – מצרים ביציאת ולספר כולם עם יחד להסב  עליו מצווים ואעפ"כ, ממנו"...
במסיבה  להושיבו צריכים היו לכלֿהפחות – שלו!... ה"חידושיֿתורה" את להעריך שמסוגל א' אף
שלו! החידושים לומר יוכל ולפניהם שלו, החידושים מעלת גודל את להעריך שיכולים כאלה שם שנמצאים

היינו  "עבדים לומר בפשטות: מצרים ביציאת ולספר בשוה, כולם עם ליסב לו אומרים ואעפ"כ,
שכך  (דכיון אבותינו" היו זרה עבודה עובדי "מתחילה – להתבייש... מבלי – ולומר במצרים", לפרעה

" – לעבודתו" המקום קרבנו "ועכשיו והעיקר, זאת), לומר צריכים המציאות [אף eiykreהיא דייקא "
" לומר יותר מתאים הי' jkשלכאורה xg`e אבינו אברהם של זמנו אודות שמדובר כיון כו'", ]62קרבנו

יווכח ומצבו במעמדו כשיתבונן כי, –f"ptly rbxay כך בדקות, ע"ז" "עובד בבחינת בעצמו הוא הי'
" לומר לעבודתו".eiykreשיכול המקום קרבנו

בזה: וההסברה

צ"ל התורה lehiadלימוד zilkza כמארז"ל באימה 63, כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה
הזקן  רבינו ומבאר ובזיע". וברתת כו',64וביראה כאן אף להלן מה זה דמיון מובן אינו "שלכאורה –

אדם  כל של התורה בעסק משא"כ ה', דיבר ופב"פ הקולות את רואים העם וכל סיני הר במעמד שהרי
מסיני", למשה שנאמר ה' דבר הוא זמן ובכל שבכ"א התורה עסק ש"גם – עצמו" בפני כשלומד

"נותן 65וכמארז"ל  התורה: ברכת בנוסח גם וכמודגש כנגדו", ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל
הוה  לשון סיני".66התורה" מהר היום קבלה כאילו ויראה אימה עליו תפול "ועי"ז ,

ובזיע" וברתת וביראה "באימה הביטול, בתכלית יהי' התורה שלימוד עצמו על פעל שלא זמן וכל
בדקות. ע"ז" "עובד בבחינת ה"ה –

לעניננו: ובנוגע

כך, הראשונה, בפעם כמו זה ביום הוא שמ"ת הוה, לשון התורה" ד"נותן בהענין כדבעי כשיתבונן
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי בעצמו: הקב"ה לו אומר אם 67שעכשיו גם הרי, –

דחויא" משכא 68ה"משכא א פאר וואס און זיין ניט זאל ער גראב ("ווי ביותר וחומרי מגושם הוא ַַָָָשלו
האבן"), ניט זאל ער d`xieדחויא dni` eilr letz ללמוד יודעים אחרים האם חשבונות יעשה לא ואז, , ָָ

מצרים. ביציאת לספר בשוה כולם עם יחד יסב אלא ממנו, פחות משהו או כמותו

.ÁÈ"gaeyn df ixd mixvn z`ivia xtql daxnd lke:"

"xtql אדמו"ר מו"ח כ"ק מפרש – מצרים" היינו,69ביציאת ובהירות, ספירות מלשון הוא ש"לספר"
צריך דיצי"מ ממצרים xi`dlשהענין לצאת יכולים זאת לולי כי, לייכטן"), אים ביי דארף ("עס ַאצלו

כמקודם. וחומרי מגושם ולהשאר

xtql"וכל daxnd מורה – "זה" משובח": זה "הרי – בריבוי אצלו מאיר שיצי"מ מצרים", ביציאת
כמ"ש  דקדושה, מדריגה ה"70על נעשה ביצי"מ", לספר וכש"מרבה זה", אלקינו "df"הנה שלו "gaeyn"71.

.ËÈ"wgvi z` el oz`e erxf z` dax`e"72:

חז"ל  כדרשת מריבה, מלשון גם הוא – כמה73"וארבה" כתיב, ה"א) (חסר עמו miaix"וארב עשיתי
יצחק". את לו נתתי שלא עד נתנסה) נסיונות (בכמה
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ואילך.62) 82 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
וש"נ.63) א. כב, ברכות
ובכ"מ.64) ג. סח, ב. סז, יתרו תו"א
תתרלד.65) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ראה
ובכ"מ.66) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה
ב.67) כ, יתרו
עץ 68) בתחלתו. תכ"א סע"ב). (יו"ד, בהקדמה תקו"ז ראה

רפמ"ז. הזהר). (בשם פל"א תניא פ"ב. אבי"ע קיצור שער חיים
ב. סח, להצ"צ החקירה ס'

(69.(88 ע' תש"ד (סה"ש ס"ז תש"ד דחגה"פ ב' ליל שיחת
ט.70) כה, ישעי'
(71(225 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ו תרצ"ז דחגה"פ ב' ליל שיחת

דחגה"פ  א' ליל שיחת גם וראה ניסן. יז יום" ב"היום נעתק –
.(262 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ח תרח"ץ

ב.72) כד, יהושע
(הובא 73) שם ופ"מ ובקה"ע ה"ה פ"י פסחים ירושלמי

עה"פ). ברד"ק



כה `"iyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שואל הי' זו בפיסקא –74" אומרו מהו :dax`e,ריבוי מלשון זרעו", את
את לו "ואתן יקרא?!...wgviכשמסיים ריבוי לזה האם יחיד, בן ,"

.Î"cnle `v:"

פירש  אדמו"ר מו"ח "ולמד".75כ"ק – ואז זיך"), פון ארויס ("גיי מעצמך צא – "צא" :ַ

ארויס  מ'גייט ("אז מעצמו יוצא שכאשר – ולמד" "צא כו'" שעמדה "והיא הפיסקאות המשך ַַוזהו
עלינו" ש"עומדים אלה מכל מידם", מצילנו ש"הקב"ה "למד" אזי זיך") .76פון

.‡Î"xn`py dnk mipad el` eplnr z`e77oeigz zad lke edekilyz dxe`id celid oad lk:"

מהפסוק  ראי' שום אין זה שעל הבנים", ש"אלו "עמלנו" דתיבת הפירוש על (לא היא מהפסוק הראי'
על אלא) תשליכוהו", היאורה הילוד הבן להבנים oiprd"כל בנוגע (גזירה) צרה שהיתה ,78.

דלכאורה: – תחיון" הבת "וכל – הפסוק של השני חציו גם מביא ההגדה שבעל הטעם להבין וצריך
לא  ש"פרעה לפרעה, לבן בין ההפרש ולמד" "צא בפיסקא [וכמ"ש הבנים על רק היתה שהגזירה כיון
היאורה  הילוד הבן "כל ממש"נ רק היא לבנים בנוגע צרה שהיתה הראי' הרי הזכרים"], על אלא גזר

לא? ותו תשליכוהו",

הצרה, בכלל זה שגם עכצ"ל, תחיון", הבת "וכל הפסוק, של השני חציו גם מביא ההגדה שבעל וכיון
תשליכוהו" היאורה הילוד הבן ד"כל הצרה .79ואותה

בזה: וההסברה

כמארז"ל  משפיע, הוא שבן הוא, לבת, בן בין לאיזה 80ההפרש שבבואו כלומר, לכבוש", דרכו "איש
ואילו  לשנותה, הסביבה על שמשפיע אדרבה, אלא מהסביבה, מושפע שאינו בלבד זו לא שיהי', מקום

כמארז"ל  מקבל, היא בעלה".81בת רצון עושה כו' כשרה "אשה

תחיון": הבת וכל תשליכוהו היאורה הילוד הבן "כל פרעה גזירת לבאר  יש ועפ"ז

מצרים  של העבודהֿזרה (לנילוס, "היאורה – לכבוש שדרכו איש את 82"הבן", לנצל – תשליכוהו" (
לענינים לכבוש") דרכו ("איש ההשפעה לקבל f"erlcכח כלים שיהיו כדי – "תחיון" – מקבל ו"הבת", ;

המציאות, העדר היא עצמה מצד קליפה [כי, כלים אין (לעו"ז) שבקליפה דכיון מלעו"ז, ההשפעה את
אי  מציאותה כל אין שהרי ובמילא, המציאות, העדר היא עצמה מצד ואילו הבחירה, ענין בשביל אלא נה

אלא  תחיון"), – הכלים בחינת מקבל, – הבת ("כל דקדושה הכלים שישארו פרעה רצה לכן, כלים], בה
דלעו"ז. ההשפעה שיקבלו

תשליכוהו", היאורה הילוד הבן ד"כל ענין ובאותו צרה, של הו"ע תחיון" הבת "כל שגם מובן ועפ"ז
לידי  לבוא יכולה אינה תשליכוהו") היאורה הילוד הבן ("כל דלעו"ז ההשפעה כי, – ממנו גרוע ועוד
ונמצא, תחיון"), הבת "וכל (שזהו"ע דקדושה בהכלים ישתמשו אא"כ כלים), אין שבלעו"ז (כיון פועל
תחיון" הבת ב"כל תלוי דלעו"ז) (ההשפעה תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל הגזירה של שקיומה

הכלים). (ענין

היאורה  הילוד הבן "כל כמו מהגזירה חלק הוא תחיון" הבת (ש"כל לעיל שהאמור ולהוסיף,
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כהוראת – החינוך לענין גם נוגע הבנות 83תשליכוהו") לחינוך להתמסר שצריכים

אחת! ואפילו שתים, שלש, שיכולים: כמה ישראל מבנות להציל ולהשתדל הבנים, לחינוך כמו
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תרצ"ט 74) (סה"ש ס"ה תרצ"ט דחגה"פ ב' ליל שיחת ראה
3 32).ע'

(75.(91 ע' תש"ד (סה"ש סט"ו תש"ד דחגה"פ ב' ליל שיחת
(המו"ל).76) הענין המשך חסר
כב.77) א, שמות
ואילך.78) 113 ע' ח"א לקו"ש גם ראה

ואילך.79) 111 ע' שם לקו"ש גם ראה
וש"נ.80) .153 ע' ח"ב תו"מ גם וראה ב. סה, יבמות
סט.81) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר
ז,82) וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה

יז.
לקו"ד 83) וראה ואילך. קפו ע' ח"ד תסט. ע' ח"ג שלו אג"ק



iyz'd"`כו ,gqtd bgc 'a lil zgiy

.·Î"'ek xne` ililbd iqei iax.'ek xne` xfril` iax.'ek xne` `aiwr iax:"

עקיבא, ורבי אליעזר רבי של להמימרות הגלילי יוסי רבי של המימרא מקדים ההגדה שבעל הטעם
הגדול  ר"א הוא ר"א (סתם אליעזר רבי [שהרי אחריהם להזכירו לו הי' הדורות סדר שמצד הי'84אף (

עקיבא  רבי של עקיבא 85רבו רבי של חבר תלמיד הי' הגלילי יוסי ורבי מתאים 86, זה שסדר משום הוא, ,[
המכות:okezlיותר למספר בנוגע המימרות

מכות  עשר במצרים המצרים שלקו אומר אתה "מנין הגלילי, יוסי רבי של המימרא הובאה לראש לכל
פרעה אל החרטומים ויאמרו אומר, הוא מה במצרים מכות, חמשים לקו הים היא `ravועל ,87אלקים

את ישראל וירא אומר, הוא מה הים במצרים cidועל ה' עשה אשר עשר 88הגדולה באצבע לקו כמה . .
ענין – מכות" חמישים לקו הים ועל מכות עשר לקו במצרים מעתה אמור לקו illkמכות, שבמצרים ,

rav`aלקו הים היינו,ciaועל ,dkk minrt yng.

בנוגע עקיבא ורבי אליעזר רבי של המימרות הובאו – זה כללי ענין יסוד המימרא ihxtlועל הדברים:
של היתה במצרים המצרים על הקב"ה שהביא ומכה מכה "שכל – אליעזר רבי אמור `raxשל . . מכות

לקו במצרים –`miraxמעתה ככה פעמים חמש – לקו הים ועל רבי miz`nמכות של והמימרא מכות";
של היתה במצרים המצרים על הקב"ה שהביא ומכה מכה "שכל – מעתה yngעקיבא אמור . . מכות

לקו –miyngבמצרים ככה פעמים חמש – לקו הים ועל miz`neמכות miyng."מכות

.‚Îהיתה מכה כל אם – ור"ע דר"א הפלוגתא תוכן לבאר חמש ויש "של או מכות" ארבע "של
:89מכות"

של90הפירוש  היתה . . מכה בכל`raxש"כל חדרה שהמכה הוא, zeceqidמכות", rax` רוח (אש
של היתה . . מכה ש"כל והפירוש המכה), היתה (שבו הדבר כלול שמהם עפר) הוא,yngמים מכות",

גם חדרה ileiddשהמכה xnega הדבר .91של

רבינו  משה של מזרעו שהי' אליעזר, שרבי לומר, האחד 92ויש "ושם רבינו, משה של בנו כשם ונקרא ,
במארז"ל 93אליעזר" גם ששמע 94[ומודגש מה אם, כי לעולם", רבו מפי שמע שלא דבר אמר ש"לא

הונח  לא – רבינו] משה עם אחת מציאות היו ורבותיו שהוא היינו, רבינו, משה עד כו' מרבו ורבו מרבו,
בחינת הוא ברוחניות שענינו ההיולי, בחומר מכה שתהי' ששייך רבי dcigidבשכלו משא"כ שבנפש;

גרים  מזרע שהוא היחידה 95עקיבא, בבחינת ההיולי, בחומר גם מכה שתהי' ששייך והבין ידע –
.96שבנפש 

.„Î"jxer ogley:"

הסיפור  סיפר שליט"א אדמו"ר בעצמו,97כ"ק המגיד הרב שהכינו הדג חתיכת אכל הזקן שאדמו"ר
געטאן"... קלוג האט ליטוואק "דער המגיד: ַָָואמר
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תש"נ  אמור ש"פ שיחת גם וראה ואילך). ב (תקעא, בסופו ח"ג
ע' ח"ג תש"נ (התוועדויות כו' בחינוך ישראל נשי חיוב ע"ד –

ואילך). 171
ב).84) אות – הגדול אליעזר (ר' בערכו סדה"ד ראה
וש"נ.85) ח. אות שם סדה"ד
וש"נ.86) ג). אות – הגלילי יוסי (ר' בערכו סדה"ד ראה
טו.87) ח, וארא
לא.88) יד, בשלח
(8987 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה – הענין לשלימות
ואילך.

נסמן 90) – (ועוד. המלמד" "בעל בשם ההגדה בפי' בו כל
.(3 הערה שם בלקו"ש

ההיולי 91) החומר מחשבים מכה שבכל הטעם גם נתבאר
אף  מכות") חמש של היתה . . ומכה מכה ("כל עצמו בפני
הביאור  חסר – הצורות בכל ושוה משותף הוא ההיולי שהחומר

(המו"ל).
ו).92) (אות בערכו בסדה"ד הובא – מדרש בשם בחיי
וש"נ.93) .38 הערה שם לקו"ש וראה ד. יח, יתרו
וש"נ.94) ב. כז, סוכה
וש"נ.95) בערכו. סדה"ד ראה
שאין 96) שכיון – ר"א לגבי ר"ע של המעלה אודות גם דובר

אצלו  מודגשת רבינו), למשה ששייך ר"א (כמו אבות זכות לו
עקיבא  רבי שמעלת כך, כדי ועד עצמו. בכח העבודה מעלת יותר
(מנחות  בגמרא שמצינו כפי – עצמו רבינו למשה ביחס גם היא
קוץ  כל "על דורש עקיבא שרבי למשה הקב"ה שכשהראה ב) כט,
הן  מה יודע (משה) הי' "לא הלכות", של תילין תילין וקוץ
אלה  שדברים עצמו עקיבא רבי אמר שאעפ"כ, אלא – אומרים"!
הביאור  אריכות חסר – שם). (מנחות מסיני" למשה "הלכה הם

(המו"ל). זה בענין
(97.48 ע' ח"א תו"מ גם וראה .35 ע' תרפ"ד סה"ש ראה



כז `"iyz'd ,gqtd bgc 'a mei c"x

.‰Î"xexn:"

חריף, דבר שאוכלים כמו לא המרור אוכל שהי' אדנ"ע, כ"ק אביו אודות סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק
לחייו  על דמעות של שורות שתי מעיניו זולגים היו ואעפ"כ, מתוק, דבר שאוכלים כמו אדרבה, אלא

לחייו  על באצבעותיו כו'98(בהראותו אלא המרור, חריפות מפני לא – (99.

.ÂÎ"oetv:"

אחדים  של האפיקומן גם שלו האפיקומן עם להצניע נוהג הי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק
מניין  אדנ"ע: לו ואמר שלו, האפיקומן את גם לקחת מאריאסין נחמן ר' החסיד ביקש ופעם ַַמהמסובים .

עמי  אותך לקחת רוצה שהנני !...?100לך

.ÊÎ כשהגיעו "שולחןֿעורך", לאחרי – פעם אמר אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל בהסדר המסובים א'
צריכים  ואמר: נענה אדמו"ר, מו"ח כ"ק זאת כששמע המזון. ברכת לברך כבר שצריכים – ל"צפון"

בסידור  מ'האלט").101להסתכל ("וואּו אוחזים היכן יודעים ואז ,ַ

לכל: הוראה מהוה זו אימרה

הנעלמים  הענינים על שקאי ל"צפון", לשאול 102בנוגע צריכים אלא עצמו, על לסמוך לאדם אסור –
הוראות, כו"כ כבר ששמעו כיון לכאורה, שיודעים, ואע"פ בסידור), דהסתכלות התוכן (שזהו הרבי אצל

הרבי. אצל לשאול תמיד צריכים מ"מ,

– הגלויים בדברים בדברים ahenגם אבל מ'פרעגט"); אז גלייכער איז ("עס הרבי אצל ַששואלים
– ("צפון") הרבי.miaiigהנעלמים אצל לשאול

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק הכריז – צאתו [טרם

"milyexia d`ad dpyl!"

•
.`"iyz'd ,gqtd bgc 'a mei c"x .c"qa

– מנחה תפלת לאחר –

מוגה  בלתי

ואמר:] דא"ח, לומר ממנו וביקשו שליט"א אדמו"ר לכ"ק ניגשו שי' מאנ"ש [כמה

למטה  מלמעלה המשכה הוא הפסח חג של דספירת 1ענינו העבודה מתחילה דפסח שני ביום אבל, ,
למעלה 2העומר  מלמטה העלאה שענינה אליין 1, ("מ'דארף עצמו בכח העבודה להיות צריכה ובמילא, ,ַַ
ָטאן").
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על 98) הק' באצבעותיו שליט"א אדמו"ר כ"ק הראה וכן
(המו"ל). לחייו

(99– להדמעות הסיבה לבאר הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
(המו"ל). ההמשך חסר

וש"נ 100) קפ. ע' היומן רשימת – תו"מ ראה
תש"ד 101) (סה"ש סי"ז תש"ד דחגה"פ ב' ליל שיחת ראה
.(92 ע'

תרצ"ז 102) (סה"ש ס"י תרצ"ז דחגה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
ס"כ  תשי"ח דחגה"פ ב' ליל בשיחת ונתבאר הובא – .(226 ע'

בסופו).ואיל  ח"ג (לקו"ש ך
ובכ"מ.1) ואילך. ב לה, אמור א. ג, ויקרא לקו"ת ראה
"הרחמן"2) אמירת אודות גם שדיבר נוספת, ברשימה

העומר. בספירת



כח

.c"qad zra ,gqtd bg zelil c"x".d"kyz'd ,"mixcq
מוגה  בלתי פרטית רשימה

מהוריי"צ  אדמו"ר כבודֿקדושת משיחות הזכיר פסח"1הרש"ג "ערב של התיאור אודות
(גם) טובים' 'ימים ערבי משאר חלוק פסח שערב שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת ואמר בליובאוויטש,

גם יש פסח שבערב meidבכך zcearרק הם יוםֿטוב ערבי שאר ואילו פסח, קרבן הקרבת -dpkd
ליוםֿטוב.

עליכם"?רש"ג ‡. "שלום לאמירת בנוגע בשבת שחל ביוםֿטוב נוהגים איך :

שליט"א  אדמו"ר "שלום כבודֿקדושת אומרים שאין אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אמר פעם :
בחדרו.2עליכם" עליכם" "שלום אמר שכבר אמר, ופעם ,

כבודֿקדושת  והשיב בהגדה? זאת ציין לא למה שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת את שאל [הרש"ג
ההגדה]. שנדפסה לאחרי זה מאורע היה כנראה (בבתֿשחוק): שליט"א אדמו"ר

***

אדמו"ר ·. כבודֿקדושת ואמר חתיכות, לכמה האפיקומן שבירת אודות הרש"ג שאל ב"יחץ",
(מ  אדמו"ר כבודֿקדושת מוריֿוחמי שליט"א: כבודֿקדושת בנו גם עשה כן אשר (ומובן נ"ע הורש"ב)

הצדה  אחת והניח חתיכות, לשש שנשבר נזדמן ופעם חתיכות. לחמש האפיקומן את שובר היה .3אדמו"ר)

הבית  בני כל של האפיקומן את אליו לקחת האדמו"ר מנהג אודות הרש"ג שאל כבוד 4כן ואמר ,
בני  כל עושים שהיו פסח לקרבן זכר הוא שהאפיקומן לפי - הוא הדבר  טעם שליט"א: אדמו"ר קדושת

ביחד  .5הבית

אדמו"ר  כבודֿקדושת שולחן של מהמסובים שהיה - מריאסין נחמן ר' החסיד ביקש פעם (והוסיף:)
לקח  ולא שלו, האפיקומן את גם אליו יקח נשמתוֿעדן שאדמו"ר - .5נשמתוֿעדן

מו"ח רש"ג ‚. כבודֿקדושת הי' ומדוע היינו", "עבדים קודם הפת" מקצת "מגלין נאמר בהגדה :
עניא"? לחמא "הא קודם (גם) המצות מקצת לגלות נוהג אדמו"ר

שליט"א  אדמו"ר העירותי כבודֿקדושת כבר "ומגביה 6: "מגיד", בפיסקא בהגדה שכתוב מה על
המצות". מקצת מגלין ורק הקערה, מגביהין אין הרב ש"בבית - המצות" בה שיש הקערה

נאמר: "לפיכך") הפיסקא (לפני שבהגדה גאלנו", "אשר בברכת הכוס לאחיזת בנוגע גם הוא וכן
הכוס  לאחוז הרב בית מנהג ואףֿעלֿפי ֿכן, גאלנו", אשר ברכת סיום עד בידו ואוחזו הכוס את "ויגביה
גאלנו". "אשר לברכת ומגביהו וחוזר השולחן, על ומעמידו הללויה", לפניו "ונאמר שמסיים עד רק

בהגהותיו  נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת שכותב כפי מזה, אור',7ויתירה 'תורה לסידור
. היה הגפן ש"אדוניֿאביֿמוריֿורבי פרי בורא ולברכת ומעמידו, הללויה לפניו ונאמר עד בידו אוחזו .

כו'". נוטלו היה

מהי רש"ג „. - הלילה" אותו כל מצרים ביציאת מספרים והיו כו' אליעזר ברבי "מעשה בפיסקא :
הלילה? לענין בנוגע ההדגשה
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ואילך.1) א קלד, ח"א לקו"ד
וש"נ.2) קסג. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
(3.(261 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ג תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת

יא). (ע' במקומו ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ נעתק
התוועדויות  - מנחם (תורת תשח"י דחה"פ ב' ליל בשיחת נתבאר

.(233 ע' חכ"ב

קעט.4) ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.5) קפ. ע' שם גם ראה
יב).6) (ע' במקומו הנ"ל בהגש"פ
(7" לא): (ע' במקומו הנ"ל בהגש"פ מ"ש zexnlוראה

כו'". נ"ע אדמו"ר בהגהות



כט d"kyz'd ,"mixcq"d zra ,gqtd bg zelil c"x

שליט"א  אדמו"ר אדמו"ר כבודֿקדושת מוריֿוחמי כבודֿקדושת שבאו 8: "עד הפיסקא בהמשך מבאר
שאכן  לרבותיהם הודיעו שהתלמידים שחרית", של שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם
של  שמע דקריאת האור התלמידים אצל שיאיר - לפעול צריכים שהיו מה לפעול (הרביים) הצליחו
(והנשיאים), הרביים אצל אבל הלילה; חושך את להאיר היא שעבודתם ידעו שהתלמידים כיון שחרית,

יאיר" כיום "לילה בבחינת לילה), מהו בכלל ידעו שלא (כך עצמו הלילה גם .9האיר

נאמר ‰. שבו ל"תם", המענה בין השינוי דבר על שאל המסובים ובין 10אחד ממצרים", ה' "הוציאנו
נאמר  שבו לשאול", יודע ל"שאינו ממצרים"11המענה שליט"א:12"בצאתי אדמו"ר כבודֿקדושת ואמר .

כתיב  שב"תם" - הוא הדיוק כתיב zxn`e"10עיקר לשאול" יודע ב"שאינו ואילו וגו'", zcbde"11אליו
בחסידות  המבואר עלֿפי - ביניהם והחילוק לומר 13לבנך". (רק) צריך שאתה פירושו ש"ואמרת" -
המשכה  מלשון הגדה - "והגדת" ואילו לו, שיתקבל 14(להסביר) פלוני על לפעול גם שצריך פירושו -

רעדן". מאכן אים "מ'דארף לו", פתח "את וכמו אצלו, ַַהדבר

.Â כתב רש"ג כן הפת, ולכסות הכוס להגביה "צריך שעמדה"): "והיא אמירת (קודם בהגדה כתוב :
הכוס? להגביה ואחרֿכך תחילה הפת לכסות שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת נוהג ולמה האריז"ל".

שליט"א  אדמו"ר אחד כבודֿקדושת פעם שאל זו ששאלה סיפר, אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת :
ה'צמחֿצדק' לו ואמר האריז"ל, שכתב ממה היפך היא זו שהנהגה באמרו, ה'צמחֿצדק', אצל החסידים

ווארט"... שארפן ַַָ"א

ענין  של החידוש 15ולגופו עיקר שזהו לפי - הוא הכוס" "להגביה התיבות מקדים שהאריז"ל הטעם :
צריך  ממילא ובדרך להגביהו), גם אלא הכוס, את לאחוז רק לא צריך קבלה (שעלֿפי להשמיענו שבא
הגבהת  גם יראה שלא נכון זה ומטעם בושתו, יראה שלא כדי הוא הפת כיסוי טעם כי הפת, לכסות גם

הכוס.

.Ê באח"ב?רש"ג עד"ש דצ"ך באמירת גם מהכוס לשפוך שצריך בהגדה כתוב לא למה :

שליט"א  אדמו"ר זה כבודֿקדושת על העירותי וכבר פלא, דבר זהו אכן :16.

.Á הביצה באכילת הסעודה שמתחילים בפירוש בהגדה כתוב לא מדוע שאל המסובים אחד
בלבד  מנהג שזהו לפי שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת והשיב מלח? במי (והוסיף 17שמטבילין

ארבעת  במשך ישראל בני עושים היו מה - מתןֿתורה בשעת מתפרשים היו הענינים כל אם בבתֿשחוק :
שנה?!...). אלפים

***

.Ë זה אם בהגדה, שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת שמזכיר הרב" בית ל"מנהג בנוגע שאל הרש"ג
ואמר  לרבים? מורי הוראה כבודֿקדושת אצל שראיתי מה רק ציינתי אני שליט"א: אדמו"ר כבודֿקדושת

מוריֿוחמי  מכבודֿקדושת זה על שמעתי לא - לרבים להוראה בנוגע ואילו לא, ותו אדמו"ר, וחמי
.18אדמו"ר 
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ע'8) תש"ד (סה"ש ס"ח תש"ד דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
תש"ז  (סה"ש ס"ט דחה"פ ב' ליל ס"ב; תש"ז דחה"פ א' ליל .(88

ואילך). 102 ע'
(לקמן 9) ס"ט דחה"פ ב' ליל שיחת וראה יב. קלט תהלים

ואילך). 171 ע'
יד.10) יג, בא
ח.11) שם,
ואילך 12) סט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת ראה - בזה הביאור

ואילך). 175 ע' (לקמן
התוועדויות 13) - מנחם תורת .168 ע' ח"י לקו"ש ראה

וש"נ. ואילך. 92 ע' חמ"ב

ועוד.14) שעו. ע' סידור אוה"ת ראה
כ).15) (ע' במקומו הנ"ל הגש"פ גם ראה
כתב 16) לא מה מפני וצע"ג כה): (ע' במקומו הנ"ל בהגש"פ

באמירת להטיף a"g`aשצריך y"cr j"vc תעג) בשו"ע וכמ"ש ,
במ"ש  דנכלל לומר ואין המנהג. הוא וכן של"ה, וסי' ס"נ)

zekn xyr zxin`aמסיים שהרי -zekity xyr'הי כנ"ל, וא"ת ,
לומר zekityלו biהתיבות אין חסידים zekity(ובמשנת xyr,

כנ"ל). וי"ל
וש"נ.17) ס"ו. סתע"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
גם 18) ח ראה התוועדויות - מנחם ואילך.תורת 196 ע' "י 

וש "נ.



d"kyz'dל ,gqtd bgc 'a lil zgiy

בהגדה  שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת שכתב מה הזכיר על 19הרש"ג המצות מסדרין הרב ש"בבית
אדמו"ר  כבודֿקדושת ואמר כסף", של טס על המצות המסדר האדמו"ר מלבד קערה, על ולא מפה
אביו, בחיי קערה על המצות מסדר היה לא אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת לומר, שמסתבר שליט"א,

נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת

(מלבד  המסובים כל שאצל הטעם מהו אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אצל פעם שאלתי והוסיף:
הקערה, שעל המינים וששת המצות, (שלש עשר המספר את משלימה הקערה הרי קערה, אין האדמו"ר)

עשר) מספר זה הרי הקערה עם כך 20ויחד אופן, בכל אבל - כולם? אצל להיות צריך זה הרי ולכאורה ,
בפועל  .21נהגו

.È ה"סדר"רש"ג לאחרי השירים" "שיר לומר למנהג בנוגע אנו?22: נוהגים כיצד -

שליט"א  אדמו"ר אבל כבודֿקדושת זה, מנהג ראיתי לא אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת אצל :
כן  נהג .23אדוניֿאביֿמוריֿורבי

שבת רש"ג  בערב השירים" "שיר לאמירת בנוגע מנהגנו ואיך :22?

שליט"א  אדמו"ר במשך כבודֿקדושת לאומרו נהג אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת תקופות היו :
בחורף  או בקיץ זה היה אם זוכר איני כרגע אך שנה, .24חצי

•
.c"qa.d"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

מוגה  בלתי

האריז"ל ‡. בסידור צריכה 1איתא ההגדה ואמירת כו'", ישמח לביתו הכנסת) (מבית ש"כשיבוא
ובשמחה". רם "בקול להיות

עכשיו. זאת ישלימו - רם) וקול (שמחה הענינים שני חסרים היו הסדר) עריכת (בעת כן שלפני וכיון

התשובה' ב'אגרת הזקן רבינו כדברי - להיות צריך "השלמה" של ענין ד"כפלים 2והרי באופן -
.3לתושיה"

גדולה]. בשמחה גאלתנו" "ממצרים הניגון [ניגנו

***

.·"cwy"4:

מיימוני  ובהגהות כו'", ורחץ קדש - פסח של סדר "סימן מביא בסידורו הזקן "סימן 5רבינו הובא
סברא  ויש שלפניו, הראשונים מדברי פסח" של סדר ו 6של רש"י. מדברי הוא זה הרי שסדר אופן בכל

הרח"ו  ותלמידו מהאריז"ל - האריז"ל מכתבי אישור לו שיש ענין מדוייק.7זה בודאי הוא זה שסדר כך, ,
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במקומ 19) הנ"ל רשימת הגש"פ - מנחם תורת וראה ו). (ע' ו
וש"נ. קעח. ע' היומן

פסח 20) ליל סדר מס' מ"ח פ"ו. חהמ"צ שער פע"ח ראה
קלו. ע' ומחז"ל תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי פ"ב.

אדמו"ר 21) כ"ק (מרשימת בהערה שם היומן רשימת ראה
" okשליט"א): zeyrl yi x"enc`d ogley lr wx ile`e,n"ka la`

(l"fix`dzkk) `idy oeik dxrw l"v"'ek zllekd zekln 'iga"-
(פי"ג  במדב"ר ci:mid),ראה cbpk dxrw.dxrw 'rn `"e`n."

וש"נ.22) רנה. ע' זעווין) (לרש"י ההלכה" "לאור ראה
וש"נ.23) ואילך. רד ס"ע ניסן חב"ד מנהגי אוצר ראה
וש"נ.24) קפז. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה

תשכ"ב 1) דחה"פ ב' ליל שיחת גם וראה בתחלתו. בהגש"פ
וש"נ. ואילך). 309 ע' חל"ג התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה

ספ"ט.2)
ו.3) יא, איוב
(4- מנחם (תורת ס"ד תשט"ו דחה"פ ב' יום שיחת גם ראה

.(6 ע' ריש חי"ד התוועדויות
שברמב"ם.5) ההגדה סדר על
סה.6) סי' ויטרי מחזור ראה
וסידור 7) חסידים משנת פ"וֿז. המצות חג שער פע"ח

האריז"ל.
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בכל  הוא דקידוש החיוב דלכאורה, - פסח" של סדר ב"סימן נקבע ש"קדש" הטעם להבין וצריך
סופרים  מדברי רק הוא ביוםֿטוב דקידוש שהחיוב [ואף שאחד 8יוםֿטוב - כוסות דד' החיוב גם הרי ,

סופרים  מדברי רק הוא - דקידוש  הכוס הוא הפסח?9מהם לחג במיוחד ששייך חידוש ואינו ,[

כוסות  ד' תיקנו שבו הפסח, חג עם קשור היה הקידוש שענין לומר, יש מתןֿתורה, קודם בשלמא
ולקחתי) וגאלתי והצלתי (והוצאתי גאולה של לשונות ד' כנגד דקידוש) מהכוס מהֿשאיןֿכן 10(החל ,

הלכה  ונתחדשה תורה שניתנה לאחרי אבל דקידוש; החיוב עדיין היה לא שבהם טובים' ה'ימים ,11שאר
סדר  ב"סימן "קדש" נקבע למה מובן: אינו כן, ואם הפסח, חג של בקידוש מיוחד ענין אין לכאורה הרי

פסח"? של

בכמה ‚. טובים', ה'ימים שאר בכל דקידוש מהחיוב שונה פסח בליל דקידוש שהחיוב מזה ויובן
:12ענינים 

עליו א) חביבה הפת אם ובפרט הפת, על גם לקדש יכולים יוםֿטוב בפסח 13בכל מהֿשאיןֿכן ;
דוקא  היין על לקדש .14חייבים

לצאת ב) ויכול היין, לשתות עצמו בפני אחד כל על חיוב אין היין, על מקדשים כאשר גם יוםֿטוב, בכל
היין); מן לטעום רק (ומספיק אחר עלֿידי חובה יין,ידי כוס לשתות אחד כל חייב בפסח מהֿשאיןֿכן

אחר  עלֿידי חובה ידי יוצא .15ואינו 

כוסות - לד' בנוגע אבל אחר, עלֿידי חובה ידי לצאת יכולים ההגדה ואמירת קידוש לברכת בנוגע
הרי"ף  שכתב וכמו אחר. עלֿידי חובה ידי לצאת אפשר אי דקידוש) הכוס לערוך 16(ובכללם אדם שיכול

הם  צריכים כוסות ד' אבל ההגדה, ואמירת קידוש ברכת חובה ידי אותם ולהוציא בתים בכמה ה"סדר"
מאומה, לטעום יכול אינו אחרים בבתים הסדר את שעורך מי הרי"ף, שלדעת ובפרט בעצמם. לשתות

האפיקומן. את אכל שכבר מפני או לעצמו, קידוש עשה לא שעדיין מפני אם

בלילה ג) לקדש חייבים בפסח מהֿשאיןֿכן יוםֿטוב; דתוספת בזמן גם לקדש יכולים יוםֿטוב בכל
בזמן 17דוקא  גם לקדש יכולים היו שאז היוםֿטוב, ענין עם (לא קשור דפסח שהקידוש מוכח ומזה .

הקידוש  (שהרי שבפסח הגאולה ענין עם אלא) יוםֿטוב, קדושת כבר בו שיש כיון יוםֿטוב, דתוספת
לעשות  אפשר אי ולכן בלילה, שהיתה גאולה), של לשונות ד' שכנגד כוסות מד' ראשון כוס גם הוא
אין  אבל ערב, לפנות גם שתומשך הקדושה, בענין רק פועלת התוספת כי יוםֿטוב, דתוספת בזמן קידוש

לילה  - מיום לעשות .18בכוחה

שמצד „. אלא יוםֿטוב, בכל כמו הוא עצמו מצד דפסח שהקידוש לומר אפשר לכאורה אמנם,
בעצמו, לשתות חייב אחד וכל דוקא, היין על לקדש צריכים לכן, כוסות, מד' אחד גם שהוא ההוספה

דוקא. ובלילה

מיוחד  דין עליו והטילו יוםֿטוב, שבכל מהקידוש דפסח הקידוש עקרו שחכמים - היא האמת אבל
gqtcשל yeciw.

לדבר: וראיה

(א) הדין: להיות צריך היה יוםֿטוב, בכל הקידוש כמו הוא עצמו מצד דפסח שהקידוש נאמר אם
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וש"נ.8) ס"ד. סרע"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שו"ע 9) ע"ב. ריש קח, שם תוס' סע"ב. קיז, פסחים ראה

סי"ד. סתע"ב שם אדה"ז
וש"נ.10) שם. אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.11) סע"א. קלה, שבת
(פיסקא 12) ח ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ גם ראה
קדש).

סרע"א13) שם אדה"ז שו"ע ב. קו, וש"נ.פסחים סכ"ג.

וש"נ.14) ס"ד. סתפ"ג שם ראה
וש"נ.15) סכ"ב. סתע"ב שם
שם 16) אדה"ז שו"ע גם וראה שם. רא"ש פסחים. ערבי סוף

תפד. ר"ס
ס"ב.17) סתע"ב שם אדה"ז שו"ע סקל"ז. תה"ד
מנחם 18) (תורת סי"א תשי"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת .(194 ע' חי"א התוועדויות -
וש"נ. .32
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על  שמקדש מי (ב) הכוסות , ד' כל - בלילה - אחרֿכך ולשתות יוםֿטוב, דתוספת בזמן לקדש שאפשר
יוםֿטוב. דתוספת בזמן גם לקדש יוכל כוסות, ד' עם קשור אינו הקידוש שאז הפת,

דפסח  הקידוש אלא כן, אינו שהדין לומר, צריך עלֿכן כזה, חידוש מקום בשום מצינו שלא וכיון
של דין לו יש עצמו שהקידוש מוכח ומזה דוקא. בלילה תמיד להיות gqtcצריך yeciw"קדש" נכלל ולכן ,

פסח". של סדר ב"סימן

גם ‰. מצינו בעצמו) לשתות צריך אחד וכל דוקא, היין על להיות צריך דפסח (שהקידוש הנ"ל ענין
בפורים.

הגמרא  כדברי - לפסח פורים שבין השייכות המגילה 19ובהקדם קריאת להיות צריך מעוברת שבשנה
והרי  לפסח); (פורים לגאולה" גאולה "מיסמך מצד לניסן, הסמוך אדר שני, באדר הפורים עניני ושאר
הדעות  ולכל הספרים, בכל - אחת (לדעה סמוכין דרשינן שלכן להלכה, גם נוגע בתורה הסמיכות ענין

תורה' ב'משנה הענינים.20- בתוכן גם סמיכות זוהי אלא בעלמא, סמיכות זו שאין מובן, ומזה ,(

בגמרא  איתא - לפורים בנוגע שבפורים 21ובכן: והיינו, "ביין". רש"י: ופירש לבסומי", איניש "חייב :
חובה  ידי יוצא ואינו יין, לשתות בעצמו חייב אחד וכל בזה), וכיוצא חלב (לא דוקא יין לשתות חיוב יש

מאחר). שמיעה עלֿידי חובה ידי לצאת שיכול המגילה, קריאת כמו (דלא אחר עלֿידי

צריך  אחד וכל דוקא, ביין להיות צריך שהקידוש - לגאולה" גאולה "מיסמך - בפסח ועלֿדרךֿזה
לצאת  שיכול ההגדה ואמירת הקידוש כברכת (דלא אחר עלֿידי חובה ידי יוצא ואינו בעצמו, לשתות

מאחר). שמיעה עלֿידי חובה ידי

.Â,להוסיף הפסח,ויש דחג ב' ליל - הזה בלילה יותר מודגש לגאולה" גאולה ד"מיסמך שהענין
ובהקדמה: ניסן. ט"ז

הפסוק  שהתענה 22על פסח, של ראשון ביוםֿטוב להתענות דת, "על רש"י: מפרש מרדכי", "ויעבור
הספרים". נכתבו י"ג ביום שהרי וט"ז, וט"ו בניסן י"ד

גם  נכלל  שבזה  התורה, על רש"י פירוש לבאר זו בשנה למנהג בקשר המוסגר, מאמר בתור - ולהעיר
וגמרא  למשנה פירושו כמו ולא התורה, על פירושו כמו מקרא של פשוטו הוא שגם לנ"ך, רש"י פירוש

שבמדרש  - שבתורה ההלכה חלק עלֿפי וט"ו.23שהוא י"ד י"ג היו התענית ימי שג' איתא

הפסוק  בפירוש תלוי זה או 24וענין רש"י), (כפירוש לו" אמר החלום "בעל אם - ידע" "ומרדכי
הודיעו  הנביא הקודש 25שאליהו ברוח שידע :26או

ידע - הקודש ברוח שידע או הודיעו הנביא שאליהו הפירוש י"ג,לפי ביום הגזירה, כשנגזרה מיד
דיבר כשידע, ומיד שתיכף לומר, ישראל;ומסתבר של גאולתם את לעכב שלא כדי תענית, וגזר אסתר, עם

י"ד.מהֿשאיןֿכן  ליל בלילה, רק זה היה - לו" אמר החלום ש"בעל הפירוש לפי

מפרש  לכן לו", אמר החלום ש"בעל שמפרש דכיון - לשיטתיה אזיל שרש"י מובן ועלֿפיֿזה
וט"ז". וט"ו בניסן י"ד ש"התענה

גו'" מלכות אסתר ותלבש השלישי ביום ש"ויהי מובן, היה 27ומזה - הגאולה התחילה זה שמיום -
מרדכי"). "ויעבור הפסוק על מפירושו הדבר שמובן כיון זאת, לפרש צריך אינו (ורש"י ניסן ט"ז

מגילה ו  שבמסכת רש"י 28להעיר, .29מפרש המקרא שאמר אסתר "ומה ותלבש השלישי ביום ויהי .
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(ובפרש"י).19) סע"ב ו, מגילה
וש"נ.20) ב. כא, ברכות
ב.21) ז, מגילה
יז.22) ד, אסתר
פ"נ.23) פרדר"א ז. פ"ח, אסת"ר
א.24) שם, אסתר

יח.25) פ"ז, אסת"ר שם. תרגום
שם.26) שני תרגום
א.)27 ה, שם

א.28) טז,
ולתעניתו.29) ד"ה
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(כנזכר  ההלכה עלֿדרך הוא לגמרא פירושו אבל, ניסן). (ט"ו היה" הרצים לשילוח שלישי יום מלכות,
ניסן) (ט"ז לתענית השלישי יום שזהו לומר צריך מקרא של פשוטו פי על ואילו .30לעיל),

חיים" אלקים דברי ואלו ש"אלו אף שיום 31והנה, - אחת דעה לפי רק להיות יכולה ההלכה הרי ,
ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו מדברי כדמוכח בגמרא), רש"י (כפירוש בניסן ט"ו היה "טוב 32השלישי :

והיינו, המן", נתלה ביום שבו זה, ביום שהיתה אסתר  לסעודת זכר שני ביום בסעודה דבר איזה לעשות
ניסן), (ט"ז דפסח ב' יום שזהו וכיון השלישי", "יום למחרת שהיתה השניה הסעודה אודות שמדובר

ניסן. ט"ו הוא - הגאולה התחילה שבו - השלישי" ש"יום לומר צריך עלֿכן

דגאולה  הסמיכות כי: דפסח, ב' ליום בנוגע בעיקר הוא לגאולה" גאולה ד"מיסמך שהענין מובן, ומזה
השלישי" ש"יום להדעה אבל ניסן, ט"ו היה השלישי" ש"יום להדעה רק היא דפסח א' ליום דפורים

היא דפסח ב' ליום דפורים דגאולה הסמיכות ואילו דפסח; א' ליום שייך זה אין ניסן, ט"ז lklהיה
zercd דירחא בקביעות בקיאין שאנן לדידן - ניסן דט"ז הענין הן בו יש דפסח ב' שיום כיון והן 33, ,

וגם  דיומא, ספיקא מצד שני יוםֿטוב אנו חוגגים בידינו אבותינו מנהג מצד שהרי - ניסן דט"ו הענין
גו'" יום עשר "ובחמשה בתורה קורין .34בו

בגמרא  נאמר שעליה שמהגאולה - לגאולה" גאולה ד"מיסמך הענין שיהיה רצון, עבדי 35ויהי "אכתי
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב נבוא אנן", אחשורוש

***

.Ê יקיימו שלא חכמים גזרו שלא הטעם מהו בשבת, חל הפסח שחג זו שנה קביעות אודות דובר
ההגדה  ואמירת הכוסות ד' שתיית ומרור, מצה אכילת ומגילה 36מצות לולב שופר בתקיעת שגזרו כמו ,
בחסידות  המבואר בהקדם - כו'" יעבירנו "שמא החשש שופר 37מצד תקיעת מצות דחו שחכמים שמזה ,

שופר  בתקיעת צורך אין בשבת שחל השנה שבראש מוכח, יעבירנו", "שמא החשש כיון 38בגלל ,
דחו  לא בשבת שחל שבפסח מובן, ומזה עצמו. השבת ענין מצד נמשכת שופר דתקיעת שההמשכה
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שם.30) שני תרגום גם ראה
וש"נ.31) ב. יג, עירובין
דחה"פ 32) ב' ליל שיחת גם וראה וש"נ. ס"ב. סת"צ או"ח

220 ע' חכ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"ד תשח"י
וש"נ. ואילך).

ס"א.33) סת"ר או"ח אדה"ז שו"ע ב. ד, ביצה
שם.34) סת"צ אדה"ז שו"ע ו. כג, אמור
וש"נ.35) א. יד, מגילה
בשבת 36) שחל פסח לערב בנוגע בגמרא *ועד"ז כדאיתא ,

. בתירא מבני נתעלמה זו "הלכה א) סו, דוחה (פסחים פסח אם .
ונאמר  בפסח מועדו "נאמר הלל להם שאמר עד השבת", את
אף  השבת, את דוחה בתמיד האמור מועדו מה בתמיד, מועדו
שמן  אף דלכאורה, - השבת" את דוחה בפסח האמור מועדו
שלא  לגזור צריכים חכמים היו השבת, את פסח דוחה התורה

בשבת  פסח בר"ה **יקריבו שופר יתקעו שלא שגזרו כמו ,

הגזירות  רוב היו שבו שני, (בית הבית בזמן גם היתה זו [שגזירה
המשנה  מלשון כמובן ג)), נז, ר"ה דרושי לקו"ת (ראה והסייגים
ובמכ"ש  במדינה"], לא אבל תוקעין היו "במקדש רפ"ד) (ר"ה
מלאכה  אלא כו'", יעבירנו "שמא חשש רק זה שאין כיון וק"ו,

.***ממש 
נגלה 37) ע"פ ללמדם אפשר שאי ענינים שיש רואים כאן וגם

תורת  גם (ראה התורה פנימיות ע"פ רק ומתבארים בלבד, דתורה
וש"נ). .108 ע' ריש חמ"ב התוועדויות - מנחם

בנגלה 38) הדבר ומרומז - הרשות. דברי ע"ד רק והוא
דרבה: לגזירה בנוגע שם) (ר"ה הגמרא בלשון דתורה,
תק"ש  הרי מובן: אינו ולכאורה כו'", שרי מישרא "מדאורייתא
שהענין  שכיון - הוא הענין אך שרי"? "מישרא רק ולא חיוב, היא
זה  אין מדאורייתא גם הרי עצמו, השבת ענין מצד נעשה דתק"ש

שרי". "מישרא הרשות, דבר ע"ד אלא

*(ef dpy zeriawl mb jiiye-ipy) h"ei `ed '` meiy oeikc,(`neic `witq cvn,`vnp,gqt axr `ed zayd meiy.
**(cere .`"rq ,dt migqt - ipac d"cez .a ,aw my - oeilrde d"cez .` ,bw oiaexir - `l` d"c i"yx d`xx"enc` w"k dprn)lr `"hily

(ycwna dpi` daxc dxifby dl`yd.
***(izdy dk`ln `id gqtd zaxwdy oeiky xnel oi`ezaya dzeyrl dxez dx,dxq`le xefbl mewn oi`-m` xewgl yiy jkl sqep) ik

wx e` zaya dxzed gqtd zaxwdfr migqt) xeaiva d`nehl rbepa dl`yd enk) 'iegc,jli`e `.((p"ye,'iegc wx `id m`e,mewn yi
dxq`le xefbl,xzend xac minkg exq` zeaya mb (ixd,xeqi` icil e`eai `ny yyg llba,k"`e,zaya gqtd zaxwd xeq`l mewn yi,

zxg` dk`ln wx `l) el` zek`ln eyri `ny yyg llba,zeaya enk,gqtd zaxwd liaya `ly mb ('ek epxiari `ny `ed yygdy.
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עצמו  השבת ענין עלֿידי נמשכים אינם הפסח שעניני כיון דפסח, המצוות בשבת 39חכמים שגם וכיון .
נתינת  אין שבפסח לפי הדבר, וטעם לשוגג. אפילו לחשש מקום אין הפסח, עניני כל את לקיים צורך יש

שליט"א  אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - הרע יצר זה לחמץ חלק 40מקום שיחות' ב'לקוטי ונדפס ,
ואילך. 48 עמוד ז

***

.Á"e xfril` iaxa dyrn'ek"41:

לספר עלינו "מצוה זה שלפני בפיסקא שכתוב למה בהמשך בא זה המרבה ענין וכל מצרים, ביציאת
משוב . זה הרי אליעזר,. מרבי ראיה מביא זה ועל ורבי ח", עקיבא רבי עזריה, בן אלעזר רבי יהושע, רבי

הלילה". אותו כל מצרים ביציאת מספרים ש"היו טרפון,

של  שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם שבאו "עד הפיסקא, סיום להבין צריך אך
שזוהי כיון משובח", זה הרי כו' המרבה ד"כל הענין היפך זה הרי דלכאורה, - בסיפור dlabdשחרית"

מצרים? ביציאת

מצרים  יציאת בסיפור להפסיק צריך שחרית, של שמע קריאת זמן מגיע שכאשר אמנם הוא הדין
הוא  ענינה אלא והלכות, דינים של ספר שאינה פסח, של להגדה שייך זה אין אבל שמע, קריאת ולקרות
קריאת  בשביל מצרים ביציאת להפסיק החיוב ואילו כו'", המרבה ד"כל באופן מצרים, יציאת סיפור

פסח. של בהגדה מקום לו ואין שמע, קריאת להלכות שייך שמע,

של  שמע קריאת זמן "הגיע לרבותיהם להודיע הוצרכו שהתלמידים יתכן איך להבין: צריך וגם
שמע?! קריאת מצות חיוב על שוכחים היו עצמם הם וכי שחרית",

זו  פיסקא בפירוש אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת מדברי -42ולהעיר "רבותינו" - הרביים שאצל ,
(כידוע  שחרית של שמע קריאת ענין שזהו עילאה, יחודא בחינת הוא 43האיר ערבית של שמע שקריאת

ביציאת  מספרים ש"היו ועלֿידיֿזה עילאה), יחוד ענין הוא שחרית של שמע וקריאת תתתא, יחוד ענין
זמן  הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם שבאו "עד וזהו התלמידים. אצל גם זה גילוי פעלו מצרים"

עילאה. יחודא בחינת כבר מאיר (התלמידים) אצלנו שגם - שחרית" של שמע קריאה

לרבותיהם  הודיעו שהתלמידים הוא הפשוט הפירוש שהרי הפשוט, פירוש היפך הוא זה פירוש אבל,
לפניֿזה  כבר האירה הרביים שאצל - להיפך זה הרי לעיל הנזכר לפירוש ואילו מעצמם, ידעו שלא דבר

אצלם. גם זו בחינה מאירה שעכשיו להם הודיעו ותלמידיהם עילאה, יחוד בחינת

.Ë:בזה הביאור לומר ויש

בליל  שהיו הגילויים אותם אצלם האירו הלילה", אותו כל מצרים ביציאת מספרים ש"היו בשעה
מצרים. יציאת

יאיר" כיום ד"לילה הענין היה שאז - הוא מצרים יציאת בליל העלמות 44והחידוש היו שלא היינו, ,
ומצב  ובמעמד בלילה, אפילו הקדושֿברוךֿהוא" המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה שלכן כלל, והסתרים

טומאה  שערי במ"ט שקועים היום 45שהיו "בעצם למחרת, רק היתה טומאה שערי ממ"ט היציאה (שהרי
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בינה 39) בחי' התענוג, המשכת הוא ששופר - בזה והענין
דז"א  ו"ק המשכת הו"ע ולולב ובכ"מ), אֿב. שם, לקו"ת (ראה
השבת  ענין עצם מצד נמשך זה וכל ובכ"מ), ד. שם, לקו"ת (ראה
הגילוי  - הפסח עניני משא"כ א); יז, (ביצה וקיימא" ד"מקדשא
בכבודו  הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה דיצי"מ,
הגילוי  וכן מגילויים, שלמעלה בחי' הגש"פ), (נוסח ובעצמו"
כג  יב, (בא ודלג" - "ופסח פסח), (בערב פסח קרבן עם הקשור
עצם  מצד נמשך זה אין - מהשתלשלות שלמעלה בחי' ובפרש"י),

הפסח. דחג המצוות קיום ע"י אם כי השבת, ענין

פסח.40) של אחרון שיחת בשילוב
(תורת 41) ואילך ס"ט תשט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 9 ע' חי"ד התוועדויות - מנחם
וש"נ.42) ואילך. רכד ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
תרח"ץ 43) (סה"ש ס"ט תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת ראה

.(88 ע' תש"ד (סה"ש ס"ח תש"ד דחה"פ ב' ליל .(262 ע'
שם.44) בנצו"ז ובהנסמן א, לח, זח"ב וראה יב. קלט, תהלים
יתרו.45) ר"פ ז"ח
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"נגלה 46הזה" ואףֿעלֿפיֿכן, טומאה, שערי במ"ט משוקעים עדיין היו בלילה אבל ממצרים, יצאו שאז ,
העלמות  אין שלגביו ביותר נעלה אור שהאיר כיון הקדושֿברוךֿהוא"), המלכים מלכי מלך עליהם

יאיר". כיום "לילה - כלל והסתרים

במדרש  שכתוב מה יובן רוחות 47[ועלֿפיֿזה לד' הקדושֿברוךֿהוא גזר הפסח את משה שעשה "כיון
. .העולם הפסח באותו ונדבקו אמרו . משה, אצל ישראל כל נתכנסו יום, מ' מהלך הולך ריחו והיה .

. מפסחך האכילנו ממך בבקשה אוכלין,לו, אתם אין נימולין אתם אין אם הקדושֿברוךֿהוא, אומר היה .
בדם .48שנאמר  הפסח דם ונתערב ומלו, עצמן נתנו מיד בו), יאכל לא ערל (וכל וגו' הפסח חוקת זאת .

. שנאמר המילה ודם 49. פסח דם פעמים, ב' חיי" "בדמייך וגו'", בדמייך  מתבוססת ואראך עליך ואעבור
מובן  אינו דלכאורה - :50מילה

הוא  הפסח אכילת זמן שהרי לילה, כבר היה הפסח, מן לאכול וביקשו למשה באו בניֿישראל כאשר
דוקא  ביום היא בזמנה) שלא (אפילו מילה מצות ואילו את 51בלילה; למול יכולים היו איך כן, ואם ,

בלילה? הפסח אכילת בזמן עצמם

שהדין  לומר, יש נגלה מהפסוק עלֿפי שלמדים כפי זה, לאחרי נתחדש ביום בזמנה) (שלא 52דמילה

"meiae"ערלתו בשר ימול אבינו,53השמיני לאברהם הציווי מצד היה מצרים ביציאת מילה חיוב ואילו ,
הענינים. פנימיות מצד הדבר מובן אינו עדיין אבל בלילה; גם להיות  יכול היה ולכן

יאיר" כיום ד"לילה ומצב מעמד היה מצרים יציאת שבליל האמור עלֿפי - בזה ].54והביאור

מצרים" ביציאת מספרים ש"היו מצרים zenilyaוכיון יציאת בשעת שהיה גילוי אותו אצלם האיר ,
יאיר". כיום "לילה -

"ויהי  - הלילה באמצע שכבר כיון שחרית, של שמע קריאת זמן כשהגיע אצלם חידוש היה לא ולכן,
הלילה" לא 55בחצי עצמם שמצד כך, יאיר", ד"כיום ומצב מעמד אצלם כבר היה זה, לפני שעות שש -

אצלם  שהאירה כיון יום), (בחינת שחרית של - עילאה יחודא בחינת - שמע לקריאת להפסיק הוצרכו
יאיר"). כיום ("לילה ולילה יום מהתחלקות  שלמעלה בחינה

.È:ההלכה עם הדבר מתאים כיצד - ביאור דרוש ועדיין

יתכן  איך כן, ואם שמע, קריאת ולקרות מצרים יציאת בסיפור להפסיק לכאורה צריכים היו דין עלֿפי
ולא  מצרים, ביציאת לספר ממשיכים היו שחרית" של שמע קריאת זמן ש"הגיע תלמידיהם הודעת שלולי

שמע? קריאת קורין היו

שמע: לקריאת להפסיק חייבים היו לא דין עלֿפי שגם - בזה והביאור

הבבלי  לדעת הנה - אומנתו שתורתו הירושלמי 56מי לדעת אבל שמע, בקריאת וחייב מתפלה 57פטור

מא  "בכלל עלֿדרך שזהו (כיון שמע  מקריאת גם מנה"פטור ).58תיים

ענין  שזהו - מצרים ביציאת מספרים כשהיו הנה אומנתם, תורתם היתה וכו' אליעזר רבי שאצל וכיון
הירושלמי). (לשיטת שמע מקריאת פטורים היו - תורה של

.‡È שמע קריאת לקרות מצרים יציאת בסיפור להפסיק צריכים היו לא וכו' אליעזר שרבי אף אמנם,
לכן  שמקודם כיון ב"שחרית", דבר נתחדש לא שאצלם בגלל הענינים, פנימיות עלֿפי הן שחרית, של
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מא.46) יב, בא
וש"נ.47) ה. פי"ט, שמו"ר
ואילך.48) מח יב, בא
ו.49) טז, יחזקאל
ואילך.50) 125 ע' חי"ז לקו"ש ראה - לקמן בהבא
ב.51) כ, מגילה ג. יב, תזריע תו"כ
שם.52) תזריע
מר.53) ובתוד"ה ב עב, יבמות שם. תו"כ

(שנדפסה 54) פסח של אחרון שיחת ראה - הענין לשלימות
שם). בלקו"ש

כט.55) יב, בא
א.56) יא, שבת
ה"ב.57) פ"א שם
ע'58) תרכ"ז סה"מ רנד. ע' בהוספות ויקרא אוה"ת ראה

רצב.



d"kyz'dלו ,gqtd bgc 'a lil zgiy

הנה  - אומנתם היתה שתורתם כיון נגלה, עלֿפי והן יאיר", כיום ש"לילה הגילוי אצלם האיר כבר
כזו: נעלית בדרגא היו לא תלמידיהם

התלמידים  שאמרו כפי עילאה, יחודא בחינת אצלם שיורגש תלמידיהם על פעלו רבותיהם כאשר גם
יאיר", כיום ד"לילה לדרגא התלמידים הגיעו לא עדיין - שחרית" של שמע קריאת זמן "הגיע אצלם שגם

לגמרי. מהגבלה שלמעלה

בלבד, סגולה יחידי עבור דרך שזוהי - אומנתם" ד"תורתם ומצב במעמד התלמידים היו לא כן וכמו
הגמרא  בידן".59וכדברי עלתה ולא כרשב"י כו' עשו  "הרבה

הסיפור  ומשמעות - שחרית" של שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם ש"באו וזהו
צריכים  היו לא עצמם שמצד (אף שמע קריאת וקראו מצרים ביציאת לספר הפסיקו זה שבגלל הוא
לירד  רבותיהם גם הוצרכו יאיר", כיום ד"לילה הגילוי האיר לא התלמידים שאצל דכיון - להפסיק)

רד" "לך למשה הקדושֿברוךֿהוא שאמר ועלֿדרך גדולה 60למדריגתם. לך נתתי כלום מגדולתך, "רד ,
ישראל" בשביל .61אלא

שבאו "עד הלשון דיוק מובן להםmdicinlzועלֿפיֿזה של epizeaxואמרו שמע קריאת זמן הגיע
מינה' 'נפקא ולמאי כו'", זמן הגיע להם ואמרו שבאו "עד לומר אפשר היה דלכאורה - mdשחרית" in

באו  כאשר דוקא להם; נוגע הדבר היה לא אחר, מישהו זאת אומר היה אילו כי - ואמרו? שבאו אלו
ממדריגתכם  לירד אתם צריכים ובמילא "רבותינו", הנכם להם ואמרו אליהם, ששייכים "תלמידיהם",
לעצמו  בהיותו לעצמו; מציאות אינו "רב" כי עליהם, ופעל הדבר להם נגע אזי - ערכנו לפי לנו ולהשפיע

דוקא  "תלמידיהם" עם קשורים להיות צריכים "רבותינו" "רב"; אינו -62.

.·È ברבי "מעשה משובח", זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה "כל - הפיסקאות ב' המשך וזהו
וכו'": אליעזר

אליו  ששייך באופן מצרים ביציאת לספר מישהו יכול מצרים, ביציאת לספר להרבות שצריך כיון
ממדריגתם  שירדו - וכו'" אליעזר ברבי "מעשה ההגדה בעל מביא זה ועל בזולתו. להתחשב מבלי בלבד,

התלמידים.למדריגת ערך לפי להיות צריך מצרים ביציאת הסיפור שאופן והיינו, תלמידיהם,

" הלשון דיוק גם "והיוxtqlוזהו מצרים", בתורה mixtqnביציאת שהלשון אף - מצרים" ביציאת
" ואור 63לבנך"zcbdeהוא בהירות מלשון (ב) ("דערציילן"), סיפור מלשון (א) פירושים: ב' בזה שיש -

בזהר  שכתוב כמו מספרים"64("באלייכטן"), "השמים .65בפירוש מספרים "מאי והיינו,, דנהרין", . ַ
התלמידים  ערך לפי בהיותו הזולת, את  שיאיר באופן להיות צריך .66שהסיפור 

.‚È:מזה וההוראה

חייב  מישראל אחד שכל מזה כדמוכח משפיע, גם הוא זה, עם וביחד מקבל, הוא מישראל אחד כל
שנה  בכל השקל שליש לכלֿהפחות הצדקה, .67במצות

ענין שזהו לעצמו, בנוגע גם ומקבל דמשפיע הענין שישנו מזה, שהראש ויתירה שבנשמה, ורגל ראש
מקבל. בחינת הוא והרגל משפיע בחינת הוא

ולפעול שלו, המקבלים עם להתעסק שצריך - מישראל אחד לכל דיציאת `mlvוההוראה הענין
מצרים ליציאת גם נוגע זה וענין .elyמצרים,
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ב.59) לה, ברכות
ז.60) לב, תשא
עה"פ.61) בפרש"י הובא א. לב, ברכות
מנחם 62) (תורת ס"ז תשי"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ע  ח"ח התוועדויות -- מנחם (תורת ואילך ס"ט תשט"ו .(74 '
ואילך). 9 ע' חי"ד התוועדויות

ח.63) יג, בא
ב.64) קלו, ח"ב
ב.65) יט, תהלים
(סה"ש 66) ואילך ס"ח תש"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(105 ע' תש"ז
ס"ב.67) סרמ"ט יו"ד שו"ע א. ט, ב"ב,
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בקרבו" אנכי אשר העם רגלי אלף מאות "שש רבינו: במשה שכתוב מה בני 68ועלֿדרך שעלֿידי ,
ראש  בבחינת שהוא רבינו משה אצל  עילוי ניתוסף רגל, בבחינת שהם .69ישראל

הסיפור  לאמירת 70וכידוע בנוגע בפדיון שכתב נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת אודות
מוכח, פדיון, באותו הענינים ב' שכתב שמזה - ובהשומעים" בי הדברים "שיפעלו חיים': אלקים 'דברי

בו. גם יפעל זה הרי בהשומעים, שיפעל שעלֿידיֿזה - לזה זה ושייכים קשורים שהם

שנמצא הזולת אצל גם מצרים דיציאת הענין לפעול ועבודתינו מעשינו תחתונה,ועלֿידי בדרגא
- הפיסקא כסיום - פועלים אזי בלילות", מצרים יציאת "שתאמר זה: שלאחרי בפיסקא ההגדה ובלשון

המשיח". לימות "להביא

***

.„È.תורה דיברה בנים ארבעה כנגד דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË"`ed dn mz'ek le`yl rcei epi`ye 'ek xne`"71:

להבין: וצריך

מבית א) ממצרים ה' הוציאנו יד "בחוזק - לשאול" יודע ו"שאינו ל"תם" בנוגע שנאמרו הפסוקים ב'
ממצרים"72עבדים" בצאתי לי ה' עשה זה ו"בעבור הלשון 63, מזה: זה והפכיים שונים ענינים הם -

ולא  דוקא, הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי להעשות שהוצרך ענין שזהו מורה ממצרים" ה' הוציאנו יד "בחוזק
הלשון  ואילו ממצרים; ההוצאה לפעול בשביל יד" ל"חוזק כביכול הוצרך שהקדושֿברוךֿהוא אלא עוד
ממצרים", "בצאתי - עצמו האדם עלֿידי שנעשה ענין שזהו מורה ממצרים" בצאתי גו' זה "בעבור

המצוות? בזכות - זה" "בעבור

זה ב) "בעבור אומרים לשאול" יודע ל"שאינו ואילו גו'", הוציאנו יד "בחוזק ל"תם" אומרים מדוע
מאשר  והשגה בידיעה יותר תחתונה במדריגה הוא לשאול" יודע "שאינו מסתברא: איפכא לכאורה - גו'"
מהֿשאיןֿכן  זאת", "מה לכלֿהפחות ושואל משהו, יודע ה"תם" שהרי בשמותיהם), (כמודגש ה"תם"
צריכים  היו ל"תם" כן, ואם אצלו. "חידוש " הוא הענין וכל מאומה, יודע שאינו לשאול" יודע ה"שאינו
"בחוזק  - כאן שאירע הפלא את לספר צריכים היו לשאול" יודע ול"שאינו גו'", עשה זה "בעבור להסביר

גו'"? הוציאנו יד

.ÊË:"לשאול יודע ל"שאינו "תם" בין החילוק ביאור בהקדם ויובן

מושל  היה שפרעה שלמרות - נפלא ענין כאן שאירע רואה הוא התפעלות; של רגש בו יש - "תם"
זאת"!...73בכיפה  "מה ואומר מזה ומתפעל ממצרים, ישראל בני ריבוא ששים יצאו ,

אותו מהֿשאיןֿכן  "לוקחים" אינם כאלו ענינים מזה; מתפעל אינו - לשאול" יודע ה"שאינו
"שאינו שהפירוש (ואפשר בהענין עמוק וקישור הרגש אצלו חסר ניט"). אים כאן rcei("דערנעמען "

"והאדם מלשון ואינו rci"74הוא לו, איכפת לא ולשאול; להגיב אותו שיעורר עמוקה) והכרה התקשרות ,
שאלות. שואל

מיני כל לו יש - מסחר בעניני אדרבה: "מפגר"; לא בודאי ("אויפןהוא במשרתו ובהיותו כו ', המצאות
כו ', בחכמה תפקידו ממלא מדובר דזשאב") כאשר אבל במשרה; וקידום במשכורת העלאה מקבל זה  ובגלל ַ
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כא.68) יא, בהעלותך
וש"נ.69) ואילך. לד ס"ע אדר סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.70) שנד. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת ראה
לקוטי 71) עם בהגש"פ גם (באידית) נדפס סוסי"ח עד מכאן

תשכ"ו  ניסן היים" אידישע (מ"די ואילך קלט ע' ומנהגים טעמים

ואילך)). ב ס"ע (27) 4 גליון שביעית (שנה
יד.72) יג, בא
ועוד.73) ה. יד, בשלח מכילתא ראה
ספ"ג.74) תניא וראה א. ד, בראשית
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עוד אודות ולא רעכט"). אלץ איז אים ("בא אצלו ניחא הכל שאלות; לו אין כאן - ומצוות תורה ַַעניני
צריך  כך בודאי כזה, באופן העולם את מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא כיון ב"אמונה": זאת שמלביש אלא
לשאול: מקום אין שבחסידות אומר הרבי לטעון: וממשיך שאלות?!... לשאול יש מה כן, ואם להיות,
נוגע  אינו שהדבר בגלל היא אצלו השאלה שהעדר היא, האמת - "ורמינהו". אין בחסידות ַָ"פארוואס";

ב"אמונה". זאת מלביש הוא אבל לו,

אלא  לו, נוגע שהדבר בגלל לא אבל בהידור, ומקיימן בפועל, המצוות בקיום אצלו חסר לא אמנם
מלומדה" אנשים ועד 75כ"מצות בהידור. מצוות לקיים והורגל דתית, בישיבה ולמד דתיים, היו הוריו ;

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא "בינוני" כמו - לרע לגמרי שייך שאינו להיות ;76שיכול
חיות! וללא רגש ללא הוא זה כל אבל, מזה!.. יותר צריכים מה

הפסח, עניני כל ועושה ומרור, מצה אמנם אוכל הוא בפסח: גם כך - המצוות בכל שמתנהג וכמו
דערנומען"); גארניט אים האט ענין גאנצער ("דער כלל בו חדר לא הענין כל אבל הידור, של ַָָובאופן
ה"סדר"; לאחרי לדרכו הולך כזה ובאופן פאר'חלום'טער"), ("א חלום חולם כמו ל"סדר" הגיע ַַהוא

אצלו! ניחא הכל שאלות, לו אין לו, מפריע לא דבר שום

בנוגע  רק זהו אבל אצלו, גם כו' וההמשכות הענינים כל נעשים וכו' מצה אכילת שעלֿידי בודאי
לעשותם" "היום - וגילוי להרגש בנוגע ואילו הנשמה; מאומה!77לפנימיות מרגיש אינו -

"מה  שואל לכן השגה, לו שאין כיון אלא, מתפעל, ולכן הרגש, קצת לכלֿהפחות לו יש - ה"תם"
כלל. חיות לו אין - לשאול" יודע ה"שאינו אבל זאת";

.ÊÈ:"ה"רשע לאחרי אפילו הבנים, ארבעת מכל האחרון הוא לשאול" יודע שה"שאינו הטעם וזהו

"בינוני", להיות שיכול ועד בהידור, מצוות מקיים - הוא ואילו רשע, - פלוני מובן: אינו לכאורה
ה"רשע"?! לאחרי אפילו בסוף, נמנה למה כן, ואם

האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿפי אצילות,78ובפרט כנגד - חכם העולמות: ד' כנגד הם הבנים שארבעת
היא  היצירה עולם ולכאורה: עשיה. כנגד - ורשע יצירה, כנגד - לשאול יודע שאינו בריאה, כנגד - תם

המלאכים  עולם - ונעלית חשובה עם 79מדריגה מעורב הרע אין רע, רובו היה אם וגם רע, רובו ואין ,
הזקן 80הטוב  רבינו שכתב מה כידוע יותר, נעלה באופן הוא היצירה בעולם הזמן ענין וגם ,

נדפס  (שכבר הראת אתה שלנו 81בדבורֿהמתחיל שנים עשרה חמש או עשר נכללים היצירה שבעולם (
לאחרי  הוא היצירה) עולם (שכנגד לשאול" יודע ה"שאינו של שמקומו היתכן כן, ואם אחת. בבת

ה"רשע"?

בזה: והביאור

בא שאינו אלא ל"סדר", בא ולכן הדבר, לו נוגע - -ה"רשע" אדרבה אלא המצוות, לקיים בשביל
לכם"; הזאת העבודה "מה הנה לטעון: שכן, וכיון דבר, שום לו נוגע לא - לשאול" יודע ה"שאינו אבל

להתווכח  יכולים נגד, שטוען אף הנה שטוען, כיון הרשע, כי מהרשע, יותר גרוע הוא הרי מסויים בפרט
אים"); מיט זיך ("אויס'טענה'ן אותו ולשכנע ואינו מהֿשאיןֿכן אתו טוען שאינו לשאול" יודע ה"שאינו

מאומה, שייך שואל אינו - העולם) בעניני לו (שיש והלהט והרגש [השכל כלל לו נוגע הדבר שאין כיון
אתו. להתמודד יותר קשה - אליו] נוגע זה אין אבל בפועל, במעשה רק מקיים שאותם הסדר, לעניני

התפילה' ב'קונטרס המבואר נגח".82ועלֿדרך "שור לגבי "עז" שבבחינת הבהמית נפש של לחסרון בנוגע
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ובכ"מ.75) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
רפי"ב.76) תניא
ואתחנן.77) ס"פ
פ"ז.78) המצות חג שער פע"ח
רפל"ט.79) תניא ראה
בהקדמה 80) עולמות) ציור (שער מג שער ע"ח ראה

קעט. ע' תרצ"א סה"מ רעג. ע' תקע"ב אדה"ז מאמרי להדרוש.
שלה. ע'

(81- מצוותיך (דרך להצ"צ לסהמ"צ והערות בציונים
רח). ע' תנש"א, בהוצאת

(82.10 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה פ"ח.



לט d"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ומצד  עלמין, כל סובב בחינת מאיר - הרשע של מקומו - העשיה בעולם העולמות: בענין הוא וכן
תשובה; לעשות בכחו רשע, הוא עכשיו אם גם הנה הסובב, מקומו מהֿשאיןֿכן הארת - היצירה עולם

ברור" "עולם הוא - לשאול" יודע ה"שאינו אויסגעשטעלט"),83של איז ("אלץ מקומו על קבוע דבר כל ,ַ
מהגבלותיו  ולצאת להשתנות שייך ואינו שהוא, כמו .84ונשאר

.ÁÈ המענה ובין ממצרים") ה' הוציאנו יד ("בחוזק ל"תם" המענה בין החילוק יובן עלֿפיֿזה
ממצרים"): בצאתי לי ה' עשה זה ("בעבור לשאול" יודע ל"שאינו

ליציאת  באים כיצד לו להסביר צריכים - זאת" "מה ושואל מצרים שביציאת מהפלא שמתפעל ה"תם"
מצרים.

היתה  הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי ממצרים ישראל בני שיציאת כשם גו'": יד "בחוזק - היא וההסברה
ממצרים  יצאו ישראל שבני מקום היה לא שמצדה הדין, מדת כנגד כביכול, יד", אלא 85"בחוזק ,

הקץ" את ו"חישב הדין, מדת עם התחשב לא שנה"86שהקדושֿברוךֿהוא מאות מ"ארבע דילוג כדי תוך ,
שנה  להתחשב 87לרד"ו שלא יד", "חוזק אצלו להיות צריך ממצרים לצאת שבכדי האדם, בעבודת גם כך -

שלו. והגבלות במדידות

שאינו  אלא ממצרים, לצאת ורוצה מצרים, דיציאת הענין אצלו שנרגש מי אצל רק שייך זה כל אמנם,
יד". "בחוזק לו: עונים זה ועל זאת", "מה ושואל: זאת, לעשות כיצד יודע

לא מהֿשאיןֿכן  - ומצבו ממעמדו מרוצה והוא לו, מפריע לא דבר ששום לשאול", יודע ה"שאינו
אודות אתו לדבר ממצרים",`oteשייך ה' "הוציאנו אלא לבד, זאת לעשות  אפשר (שאי ממצרים היציאה

"בצאת  לו: אומרים ולכן מצרים, ביציאת הצורך את תחילה לו להסביר אלא דוקא), יד" iו"בחוזק
לצאת  צריך עצמו האדם אלא מלמעלה, שבאה מצרים יציאת אודות מדובר שלא היינו, ממצרים",
ומצוות  תורה מקיים אמנם אתה לו: אומרים זה ועל דבר. שום לו חסר שלא חושב הוא ממצרים:
ששם  רואה ואינך וגבול, מיצר  מלשון במצרים, נמצא - שלך והרגש השכל התענוג, - אתה אבל במעשה,

ממצרים". ד"בצאתי הענין עצמך על לפעול ועליך (בליֿגבול), הקדושֿברוךֿהוא נמצא

פסח  על דקאי זה", "בעבור עלֿידי - ורגילותו מטבעו לצאת ממצרים, לצאת עליו פועלים וכיצד
ומרור: מצה

וגדולה  משחה דרך הקרבנות) כל (כמו הפסח אכילת היתה שלכן, הרחבה, של ענין הוא - ,88פסח
השובע  על נאכל עול 89והפסח וקבלת האמונה ענין על מורה - מצה כו'; המאכל עריבות על שמורה ,90;

רחמים  התעוררות לידי שמביאה רוחנית, עבדות של ומצב במעמד היותו מצד עמוקה מרירות - ומרור
רבים.

שלמעלה  (פסח) הרחבה של ענין שיש לו שמספרים - ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור וזהו
שישנם  אצלו נרגש וכאשר השכל; ממדידת שלמעלה (מצה) אמונה של ענין וישנו כו', והגבלה ממדידה
בא  אזי כו', והגבלה במדידה הם עניניו שכל ומצבו במעמדו ומתבונן והגבלה, ממדידה שלמעלה ענינים

רבים  רחמים מעורר המרירות ועלֿידי (מרור), מרירות שמלמעלה 91לידי גו'", לי ה' "עשה - ואז ,
ומצה. פסח לידי ובא ממצרים, אותו מוציאים

.ËÈ"'eke xne` `aiwr iax 'ek xne` xfril` iax 'ek xne` ililbd iqei iax"92:

עקיבא  רבי כאשר כי הגלילי, יוסי רבי ודברי אליעזר רבי דברי את עקיבא רבי דברי כוללים בפשטות
.או  ומכה מכה ש"כל .מר מכה ש"כל אליעזר רבי דברי את כולל זה הרי מכות", חמש של היתה ..
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וש"נ.83) א. נ, פסחים - חז"ל לשון
ובכ"מ.84) ג. עה, פינחס לקו"ת גם ראה
כז.85) יד, בשלח יל"ר ב. קע, זח"ב ראה
שומר).86) ברוך (פיסקא הגש"פ נוסח
(א).87) ח פ"ב, שהש"ר ראה
סס"ב.88) צבי חכם שו"ת וראה א. צא, זבחים

ה"ג.89) פ"ח פסח קרבן הל' רמב"ם א. ע, פסחים
ובכ"מ.90) ואילך. ג יג, צו לקו"ת ב. קפג, א. מא, זח"ב ראה
א.91) טו, שה"ש לקו"ת ראה
מנחם 92) (תורת סי"ד תשי"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. .(196 ע' חי"א התוועדויות -



d"kyz'dמ ,gqtd bgc 'a lil zgiy

יוסי  רבי דברי את כולל זה הרי מכות", ומאתיים חמשים לקו הים "על ובאמרו מכות", ארבע של היתה
ורבי  הגלילי יוסי רבי דברי את למנות צריך מדוע מובן ואינו מכות". חמשים לקו הים ש"על הגלילי

עקיבא? רבי בדברי שכלולים מאחר עצמם, בפני אליעזר

שכתוב  מה בהקדים בכל 93ויובן פועלת עצמו עם האדם שעבודת והיינו, בלבם", נתן העולם את "גם
תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שמבאר וכפי יסודות,94העולם, ד' יש באדם וגם יסודות, ד' ישנם שבעולם ,

כולו". העולם כל את מתקן הוא בזה שלו, יסודות ד' "יתקן האדם וכאשר

ישראל. בני עבודת עלֿידי נפעלו שהם - במצרים המצריים שלקו למכות בנוגע גם מובן ומזה

בנוגע  עקיבא ורבי אליעזר רבי הגלילי, יוסי רבי בדברי כמבואר ענינים, ג' בזה היו שבפרטיות וכיון
. מכה "כל מכות", "עשר .למכות: מכה "כל מכות", ארבע של היתה הרי . - מכות" חמש  של היתה .

כדלקמן. אלו, ענינים ג' ישנם ישראל של בעבודתם שגם מובן,

.Î:בזה והביאור

במספר הם האדם בנפש הכחות בתניא xyrכללות הזקן רבינו שכתב כמו "כלולה 95, האדם שנפש
מהן". שנשתלשלו עליונות ספירות עשר כנגד בחינות מעשר

כלול כח כל הנה יותר, מים rax`nובפרטיות רוח אש יסודות, ארבע יש שבעולם דכשם - יסודות
בפסוק  שנימנו (כפי ובהוux`de"96עפר תהו היתה הרמב"ן jyege(עפר) שכתב כמו היסודי 97(אש, שאש

גו' חשוך) פניgexeהוא על גו' עפר mindאלקים מים רוח אש היסודות ד' ישנם האדם בנפש גם כך ,("98:
עפר. - ומלכות רוח, - מדות אש, - בינה מים, - חכמה

ענין ישנו הנ"ל היסודות ד' מלבד הנה שבעולם, הרמב"ן iyingוכשם שכתב כמו ההיולי, חומר -
ברא" "בראשית .99בפירוש ממש בו אין מאד דק יסוד המוחלט הגמור האפס מן ש"הוציא מה שזהו ,.

ההיולי. כח גם הנ"ל) היסודות ד' (מלבד ישנו האדם בנפש גם כך - כו'" הצורה לקבל מוכן

[שנחלקים  המצריים שלקו למכות בנוגע עקיבא ורבי אליעזר רבי הגלילי, יוסי רבי דברי ועלֿפי
"כל  מכות", "עשר - אחרת)] בהזדמנות שיתבאר (כפי הים" "על ככה פעמים וחמש "במצרים", לשתים:

. .מכה מכה ו"כל דבר), כל מורכב שמהם היסודות ד' (כנגד מכות" ארבע של (ד'. מכות" חמש של .
ההיולי) כח וגם האדם 100היסודות בנפש מצרים קליפת בשבירת ישראל של עבודתם גם הנה -

זה: בסדר להיות צריכה כפשוטם), המכות עלֿידי בעולם דמצרים הקליפה שבירת נעשית (שעלֿידיֿזה

אלא  יסודות, מד' שכלולים ציור, של באופן שהם כפי הכחות בפרטי לא - היא העבודה התחלת
zellka שאין אני", "מודה דאמירת העבודה שזוהי המכות), עשר ודוגמתם עשר, במספר (שהם הכחות

בכללות  להקדושֿברוךֿהוא מתמסר הוא אלא כו', מאומה יודע אינו עדיין שהרי פרטיים, ענינים בה
כל של בכללותו כח.מציאותו,

את לברר העבודה להיות צריכה "כל ihxtואחרֿכך (בדוגמת יסודות מד' כלול כח שכל כפי הכחות,
. ההתבוננות מכה שעלֿידי וכו', שמע קריאת ברכות דזמרה, דפסוקי העבודה שזוהי מכות"), ארבע של .

הכחות. פרטי כל של הבירור נעשה כו'

כיון  - במציאות ביטול של באופן דשמונהֿעשרה, העבודה שהיא העבודה, לתכלית באים ואחרֿכך
(בדוגמת  שבו ההיולי בכח גם אלא שבו, היסודות ד' כח, כל של הציור בפרטי רק לא חודרת שהעבודה

. מכה מכות")."כל חמש של .
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יא.93) ג, קהלת
ואילך.94) סע"א ה, במדבר
רפ"ג.95)
שלא).96) (אות עה"פ שלמה תורה וראה ב. א, בראשית

וש"נ.

עה"פ.97)
וש"נ.98) קמח). (ע' ס"ז אדם ערך חב"ד הערכים ספר ראה
א.99) שם, בראשית

וש"נ.100) ואילך. 87 ע' חט"ז לקו"ש בארוכה ראה



מי d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

בבחינת  - העבודה סיום גם וכן מציור, שלמעלה הכלל בענין להיות צריכה העבודה שהתחלת ונמצא,
.101היולי 

מאדך" ד"בכל שהענין הטעם נתבאר השיחה קודם 102[בהמשך שמע דקריאת ראשונה שבפרשה
יומשך  "כולכם", - הכלל שמבחינת היום; בכל מאדך" ד"בכל הענין להמשיך שצריך כיון - שניה לפרשה

גו'" שבטיכם "ראשיכם - ].103בפרטים

.‡Î,האדם בנפש כו' מכות דעשר העבודה עלֿידי הנה בלבם", נתן העולם ש"את האמור ועלֿפי
העולם. בכללות מצרים קליפת שבירת נעשית

בירושלים", הבאה "לשנה בהגדה שמסיימים כפי - הגאולה באה ואז

אדמו"ר  מוריֿוחמי כבודֿקדושת באה 104וכפתגם הגאולה אלא הבאה, לשנה עד להמתין צריך שלא ,
בירושלים". הבאה "לשנה יהיה ממילא ובדרך ומיד, תיכף

•
.c"qa.d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

מוגה  בלתי פרטית רשימה

לסדר  להתחיל שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת הוראת על החסידים של השמחה רגשי הביע הרש"ג
מהורש"ב  אדמו"ר לכבודֿקדושת תרס"ו" השנה ראש של "יוםֿטוב הנודע ההמשך את לדפוס
מצה  שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת נתן פסח), (בערב המצות חלוקת שבעת ששמע באמרו, נשמתוֿעדן,
כבודֿקדושת  ואמר ס"ו. המשך את לדפוס לסדר שיתחיל כדי שוסטערמאן) שי' (הר"מ הדפוס בית ַלמנהל

שליט"א: אדמו"ר

להתחיל  ההוראה את כשקיבל מיד התחיל שכבר לאחרי שימשיך... רק לו אמרתי המצות חלוקת בעת
נשמתוֿעדן) אדמו"ר כבודֿקדושת של ההילולא (יום ניסן ב' ביום שבדרך 1- ראשון, ביום שחל אף ,

בדפוס  ה"המשך" סידור מלאכת את ביום בו מיד התחיל "תמים", להיותו הנה חופש, יום הוא .2כלל

מרירותו  רגשי את הביע האחרון) בפורים עמו (שדיבר ליברמן שי' חיים ר' שהרה"ח סיפר, הרש"ג
מאמרי  את מדפיסים לא נשיאינו, רבותינו שאר מכל חסידות מאמרי שמדפיסים שלמרות העובדה על
ואמר, תער"ב. שהקדימו בשעה הנודע ההמשך את ובפרט נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת
מבקשים  היו חסידים אם ולדעתו, זה, המשך להדפיס אם שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת מסתפק שכנראה

שליט"א: אדמו"ר כבודֿקדושת ואמר לבקשתם. נעתר היה להדפיסו, שליט"א אדמו"ר מכבודֿקדושת

נשיאינו, רבותינו מכל חסידות מאמרי הדפיס אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת בפועל רואים הרי
נשמתוֿעדן! אדמו"ר כבודֿקדושת אביו מאמרי מלבד

זכיתי  עזר"ת, בשנת בחרותי, בימי לספר:) (והמשיך צדדית. סיבה מצד זה היה כנראה הרש"ג: ואמר
למוסקבה  מרוסטוב בנסיעתו נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת את אדמו"ר 3ללוות וכבודֿקדושת ,
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העבודה 101) התחלת כאשר שדוקא והיינו, אחדים: בזכרון
העבודה, לתכלית באים אזי בהכלל, אלא) בהפרטים, (לא היא

ההיולי. בחי' נרגש יהי' בהפרטים שגם
ה.102) ו, ואתחנן
נצבים.103) ר"פ
תש"ה 104) (סה"ש בתחלתה תש"ה דחה"פ א' ליל שיחת

.(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח .(83 ע' ריש
חזר 1) שליט"א אדמו"ר שכ"ק לאחרי ניסן, ב' ביום

מיד  שיתחילו חודקוב) הרחמ"א (באמצעות הורה מה"אוהל",

תרס"ו. המשך את בדפוס לסדר
להפסיק 2) הוראה נתקבלה שבועות כמה שלאחרי לציין, יש

תש"ל, אלול בער"ח שנים, כמה כעבור ורק ההמשך. את לסדר
(כמסופר  ההמשך סידור את לסיים שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה
לאור  ויצא ,(151 ע' שוסטערמאן) (לר"מ ידעו" "למען ַבספר

תשל"א. מרחשון כ"ף לקראת בדפוס
[תרע"ז]3) אלול "בחדש :16 ע' לנער" "חנוך קונטרס ראה

במאסקבא". ועסקנים רבנים בועידת משתתף



d"kyz'dמב ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם
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הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב

d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י ניסן, תשכ"ב
ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ב ניסן.

התקוה חזקה ע"פ תוכן מכתבה שלה, שמרגישה וגם רואה איך שנחוצה פעולתה ועזרתה לבני 
ביתה, ואדרבה עתה לאחרי פטירת בעלה ע"ה גדלה הנחיצות עוד יותר, וכמובן שתבליג על צערה ומצב 
רוחה ותעשה כל התלוי בה לעזר הקרובים, לא רק בני ביתה ממש, אלא הנמצאים בסביבתה בכלל, 
שהרי כל ישראל חברים ואפילו אם עד עתה לא הורגלה בזה, בודאי הרעיון אשר זהו נחת רוח אמיתי 
הכי נעלה שיכולה לגרום לנשמת הנפטר, תוסיף בה כח ועדוד לעשות בכל האמור, נוסף אשר זהו ציווי 
תורתנו הק' תורת חיים, והרי ציווי התורה הוא גם נתינת כח, ואף שמובן שכל התחלות קשות ובפרט 
במצבים כהנ"ל ובמצב רוח כהנ"ל, הרי כאמור ציווי השי"ת הוא גם נתינת כח בערך הקישוים, וכבר 

הודיעונו חכמנו ז"ל אשר הבא לטהר מסייעין אותו, וינעם לי להתבשר טוב בזה...

בברכה לבשו"ט.



מג

`"hily x"enc` w"k ixac zniyx .c"qa
`"ypz'd oqip c"il xe`

חמץ  מכירת לאחרי

השנה  כל על ולהמשיכו ושמח, כשר הפסח חג
,1כולה 

באופן  ברכה עניני כל המשכת – ובמיוחד כולל
ביום  לומר שמתחילים – טל ברכת כמו תמידי,

דפסח  מיעצר"2ראשון ש"לא כל 3– יהיו כך ,
לכלל  והנגלה הנראה בטוב וההמשכות הברכות

מיעצר", ש"לא באופן ישראל

האמיתית  גאולה – עיקרית הכי להברכה ועד
גלות 4והשלימה  אחרי' שאין גאולה ("לא 5,
מיעצר").

השופר  קול שומעים ומיד שתיכף – ובפשטות
לטוב,6דמשיח  זכור הנביא אליהו של קולו ולפנ"ז ,

הגאולה  שהגאולה7מבשר שאומר ,d`a xak,
שמעוני  בילקוט המשיח 8כדאיתא שמלך "בשעה

להם  משמיע והוא המקדש בית גג על עומד בא
ענוים  ואומר גאולתכם".9לישראל זמן הגיע

שבראשיֿתיבות  מיוחדת בשנה בעמדנו ובפרט
" – הגאולה ענין נרמז ראנו `נתyהאzי'dשלה

p נפלאות" (או ומיד פלאות" שתיכף – אראנו")
שרואים  דייקא, "אראנו" נפלאות", ה"אראנו נעשה
האמיתית  דהגאולה ה"נפלאות" בשר בעיני
אראנו  מצרים מארץ צאתך ("כימי והשלימה

"בהווייתו 10נפלאות" תהא", ד"הי' ובאופן ,(
והנצחיות.11יהא" התוקף על שמורה ,

בענין  זו דשנה המעלה גם נוסף זה ובכל
באופן 12ה"חזקה" היתה (ר"ה) השנה שהתחלת –

ימים  וכן ושבת, דיו"ט רצופים ימים ג' משולש,
באופן  ושמח"ת ושמע"צ הסוכות דחג ראשונים
לחג  במיוחד ושייך משולש, פעמים ג' משולש,
מצה  פסח עיקריים, דברים שלשה בו שיש הפסח

הענינים 13ומרור  בכל ד"חזקה" התוקף שנעשה –
האמורים.

– העיקר והוא (ששייך xeaicdnyויה"ר זה בכל
האריז"ל  בכתבי כדאיתא הוא 14לפסח, ש"פסח"

בפועל המעשה ויבוא יומשך סח") cine"פה skiz,
מחר, פסח קרבן להקרבת בנוגע ובמיוחד כולל
קרבן  "סדר באמירת צורך יהי' שלא פסח, בערב

שפתינו"),15(כמ"ש xeaicaפסח" פרים "ונשלמה
פסח קרבן שיקריבו lretaכיון dyrna בבית

.iyilydהמקדש

וכו' (הרה"ג הרב אל פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק
היתר  תמצאו ומסתמא ואמר: פיקרסקי) שי' הרי"י
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בסידורו 1) הכניס לא הזקן שרבינו הידוע מהפתגם להעיר
מסתיים  אינו שהפסח כיון פסח", סידור "חסל ההגדה) (בסוף

.(75 ע' תש"ג (סה"ש השנה בכל תמיד, נמשך אלא
צריכים 2) היו הדין שמעיקר ולהעיר, – מוסף. בתפלת

שבתפלת  לפי "אלא ערבית), (בתפלת הראשון בלילה להתחיל
כדי  ביום, להתחיל קבעו לכן הכנסת", בבית העם כל אין  ערבית
שו"ע  סק"ב. סקי"ד או"ח ט"ז (ראה גדול הכי בפירסום שיהי'

ס"א). שם אדה"ז
בדרך 3) שהמשכתו כיון הדבר, וטעם – א. ג, תענית

דלתתא  אתערותא בדרך שהמשכתו כגשם דלא דלעילא, אתערותא
שייך  ולכן ואילך), ב עג, האזינו לקו"ת ג. סה, בשלח תו"א (ראה
ע' ח"א לקו"ש (ראה אתעדל"ע שענינו ניסן) (וחודש הפסח לחג

.(545 ע' ח"ב .234
שעתיד 4) טל – העתידה לגאולה ד"טל" מהשייכות להעיר

ה"ב. פ"ה ברכות ירושלמי ב. פח, (שבת המתים את בו להחיות
יט). תולדות (באבער) תנחומא

ב).5) קטז, פסחים בתוס' (הובא א טו, בשלח מכילתא
.8 שבהערה ויל"ש רבתי פסיקתא

אותיות 6) ה"ד. פ"ב תענית ירושלמי ספל"א. פרדר"א ראה
ט'. אות דר"ע

יל"ש 7) יח. ו, וארא תיב"ע מב. כו, בחוקותי פרש"י ראה
ה"ב. פי"ב מלכים הל' רמב"ם ב. מג, עירובין פינחס. ר"פ

פל"ה.8) רבתי מפסיקתא – תצט רמז ישעי'
לחג 9) במיוחד ששייך הביטול, מעלת – דייקא "ענוים"

כידוע  המצות", "חג בתושב"כ שנקרא חרותנו") ("זמן הפסח
ובכ"מ). ג. יג, צו לקו"ת (ראה ביטול ענינה ש"מצה"

תפז).10) (ע' עה"פ (ח"א) נ"ך אוה"ת וראה טו. ז, מיכה
ד,11) בכורות ע"ב. ריש יז, א. ט, מגילה א. יג, ברכות ראה

ב.
זו.12) שנה ניסן י"א מכתב גם ראה
חובתו"13) ידי יצא לא אלו דברים שלשה אמר שלא ד"כל

פסחים  ממשנה – אומר" הי' גמליאל "רבן פיסקא פסח של (הגדה
אֿב). קטז,

ובכ"מ.14) פ"ז. המצות חג שער פע"ח
פסח".15) קרבן "סדר לפני אדה"ז סידור ג. יד, הושע



hily"`מד x"enc` w"k ixac zniyx

ד' ביקור ללא גם פסח קרבן להקריב שיוכלו
.16ימים 

הכהן  שי' (ר"מ קבלן להערב פנה ואח"כ

הברכה לברך ותתכוננו ואמר: ,zyleyndריבקין),
המקדש בבית כהנים, זה.iyilydברכת הפסח בחג ,

ושמח. כשר הפסח וחג רבה, תודה וסיים:

1

2

3

4

5

6

א16) צו, פסחים ביקור i"yxtaeראה צריך דורות פסח (שגם
שלימה  בתורה בזה והשקו"ט הדעות פרטי וראה – ימים). ד'
תלמודית  אנציק' יב. אות ובמילואים קמג). (אות ו יב, בא עה"פ

שדין  סכ"ג, חסד תורת שו"ת (וראה קסג ע' מומים ביקור ערך
נשחט  אם גם אבל (לכתחילה), למצוה רק הוא ימים ד' ביקור

כשר). תמים ונמצא ביקור בלא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zenai(iriax meil)

cgi deya epipia dze` welgpe ef zivgn xifg` mewn lkn ,oick
.epia` zyexi lk mràðà àðúéî øa éàå`le ip` oey`xd znd oa §¦©¦¨¨£¨

ok m` ,mkig`éàãäa ïBëeáà âìôc àbìt éì eáäz` il exifgd ± ©¦©§¨¦§©£©£©
`ly dze` lhpe inr mkia` dze` wlgy ia` zyexin zivgnd

.oickøîà àaà éaømyaàðéc í÷ ,áøiqkpa wqtpy oicd - ©¦©¨¨©©¨¦¨
maid ipa migec dzry elit`e ,lhazn epi` aeye miiw oey`xd

qd z`oa `ed `l` epa eppi`y dprha mdia` zyexin wt
lkn ,oick `ly ef zivgn mdia` lhp ok` mdixacle ,oey`xd

e .lha epi` ezrya miiwzd xaky oicd mewnøãä øîà äéîøé éaø©¦¦§§¨¨©¨©
àðécwtqd z` maid ipa egci m`e ,lhazne xfeg oey`xd oicd ± ¦¨

mdia` lhp mdixacly `vnp ,epa eppi`y dprha mdia` zyexin
.ef zivgn el xifgdl mdilre ,oick `ly oey`xd iqkpn zivgn

:`xnbd zxxanàîéìdinxi iaxe `a` iaxy [xn`p `ny-] ¥¨
.éâìtéî÷ ïðaøå ïBîãàc àzâeìôaïðúczeaezka dpyna(:hw),éî ¦§§¨§©§§©¨¨¨¦©§¥¦§©¦

,eäãN Cøc Bì äãáàå íiä úðéãîì CìäLztwen edcy dzidy ¤¨©¦§¦©©¨§¨§¨¤¤¨¥
oeikne ,odn zg` jeza edcyl jxc el dzide ,xg` mc` zecya
.epica mi`pz ewlgp ,ef jxc dxar okid gkyp mid zpicnl jldy

äøöwa Cìé ,øîà ïBîãàaiaqny zecyd lra z` `ed dtek - ©§¨©¥¥©§¨¨
.edcyl xzeia dxvwd jxcd z` zegtd lkl el cinrdlíéîëçå©£¨¦

,íéøîBà`l` ,jxc mey reazl leki epi`äðî äàîa Cøc Bì çwé §¦¦©¤¤§¥¨¨¤
,eilr eziyiy xign lka rwxwa jxc el dpwi -Bàyøéeàa çøôé¦§©¨©¦

.edcyl ribdl ick
ïðéeäå[epdnze-]darecn ,ef dpynaïðaøìixd ,jxc el oi`øétL §©¦©¨§©¨¨©¦

,ïBîãà øîà÷odilra lr ,el` zecya jxc el yi i`ceay xg`ny ¨¨©©§
.xzeia dxvwd jxcd z` zegtd lkl el zzläãeäé áø øîàå§¨©©§¨

òaøàî íãà éða äòaøà äeôéwäL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,áø øîà̈©©¨¨§©©§¦©§¤¦¦¨©§¨¨§¥¨¨¥©§©
,úBçeøjkitl .xg` mc`l zkiiy aiaqny zecydn zg` lke

el xne`e edgec cg` lk oky ,mdn cg` s` reazl leki epi`
`ivende ,zxg` dcya `l` edcya z`vnp dpi` jxcdy

:epiywd aeye .di`xd eilr exiagnïBîãàc àîòè éàî ,éëä éà¦¨¥©©§¨§©§
dprha ezegcl leki mdn cg` lk ixd ,jxc el zzl mikixv mdy

.dxen`dàáø øîàå,uxzläòaøàamilraäòaøà çkî eúàc± §¨©¨¨§©§¨¨§¨¦Ÿ©©§¨¨

ipa drax`l zekiiy aiaqny zecyd zrax` eid dligzny
,xg` gwell edcy z` mdn cg` lk xkne mc`åa okäòaøà §©§¨¨

milraãç çkî eúàccg` mc`l zecyd zekiiy eid dligzny ± §¨¦Ÿ©©
ok` ,xg` gwell odn zg` lk xkneeöîc éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨

déì éçãî`ny ,el xnele ezegcl leki mipkydn cg` lky - ©§¥¥
.icy jeza dievn dpi` jxcdéâéìt ék,minkge oenc`éúàc ãça ¦§¦¥§©§¨¥

,äòaøà çkîipa drax`l zekiiy zecyd zrax` eid dligzny ¦Ÿ©©§¨¨
.cg` mc`l mdizecy z` mzrax` exkne ,mc`éöî ,øáñ ïBîãà©§¨©¨¥

déì øîàdrax` gkn `a dz`y s` ,gwell jxcd el dca`y df ¨©¥
mixkeníB÷î ìkîzecyd lk z` zipwy xg`l dzrCab ékøc ¦¨¨©§¦©¨

àeädxvwd z` zegtl il oze ,jizecy jeza z`vnp ily jxcd -
.xzeia,éøáñ ïðaøåmeyn ,melk reazl leki epi`déì øîàc §©¨¨¨§¥§¨©¥

,gweldú÷úL ú÷úL éàjl xekn` iprazz `le wezyz m` - ¦¨§©¨§©
.xweia `ly jxcàì éàå,iprazz `l` wezyzàøèL àðøcäî §¦Ÿ©§©§¨§¨¨

eäééøîì,mincewd odilral dcyd zxikn zexhy z` xifg` - §¨©§
eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöî àìåoica mraezl lkez `l aeye - §Ÿ¨¥§¦§©¥¦¨©£©§

zepwl jxhvze ,exiag lv` jze` dgci mdn cg` lky meyn
.miaexn minca jxc mdn

:dixac z` `xnbd dwiqnøîàc àaà éaø àîéìmai ipae wtqa ¥¨©¦©¨§¨©
xaeq '`pic mw',ïðaøkmeyn gweldn jxc reazl leki epi`y §©¨¨

eidy drya 'di`xd eilr exiagn `ivend' oic rawp xaky
leki mdn cg` lke ,mipey mc` ipa drax`l zecyd zekiiy
mc`l exknp zecyd lky xg`l dzr s`e ,exiag lv` ezegcl

.df oic lhazn oi` cg`øîàc äéîøé éaøåxaq '`pic xcd' §©¦¦§§¨§¨©
,ïBîãàkmc`l exknp zecyd lky xg`l jxc el reazl egekay §©§

drya wqtpy 'di`xd eilr exiagn `ivend' oic lhazne ,cg`
.mc` ipa drax`l zecyd zekiiy eidy

oky ,efa ef zeielz zewelgnd izy oi` :`xnbd dgecéaø Cì øîà̈©¨©¦
éøîàc àðà ,àaà,'`pic mw'ïBîãàk eléôà[oenc` zhiya-] ©¨£¨§©§¦£¦§©§

y meyn .z`f izxn`íúä ïBîãà øîà÷ àì ïàk ãòreazl lekiy ©¨Ÿ¨¨©©§¨¨
,gweldn jxcdéì øîàc íeMî àlà,gwell,CLôð änî ¤¨¦§¨©¥¦¨©§¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום רביעי עמ' ב

d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב



מה

`"ypz'd gqt axr w"yre mei zgiy .c"qa
– מנחה תפלת לאחרי –

שנה ‡ בקביעות הפסח דחג המיוחדת המעלה .
– בניסן) בט"ו הפסח חג קביעות על (בהוספה זו

השבת  ביום .1שחל

נוסף  גופא השבת ב)יום דפסח וב(הקביעות
שלפניו  הגדול" ד"שבת הברכה מצד מיוחד עילוי

כידוע  יומין",2– כולהו "מתברכין השבת שמיום
בכלל, ועד השבת, ליום עד השבוע ימי ששת כל

שלפניו  מהשבת מתברך השבת יום ועוד 3שגם ,
השוה  הצד בגלל השבוע, ימי מבשאר יותר
ברכה  נמשכת שבת בכל ואם השבת. ימי ששניהם

ב"שבת שלאחריו, נמשכת lecbdלשבת בודאי "
הפסח.dlecbברכה חג חל שבו שלאחריו לשבת

הפסח  שחג – זו שנה בקביעות נוסף ועילוי
שמיני  בפרשת .4הוא

והשייכות  הקשר וגם התוכן לבאר ויש
ביום  (קביעותו זו בשנה הפסח בחג דהמעלות
ופרשת  הגדול, משבת המיוחדת הברכה השבת,

בנוגע ובמיוחד כולל שמלבד axrlשמיני), פסח,
"ראשון  גופא טובים ובימים (יו"ט, ערב היותו

ערב 5לרגלים" גם שהוא זו בשנה בו ניתוסף  פסח, (
הגדול  משבת שמתברך שבת וערב ,6שבת,

שמיני  כדלקמן.7ובפרשת ,

בשבת:· שחל פסח .

קשור  – העולם) לבריאת השביעי (יום שבת
כמארז"ל  העולם, שלימות על הי'8ומורה "מה

היינו, מנוחה", באת שבת באת מנוחה, חסר העולם
בראשית  ימי בששת העולם בריאת גמר שלאחרי
(החסרון  נשלם ובשבת מנוחה, חסר העולם הי'

העולם. שלימות) – שבעולם

על  ומורה קשור – ממצרים) נגאלו (שבו ופסח
שלימות  גם כי, מהעולם, שלמעלה האלקות דרגת
מיצר  מלשון "מצרים" בבחינת עדיין היא העולם

בהגאולה 9וגבול  היא האמיתית והשלימות ,
של  באופן ה)עולם, ד(שלימות וגבול מהמיצר

והפסיחה  הדילוג ע"ש (פסח למעלה 10דילוג (
העולם. מגדרי

בשבת  חל הפסח שחג זו שנה ובקביעות
יחד  גם ושבת) (פסח המעלות ב' –11מתחברים

וחודרת  נמשכת (פסח) מהעולם שלמעלה שהדרגא
זו  לא אחר: ובסגנון (שבת). העולם בגדרי גם
היינו, ממצרים, ויוצאים נגאלים שישראל בלבד
יתירה  אלא מהעולם, שלמעלה לדרגא שמתעלים
שלמעלה  לדרגא עצמו העולם את שמעלים מזה,

העולם. מגדרי
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של 1) אחרון יום והן דפסח ראשון יום הן – יותר ובפרטיות

כל  (שכוללים הפסח דחג והסיום** שההתחלה היינו, פסח*,
השבת. ביום שבינתיים) הימים

א.2) פח, ב. סג, ח"ב זהר
כמ"ש 3) עצמו, השבת ביום שיש הברכה על נוסף כלומר,

בו  נמשכת השביעי", יום את אלקים "ויברך ג) ב, (בראשית
שלפניו. מהשבת ברכה תוספת

(4– הפסח) חג חל (שבו השבת ליום (ובמיוחד) גם ושייך
הקריאה  ישנה שמיני, בפרשת חת"ת שיעורי לימוד על שנוסף

שמיני. בפרשת שבת במנחת בתורה
א.5) ד, ר"ה
השבוע 6) ימי (כל על השבת מיום הברכה שהתגלות להעיר

שם) זהר (ראה ה"מן" בענין שמודגשת – שלאחריו השבת ו)יום
היא –axra כמ"ש השבת, יום בשביל גם המן ירד שבו שבת

השבוע  ימות שכל במן, "ברכו השביעי", יום את אלקים "ויברך
עה"פ). (פרש"י משנה" לחם ובששי לגלגלת, עומר להם ירד

.zay axra gqt ly iriay ± w"d`ae .l"ega (*
.bg exq` ± w"d`ae (**

שעיקר 7) – שבת לערב השבוע דפרשת מהשייכות להעיר
שבת  בערב הוא תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה דקריאת הזמן
שבת  בערב שגם מובן ומזה ס"ו), סרפ"ה או"ח אדה"ז (שו"ע
מודגשת  שמיני) דפ' שמו"ת קריאת בו (שאין פסח בו שחל

שמיני. לפרשת השייכות
ויכל).8) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

"חז"ל". בשם שאנן) (ד"ה שם כהונה ובמתנות ט פ"י, ב"ר וראה
ובכ"מ.9) ד. עא, יתרו א. סד, בשלח תו"א ראה

יג,10) צו לקו"ת וראה ועוד. יג. שם, יא. יב, בא פרש"י ראה
ועוד. ואילך. ד

שנקרא 11) – הפסח חג בכל גם ישנו זה שמעין לומר, ויש
לכם  "וספרתם טו) כג, (אמור כמ"ש שבת, בשם (גם) בכתוב
ב  סב, (מנחות הפסח חג ממחרת שפירושו השבת", ממחרת
חל  הפסח כשחג בגלוי ומודגש עה"פ). ופרש"י תו"כ ואילך.
כפשוטו, השבת" "ממחרת גם היא הספירה התחלת שאז בשבת,
קה"ר  (ראה בראשית" ימי כששת "תמימות בשבוע, ראשון ביום

ואילך). 96 ע' חי"ב לקו"ש וראה מ"כ. ובפי' ג פ"א,

d"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

שלו, החסידות במאמרי  הסדר אודות ודיבר  ("אויפגעלייגט"), מרומם רוח במצב שרוי היה נשמתוֿעדן
זה  שכל וסיים סדר, עוד התחיל תער"ב שנת עד תרס"ו ומשנת אחד, סדר היה תרס"ו שנת שעד באמרו,
דודי  אצל שאשתדל לי, אמר כך ואחר תער"ב!... בשנת שהתחיל להסדר ניט") קומט ("עס מגיע אינו
מימון  את עצמם על שיקבלו גוראריה, נתן ר' הגביר החסיד דודי ואצל גוראריה שמואל ר' הגביר החסיד

ע"ב  המשך בהדפסת הכרוכות לידי 4ההוצאות הדבר בא לא צדדית סיבה מפני ורק הרש"ג:) (וסיים .
.5פועל 

זמן  במשך הרהר שליט"א אדמו"ר במלוא 6כבודֿקדושת חושבים אכן אתם האם הפטיר: כך ואחר ,
ע"ב? המשך הדפסת אודות ("ערנסט") הרצינות

לחכות?! עלינו למתי וכי בודאי! הרש"ג: וענה

•
`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,gqtd bg z`xwl

ותמימה. שלימה שהשנה ובפרט אמיתי וחירות ועונג ושמח כשר הפסח וחג שבת

שניאורסאהן  מנחם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

הר"י 4) ממכתב בשוה"ג, בהערה קמז ע' ח"ב אג"ק גם ראה
דער  אז וועלן זייער וואלט "איך אדנ"ע: מכ"ק ששמע ַָלנדא,
ווער  געפינען זיך זאל עס אז ארויס. זאל ע"ב שהקדימו ַַָָבשעה

. קוּפירן עס זאל בצער".עס זה את ואמר . ָ
הר"מ 5) ממכתב בשוה"ג, בהערה קיב ע' שם אג"ק גם ראה

בכתב  שיהי' מאד חפץ זי"ע נבג"מ אדמו"ר "שכ"ק גורארי':
הדבר". נתקיים שלא סיבות הי' ורק וילמדו,

לקונטרס 6) בהקדמה שליט"א אדמו"ר כ"ק מש"כ גם להעיר
במהרה  ימצאו אשר "ויה"ר תש"ג): (קה"ת, לנער" "חנוך
תורת  עיקרי המבארים מאמריו שורת להדפסת הנחוצים האמצעים
(סא  רס"ו" ר"ה, של יו"ט "המשך בשם ונודעים החסידות

מאמרים). (קמד תער"ב" שהקדימו, בשעה ו"המשך מאמרים)
"בנוגע  שם): (אג"ק תש"ו משנת לנדא להר"י ובמכתב
פה, אנ"ש עם פעמים איזה דיברתי תער"ב, בששה"ק להמשך

עשרת  של בהוצאה כרוכה וההדפסה בהדיבור, תועלת מה אבל
הכסף?". את יתן ומי לערך, דולר אלפים

"בנוגע  ואילך): קנג ס"ע ח"ג (אג"ק תש"ט משנת ובמכתב
מאנ"ש, לעוד הודעתי וגם כתבתי מכבר זה הנה - תער"ב להמשך
מראש, לזה האמצעים דרושים אבל להדפיסו, הרשיון בידי שיש
הידוע  וכפי כמובן. בהמון שימכר ספר זה אין כי מהם, חלק עכ"פ
וע"ע, עד"ז לדבר התחלתי מאז בזה, מאומה איש עשה לא לי,

שנים". ד'ֿה' דהיינו
לראשונה  תער"ב המשך נדפס דבר, של שבסופו לציין, יש
בהשתתפות  שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ תשל"ז, בשנת
- כאו"א ע"י אחד דולר של בסכום שי', אנ"ש כל של (ואחריות)
בהמשך  נדפסה - תשל"ז כסלו כ"ף בשיחת בארוכה כמשנ"ת

ואילך. יא ע' בהוספות ואילך) תשנ"ב (הוצאת ח"ג תער"ב



ypz'd"`מו gqt axr w"yre mei zgiy

מ"שבת ‚ שמתברך פסח) חל (שבו שבת .
הגדול":

בענין  ("גדלות" הגדול" "שבת של ענינו
של  (ענינו העולם שלימות על שנוסף – ה"שבת")
שלמעלה  "גדלות" בו ונעשית נמשכת שבת)
לדרגא  מתעלה עצמו שהעולם היינו, מהעולם,
ד"למכה  גדול" בה"נס כמודגש מהעולם, שלמעלה

בבכוריהם" "שבת 12מצרים נקרא (שעש"ז
של13הגדול" באופן אינו שהנס ,(ceciy הטבע

)dlrnlשחודר באופן אלא teb`מהטבע), raha
בבכוריהם") מצרים ("למכה ולהפכו .14לשנותו

מ"שבת  שנמשכת הברכה שתוכן לומר, ויש
הפסח  לחג הדרגא 15הגדול" שגם הוא, שנה, בכל

בגדרי  ותתגלה תומשך (פסח) מהעולם שלמעלה
ד"שבת  גדול" ה"נס ובדוגמת ע"ד העולם,
שחל  בפסח יתירה בהדגשה הוא זה וענין הגדול";
מ"שבת  הפסח חג שמקבל שהברכה – בשבת
ביום  הפסח דחג בהקביעות בגלוי ניכרת הגדול"
שלמעלה  דהדרגא החיבור מודגש שבו השבת,

העולם. עם מהעולם

שמיני:„ פרשת .

מהעולם, שלמעלה דרגא על מורה – "שמיני"
קשורה  דהעולם) השלימות (גם העולם מציאות כי,
שבעת  שהם בראשית ימי שבעת שבע, מספר עם
שלמעלה  דרגא עם קשור שמיני ומספר ההיקף, ימי

הגאולה 16מהעולם  עניני על ורומז גאולה 17, –
העולם. דגדרי והגבלה מהמדידה

בחג  גם מודגשת ד "שמיני" שהמעלה [ולהעיר,
למעלה  הדילוג מודגש שבשניהם לכך (נוסף הפסח

– gqtמהעולם) ly ipinyy שייך 18(בחו"ל (
העתידה  להגאולה הפסח) ימי משאר (יותר במיוחד
בנבואת  מפטירין שלכן צדקנו, משיח ע"י לבוא

וגו'" ישי מגזע חוטר "ויצא ואוכלים 19הגאולה ,
המקובל  המנהג ומפורסם כידוע משיח", "סעודת

].20מהבעש"ט 

מלשון גם הוא ש"oney21ו"שמיני" ,rtrtn
eleka בשו"ע (כהפס"ד מרומז 22" שבזה – (

גם  הוא מהעולם שלמעלה ד"שמיני" שהעילוי
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וראה 12) י. קלו, עה"פ.תהלים ומצו"ד פרש"י תהלים, מדרש
ר"ס 13) או"ח אדה"ז שו"ע ואותו). (ד"ה ב פז, שבת תוס'

תל.
שם 14) ומבאר – ואילך. 44 ע' חכ"ז לקו"ש בארוכה ראה

"נס נקרא דוקא כזה שנס (47 "lecb(ע' מ"ש ע"ד ,"lecb'ה
מאד `epiwlומהולל xira גדול הוא "אימתי חז"ל ודרשו ,"

בשינוי  ניכרת האמיתית שהגדלות היינו, אלקינו", בעיר כשהוא
ואילך). 359 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש (וראה גופא הטבע והפיכת

שבת15) מ"שבת mzqשנקרא ומתברך ,(11 הערה (כנ"ל
lecbd הוא הגדול" "שבת שנקרא הטעמים שא' ולהעיר, – ."

גדול  ואינו שבת שנקרא ונראה סמוך אחריו יום יש כי .. "להודיע
אורים  (ספר שבת" כן גם שנקרא פסח של טוב יום והוא כמוהו,
המור  שמן בשו"ת הובא – כד למוד תקי"ח) (אזמיר גדולים
(ע' שם תשמ"ח סה"ש גם וראה סט"ו). חיו"ד תקנ"ג) (ליוורנו

.(361
ח"א 16) הרשב"א שו"ת (שמיני). פרשתנו ריש יקר כלי ראה

ע' תרע"ח בסה"מ השמיני ביום ויהי בד"ה ונתבארו הובאו ס"ט.
ועוד. ואילך. 167 ע' תש"ה ואילך. 191 ע' תש"ד ואילך. רסט

המשיח 17) ימות של .. "כינור ב) יג, (ערכין כמארז"ל

לקו"ת  הקודמת. שבהערה השמיני ביום ויהי ד"ה (וראה שמונה"
ועוד). ד. כא, תזריע

ד"18) העילוי ומתגלה נמשך ישראל פסח"ipinyובארץ של
(ענין iriayב" משיח סעודת אוכלים שלכן – פסח"* של

פסח**. של בשביעי שמיני) הגאולה,
הקשר 19) – 140 ע' תרצ"ו סה"ש (וראה ואילך א יא, ישעי'

משיח). לסעודת
תרח"ץ 20) שם; תרצ"ו השיחות: ספר ניסן. כב יום" "היום

ע' תש"ג ואילך; 109 ע' תש"ב ;80 .75 ע' ה'ש"ת קיץ ;277 ע'
.118

סע"ב.21) סח, להה"מ לקו"א עצרת") "שמיני (בנוגע ראה
תרצ"ו  סה"מ א'תתיז. ע' שמע"צ אוה"ת ב. צה, להה"מ תורה אור

וש"נ. .41 ע'
ס"ה.22) סק"ה יו"ד

בחלק שנאמר זה שדין הרמז ע"ד לומר דהשו"ע,c"eiויש
בכולו", r"eyd"מפעפע iwlg 'c lka בכל האדם שעבודת היינו, ,

ה"שמן" בענין חדורה השו"ע חלקי ד' שבכל הענינים פרטי
התורה. פנימיות שבתורה, ("שמיני")

ה"שמן" ופעולת המשכת על שנוסף – יותר [ובפרטיות
חיים" ב"אורח דעה") "יורה – ה'" את הענין i"pac("דעה ישנו ,

ש"הקב"ה העזר", ד"exferד"אבן וחוזק כח לו ונותן ***"oa`"
משפט, שבחושן ממונות בדיני גם השמן ופעולת המשכת לפעול

mlerd ipipr.[
חלקי  ד' בכל השמן וגילוי בהמשכת העבודה שלימות וע"י
העולם, בעניני (גם האדם שבעבודת הענינים פרטי בכל השו"ע
והגילוי  ההמשכה גם נעשית משפט), שבחושן ממונות דיני
הגאולה  נעשית ועי"ז הארץ, כנפות ארבע בכל עצמו, בהעולם

dlrnly (gqt ly ipiny hxtae) "ipiny" 'iga mby fnexn dfae (*
.mlerd ixcbay "iriay" 'igaa zxcege dlbzne zkynp mlerdn

:v"vd mya (283 'r u"gxz y"dq) u"gxz t"yg` zgiy d`x (**
gqt ly iriayay itl cec zxiya oixihtn gqt ly iriaya
mixne` giyn ceakle ,cec oa giyn ielib epyi gqt ly oexg`ae

) "cec zxiy"ay ,xnel yie ± .cec zxiycec ceakl zxn`py itk
itk dle`bd zenily ± zixiyrd dxiy mb zfnxp (`giyn `kln
xepik"n mb dlrnly "xeyr ilr" ,"ycew 'idi ixiyrd" zpigaa `idy

.(my oikxr) "dpeny giynd zeni ly
eay mipicd ihxty) oi`eyipd oipr mr xeyw "xfr"dy ,xnel yie (***
cegid zenily lr fnexy ± "ecbpk xfr" ± (r"d` wlga ex`azp

.(dy`e yi`) d"awd mr i"pac
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שנמשך  היינו, בכולו, שמפעפע שומן של באופן
העולם  בגדרי .23וחודר

"ויהי  שקורין זו שנה בקביעות יתירה ומעלה
פעמים  שמונה השמיני" ניתוסף 24ביום שאז ,

במעלת  הן – ד"שמיני" הענינים בב' יתירה הדגשה
שהענין  כיון מהעולם, שלמעלה האלקות דרגת
שמונה  עילוי אחר בעילוי ונכפל חוזר ד"שמיני"
העולם  בגדרי והגילוי בהמשכה והן פעמים,
שהענין  כיון בכולו"), ש"מפעפע ("שמן"

כידוע  "שומן", של באופן הוא גופא 25ד"שמיני"

שמונה "שמיני קורין dpinyהפתגם (שכאשר "
היא  כולה השנה אזי פעמים שמונה "שמיני"

שמינה).

האלקות ‰ דרגת דחיבור הענין וביאור .
והנקודה  השוה (הצד העולם עם מהעולם שלמעלה
זו) שנה בקביעות הנ"ל הענינים בפרטי המשותפת

האדם: בעבודת –

אופנים  לב' נחלקת האדם שעבודת ידוע
מסודרת  עבודה – הצדיקים עבודת (א) כלליים:
בבריאת  הסדר שנקבע כפי כסדרם") ("תמידים
האדם  את האלקים עשה "אשר באופן האדם

של 26ישר" באופן – תשובה בעלי עבודת (ב) ,
("לדלג  ודילוג כהלכתם") ("מוספים הוספה

לדרגא 27שור" באים שעי"ז הבריאה, סדר לגבי (
שבעלי  "מקום כמארז"ל הבריאה, מגדרי שלמעלה

שם" עומדים אין גמורין צדיקים עומדים ,28תשובה

בו" לעמוד יכולין ש"אין מזה .29ויתירה

שבת  – השנה בזמני שביניהם ומהחילוקים
(בעיקר  שייך העולם) (שלימות שבת )30ופסח:

מהעולם) למעלה (דילוג ופסח הצדיקים, לעבודת
(בעיקר  תשובה 31שייך בעלי לעבודת בדרך 32)
כמ"ש  על 33דילוג, מדלג בא זה הנה דודי "קול

למעלה  וקפיצה דילוג הגבעות", על מקפץ ההרים
השתלשלות  הדילוג 34מסדר ובדוגמת ע"ד ,
התשובה  .35שבעבודת
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הקדושה, לארצנו הארץ כנפות ארבע מכל שבאים – בנ"י דכל
" את ורואים השלישי, המקדש ולבית הקודש עיר oyegלירושלים

htyndשבין "zpeny.גדול כהן בגדי
העולם 23) בגדרי "שמיני" בחי' והמשכת שגילוי לומר, ויש

במנחת בתורה* בהקריאה גם .ipinyבפרשתzayמודגש
חג 24) שלפני בשבוע וחמישי בשני הגדול, שבת במנחת

שבת  ובמנחת הפסח, דחג ראשון דיום שבת במנחת הפסח,
פרשת  ובשבת הפסח, שלאחרי וחמישי ובשני פסח, של דאחרון

שמיני.
השיחות 25) ספר תש"ד**. פסח, ערב במכתב ונתבאר הובא

ואילך. 413 ע' שם .395 ע' ח"ב תשמ"ח
כט.26) ז, קהלת
וראה 27) ל. יח, תהלים ל. כב, שמואלֿב הכתוב לשון ע"פ

ובכ"מ. א. סה, שובה שבת דרושי לקו"ת
ב.28) לד, ברכות

mc`k" ± dxeza oixew eizece`y oiprd zkynd ziyrp f"iry (*
"'ek eil` `eal eia`l `xewd ohw oake eil` `eaiy exiagl `xewd

.(f"ltq `ipz)
.jli`e grx 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycewÎzexb`a qtcp (**

עג,29) בלק בלקו"ת הובא ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.סע"א.

ספכ"ב)30) (ב"ר כמארז"ל התשובה, לעבודת גם ששייך אף
שיר  מזמור ואמר אדה"ר עמד מיד .. תשובה של כחה היא "כך
וראה  שם. תואר (יפה תשובה" מלשון שבת "דריש השבת", ליום

תשב"). אותיות "שבת ספ"י: אגה"ת
(31.35 הערה כדלקמן הצדיקים, לעבודת גם ששייך אף
ויקחו 32) הזה לחודש בעשור "כתיב ב: מ, מזח"ב להעיר

הוא  הכפורים יום הזה השביעי לחודש בעשור אך וכתיב גו', להם
שייכת  לחודש בעשור פסח דקרבן השה שלקיחת היינו, כו'",

תשל"ו. הב' דודי קול בד"ה נתבאר – הכפורים***. ליום
ח.33) ב, שה"ש
אדה"ז 34) מאמרי ואילך; ב טו, שה"ש בלקו"ת דודי קול ד"ה

ובכ"מ. תשל"ו. הנ"ל ד"ה ואילך. מז ס"ע תקס"ט
שתשרי 35) לניסן, תשרי שבין בהחילוק בכ"מ שמבואר ואף

סה"מ  (ראה הצדיקים עבודת ענינו וניסן התשובה, עבודת ענינו
בנוגע ה"ז – ועוד) ג'. ס"ע תרנ"ב שס. ע' ח"ב zexxerzdlתרל"ו

dcearl gkÎzpizpe מצד (בעיקר) היא העבודה תשרי שבחודש ,
(שמודגשת  לי" ודודי (ואח"כ) לדודי ("אני עצמו בכח התחתון
מצד  (בעיקר) היא העבודה ניסן ובחודש תשובה), בבעלי בעיקר

בנוגע אבל לו"), ואני (ואח"כ) לי ("דודי מלמעלה dcearlהגילוי
dnvrתנועת מודגשת –belicd****תשובה הבעלי שבעבודת

(משא"כ  מהטבע שלמעלה נסית הנהגה שענינו דוקא, ניסן בחודש
מצד  נעשה שהדילוג אלא טבעית), הנהגה שענינו תשרי חודש
הקב"ה  המלכים מלכי מלך עליהם ("נגלה מלמעלה הגילוי
פועל  דילוג של באופן מלמעלה שהגילוי היינו, וגאלם")*****,
מזה) (וכתוצאה .. מדלג ("הקב"ה האדם****** בעבודת דילוג

ועצ"ע. וקפיצה"). דילוג דרך לש"ש עבודותיו כל עשו ואתם

ziy`xa v"iel ihewl d`x ± gqtl t"kdeic zekiiyda oipr cer (***
.(hl ze` ziy`xa v"iel zx`tz mgpn zxez .gÎfv 'r

n"iviak ± dheytk daeyzay belicd od :xzei zeihxtae (****
blcl ekxved ,d`neh ixry h"na mirewy eidy oeiky ,eheytk
belicd ode ;dxizi zexidf jixvy daeyz lra enk ,rxdn gexale
,zipgexd dceara n"iviak ± "miwl`d l` aeyz gexd"c daeyzay
`bxcl mileabe mixvindn z`vl jixv dceard zenily ixg`l mby

.dlabde dcicnn dlrnly
± eheytk n"ivia :envr cvn mc`d zlekia df oi`y oeik (*****
± (zelrp zebxca mb) zeipgexa n"iviae ,avnd ltya mzeid iptn

.mi`xapd ixcbc dlabdd iptn
oicizr oqipae el`bp oqipay ryedi 'x zhiya x`eand c"re (******
(a ,fv oixcdpq) daeyz `la mb oil`bpy l"qy ,(` ,`i d"x) l`bdl
oixcdpq) "'ek jln mdl cinrn d"awd"y f"ir d`a daeyzd mby ±

.(jli`e qx 'r `a z"de` d`x) dlrnln ielibd i"r ,epiid ,(my
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בשבת  חל שפסח זו שנה שבקביעות מובן ומזה
וחודר  נמשך מהעולם שלמעלה שהדילוג [שמורה
בשאר  גם ומודגש ס"ב), (כנ"ל העולם בגדרי
לשבת  בהשייכות הן זו, שנה שבקביעות הפרטים
מודגש  – ס"גֿד)] (כנ"ל שמיני בפרשת והן הגדול,
גם  תשובה בעלי ועבודת הצדיקים דעבודת החיבור

יחד.

והשלימות  העילוי על שנוסף – בזה והענין
צדיקים" כולם "ועמך הצדיקים, ,36דעבודת

גם  בעבודה ניתוסף הבריאה, גדרי שמצד שלימות
מגדרי  שלמעלה התשובה דעבודת השלימות
והשלימה  האמיתית בהגאולה כמודגש הבריאה,

ש"אתא  צדקנו משיח צדיקייא 37ע"י לאתבא
.38בתיובתא"

Â בעבודה גם מרומז זה שענין לומר, ויש .
פסח: דערב המיוחדת

קרבן  הקרבת היא פסח בערב המיוחדת העבודה
בין  של תמיד שחיטת ואחר חצות אחר פסח
"סדר  אמירת ע"י הזה, בזמן גם זה ומעין הערביים,
בין  של תמיד שכנגד מנחה תפלת אחר פסח" קרבן

כמ"ש  ולכן 39הערביים, שפתינו", פרים "ונשלמה
אותו  לקרות ה' דבר על וחרד הירא האדם "צריך

הקרבתו" במקום קריאתו שתעלה .40בזמנו

תמוה  דבר יש פסח" קרבן שסיומ 41וב"סדר ו –
השלימות  היפך (לכאורה) שהוא בענין וחותמו

הפסח "ואם פסח: elדקרבן dlr `l dtixh `vnp עד
אחר"?! שמביא

פסח" קרבן ד"סדר הפנימי שהתוכן לומר, ויש
אחר  הולך ("הכל וחותמו בסיומו מרומז

לו 42החיתום" עלה לא טריפה נמצא הפסח ש"אם (
– אחר" שמביא :zeilrnl`עד

"gqt oaxw ע"ש פסח קרוי הוא "הקרבן ,"
דילוג  דרך עבודותיו כל והפסיחה.. הדילוג

(קרבן 43וקפיצה" להקב"ה הקירוב על מורה –
קירוב  דילוג 44מלשון של באופן העבודה) כללות ,

ו" וקפיצה xcqוקפיצה. שהדילוג – פסח" קרבן
קבוע  סדר נעשה אלא) חדֿפעמי, ענין (אינו
באופן  היא התמידית שהעבודה היינו, בעבודתו,

עילוי. אחר בעילוי וקפיצה דילוג של

ד"סדר  וסךֿהכל) ושלימות (גמר וחותם וסיום
לו  עלה לא טריפה נמצא הפסח "ואם פסח": קרבן
באופן  היא עבודתו כאשר שגם – אחר" שמביא עד
לו", עלה ש"לא למסקנא מגיע וקפיצה, דילוג של

") האמיתי ומצבו למעמדו שביחס אין elהיינו, ("
נחשב העבודה ilrl'זה סדר לגבי וקפיצה) (דילוג

שמביא "עד הרגיל, להקב"ה `xgע"ד קירוב – "
פסח) (קרבן וקפיצה דילוג ixnblבדרך xg` ote`a,

למעליותא  עבודתו 45"אחר" לגבי כלל בערך שלא ,
וקפיצה  הדילוג לגבי גם וקפיצה דילוג הקודמת,

גופא. פסח דקרבן

הענין  מודגש פסח" קרבן שב"סדר מובן ועפ"ז
לאחרי  שגם – בתיובתא" צדיקייא ד"לאתבא
הצדיקים), (עבודת הרגיל ע"ד העבודה שלימות
סדר  הצדיקים בעבודת שנעשה לאחרי גם כולל

דד  נעשית רגיל ובמילא נדרשת וקפיצה, ילוג
שבאין  וקפיצה דילוג ע"י יותר נעלית שלימות

לגמרי. ערוך

הפסח שבהקרבת להוסיף, zayויש axra
וקפיצה  שהדילוג יותר מודגש זו) שנה (כבקביעות
בגדרי  וחודר נמשך (פסח) מהעולם שלמעלה

העולם). שלימות שבת, (ערב העולם
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חלק.36) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
נ,37) שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ב. קנג, ח"ג זהר ראה

(סה"מ  תשי"א יהונתן לו ויאמר וד"ה ידו והניף ד"ה סע"ב.
ואילך). 45 ע' שם ואילך. 43 ע' תשי"א

בביהמ"ק 38) שיהיו בהלוחות גם מודגש זה שענין לומר, ויש
לאחרי  התשובה עבודת לוחות, ושברי לוחות רק לא – השלישי
שהם  כפי ראשונות לוחות גם אלא הלוחות, דשבירת הירידה

ozenilya גם זה, עם וביחד הצדיקים, עבודת השבירה), (לפני
בעבודת  התשובה דעבודת השלימות על שמורה שניות, לוחות

בתיובתא". צדיקייא "לאתבא שזהו"ע הצדיקים,
פסח"39) קרבן "סדר לפני אדה"ז סידור וראה ג. יד, הושע

.(41 שבהערה בלקו"ש (נתבאר
"סד 40) לאחרי אדה"ז פסח".סידור קרבן ר
תשמ"ט.41) פסח ערב לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

א.42) יב, ברכות
(43.10 שבהערה פרש"י
וש"נ.44) ואילך. 119 ע' ה'שי"ת ריא. ע' תרנ"ח סה"מ ראה
הוא 45) שה"אחר" – אחר" ולא הוא "אני בהגדה מ"ש ע"ד

ולא  ("אני לפנ"ז שנזכרו ו"שליח" "שרף" מ"מלאך" למעלה
דרגא  אחר"), ולא הוא אני השליח, ולא אני שרף ולא אני מלאך
בי"ע  עולמות מג' שלמעלה האצילות עולם על שקאי רביעית

"מביא – מזה ויתירה ,(150 ע' תש"ה סה"מ הוא `xg(ראה "
הוא ב"אני ששוללים מה"אחר" `xgלמעלה `le.*"

`le) `ed ip`" 'igan mb dlrnl `ed "xg` `ian"y ,xnel yie (*
.("xg` `le") llypd "xg`"l jiiyy itk "(xg`
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Ê דחג הענין שכללות – העיקר והוא ועוד .
נשאר  אינו פסח) קרבן בהקרבת (שמתחיל הפסח

הדיבור בעולם או המחשבה מעולם dlrnlyבעולם
העשי' עולם בגדרי וחודר נמשך אלא המעשה,

– lretaהגשמי dyrna ממש ומיד שתיכף  עי"ז ,
משיח  ע"י והשלימה האמיתית הגאולה נעשית
בפועל  במעשה הפסח מקריבים שאז צדקנו,

ממש. כפשוטו

"סדר  אמירת וחותם בסיום מודגש זה וענין
פרים  ד"ונשלמה העילוי לאחרי שגם – פסח" קרבן
הרי, הקרבתו", במקום קריאתו "שתעלה שפתינו",
פסח  קרבן דהקרבת והשלימות העילוי לפיֿערך
אמירת  (שע"י ש"הפסח כמו ה"ז בפועל במעשה
עד  לו עלה לא טריפה נמצא פסח) קרבן סדר
כלל  בערך שאינו אחר פסח קרבן – אחר" שמביא

בפועל. במעשה פסח קרבן הקרבת –

ש"מביא לומר, העבודה `xgויש על גם רומז "
ממש  בפועל הפסח להקרבת באים ידה שעל

עבודת – והשלימה האמיתית daeyzdבגאולה
הגאולה  את "אח 46(שמביאה להפוך שענינה ,(x"

ל"אח  לדל"ת,c(לעו"ז) רי"ש הפיכת (קדושה), "
קו  עם העליון (קו הקוין ב' חיבור שבמקום עי"ז
נקודת  על שרומז היו"ד, נקודת מוסיפים הימין)

מישראל. שבכאו"א היהדות

הקוין  בב' מסתפקים שלא – ועיקר ועוד
למחשבה  שרומזים (ד"אחד"), דל"ת שבאות
ודיבור  במחשבה הוא שהפסח כפי היינו, ודיבור,
הוא  "המעשה אלא המעשה, מעולם שלמעלה

בפועל.47העיקר" במעשה הפסח הקרבת ,

זה  שנפסק 48וענין שלישי קו הוספת ע"י נעשה
ה"א  מדל"ת נעשה ידו (שעל הקוין שרומז 49מב' ,(

והמחשבה,dyrndעל מהדיבור בהפסק שהוא
– ומחשבה דיבור לגבי הערך ריחוק על להורות

והפסק הערך תכלית zeilrnl`ריחוק (שהרי
המעשה  בשביל הוא ודיבור דמחשבה המכוון
אף  יצרתיו "בראתיו בפסוק כמרומז העיקר), שהוא

דיבור 50עשיתיו  מחשבה שכנגד בי"ע עולמות ג' ,"
ומרבה  מוסיף (עשיתיו)" ד"אף שההפסק ומעשה,
באות  גם כמרומז – ערוך שבאין יותר נעלית בחי'

'd דרגא השלישי), קו הוספת ע"י (שנעשית
ziying51"לפרעה "חמישית "דאתפריעו 52, ,

נהורין" כל מיני' ומתגלה 53ואתגליין שנמשכת ,
ה' באות שנברא בעוה"ז ד"יֿה"54וחודרת ה' –

– בפ"ע שהיא כפי ה' לאות ועד הוי', שבשם
שם  אותיות מד' שלמעלה (ה'), החמישית בחינה

הוי'.

הוא  העבודה שסדר – האדם בעבודת וענינו
והדיבור  המחשבה בין הפסק להיות שצריך
כיצד  עוה"פ ולהתבונן לחזור כדי בפועל, להמעשה

בפועל המעשה את zenilydלעשות zilkza
dtqedae והדיבור המחשבה בהנהגתו 55לגבי ועד"ז ,

המחשבה  לאחרי שגם – (כביכול) הקב"ה של
כדי  עוה"פ ומתבונן חוזר הגאולה, ע"ד והדיבור
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(ולדעת 46) ב צז, מסנהדרין – ה"ה פ"ז תשובה הל' רמב"ם
הג' בשוה"ג כנ"ל מלמעלה, ההתעוררות ע"י התשובה באה – ר"י

.(35 להערה
מי"ז.47) פ"א אבות
בלק 48) לקו"ת סע"ב. צה, מג"א תו"א ראה – לקמן בהבא

רמא, ח"א קונטרסים סה"מ שם. וה'שי"ת תרנ"ח סה"מ סע"א. סז,
ס"ה. זו שנה טבת ה' ויגש ש"פ משיחות קונטרס ואילך. סע"ב

לעשות 49) צריך ולכן דלות, מלשון הוא שדל"ת להעיר,
ולי  (דל"ת) "דלותי ו) קטז, (תהלים מ"ש וע"ד ה"א, מדל"ת

ב)). רצז, (זח"ג הקב"ה על שרומז ה', (אות יהושיע"

ז.50) מג, ישעי'
האצילות.51) עולם – הרביעית הדרגא על נוסף
ריש 52) כד, שה"ש לקו"ת וראה כד. מז, ויגש – הכתוב לשון

ע"ד.
שם.53) לקו"ת וראה א. רי, זח"א
עולמים"*,54) צור הוי' ביֿה "כי הפסוק על חז"ל כדרשת

כשהוא  .. ביו"ד ואחד בה"י אחד הקב"ה שברא עולמות שני "אלו
הוי  בראם, בה"י .. בהבראם והארץ השמים תולדות אלה אומר
פ"ב  חגיגה ירושלמי ב. כט, (מנחות בה"י"** הזה העולם אומר

ד). ב, בראשית בפרש"י הובא – ה"א
התורה 55) בלימוד בהיגיעה ההוספה וק"ו) (ובמכ"ש ע"ד

שצ  ע' תרס"ו סה"מ (ראה בפועל למעשה הלכה לפסוק כשצריך
תכא). ע' ואילך.

jyneiy ick ("xev") swezde wfegd lr fnex "minler xev"y l"ie (*
.mlera

dnecy iptn i"da dfd mlerd `xap dn iptne" :xn`nd jynde (**
(drx zeaxzl epnn) z`vl dvexd lky (eizgzn gezty) dxcqk`l
oeilrd gzta) 'il oilrn daeyza xcd i`c ,'irxk 'ilz h"ne ,`vi
dn" :my dbibgae .(i"yxtae) my zegpn ± "(ebbl ekezay lbx oia
gztdy ,epiid ,"daeyz ilra lkl gzt gzet jk cv lkn gezt `"d
`ed daeyzl gztdy ,zegpnak `lc ,dhnln mb `ed daeyzl
witpc oezgzd gzt"a `le ,"ebbl ekezay lbx oia oeilrd gzta"
`dy enk" :i"yxta ze`gqep dnkae) "`zlin `riizqn `l"c ,"'ia
n"dqay w"rve ± .("daeyza miayl gezt mlerd jk dhnl dgezt
daeyzl fnex 'd ze`y `ian (48 dxrday) ` ,anx miqxhpew
il`nyd lbx c"r xn`nd okezy s` ,zegpnn `le ,dbibg inlyexin
gztdy zegpnc `ibeqdl xzei jiiy bbdn wqtpy xvw ew `edy

.n"k`e .bbdl lbxd oiay gzta `ed daeyzl
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השלימות  בתכלית תהי' בפועל במעשה שהגאולה
.56ובהוספה 

על  (נוסף עתה בצדקה ההוספה ע"י ובפרט
יום  שלושים במשך הצדקה בנתינת ההשתדלות

הפסח  את 57שלפני שמקרבת צדקה "גדולה – (
הגאולה 58הגאולה  באה ממש ומיד שתיכף ,"

במעשה  צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית
"ואתם  כמ"ש טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל

ישראל" בני אחד לאחד "בנערינו 59תלוקטו ,
ובבנותינו" בבנינו גו' וזהבם 60ובזקנינו ו"כספם ,61

שמיא"62אתם" ענני "עם ובאים לארצנו 63,
המקדש  ולבית הקודש, עיר לירושלים הקדושה,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש "ונאכל 64השלישי, ,65

הפסחים" ומן הזבחים מן .66שם

שטר  שי' לכאו"א נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ואח"כ  לצדקה. חילופו) (או לתתו ע"מ דולר, של

אמר:]

Á,ושמח כשר הפסח חג ברכת – בברכה נסיים .
לרגלים" "ראשון היותו גם על5כולל שרומז ,'ilrd

lbxl."ידיך כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, לביהמ"ק

שהביעו  אלו לכל להודות – לברכה ומברכה
המשכה  מלשון (ברכה וברכותיהם )67איחוליהם

המברך  כל – אמורה מילתי' וכבר הטובות,
מרובה 68מתברך  שתוספתו הקב"ה של ובברכתו ,

העיקר  .69על

קבלת  גם לאשר המקום כאן – לזה ובהמשך
שהביאו  וכו', פדיונות ברכה, דבקשות המכתבים
נשיא  אדמו"ר מו"ח דכ"ק הציון על כו' אותם

דורנו.

הימים, כל תמיד טובות בשורות שיהיו ויה"ר

ההכנות  סיום – גרמא שהזמן בענין ומתחיל
פסח", קרבן "סדר אמירת ובמיוחד כולל לפסח,

ההגדה, אמירת עצמו, הפסח בעניני ועאכו"כ
דברים  ה"שלשה ומרור"70ובפרט מצה פסח ..71–

תיכף iyilydבביהמ"ק בימינו, במהרה שיבנה
ממש. ומיד
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גדול 56) ריבוי שניתוסף הגלות, אריכות לאחרי ובפרט
שצ"ל  בודאי הרי הגלות", משך זמן כל ועבודתינו ב"מעשינו

הגאולה. עניני בכל הוספה
פסח.57) הל' ריש אדה"ז שו"ע
א.58) יו"ד, ב"ב
יב.59) כז, ישעי'
ט.60) י, בא – ביצי"מ כמ"ש
ר"פ 61) (תו"א ויראה אהבה רוחניים, וזהב כסף גם כולל

מתעלית  ידם שעל (כנפים), "גדפין" שנקראים ובכ"מ), וישב.
תניא  ב). (כה, ת"י (תקו"ז לעילא" ד"פרחא באופן העבודה

פ"מ). ספל"ט.
ט.62) ס, ישעי'
ועד"ז 63) א). צח, (סנהדרין למשיח בנוגע – יג ז, דניאל

אל  וכיונים תעופינה כעב אלה "מי – מישראל לכאו"א בנוגע
ועוד). ספנ"א. שמו"ר וראה ח. ס, (ישעי' ארובותיהם"

א.64) רכא, זח"ג ובפרש"י. יז טו, בשלח
ב).65) קטז, פסחים (ממשנה גאלנו" "אשר ברכת נוסח
(66– הפסח דהקרבת הזמן עבר כבר ישראל שבארץ ואף

אליהו  שהקריב הפסחים ומן הזבחים מן האכילה* שתהי' י"ל,
אע"פ  המקדש בבית תמידין מקריב שהוא עליו ש"אמרו הנביא,
מאמר  מאמרות (עשרה עומד" הוא בקדושתו שהרי שמם שהוא

סכ"ג). ח"ג חי כל אם

migqt) "dlik`l `l` ezligzn `a `l"y ± gqtd ly epipr xwir (*
.(dpyna ± a ,er

ג.67) לז, מקץ תו"א
בתוס'68) הובא – ספ"ח ברכות ירושלמי ב. לח, סוטה ראה

ואברכה). (ד"ה א מט, חולין
(69422 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה וראה ועוד. ד. פס"א, ב"ר
ואילך.
העולם 70) שעליהם דברים השלשה כנגד שהם לומר ויש

אבות). (ריש וגמ"ח עבודה תורה עומד,
(ממשנה 71) אומר" הי' גמליאל "רבן פיסקא פסח של הגדה

אֿב). קטז, פסחים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zenai(iriax meil)

e .mewn lka awri oa xfril` iaxk dkldy epiciadì øáñ àáø̈¨¨©¨
øæòìà éaøk äëìä øîàc ,áøkxfnn wtqa xfnn wtq xqe`d §©§¨©£¨¨§©¦¤§¨¨

,xfnn i`ceaeåok lrì dì é÷Bîeixacàaélà á÷òé ïa øæòéìà éaøc §¥¨¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦¨

,àúëìäcxeq`e xfnn i`cek xfnn wtq oic oi`y eixaca yxtne §¦§§¨
,zxfnnaéL÷z àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦§¥
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gqtd bg zegiyÎihewla dgiy fi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰¯Â˙· „ÂÒÈ Y ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ

מצרים 1ידוע  יציאת זכירת מצות בין הבדלים שיש ,
אחד  כולה. השנה במשך זו חובה לבין פסח, בליל

הוא  –2ההבדלים בלבד בזכירה די השנה שבכל ,
מצרים"xikfdl"מצוה פסח 3יציאת בליל ואילו ,

– היא הרמב"ם xetiqהמצוה כלשון מצרים. :4ביציאת
תורה של עשה שנעשו xtql5מצות ונפלאות בניסים
במצרים...". לאבותינו

ועמוד  גדול "יסוד הוא מצרים יציאת וזכירת סיפור
ו"באו  ובאמונתינו" בתורתינו על 6חזק רבות מצוות לנו

אנו  ועלֿכן לאֿתעשה... ומצוות מצוותֿעשה זה
ליציאת  זכר ובתפילותינו בברכותינו לעולם אומרים

בליל 7מצרים" מצרים יציאת בסיפור שגם מובן, ולכן ,
באופן  מצרים, יציאת של הכללי התוכן מתבטא פסח

בתורתינו...". חזק ועמוד גדול "יסוד שהוא

נלמדת  פסח בליל מצרים יציאת סיפור על 8המצוה

הפסוק  אמירת 9מן מצות שהיא לבנך", "והגדת
10ההגדה 

ובהדגשה  בגלוי ענינים מתבטאים בדרךֿכלל
יציאת  סיפור שתוכן מובן, ולכן ובסיום, בהתחלה

הוא  וכללי, מהותי יסוד שזהו מודגש בו אשר מצרים,

של  ובסוף בהתחלה שתיקנו בעיקר ההגדה נוסח "עיקר
הכל" על חובה במשנה 11חכמים שנאמר כפי ,12

"מתחילת  – בשבח" ומסיים בגנות עבדים 10"מתחיל
ו"מתחילה  אבותינו"13היינו", היו זרה עבודה ,14עובדי

"ענין  סיום שעמדה...", "והיא הקטע ואחרֿכך

והמבוא 15מצרים" "סיפורי 16, של העיקרי החלק אל
ויעקב" אבי"14לבן אובד מארמי "דורש –17.

כל  שנהגו כ"מנהג ההגדה" "נוסח שלפי וכיון
הראשונות" מדורות "הא 18ישראל מהקטע מתחילים

"מה  לפני ואף בהתחלה, מיד הנאמר עניא", לחמא

ב"התחלה" שגם מובן נקודה efנשתנה", מודגשת
כללית.
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טו.1) ע' (קה"ת) ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ ונסמנו הובאו
סי'2) פסח. שבח בפתיחה. דעת) חוות (לבעל נסים מעשה הגדת

לקו"ש  בארוכה וראה שם. הנ"ל הגש"פ וראה ח. יג, בא מלבי"ם מהרי"ד.
ואילך. 71 ע' חכ"א

ה"ג.3) פ"א ק"ש הל' רמב"ם
רפ"ז.4) ומצה חמץ הל'
ביציאת 5) "לספר חו"מ להל' שבהכותרת בהמצוות לשונו ועד"ז

במנין  ועד"ז פסח). הל' ריש אדה"ז לשון (וכ"ה הלילה" באותו מצרים
"כנראה  כא מצוה מנ"ח (וראה קנז מ"ע ובסהמ"צ היד ספר בריש המצות

כאן"). והרהמ"ח מהר"ם
(מצוה 6) לפנינו ובחינוך יו"ד). (מצוה שעוועל הוצאת בחינוך כ"ה

"בא". כא)
שם.7) חינוך
הל'8) היד. ספר שבריש המצות במנין וכ"ה שם. להרמב"ם סהמ"צ

ומנין  גו'"*. הזה היום את זכור שנאמר לפנ"ז: הוסיף (ושם רפ"ז חו"מ
אדה"ז  שו"ע שם. חינוך גו'"). לבנך והגדת ת"ל עשר חמשה שבליל

סמ"ב. סתע"ג חאו"ח
ח.9) יג, בא

מן 10) מ"ע שהיא ההגדה אמירת "היינו שם אדה"ז שו"ע ראה
ופירושה: הגדה סדר ובאבודרהם לבנך". והגדת שנאמר כו' התורה
יצי"מ  ענין בה שמגיד מפני ועוד לבנך. והגדת שם על הגדה ונקראת
על  להקב"ה ושבח הודאה לשון שהוא הגדה וי"מ וכו' ונפלאות  הנסים

ה. ע' הנ"ל בהגש"פ הובא – מצרים מארץ שהוציאנו
ששם  אף "מגיד", סימן אחר בהגדה הנאמר בעיקר הוא וכ"ז

מד zellka"הגדה" ולהעיר הסימנים. שאר של הענינים גם לשון כולל יוק
"בנוסח חו"מ הל' בסוף הא dcbddהרמב"ם מ"בבהילו.. רק שמתחיל "

שאר  משא"כ ה"ה). סוף פ"ז שם (וראה ישראל" "גאל עד  עניא" לחמא
עשיית "סדר רק הם רפ"ח).zevnהענינים (שם כו'" אלו

סמ"ג.11) שם אדה"ז שו"ע
א.12) קטז, פסחים
שם.13) בגמרא הדיעות כב'
ההגדה.14) תחילת הוא כאן פי' מתחלה: פיסקא בו כל ראה

היינו. עבדים פי' שם (וראה אביי של סדרו מתחיל עתה ובאבודרהם:
וראה  ה"ד. שם הרמב"ם לשון וראה (עבדים). ד"ה יד ע' הנ"ל הגש"פ

ס"ה, הגדה ע' תלמודית אנציקלופדי' – בזה .p"yeהדיעות
ולמד.15) צא ד"ה כא ע' הנ"ל בהגש"פ הובא פסח זבח ראה
וש"נ.16) ולמד, ד"ה שם הגש"פ ראה
(17" ה"ד: פ"ז שם וברמב"ם שם. yexciyמשנה `ede אובד מארמי

האמת.. בדת "ומסיים למ"ש בהמשך ובא הפרשה", כל שיגמור עד אבי
ולכאורה  ובחירותינו". בנסים.. ומסיים כו' ומודיע מתחיל וכן ליחודו
חלק  הוא אבי" אובד מארמי "ודורש במשנה מ"ש שמפרש קצת משמע

שם. אנציקלופדי' וראה בשבח". ב"ומסיים תנאי) עכ"פ (או
בהכותרת 18) הרמב"ם ולשון בסופו. סמ"ג שם אדה"ז שו"ע

(ומביא  הוא" כך הגלות בזמן ישראל בה שנהגו ההגדה "נוסח לההגדה
בן  הר"א לשון וראה עניא"). לחמא הא "בבהילו.. הפי' בתחלתו שם
קדמונינו  ומנהג מנהגנו זה "ואמירת כו) ע' הנ"ל בהגש"פ (נעתק הרמב"ם

המערב". וחכמי לו והקודמין ז"ל מארי אבא

.l"pd y"ewl dkex`a d`xe (*
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לנו  שעשה ונפלאות "ניסים  של ב"סיום" גם וכך
זמן" באותו של 19הקדושֿברוךֿהוא הקטע סוף –

עלינו" למקום טובות מעלות לנו 20"כמה "ובנה שהוא ,
עוונותינו" כל על לכפר הבחירה .21בית

ובסיפור  שבהגדה הכללי התוכן את להבין כדי
דיוקים  מספר ולהסביר להקדים צריך מצרים, יציאת

הנ"ל  .22בקטעים

.·

"...‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰" ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

`rx`a `pzda` elk` ic `ipr `ngl `d"
"...mixvnc

הסימן  לאחר בא עניא" לחמא "הא הקטע
הסדר,23"מגיד" בתחילת זה קטע שאמירת מובן, מכך .

אל  כל הזמנת כולל שהוא מפני צרכי איננה להם שאין ו
היה  צריך כן, באם כי הסדר, שולחן אל ופסח סעודה
מביתֿ באים כאשר מיד הסדר, תחילת לפני לאומרו
ל"כל  שהרי בביתֿהכנסת, – לפניֿכן או הכנסת,

וכדומה  כוסות ארבע גם לספק צריך החל 24דצריך" ,
נאמר  זה קטע אלא, הקידוש, של הראשונה בכוס
יציאת  לסיפור והתחלה הקדמה הוא כי בהתחלה,

"מגיד". הסימן לאחר דוקא נאמר הוא ולכן מצרים,

מובן  הענינים 25ולא שלושת בין הקשר מהו :
תוכן  א) ואדרבה: מצרים? יציאת סיפור לבין שבקטע
בארעא  אבהתנא אכלו די עניא "לחמא הקטע התחלת

על סיפור איננו להיפך:z`iviדמצרים" אלא, מצרים,

הכא.. "השתא הקטע בסוף גם ב) שבמצרים. העוני על
גלות  של העכשווי המצב מודגש עבדין" השתא

הגאולה. מסיפור להיפך – ו"עבדין"

יציאת  בסיפור זו פסקא נקבעה אפוא, מדוע,
זה  בליל והענינים המצוות סדר בכללות הרי מצרים?

`zyd,מצרים יציאת סיפור ההגדה, אמירת ובראשם ,
של החירות ענין מודגש להיות ולכן zyd`צריך ,

חירות" דרך זה לילה מעשה כל לעשות ואילו 26"צריך ,
עבדין", השתא הכא.. ש"השתא אומרים זה בקטע

מחירות?! להיפך

.‚

˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒÏ ˙ÈÏÏÎ ‰Ó„˜‰ Y "‡ÓÁÏ ‡‰"
ÌÈ¯ˆÓ

די  עניא לחמא שב"הא לומר, היה ניתן לכאורה
שרק  מדגישים דמצרים" בארעא אבהתנא אכלו
בסוף  וגם שם. איננו אנו אך במצרים, היו "אבהתנא"

הכא... d`ad"השתא dpyl כדברי היא הכוונה ,"...
בשבח". ומסיים בגנות "מתחיל המשנה

כי: כך לומר אין אך

שאלת  לאחר הקטע את לומר היה צריך זה לפי א)
דרך  לאומרה מצוותה ההגדה "אמירת כי נשתנה", "מה

ששאלוהו" שאלות על .27תשובה

"שבח", ניכר שיהא כדי בגנות" "מתחיל הכלל ב)
על  זאת אומרים שחז"ל כפי לשעבר, ענין על רק חל
עבודה  עובדי מתחילה לפרעה, היינו "עבדים ההתחלה
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(19.(10 (הערה הנ"ל אבודרהם לשון
הד 20) על כתב הרמב"ם של בנו מר"א (18 (הערה הנ"ל רשות כלשון

כמה  אומר ואח"ז כו' אומר ר"ע כו' אמר ר"א כו' אמר הגלילי ד"ר"י
ועל  ועליו וכו' וכמה כמה אחת על וכו' עלינו למקום טובות מעלות
משובח". זה הרי מצרים ביציאת המאריך וכל המרבה כל נאמר בו כיוצא

בסופו:21) טובות מעלות כמה ד"ה להרשב"ץ שמועה יבין ראה
וראה  מצרים. ביציאת לספר אבי אובד מארמי לדרוש השלמנו ובזה
ההגדה  חלק משא"כ שם. פסחים ובמאירי הפי' בתחלת שם לשונו
מההגדה  חלק הוא שג"ז אף כו'" אמר שלא כל אומר הי' "ר"ג שלאח"ז
ג"ז  והרי ביצי"מ*, סיפור מצות וקיום סה"ה) פ"ז שם הרמב"ם (כלשון
רשב"ץ  – והגדת** יד"ח יצא לא אמרם לא (ואם "מגיד" בסימן נכלל
ד"נסים  הסיפור אי"ז כפשוטו הרי מ"מ, – אומר) הי' ר"ג ד"ה שם
וראה  רפ"ז. חו"מ הל' הרמב"ם (ל' במצרים" לאבותינו שנעשו ונפלאות
אומר  הי' ר"ג פי' אבודרהם וראה הנ"ל). אבודרהם שם. החינוך לשון גם
ומצה  פסח שיאכל אע"פ פי' שם): בו וכל (להגש"פ) ברשב"ם (ועד"ז
שמצאנו  באים הם למה אלו דברים שלשה יאמר לא אם יד"ח יצא לא כו'

ובהגדה***. באמירה הקפיד שהכתוב
(ולא  מגיד סימן כללות של להסיום כו' כללית דהנקודה השייכות
"אשר  ברכת – במצרים") לאבותינו שנעשו ונפלאות "נסים דסיפור רק

.65 הערה לקמן ראה – כו'" גאלנו
ולהעיר 22) לעורר יש לקמן שבאו וביאורים) (דיוקים ענינים בכמה

(להר"מ  שלמה בהגדה וכן הנ"ל, בהגש"פ שהובאו ההגדה מפרשי מכמה
דלקמן. בהערות נפרטו אחדים ורק – ועוד כשר),

(23.18 הערה ראה
פסח,24) לקרבן (לא היא ויפסח" ייתי דצריך ב"כל הכוונה שהרי

ויין  ומרור חרוסת מצוה.. של "מצה הפסח", סדר ויעשה ש"יבוא כ"א)
וחרוסת  כרפס שצריך "מי בכלבו ועד"ז (אבודרהם. כוסות" לארבעה

כו'").
ואילך).25) קב (ע' זו לפיסקא "ביאורים" הנ"ל הגש"פ וראה
ס"ז.26) סתע"ב אדה"ז שו"ע
סי"ד.27) סתע"ג אדה"ז שו"ע

.p"ye .216 'r f"hg y"ewl .bnw 'r (fÎe"nyz ,z"dw) mixe`ia mr l"pd t"ybd .`vi `l d"c l"pd t"ybd d`x (*
.cere .my migqt g"lv .(dxiyr dvn) a ,epw d"ly .in lk d"c ` ,fhw migqt `"yxdn b"`cg .d"d my m"anxl gepn epiax d`x la` (**

.n"k`e .my y"ewle l"pd "mixe`ia" mr t"ybda e`aedy y"`xe i"yxit mr l"pd mdxcea`d 'it xywl yi dxe`kl (***
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לגבי נאמר ובהמשך אלקינו eiykrזרה..." ה' "ויוציאנו
" לעבודתו"eiykreמשם...", המקום כך 28קרבנו כי ,

לה' וההודיה ה"שבח" שאת ביתר ,29מודגשים
חירות. של רגש ומתעורר

ב"גנות" להתחלה כמובן, מתאים, אינו זה כלל אך
oicarשל `zyd ...`kd `zyd ± dedd,אמנם ...

ובטוחים  דישראל"30מתפללים בארעא הבאה ש"לשנה
ולא  לעתיד, תקוה זוהי אך חורין", בני הבאה ו"לשנה

זה. בלילה בהווה חירות של רגש

כל  ויאכל ייתי דכפין "כל שבקטע השני בחלק גם
לבין  בינו הקשר מהו להבין: צריך ויפסח" ייתי דצריך

מצרים? יציאת סיפור – "מגיד"

"הא  הקטע אם שגם לומר, צריך האמור, כל לפי
ממש, מצרים יציאת מסיפור חלק אינו עניא" לחמא
קשור  הוא הרי נשתנה, מה לשאלת כתשובה הנאמר
זוהי  כי מצרים. יציאת סיפור של "מגיד", של לתוכן
לגבי  כללית שאלה על ועונה המסבירה כללית, הקדמה
כמוסבר  מצרים יציאת וסיפור זה לילה של הסדר כל

להלן.
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די  עניא לחמא "הא אומרים מדוע מובן אינו כן
אבהתנא mixvncאכלו `rx`a ששואלים כפי ,"

למצה  קשורה עתה אוכלים שאנו המצה המפרשים:
היהודים בהיותםmz`iviaשאכלו ולא jezaממצרים,

"מצה ההגדה בהמשך כנאמר שאנו efמצרים?
ויאפו  שנאמר: בצקת... הספיק שלא שום על אוכלים...

כי מצות... עוגות הבצק... mixvnnאת eyxeb."...

תירוץ  כך על במצרים 31מובא אכלו ישראל שבני ,
"מפני  במצה "שבויים" להאכיל היה הנוהג כי מצה,
כדברי  או כחמץ", במהרה מתעכל ואינו קשה שהוא

היה 32ה"ספורנו" ושלא בעוני אוכלים שהיו "לחם ,
נוגשים  מפני שתחמץ עד עיסתם להשהות פנאי להם

מקשה  כך על אך דברים 34המהר"ל 33אצים". "והם
לא  מקום בשום נמצא לא כי והאמת הכתוב שיכחיש
היו  שהמצריים בתלמוד ולא במשנה ולא בכתב

מצה" ישראל את .35מאכילים

בעל  היה הכוונה, היתה זאת אם לכך: ובנוסף
בהמשך. ההגדה דברי כבכל מקור, לכך מציין ההגדה

.‰

"...‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡Â" ÏÚ ‰Ï‡˘‰

cia epiwl` 'd ep`iveie mixvna drxtl epiid micar"
...epizea` z` `ed jexa yecwd `ived `l eli`e ...dwfg

"...epiid micareyn ...epipae ep` ixd:

ידועה  כך על מצרים 36השאלה גלות על הגזירה :
שנה" מאות "ארבע על רק אפוא,37היתה אפשר, כיצד ,

הגלות  הרי הוא"? ברוך הקדוש הוציא לא "ואילו לומר
שנה?! מאות מארבע יותר להימשך יכולה היתה לא

טבעם  מעצם משועבדים ישראל בני היו אילו
את  מהם להסיר כדי מיוחד מעשה היה צריך ותכונתם,
היו  ישראל בני אבל הגלות. סיום עם העבדות, תכונת
הבתרים  בין ברית גזירת בגלל ורק חורין, בני בטבעם
בזמן  הגלות סיום עם מיד ולכן, עבדים, נהיו הם
בניֿחורין. שוב נהיים והם השעבוד, מתבטל הקצוב,

הקדושֿברוךֿ ל"הוציא שנזקקו לומר איֿאפשר
מאות  ארבע לאחר היתה לא שהיציאה מפני הוא..."

ל  אלא עם שנה, קשר לכך אין ראשית, כי, רד"ו, אחר
מאות  ארבע של החשבון לאופן אלא היציאה, מעשה
הירידה  מזמן החשיבם לא שהקדושֿברוךֿהוא שנה,
את  משנה זה ואין יצחק. מלידת אלא למצרים,
לפי  אפילו לגלות, הקצובה התקופה שבסיום העובדה,
בני  להיעשות ישראל בני צריכים המוקדם, החשבון

.linn`חורין

"הרי אומרים אנו epipaשנית , ipae epipae ep`
מ"דור  ההיפך וזהו במצרים", לפרעה היינו משועבדים

iriax"הנה זאת?38ישובו אומרים וכיצד ,
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(28.17 הערה לעיל וראה
נגידים 29) דברי להגש"פ מהר"ל פנ"ב. למהר"ל ה' מגבורות להעיר

ועוד. כו'.
(30.22 הערה הנ"ל בהגדה הובאו – זו לפיסקא במפרשים כהפי'
ועד"ז 31) עזרא". בן בשם האזובי יהוסף ה"ר "ופירש כאן אבודרהם

ועוד. פסח. בזבח
השלישי.32) הטעם שם פסח בזבח ועד"ז ג. טז, ראה
כרך 33) (ויקרא עניא לחמא הא רד"ה לפסח דרושים אוה"ת גם ראה

תנג). ע' ב'
פנ"א.34) ה' גבורות

קודם 35) שאכלו המצה דהיינו מבאר, שם לחמא הא סד"ה באוה"ת
ועוד. בכלבו וכ"כ יאכלוהו. מצות על ונצטוו פסח, אכילת כדין חצות
ראוי  הי' כי לי שוה אינו זה גם "אך זה טעם על כתב שם פסח ובזבח
שמורה  דמצרים בארעא לא ממצרים ביציאתם אבהתנא אכלו די לומר

וצ"ע. שם". ישיבתם זמן כל והתמדה ההרגל על
ההגדה 36) במפרשי לקמן בהבא וראה כאן. להגש"פ ריטב"א ראה

הקץ  את שחישב הוא ברוך לישראל הבטחתו שומר ברוך לפיסקא
לעשות.
יג.37) טו, לך
ובפרש"י.38) טז טו, לך
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epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dlgzn"
"ezcearl mewnd:

הכוונה  לעבודתו" המקום ב"קרבנו א) להבין: צריך
שאותו  הראשון אבינו, מאברהם החל לדורות היא

– אבותינו" "מתחלה... (לאחר לעבודתו" "קרבנו

"39תרח  אפוא, אומרים, מדוע .(eiykre המקום קרבנו
" ולא לעבודתו"jkÎxg`eלעבודתו", המקום ?40קרבנו

לעתה  הכוונה אין "ועכשיו" שבביטוי נאמר אם  אף
התחיל  ה"קרבנו" הרי מצרים, יציאת לעת אלא ממש,

ברית  לפני ואפילו מצרים, גלות לפני כן, לפני רב זמן

הבתרים  הפסוק 41בין מן ההוכחה מיד שמובאת כפי ,
הנהר..." מעבר אברהם את אביכם את .42"ואקח

"בניסים  הוא מצרים יציאת וסיפור ההגדה תוכן ב)
ובחירותינו" לנו, שנעשו הענין 43ונפלאות כל ואילו .

א  היו זרה עבודה עובדי "מתחלה אינו של בותינו...",

ש"מתחיל  מפני ורק מצרים. יציאת לסיפור קשור
אבותינו") היו זרה עבודה עובדי ("מתחילה בגנות"

ל"וירד  עד לעבודתו נתקרבנו שאחרֿכך להמשיך צריך

כאן  להדגיש חשוב מדוע ברור: לא זה לפי מצרימה".
`edÎjexaÎyecwdy צריך לכאורה, לעבודתו? קרבנו

אברהם  (או: אנו כך)" (אחר ש"עכשיו לומר )44היה
ובעבודתו?! בה' ודבוקים קרובים

("מגיד") מצרים יציאת שלסיפור מובן זה מכל

ש" כך",mewndקרבנוeiykrחשוב "אחר רק לא – "
עד  ישראל דורות לכל בקשר אלא לאברהם, בקשר

כדלהלן. "עכשיו",

.Ê
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"...dcnry `ide":

להבין: צריך

לכלותינו" עלינו ש"עומדים אלו היו אילו א)
שלמרות  החידוש, היה מובן מישראל, יותר צדיקים
וזדים  רשעים הם אבל מידם". מצילנו "הקב"ה זאת
ושלום  חס יוכלו שהם המחשבה תעלה מדוע וכו',
שבח  לתת יהיה שצריך כך ישראל, את לכלות

מידם"?45והודיה  "מצילנו הוא אשר על לה'

בשביל  נברא בו אשר וכל הזה העולם אשר במיוחד
כנאמר  שנקראו 46ישראל, ישראל בשביל "בראשית

כדי  היא הגויים, כולל המציאות, כל שתכלית ראשית",
זאת, יודעים אינם עצמם הם אמנם, לישראל. לסייע
מקום  שיהיה כדי מובן: לכך והטעם בגלוי, זה ואין
וכדומה, ו"אתהפכא" "אתכפיא" של לעבודה לבחירה,
מן  וההצלה לאמיתותו. הענין את משנה זה אין אך
יכול  שאינו ענין היא לכלותינו" עלינו ה"עומדים

אחרת. להיות

בלבד... אחד "שלא הענין של הקשר מהו ב)
בפירוש  כאן הנאמר מידם", מצילנו והקדושֿברוךֿהוא

" xecלגבי lkay לס דוקא עלינו", עומדים יפור ודור
מצרים  בהגדה 47יציאת רק זה נוסח אומרים ומדוע ,

כמו  וישועה, הצלה של אחרים בזמנים ולא פסח בליל
וכדומה? פורים

עלינו  "עומד היה לא מצרים בגלות ואדרבה:
על  אלא גזר לא "שפרעה בהגדה כנאמר לכלותינו",

הכל".48הזכרים" את לעקור ביקש "לבן אשר בעוד ,
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פסחים 39) ובפיה"מ כו'. כופרין ומלפניו תרח בימי שם: ברמב"ם
היינו "איך ביאורי mcewשם כאן. להגש"פ ריטב"א גם וראה כו'". אברהם

וריש  סה"ב פ"א ע"ז הל' הרמב"ם לשון (וראה מא מ"ע לסמ"ג מהרש"ל
"אחר  מתחלה ד"ה שם רשב"ץ ראה אבל ג). בתרח הלכה לע"ז שעבד

.42 הערה לקמן וראה כו'". הכיר אביו (כתרח?)
יט.40) ע' הנ"ל הגש"פ ראה
אמונתם 41) חזקה מצרים ויציאת שם: לרמב"ם מנוח ברבינו אבל

קמט. אות שלמה בהגדה הובא רי"ד פי' גם וראה כו'.
המקום 42) שקרבנו האמת בדת "ומסיים שם הרמב"ם מלשון להעיר

שם  ע"ז בהל' מ"ש ע"פ אבל ליחודו". וקרבנו מהאומות והבדילנו לו
בימי  – לעבודתו" המקום קרבנו ב"ועכשיו זמנים ב' לפרש יש ספ"א
גם  כוונתו כי חו"מ, בהל' סתם לכך ואולי מצרים. גאולת ובזמן אברהם
הערה  וראה ועצ"ע. הנ"ל). מנוח ברבינו (כמ"ש מצרים גאולת זמן על

.44
שם.43) חו"מ הל' רמב"ם

מעצמו.44) הכיר שאברהם שמשמע ה"ג, שם ע"ז הל' רמב"ם ראה
בנו  בחר בפיה"מ: ועד"ז כו'". לו המקום "שקרבנו שם חו"מ בהל' אבל
בין  החילוק זהו ולכאורה לנחלה). לו ה' ובחרנו קאפאח: (ובתרגום הש"י.
הל' ברמב"ם כמפורש מצרים, גאולת בזמן להקירוב אברהם בימי הקירוב

בסופו. שם ע"ז
48 ע' חכ"ה שם). 79 (והערה ואילך 18 ע' ח"כ לקו"ש וראה

שם). 26 (והערה
להגבי'.45) ד"ה כ ע' הנ"ל הגדה ראה
בראשית.46) ר"פ פרש"י
הקב"ה 47) שהבטיח ההבטחה – ללפניו בהמשך בא בפשטות

בכמה  (כמ"ש יצי"מ על ההבטחה עם ביחד הבתרים בין לאברהם
הבטחתו). ד"ה יט ע' הנ"ל הגש"פ וראה מפרשים.

זה 48) אבל שם). בהגש"פ (ראה גו' חרבי אריק אמר שאח"כ אף
בההגדה. נזכר לא
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"כל  על היתה הגזירה כאשר אחשורוש, בימי וכן
ונשים...". טף זקן ועד מנער היהודים
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כל  על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה
עונותינו"?

טובות  ה"מעלות ארבעֿעשרה בכל א) להבין: צריך
מתבטאת  במה מוסבר אין הקודמות עלינו" למקום
להבהיר  המפרשים טורחים אף מהן ובחלק ה"מעלה",
סיני  הר לפני קרבנו "אילו (כגון: המעלה חשיבות את
במעלה  דוקא ומדוע התורה"). את לנו נתן ולא
הטעם  מפורט הבחירה", בית את לנו "ובנה האחרונה,

המעלה? של

הרי  המעלה, את להסביר זאת בכל רוצים ואם ב)
המעלה במפורש dheytdישנה הכתובה ביותר

העיקר 49בפסוק  – בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו
השכינה  השראת הוא נאמר 50במקדש הפסוק אמנם, .

הבחירה  בית על מדבר ההגדה ובעל המשכן, על
בית  מעלת אדרבה: אבל, לארץ, הכניסה שלאחר

בכך  היא המשכן, לעומת אפילו שם 51המקדש, שראו
השכינה השראת ניסים ygenaאת נעשו 52(עשרה

הענין  דוקא כאן נבחר מדוע המקדש). בבית לאבותינו
עוונותינו"? כל על "לכפר של

הוא  בתוכם" ש"ושכנתי לכך בנוסף מכך: יותר ג)
לכל  הקשורה מעלה זוהי הרי המקדש, בבית העיקר

כל על "לכפר אשר בעוד מעלה epizepeerישראל, היא "
עוונות  על לכפרה הזקוקים לאלו ?53רק

בהגדה), (גם הרגיל השם כאן נכתב לא מדוע ד)
המקדש" הבחירה"?54"בית "בית אלא

לבין  זו אחרונה מעלה בין הקשר מהו ועיקר: ה)
mixvnסיפור z`ivi הכניסנו" עד המעלות כל לגבי :

במדבר, היותם זמן שכל להבין, אפשר ישראל" לארץ

ממצרים  והיציאה הגאולה אין נושבת, לארץ הגיעם עד
לשונות 55מושלמת  שלאחר בכך גם מתבטא הדבר .
ולקחתי",56הגאולה  וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי,

סיים  הוא במצרים, למשה הוא ברוך הקדוש שאמר
הארץ..." אל אתכם הבחירה 57"והבאתי בית בנין אבל .

לגאולה?! לכאורה, קשור, אינו בירושלים

.Ë
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הוא: זה לכל ההסבר

ההגדה, את להתחיל וצריך לסדר יושבים כאשר
– ההגדה את אומרים (שאליו ה"בן" שיודע לפני

את לבנך) הגאולה,ihxtוהגדת של והניסים השעבוד
עליהן  לענות שצריך קושיות, מספר אצלו מתעוררות

iptl:"היינו "עבדים ההגדה אמירת

מצרים  יציאת גאולת היתה לא מדוע נצחית?58א)
שכשם  מובן, עלֿידיֿבשרֿודם, הגאולה היתה אילו
אבל  פעולותיו. גם כך ומשתנה, מוגבל עצמו שהוא
שה' הקדושֿברוךֿהוא, ידי על היתה מצרים יציאת

והיא zn`59אלקים ונצחיות, אמתיות פעולותיו וכל ,
יש  אפוא, מדוע, נצחית: גאולה להיות צריכה היתה
ודור  דור ש"בכל כלֿכך מרה זו וגלות גלות? אחריה
יותר? ואף מצרים בגלות כמו לכלותינו" עלינו עומדים

ישראל ה'.ב) שהבטיח כפי גדול" "ברכוש יצאו
שהוא  כפי ישראל, אצל עניות שיש אפוא, יתכן, כיצד
"דצריך" – עניים אורחים הסדר שולחן ליד רואה

ו"דכפין"?

"והגדת  הסדר, בליל ההגדה מצות יותרֿמכך: ג)
ובשולחן  תורה", דברה בנים ארבעה "כנגד היא לבנך",
תם  (וכן רשע גם אלא חכם, בן רק נמצא אינו הסדר

ידוע  וקשה: לשאול). יודע שהיו 60ושאינו שהרשעים ,
אפילה. ימי בשלושת מתו והם נגאלו, לא דור באותו

ממצרים שיצאו היהודים כיצד l`ואם רשעים, היו
ישראל  אצל רשע בן לפתע ?61מגיע
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ח.49) כה, תרומה
תרומה.50) ר"פ רמב"ן ראה
ובבנין 51) משכן לנו יש בו: וכל אבודרהם (להגש"פ), רשב"ם ראה

בו  נעשו בביהמ"ק כי גם פסח: ובזבח נסים. עשרה נתוספו המקדש בית
הם. נסים שהזכיר המעלות וכל הרבה נסים

מ"ה.52) פ"ה אבות
טוב 53) יעשה אשר בארץ איש שאין לפי שם: פסח זבח ראה אבל

יחטא. ולא
זו.54) גירסא שלמה בהגדה נוסחאות בחילופי ראה
פסח.55) זבח וראה

וֿז.56) ו, וארא
ח.57) שם,
ליצי"מ".58) "זכר בקידוש הזכיר שכבר
ה"ד).59) (פ"א, בתחלתו רמב"ם וראה יוד. יוד, ירמי'
כב.60) י, בא פרש"י יד. וארא תנחומא ג. פי"ד, שמו"ר
(61.(83 ע' תש"ה השיחות (ספר אדמו"ר מו"ח כ"ק שהקשה כמו

ובמפרשים) טז (יחזקאל הידוע  ע"פ הקושיא (ולחזק) לבאר ויש
מציאות  היתה לא הלידה שבשעת ומכיון ישראל, עם לידת הי' דביצי"מ

אח"כ. באו איך (כאלו) רשעים של
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אצל  היושב ההגדה, של שהרשע לומר איֿאפשר
בשלושת  במצרים שמתו הרשעים מסוג אינו השולחן,
לבן  בתשובה בפירוש נאמר בהגדה כי אפילה, ימי

ש"אילו נגאל".l`שםdidהרשע היה

הן  אלא בהבנה, שאלות רק אינן אלו שאלות
zerixtn יציאת סיפור ושל הסדר ליל של התוכן לכל

עצמו  להראות אדם חייב ודור דור "בכל אשר מצרים,
"יכין  ולפיכך מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו
כדרך  חירות דרך בהסיבה שישב מושבו מקום

אוכלים" והגדולים תורת 62שהמלכים היא והתורה .
כיצד  אבל אמיתית. להיות צריכה זו הרגשה ולכן אמת,
הוא  "כאילו באמת החירות את להרגיש יהודי יכול
נמצא  שהוא בשעה מצרים", משעבוד יוצא עתה
וישנם  לכלותינו", עלינו ש"עומדים במצב בגלות,
בדעת, עניים וגם בפשטות עניים ישראל, אצל עניים

רשע? בן ואפילו

.È

‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚

"הא  הקטע את מקדימים הבלבול, את לבטל כדי
סיפור  של הכללי לתוכן הקדמה שזוהי עניא", לחמא

היינו". ב"עבדים המתחיל מצרים יציאת

אבותינו שאכלו –xg`lהמצה ממצרים יציאתם
נקראת – שיצאו..." עד להחמיץ הספיק בקטע "שלא

אבהתנא mixvnc"דאכלו `rx`a להדגיש כדי ,"
מצד  והיהודים מושלמת היתה לא ממצרים שהיציאה

במצרים. נשארו כאילו עצמם

כל  דכפין... "כל הקטע: להמשך ההסבר זהו
ומציאות  עניים, של מציאות שישנה העובדה – דצריך"

ועבדות  גלות עבדין", השתא הכא... "השתא ,63של
שבני  – דמצרים" בארעא ש"אבהתנא מכך תוצאה היא

מצרים. משעבוד לגמרי יצאו לא ישראל

יציאת  הועילה מה אםֿכך, השאלה: מתעוררת
"דרך  הסדר את לערוך צריך כך שמשום מצרים,
"השתא  שאמנם ואומרים, ממשיכים כך על – חירות"?

ואמנם  דישראל", בארעא הבאה "לשנה אבל הכא",
גאולת  חורין": בני הבאה "לשנה אבל עבדין", "השתא

הגאולה  צינור את פתחה לגאולה 64מצרים המביא
בני 65השלימה  דישראל... בארעא הבאה "לשנה –

חורין".

יציאת  סיפור מצות את לקיים עתה אפשר לכן
עצמו  את להראות אדם "חייב ואת זה בלילה מצרים
בשלימות. מצרים" משעבוד יוצא עתה הוא כאילו
"כאילו  של באופן זו מצוה קיום עלֿידי ואדרבה,
של  ממצב יוצא הוא מצרים" משעבוד יוצא הוא...

כידוע  חורין. בני של למצב עד מצרים שמאז 66שעבוד
הזמן  כל יוצאים העתידה, לגאולה ועד מצרים יציאת

ממצרים.

"מגיד" בתחילת מיד המודגשת זו, כללית נקודה
בסיפור  יותר מפורטת דלעיל, השאלה את להסיר כדי

כדלהלן. נשתנה, מה שאלת לאחר מצרים, יציאת

.‡È

ÌÏÂÚ‰ ÍÂÎÈÊ Y ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ‚ ˙¯ËÓ

חז"ל  אומרים נתן 67כידוע, שהקדושֿברוךֿהוא ,
שישתעבדו  מבקש אתה "במה הברירה: את לאברהם
הקדושֿברוךֿ או – ואברהם בגלות", או בגיהנם בניך

השונות  הדיעות שתי לפי במקום 68הוא, בגלות בחר –
גיהנם.

וגלות  הגלות, שתוכן מובן, דומה מכך מצרים,
החטא. וכפרת מירוק – הגיהנם ענין של לתוכן

שורש  היה ולכפרה, למירוק נזקקו שעליו החטא,
הראשון  החטא החטאים, הדעת,69כל עץ חטא –

לרקיע  מהארץ השכינה לסילוק נאמר 70שגרם לפיכך .
הדעת, עץ חטא לאחר כי לאברהם, החטא מירוק  על
עוד  היו לרקיע, מהארץ השכינה להסתלקות שגרם
השכינה  לסילוק גרם מהם אחד שכל חטאים ששה
שהתחיל  והראשון השביעי. לרקיע עד לרקיע, מרקיע
אברהם  היה למטה מלמעלה השכינה את להחזיר

לשישי  שביעי מרקיע אותה שהוריד לכן 67אבינו, .

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

ס"ז.62) סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
צפון).63) ד"ה ג' (לימוד בתחלתו להחיד"א הרגל שמחת ראה
וראה 64) המאמר. בסוף שם וראה רפי"ב. תש"ח צאתך כימי ד"ה

מעלה  בנ"י קבלו מצרים דבגאולת דמבאר פס"א למהר"ל ה' גבורות
שם  (וראה כלל זה מבטל שלאח"ז דגלות המקרה ואין חורין דבני עצמית
קפה  ע' הנ"ל "ביאורים" עם הגש"פ וראה א. מ, זח"ב ועיין פנ"ב).

ואילך.
גאלנו 65) "אשר בברכת "מגיד", סימן של בסיום בגילוי מודגש וזה

ועל  גאולתנו על חדש שיר לך ונודה כו' יגיענו כו' כן כו' ממצרים כו'
העתידה). הגאולה על (שקאי נפשנו" פדות

בתחלתו.66) שם צאתך כימי ד"ה
וש"נ.67) כא. פמ"ד, בב"ר ועד"ז ז. פנ"א, שמו"ר
שם.68) במדרש
ועוד.69) סע"א. קעז, ואילך. ב קעה, של"ה בארוכה ראה
ה'שי"ת.70) לגני באתי ד"ה וראה וש"נ. א. פ"ה, שהש"ר
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החטא, של המירוק ששלימות לו, דוקא נאמר
החטא, כלפני למטה השכינה תהיה שבאמצעותו

מצרים. גלות עלֿידי יתבצע

האחרונה  הגלות מצרים גלות היתה זכו, אילו
היה  "ולא שלימה, היתה ממצרים והגאולה והיחידה,

בהן" שולט המות מלאך ולא החטא.71גלויות כלפני ,

לכפרה  מצרים גלות הביאה לא למעשה, אבל
ה'72המושלמת  ב"ויוציאנו הכרח היה ולכן כדלהלן, ,

משם dwfgאלקינו cia מצד כי הדין. מידת נגד – "
ושעבוד  גלות מטרת שאם טענה, היתה הדין מידת
שלפני  למצב עד והעולם ישראל וזיכוך בירור – מצרים

לגאולה. מקום אין בשלימות, הושגה לא – החטא

.·È

'‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ‰¯˘Ù‡˙‰ ÌÈ¯ˆÓÓ ‰‡ÈˆÈ‰

" בלשון הדיוק מובן `epiwlבכך 'd ep`iveie משם
עדיין  ראויים ישראל היו לא מצבם לפי חזקה": ביד

כידוע  במצרים,73לכך. ר"ל, שקועים, היו שישראל ,
רגע  עוד במצרים התעכבו ואילו טומאה, שערי במ"ט

ח"ו. נגאלים היו לא הם אחד,

הזקן  אדמו"ר שמסביר כפי החסידות, ,74בלשון
"כי של באופן מצרים יציאת ,75העם"gxaהיתה

שהרע  בתקפו "מפני היה עדיין ישראל שבנפשות
עליהם  ש"נגלה מצד באה והגאולה השמאלי". בחלל
את  ועורר הקדושֿברוךֿהוא", המלכים מלכי מלך
מרוח  התפתו לא שוב והם שבהם. היהדות נקודת
יכולים  הם זה שבמצב האמת", על ה"מכסה השטות,
ל"ברח  גרם וזה – הקדושֿברוךֿהוא אל להתקשר

בתניא  כמוסבר (שדרגת 76העם", שבקלים קל שאפילו ,
גלות  בבחינת אצלם היא האלקית שבנפש "החכמה"

בדרגת  הנוגע בדבר באמונה, בנסיון הנתקל ושינה),
ופועלת  משנתה ניעורה "היא שבנפש, ה"חכמה"
ה'. שם קדושת על נפשם מוסרים הם וגם פעולתה",

.‚È

ÌÏ˘ÂÓ ÂÈ‡ ÍÂÎÈÊ‰ ÂÈ˘ÎÚ

הקדושֿברוךֿהוא  הוציא לא "אילו אומרים לפיכך
בנינו  ובני ובנינו אנו הרי ממצרים אבותינו את
היתה  לא אילו כי במצרים", לפרעה היינו משועבדים
גלות  היתה הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי ממצרים היציאה

נמשכת  והמירוק 77מצרים הבירור שלימות להשגת עד
העתידה. לגאולה עד –

הראשונה  הדיעה לפי יותר מודגש של 78זה
היו  זרה עבודה עובדי "מתחילה – בגנות" "מתחיל

אל eiykreאבותינו הקירוב לעבודתו": המקום קרבנו
גם הוא עבודה eiykrהקדושֿברוךֿהוא עלֿידי לא

ש"קרבנו עלֿידי אלא .79לעבודתו"mewndעצמית,

גם  רשע בן של מציאות תיתכן כיצד מובן, בכך
"בכל  של מצב יתכן ומדוע מצרים, גאולת לאחר עתה,
אינו  ואיומם לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור
מידם", מצילנו ש"הקדושֿברוךֿהוא מפני רק מתבצע

זיכוך 80כי  של המטרה מושגת אינה עוד כל כדלעיל, ,
הרע  מן לגמרי מזוככים ישראל אין עדיין מושלם,
הדין  מידת מצד קיימת ולכן רשע) בן אפילו (וישנו

לכלותינו". עלינו "עומדים של אפשרות

.„È

"Â˙Â‡ ÂÚ¯ÈÂ"

שישראל  יתכן כיצד השאלה: מתעוררת כאן אך
עד  מצרים, של וברע בטומאה "שקועים" כך כל היו
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שיש 71) י"ל אבל העגל. חטא לענין הוא ושם רפל"ב. שמו"ר
"פסקה  רק שבמ"ת לפי הי' העגל לחטא האפשריות כי זל"ז, שייכות
לקו"ש  (ראה "למעלה" מצד רק הי' הזיכוך כי א), קמו, (שבת זוהמתן"

וש"נ). ,10 ע' חי"א
וכו'72) התורה לקבל שיוכלו ובהעולם בישראל הזיכוך שפעל אף

ואילך. א עד, תו"א –
עבדים 73) פי' להגש"פ ריטב"א גם וראה ל. ע' הנ"ל בהגש"פ נסמן

ובכ"מ. היינו.
ספה"ע 74) פסח, (ע' במפתחות כמסומן לקו"ת ספל"א. תניא

ובכ"מ. פי"ג. שם צאתך כימי ד"ה ושבועות).
ה.75) יד, בשלח
פי"ט.76)
(77– הנה ישובו רביעי ודור שנה ת' בסיום הגאולה שהובטחה ואף

(לולא זו יציאתם לאחרי יאמר d"awdyהרי "אמר טבעם) מצד – הוציא
ובמכש"כ  ה), כא, (משפטים חפשי" אצא לא אדוני.. את אהבתי העבד

לאחרי d"awdשאפילו `ivedy'גו ויאמרו ישראל "בני בכו הרי ממצרים

וכמה  דֿה) יא, (בהעלותך חנם" במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו
"אילו`exnפעמים הנה ד), יד, (שלח מצרימה" ונשובה ראש l`"נתנה
גםd"awdהוציא טבע) (ע"פ היו –miyerכו'" למצרים ושבים כן

מבנ"י  כו"כ משיבת ולהעיר – במצרים". לפרעה היינו ו"משועבדים
ואילך). מב (ירמי' ירמי' ציווי היפך למצרים

"כיצד 78) בתחלה זה הביא שם חו"מ הלכות שברמב"ם ולהעיר
ממשיך) (ואח"כ ומספר אנציק'okeמתחיל וראה כו'". ומודיע מתחיל

שם. 53 והערה 73ֿ4 חכ"א לקו"ש וראה וש"נ. שם.
וכבב"ר 79) המקום, קרבנו – באברהם דגם ההגדה בעל דכוונת וצ"ל

הוא  אני לו ואמר הקב"ה עליו הציץ כו' אומר אברהם שהי' "לפי רפל"ט
העולם". בעל

בשלימות, נזדככו לא מצרים שבגלות שהטעם אדרבה, י"ל ועפ"ז
ד" באופן הי' אברהם אצל "מתחלה" גם mewndכי epaxw."לעבודתו

לפי'80) השמים שער ובסי' שמורה). (מצה ב קסא, של"ה גם ראה
שעמדה. והיא
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להשיב  כדי ממצרים? לצאת עצמם מצד יכלו שלא
"וירעו  ומדגיש: ההגדה בעל ממשיך זו לשאלה

שפירושו  עשו81אותנו", שהמצרים ,epze` ולכן לרעים,

לכך  גרמו המצרים לנו": "וירעו ולא "אותנו", כתוב
עצמם  מצד שישראל כזה, "רע" ישראל אצל שיהיה

היה  שצריך ה"רע" מן יותר אליו, מגיעים היו לא
מצרים. ושעבוד גלות באמצעות להזדכך

את  הענישו מדוע השאלה על לתירוץ דומה זה דבר

את  במעשיהם יישמו הם אשר בעוד ומצרים, פרעה
שאחד  אותם", וענו "ועבדום לכך 82הגזירה ההסברים

אצלם  סבלו שישראל מפני להם הגיע שהעונש הוא,
מלמעלה.iyewמ  עליהם נגזר שלא השעבוד,

.ÂË
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גלות  אם לשאול: אפשר לעיל האמור כל לאחר אך

הגדולה  המעלה מהי הראוי, לזיכוך גרמה לא מצרים
"מסיים  לכן מצרים? יציאת וסיפור מצרים יציאת של

בית את לנו "ובנה כל dxigadבשבח": על לכפר
עוונותינו".

היא  האמיתית אינו 83הבחירה הדבר כאשר דוקא

של  חפשית בחירה עקב רק אלא שונות, מסיבות נבחר
בחירה יתברך efהבוחר. עצמותו אצל רק ,84אפשרית

ומצד  עליו, המשפיעה לו מחוץ מציאות כל שאין
ליעקב" עשיו אח "הלוא ית' מצד 85עצמותו ורק ,

את  "ואוהב – ישראל בעם ה' בחר חפשית בחירה

שנאתי". עשיו ואת יעקב

שישראל 86כלומר  מכך הוא הבחירה ענין שורש  ,

ישראל  – ית' עצמותו עם כביכול, אחד, דבר הם
למטה  מתגלה הבחירה חד. כולא וקודשאֿבריךֿהוא

הם 87באופן  ליעקב", עשיו ש"אח נראה שבחיצוניות ,

שנאתי". עשיו ואת יעקב את "ואוהב זאת ובכל שוים,

בחיצוניות  מצרים: ויציאת גלות משמעות זוהי

חזקה  ביד ה' פעל ששם בעולם, שנראה כפי ובגלוי,
ישראל  נשארו שאילו הדבר נראה – הדין" מידת "נגד

מצד  כלומר, נגאלים. היו לא הם במצרים רגע  עוד

עשיו  "אח – מצרים ליציאת ראויים היו לא הם דרגתם
עובדים..." והללו עובדים.. "הללו – אבל 88ליעקב" .

ית' מעצמותו הדבר נובע ובאמת, שהוא 89בפנימיות ,

עמו  אחד עצם שהם מפני בישראל, ,90בוחר
יכול"91ו"להחליפם  איני אחרת .92באומה

.ÊË
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מתאפשר  הבחירה" "בית ידי על מדוע מובן זה לפי
"xtklעלlk:ומחילה סליחה רק ולא עוונותינו",

ניכר  כשאין בעולם, ההשתלשלות" "סדר של בדרגה

הנפרד  לבן בדומה ה', עם ישראל איחוד בגלוי
כדי 93מהאב  כפרה צריכים שם פוגע, שהחטא ובמקום ,

xiqdl מצד אבל וגלות, שעבוד באמצעות הלכלוך, את
באמצעות  ה' עם ישראל של האמיתית ההתקשרות

"לכפר dxigaה" – החטא ומירוק הכפרה נעשים הרי ,"

כ 94(בשלמות  במילא, עוונותינו", כל על זו ) בדרגה י
פוגעים  ועוון חטא שגם 95אין לכך גורם וזה .

נפשם.ielbaבמציאותם תזדכך

ובהדרגה: בסדר הדבר מתבטא שבעולם, אלא,

היא  שהגאולה נראה היה מצרים ויציאת גלות בזמן

חזקה", "ביד צורך ויש העם", ברח "כי של באופן
היה  הקדושֿברוךֿהוא מבחירת נבע זה שדבר והגילוי,

בית את לנו "בנה epizeperכאשר lk lr xtkl dxigad."

לא  ששם כפשוטו, הבחירה לבית גם קשור זה דבר

אלא  ויסורים, שעבוד באמצעות הכפרה היתה
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ובכ"מ.81) שם). השמים שער בסי' (ועד"ז א קסב, שם של"ה
יד.82) טו, לך רמב"ן
(83.290 .127 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש .220 ע' שלום תורת ראה

ועוד. ואילך. 5 ע' חי"א לקו"ש .324
ב.84) לח, אמור לקו"ת גם ראה
בֿג.85) א, מלאכי
(86.282 ע' חי"ט לקו"ש ראה
השגחתו 87) להראות כדי שעמדה: והיא פי' מאבודרהם להעיר

דפנימיות  וי"ל מידם. אותם ומציל אויבים דור בכל להם מקים בישראל
– מדריגתם שמצד היינו אויבים להם שמקים שזה הוא, בזה הפירוש

ליעקב". עשו "אח נראה בחיצוניות
פמ"ג,88) שמו"ר כח). יד, בשלח ראובני בילקוט (הובא ב קע, זח"ב

ועוד. ח.

שהגאולה 89) – בפנים) לקמן (הובא ערב וע' רס, ע' בא אוה"ת ראה
מאתעדל"ת. לגמרי שלמעלה אתעדל"ע מבחי' באה בניסן

ואילך)90) 74 (ע' חי"ב בלקו"ש משנ"ת ע"ד הוא בפנים המבואר
ע"ש. בתחתונים, דירה בענין

ועוד.91) ואילך. סע"א פז, פסחים וראה ג. רבה דרות פתיחתא
כי 92) ואילך), 2 (ס"ע חי"א בלקו"ש למשנ"ת סתירה שאי"ז ומובן

ובחירה  ביצי"מ נתגלתה בנים בחי' ובפרטיות בזה, מדריגות שכמה מובן
בפנים. לקמן וראה במ"ת.

ד).93) סב, ר"ה (לקו"ת כלל ית' מאתו נפרדת אינה שהנשמה אלא
פ"ב.94) אגה"ת ראה
יום 95) של שעיצומו לזה התשובה שע"י דכפרה החילוק ובדוגמת

חי"ט  לקו"ש וראה ואילך. 131 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה – מכפר
שם). יו"ד (ובסעיף ואילך 428 ע'
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בחירתו  נתגלתה שם כי הקרבנות, של 96באמצעות
הקדושֿברוךֿהוא.

ומסיים  בגנות ל"מתחיל בפנימיות הפירוש וזהו
נראה 97בשבח" מצרים יציאת וסיפור ההגדה בתחילת :

מצד  למטה, היהודים כאילו מלמעלה, היתה שהיציאה
שגם  בשבח", ו"מסיים לגאולה. ראויים היו לא דרגתם,
על  לכפר הבחירה "בית – האמיתי הענין נתגלה למטה

כדלעיל. עוונותינו", כל

.ÊÈ
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"להראות  של באופן מצרים יציאת סיפור באמצעות
מצרים", משעבוד יוצא עתה הוא כאילו עצמו את
בפועל  יתקיים להיגאל" עתידין ש"בניסן לכך זוכים

יהושע dfבניסן רבי במדרש 98כדעת הכריעו,99(אשר

סתמי  באופן המחלוקת),100וכתבו הבאת ללא כדעתו,
שהגאולה  להיגאל", עתידין ובניסן נגאלו ש"בניסן
מאתערותא  לגמרי "למעלה שהוא ממקום נובעת

תשובה" מבחינת גם למעלה דהיינו ,101דלתתא,
לה  שיש גאולה – זכר" "יולדת נובעת זו שמדרגה
מזריע  איש כאשר אפילו נצחית, גאולה קיום,

באה 102תחילה  היא כאשר מלמעלה.,

"לשנה  דישראל", בארעא הבאה "לשנה ומתקיים
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמסביר כפי חורין", בני ,103הבאה

הדברים  אלא הבאה, לשנה עד ח"ו לחכות צורך שאין
בשנה  נהיה וממילא זה, בניסן ומיד תיכף יתקיימו
שיר  לך "ונודה חורין ובני דישראל, בארעא הבאה

זכר  (לשון נפשנו.104חדש פדות ועל גאולתנו על (

(e"kyz gqtd bgc 'a lil zgiyn)
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"הלכות96) – ביהמ"ק הל' קורא שהרמב"ם dxigadלהעיר zia,*"
הוא  מקדש בנין מצות כ) מ"ע בסהמ"צ ועד"ז בתחלתו. (שם לדעתו והרי
כדעת  (ולא כו'" הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן לה' בית "לעשות
השכינה  מנוחת מקום הוא במשכן החפץ דעיקר 50 הערה הנ"ל הרמב"ן
ח"ד  [המתורגם] לקו"ש ראה אבל ואילך . 120 ע' חי"א לקו"ש ראה –

.(469 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש .24 הערה 330 ע'
לשון 97) גם וראה .21 הערה לעיל (נסמן הרשב"ץ שלדעת ולהעיר

בשבח. הסיום זהו כפשוטו שגם לכאורה משמע שם) הנ"ל המאירי
א.98) יא, ר"ה

יא.99) פט"ו, שמו"ר
הלשון 100) רנט) (ע' בא ובאוה"ת פ"א. ה'ש"ת הזה החודש ד"ה

כר"י". "סתם
ערב.101) ע' רס. ע' שם אוה"ת
רני 102) סד"ה תו"א בה. יולד ואיש איש ה) פז, (תהלים כמ"ש

(הנ"ל). ערב ע' אוה"ת (בסופו). וביאורו (הב') ושמחי
שם.103) תש"ה השיחות ספר
ב.104) קטז, פסחים ונאמר תוד"ה ראה

`iady s` .ozlgza mikln 'ldae .("dcear zia" gt`we xilrd mebxza la` .epiptl) my v"ndq ."dxigad zia zepal" k r"n cid xtq yixa zevnd oipna k"ke (*
.my ixtqe (a ,k) oixcdpqa `aedy "'eb `"d xgai xy` mewnd 'ide" (`i ,ai d`x) aezkd `le ."ycwn il eyre" aezkdn devndc xewn (my v"ndqe cia) skiz
azk g"adia 'ldl zxzekda zevnday xirdle .jli`e 317 'r f"hg [mbxeznd] y"ewl dkex`ae .g"adia 'ld yix n"qk d`x .my r"n ifnxe bqw r"n b"nqake

.jli`e 83 'r c"kg y"ewl .dkex`a jli`e 142 'r h"ig y"ewl d`xe ."ycwnd zia zepal"

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' ניסן, תשי"ד
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו אד"ש עם המוסגר בו. ובטח בינתים נתקבל מענה מהמזכירות 
על שאלתו בנוסף על מכתבי מאז.

בודאי עושים תכנית ופראגראם איך לנצל ימי הפסח הבע"ל להפצת המעיינות חוצה ולהמשיך 
את אלו העומדים בחוץ פנימה ושיומשך כ"ז על ]כ[ל השנה כולה, וכלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר: שטענדיג, 

עיין שיחת חג הפסח תש"ג, הועתק בהגדה הוצאת קה"ת בסופה.

מציע אני ללמוד בימי חג הפסח הבע"ל את מאמרי פסח תש"ד הנדפסים עתה, ונדפסו ג"כ 
בקונטרס בפ"ע זה מכבר והוא קונטרס צ"א.

בברכה לחג פסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב תלמידיו ומושפעיו שיחיו.
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את אומרים  אבות מפרקי פרק  כל שלפני ישראל , מנהג

שנאמר1המשנה הבא  לעולם  חלק  להם יש  ישראל 2"כל 

מעשה מטעי נצר ארץ  יירשו לעולם צדיקים  כולם ועמך
השכר (אודות המשנה  שתוכן מובן, שמכך להתפאר". ידי 

ללימוד כהקדמה  ביחוד  נוגע  הבא ) לעולם  יהודי כל של

אבות . מסכת 

על השכר הוא הבא  עולם  הרי  להבין: עבודתlkוצריך

"מילי קיום על רק  לא – פרטיה  לכל  ומצות  התורה 
דוקא זו משנה  אומרים מדוע  כן, ואם  – כהקדמה3דאבות "

אבות מסכת  ?4ללימוד

.·
˙Â·‡ ˙ÎÒÓ Ï˘ ‰ÎÂ˙· ˙ÂÂˆ˜ È˘

קצוות : שני מצינו אבות  מסכת  של להוראות  בנוגע 

עובדיה ר' בלשון – הוא  המסכת  תוכן אחד, מצד

התורה ",5מברטנורה "ממצות  שאינם  ומדות" "מוסרים –
שבדו .. ספרים חברו כן גם  העולם  אומות ש "חכמי ועד

חברו"; עם  האדם יתנהג  כיצד המוסר בדרכי מלבם

ושפלות חומריות  מצד הוא  אלה  מענינים  להזהר שההכרח 
רעות ... למדות  להביא  העלולים  .6האדם

חז"ל אומרים לאידך  למהוי7אך דבעי  מאן "האי ,
מילי .. לקיים  עליו] חסיד, להיות  [=הרוצה  חסידא 

שייכות אבות  מסכת  של שההוראות כלומר, דאבות ",
הדין. משורת  לפנים ה ' את העובד "חסיד", לדרגת 

בנוגע  גם  מצינו אלה קצוות אבות :cenillשני מסכת 

פסח  בין בשבתות  זו מסכתא  שלומדים  מהטעמים
"התאוות מתעוררות  בו זמן שזהו כיון הוא , דוקא, לעצרת 
תוכחות "מלאה  שהיא  זו מסכת לומדים  ולכן הגופניות ",

טובה ..." מדה  כל אחר לרדוף  האדם .8ומעוררת 

כי הוא , ישראל מנהג  לאידך, icediאמנם  lkמהקטן –
הגדול עד העבודה , בתחילת  רק  הנמצא  שבקטנים,
לומדים – הגופניות " מ"תאוות  לגמרי  הנעלה שבגדולים ,

זה . בזמן אבות  פרקי

טמון – ביניהם והקשר הקצוות  בשני וההסבר
כדלקמן. הבא ", לעולם  חלק  להם  יש  ישראל "כל בהקדמה 

.‚
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במשנה הידוע  הביאור פי  על זה  :9ויובן

התחיה עולם  – פירושו הבא " נשמות*9"עולם  ,
חלק להם  יש  ישראל "כל במשנה  החידוש  וזהו בגופים .

השכר הבא": אינו10לעולם  – הנשמות  עולם  – עדן גן של
אינם כלל אשר כאלה  שישנם  (ועד  ישראל " ב "כל שוה 

לגןֿעדן עולם11זוכים  – הבא העולם  זאת  לעומת  ;(
"בשוה (בעיקרו) הוא  – בגופים יהיו כשהנשמות התחיה ,

ישראל" "12לכל  ,lkלהם יש  הבא "wlgישראל .13לעולם 
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חלק. ר"פ סנהדרין (1
כא. ס, ישעי' (2

למהוי  דבעי ל"מאן שייך דאבות מילי שקיום מכיון ואדרבה, (3
`ciqg בשביל פרס) לקבל (ע"מ אינה שעבודתו מובן, – א) ל, (ב"ק "

לשמה. כ"א דעוה"ב, השכר
יש  דחסידותא, מילי הן דאבות שהוראות מכיון כי י"ל, בפשטות (4
זו  משנה מקדימים ולכן מישראל: לכאו"א שייכות שאינן לטעות מקום

" מעלת ע"ד שמזה lkהמדברת לעוה"ב), חלק יש (שלכולם ישראל"
לקמן  וראה דאבות. מילי לקיים (ומחובתו) מישראל כ"א שביכולת מובן

וא"ו. סעיף בפנים
המס'. בריש (5

זו. משנה בביאור  המס', בריש להמהר"ל חיים דרך בארוכה ראה (6
שם. ב"ק (7

בהקדמה. שמואל מדרש (8

חיבור  ופ"ד. ואילך) (ה"ו פ"ג להרמב"ם תשובה הל' עייג"כ (9
ועוד. להמאירי. התשובה

הנסמן  וראה כאן. שמואל מדרש שם. סנהדרין (ועוד) רע"ב (9*
.26 הערה לקמן וראה .1 הערה ח'* סי' וביאורים בתשובות

ד). מו, שלח לקו"ת (וראה ב עג, יתרו תו"א לקמן: בהבא ראה (10

ואילך. א'קיב ע' ח"ב תער"ב המשך פ"א. וה'ש"ת עטר"ת ישאלך כי ד"ה
שם*. וביאורים תשובות בארוכה וראה

לג"ע. נכנס אחר הי' לא ר"מ תפלת דלולי ב) (טו, חגיגה ראה (11
בג"ע". (הרשע) חברו וחלק חלקו "נטל א) (שם, חגיגה וראה

דאף שם, תער"ב המשך וראה שם. הלקו"ת ל' בתחה"מ 12) שגם
עיי"ש. לתחה"מ, ג"ע בין בזה חילוק יש מ"מ מדרי' חילוקי יש

עוה"ב  לחיי ומזומן עוה"ב בן – זו מדרגא שלמעלה אלה ויש (13
מנה. מאתיים דבכלל וי"ל שם). לסנהדרין רז"ל מאמרי שער (ראה

.anw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*l"end.
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הוא לכך בלי*13הטעם  נשמות – עדן שבגן השכר :
התורה לימוד על (בעיקר) הוא  – בעיקר14גופים  הקשור ,

dnyplבעיקר היא המתים  תחיית אך שלה ); השכל  (ולכח
ובאמצעות עם  הנעשות  המצות , קיום  על דוקאsebdשכר

ביחד היא  כאשר  כך על השכר את הנשמה  מקבלת (שלכן
הגוף ) .*14עם 

להיותzbydaeומאחר  (וצריכים  קיימים )15התורה 
אל הקצה  מן – ועד לשני, אחד יהודי  בין הבדלים 

–16הקצה זו עבודה בשכר שוים  אינם ישראל" "כל לכן ,
עדן; גן

של ענין הוא  המצות  קיום  עיקר  כן שאין ,diyrמה 
אכן יהודי וכל לעשותו, אחד כל של dyerשבאפשרותו

רז"ל (כמאמר עד מצוות , ומקיים בפועל שאפילו17זאת  (
שעבודת ומכיוון – כרמון" מצוות "מלאין  ישראל פושעי

ישראל בכל  קיימת  להם16המצות יש  ישראל  "כל  לכן ,
הבא ". לעולם  חלק 

.„
˙ÂÓˆÚ‰ ˙ÂÂÎ ˙‡ ˘Á È„Â‰È ÏÎ

להבין: צריך אמנם

תחיית (שלאחר) בזמן הוא השכר תשלום ועיקר היות 
יותר נעלה  המתים  שבתחיית  שהשכר  מובן, המתים ,
כך עם  איפוא, מתיישב  זה  כיצד – בגןֿעדן מהשכר 
(השגת יותר נעלה  עבודה  אופן על שכר  הוא שגןֿעדן
השכר ואילו יהודי , בכל שוה  בצורה  שייך שאינו התורה )
עבודה המצוות , עשיית  על הוא  המתים  תחיית  של

ישראל ? בכל קיימת שלכן בהרבה , "פשוטה"

בזה : הביאור

בעניני שוים  ישראל שכל לכך החיצוני  שהטעם  למרות 
זהו שכן הכחות, מכל נמוכה  שהעשיה  מכיון הוא  עשיה ,
– שבמוח והשגה הבנה  ולא הלב  רגש  מכריח שאינו ענין

מצד הוא לכך, הפנימי הטעם בעשיהdlrndאמנם  שישנה

אבות במסכת  המשנה  ובלשון עיקר :18– המעשה 

לו דירה  יעשו  שישראל היא, העליונה  הכוונה  פנימיות 

למטהmipezgzaיתברך תחתון שאין התחתון בעולם ֿהזה  ,
וכמאמר19ממנו זו20, וכוונה  תחלה. במחשבה  מעשה  סוף  :

שעל המצות , מעשה של העבודה  עלֿידי בעיקר  מתבצעת 
כמבואר העולם, ועניני הגוף  וזיכוך בירור  נפעל ידם 

בארוכה .21בתניא

(המובא הכתוב  בלשון – הם ישראל שכל ומכיון
ה של ידי" מעשה  מטעי "נצר – במשנתנו) קדוש ֿכראיה 

מרגיש  – בפועל.lkברוך ֿהוא  ומבצעה  זו כוונה יהודי
לשני אחד יהודי בין הבדלים קיימים  ה"גילויים " בדרגת 

אך אליהם), כלי אינו שכלל אחד  להיות שיכול (ועד
דירה יתברך לו "לעשות  העצמות  לכוונת בשייכות

נרגש שזה – כלezeinvraבתחתונים " בזה – היהודי של
שווים .22ישראל 

.‰
È„Â‰È Ï˘ ÛÂ‚· Y ‰"·˜‰ ˙¯ÈÁ·

הוא הבא  בעולם  השכר שתשלום  לכך הטעם  גם זהו
דוקא : בגופים  לנשמות 

לו שתהיה  היא הקדוש ֿברוךֿהוא  שכוונת  זה מצד

בישראל גם  הדבר  משתקף  בתחתונים , שהם23דירה –
הקדוש ֿברוךֿ שבחירת  – העצמות עם  אחד דבר כביכול

גם) אלא  נשמתם , בחירת  רק (לא היא בהם  ;mteba24הוא 

שאינה נצחית  מציאות  הוא היהודי  של גופו גם  [שלכן 

וכידוע לוז"25נפסדת , ומ"עצם נפסדת , אינה  לוז" ש "עצם
המתים ]. בתחיית  כולו הגוף  יבנה זו

העולם , וזיכוך בירור של העבודה  תסתיים  כאשר  ולכן,

גם גילוי לידי תבוא – יתברך לו דירה  יהיה והעולם 
שלכן בגופם, (גם ) הקדוש ֿברוךֿהוא  בחירת בישראל

בגוף . (גם) יהיו הבא  עולם  של נצחיים  החיים
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כי  הטעם, מבאר שם) תו"א (וראה הנ"ל ישאלך כי בד"ה בג"ע *13)
סוכ"ע  מבחי' – ובתחה"מ התחלקות, בה שיש ממכ"ע מבחי' מאיר
שסיבת  מובן, אבל בשוה. ישראל לכל מאיר ולכן מהתחלקות שלמעלה

בין ב xkydהחילוק החילוק מצד היא ותחה"מ המביאות zeceardדג"ע
בתו"א  במ"ש הפי' כ"ה (ולכאורה בפנים כדלקמן הנ"ל, שכר סוגי ב'
שער  אמ"ב וראה כרמון. מצות מלאים ישראל פושעי אפי' זו ובבחי' שם:

פכ"ה). הק"ש
סע"א) (נח, פמ"א (תניא התורה לימוד ישנו בג"ע אשר להעיר (14

מצות. קיום שם ואין הבאה) שבהערה מקומות וראה וזהר. מגמ'
פ"א. ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ – ובארוכה סי"ז. אגה"ק ראה (14*

ובכ"מ. הנ"ל. ישאלך כי ד"ה
ורגל. כו' ראש צ"ל הקומה לשלימות שהרי (15
ועוד. תער"ב. שהקדימו בשעה סד"ה ראה (16

בסופה. חגיגה (17
מי"ז. פ"א (18

פל"ו. תניא (19
ועוד. ויגש. ר"פ תו"א וראה דודי. לכה פיוט (20

פל"ז. (21
(סה"מ  תרצ"ד בחוץ חכמות ד"ה ב. יד, (תו"א מהמבואר להעיר (22

כל. בפי שגור ש"ש ולכן בהתגלות הוא שהמאור פ"ב) ח"ב) קונט'
ל') ע' ח"א ב"התמים" (נדפס אדמו"ר מו"ח כ"ק ממכתב להעיר (23
התכלית  בהאדם כמו"כ התחתון עוה"ז הוא התכלית שבעולמות דכשם

ע"ש. המעשה, כח בעיקר הוא
ואילך. 120 ע' שלום תורת השיחות ס' – ובארוכה פמ"ט. תניא (24
טז, (ב"ק והוא תוד"ה ועוד. ב. כח, זח"ב וש"נ. ג. פכ"ח, ב"ר (25

ב).
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ישראל) (כל זו משנה מקדימים  מדוע  יובן זה  פי על
אבות : מסכת  ללימוד

המביא – אבות  מסכת  ולימוד קיום  כיצד לבאר  כדי 
מקדימים יהודי, לכל  נוגע  – הגוף חומריות וזיכוך לבירור
התחיה , (עולם  הבא" לעולם  חלק  להם  יש  ישראל ש "כל 

ש (גם ) מאחר  בגופים ), הואsebdנשמות  ישראל" "כל של
הקדוש ֿברוךֿהוא של ידי " דוקא26"מעשה  ואדרבה , ;

iciב " dyrn" ה קיים "x`tzdl" מעשה "סוף  שדוקא  לפי ,"
תחלה ". "במחשבה  הוא 

ממנה להבטל יכול אינו יהודי שום לקיים27ולכן שלא  ,

הקצוות : ובשני – דאבות  מילי

שאינו גוף  שלlekiאין גופו כי יהודיlkלהתברר ,
ולא  הקדוש ֿברוךֿהוא , ידי מעשה יוכלjiiyהוא  שלא 

הקדוש 28ֿלהתברר של ידיו מעשה  להיותו מזו: ויתירה .
נידח " ממנו ידח  "בל בודאי  הרי  של29ברוך ֿהוא  ובסופו ,

יתברר ; בודאי דבר

איזה עבור מדי" "נמוכה  אינה  זו עבודה  ולאידך :
הוא האמיתי  דחסידותא " ה "מילי  ואדרבה , שיהיה . יהודי 

הגוף וזיכוך בבירור  ידי"30העבודה  ב "מעשה  דוקא כי ,
תחלה ". במחשבה  מעשה  ש "סוף  וכנ"ל ה "להתפאר ", ישנו

y zgiye *xn`nn)"lyz ixg` t"(b
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מתורץ  – הגוף על קאי ידי" ש"מעשה – בפנים המבואר ע"פ (26
מזה  דוקא כי – המפרשים) (וכקושיית הכתוב סיום גם מביא שהתנא מה
"ארץ" הלשון (משא"כ בגופים נשמות שהוא התחי' בעולם שאיירי מוכח

ועוד). א. ט, ואתחנן לקו"ת ראה – ג"ע על לפרש אפשר
שהרמב"ם מה מובן פיה"מ l`ועפ"ז (ראה במשנה הכתוב סיום גריס

שינויי  וראה ה"ה. פ"ג תשובה הל' רמב"ם שם. סנהדרין קאפח הוצאת
עולם  (ג"ע) על קאי הבא עולם לדעתו כי שם), סנה' למשניות נוסחאות

zenypd.(פ"ח תשובה הל' וראה שם. חלק פיה"מ (ראה
ספ"ב. אבות (27

(ראה  כלה שגופה שם) (סנה' לעוה"ב חלק להם שאין מאלו חוץ (28
ד'*, אות שם וביאורים הערה ye"pתשובות 409 ע' חי"ח לקו"ש וראה .(

ואכ"מ. שם. ובשוה"ג 71
.11 ע' שם וראה .135 ע' שלום תורת עד"ז ראה (29

מהורש"ב  אדמו"ר כ"ק ממכתב ולהעיר .444 ע' לקמן גם ראה (30
בחי' להמשיך בתחלתו): יום היום .17 ע' ומעין בקונטרס (נדפס נ"ע

מהמדות zeinipteעומק ומגונה רעה מדה כל מאתנו לגרש .. ה' תורת
תשכ"א). וישב ש"פ בשיחת (נת' כו' הטבעיות

תש"נ). (קה"ת, בפ"ע בקונטרס נדפס (*end"l.

.jli`e gnw 'r my ycew zexb` (*l"end.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zenai(iyily meil)

,mipad x`ynåm` okøBëaä úà íäì äåLämlekl dey wlg ozpe §¦§¨¨¤¤©§
,mipy it xekal zzl ilan.ïéîéi÷ åéøácecia miiga ecera oky §¨¨©¨¦

.dvxiy inl epenn z` zzlåmle`øîà íàz` wlgn `edy §¦¨©
eiqkpäMeøé íeMîydy e` el hriny e` cg`l daixez` de ¦§¨

,xekad,íeìk øîà àìoky ,dyexid ipic z` zepyl ecia oi`e Ÿ¨©§
m`e .lha e`pz dxeza aezky dn lr dpzndáúkoeyla mb ¨©

,dpzn oeyla mbe dyexiïéadpznd oeyl z` azk m`älçza ¥©§¦¨

ipal zipelt dcy ozpz' azky oebk ,seqa dyexid oeyl z`e
,'dpyxiie ipeltïéadpzn oeyl azk m`óBqadyexi oeyle ¥©

,'el ozpze zipelt dcy ipelt ipa yxii' oebk ,dligzaïéaazky ¥
òöîàaozepyäðzî íeMîoebk ,dyexi oeyl seqae dligzae ¨¤§©¦©¨¨

,'dpyxiie el ozpze ef dcy ipelt ipa yxii',ïéîéi÷ åéøácoeikn §¨¨©¨¦
.dpzn oeyl eixac jeza xikfdy
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zenai(oey`x meil)

,deáà øa äaø øîà ïîçð áøote`a xaecneìòaLåaeyeðL,elrae ©©§¨¨©©¨©£©¤¨£§¨
.dipyd d`iadn exarzd `ny yeygl yie

:`xnbd dywnàéiç éaø àðúc àä ,àlàåxg`ny ,epzpyn lr §¤¨¨§¨¨©¦¦¨
,mixeqi` drax` lr exar miypde miyp`dn cg` lkyéøäyi £¥

ïàkly aeig cgi mlek oia,úBàhç äøNò LLjixack m`e ¨¥¤§¥©¨
m`e ,mixeqi` dpeny lr mdn cg` lk xary `vnp ,epye elray

okïézøúå ïéúìzze`hg [mizye miyly-]ïééåärecne ,mlek oia §¨¦§©§¥©§¨
:`xnbd zvxzn .o`k yi ze`hg dxyr yy wxy `iig iax xn`

éîòèéìåCyi cala zg` mrt elray jzhiyl s` `ld ± §¦©§¨

ixdy ,ef `iyew zeywdláéiçîc øæòéìà éaøìz`hgçk ìk ìò §©¦¡¦¤¤¦§©¥©¨Ÿ©
çëåd`iad lyïééåä àáeèxn` recne ,o`k yi ze`hg daxd ± §Ÿ©¨©§¨

.o`k yi ze`hg dxyr yy wxy `iig iaxàlàjixv gxkda ¤¨
y xnelel` z` wx ,ze`hg dxyr yy `iig iax dpnyk

cmdilr miaiigzn.áéLç÷ ïBLàø çëáok m`eéîð àëäxnel yi §§Ÿ©¦¨¨¦¨¨©¥
ze`hgd dxyr yy z` wx ,epye elraa xaecny s`ycaiigzn §
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
"‡˙Â„ÈÒÁ„ ÈÏÈÓ"Ï È‡Ó˘ È¯·„ Ï˘ ¯˘˜‰

ועשה מעט אמור  קבע , תורתך  עשה אומר  "שמאי

יפות " פנים בסבר האדם  כל את מקבל והוי  .1הרבה ,

הוא במשנתנו הבבות  שלושת של הפשוט הפירוש 
המפרשים עיקר2(כדברי "שיהיה – קבע " תורתך "עשה :(

הלמוד מן יגע  וכשתהיה  בתורה , ובלילה  ביום  עסקך
וכמאמר במלאכה ", עסקך עיקר  שיהיה  ולא  מלאכה  תעשה

מעט 3רז"ל "אמור עראי"; ומלאכתן קבע  תורתן "עשו

ממה יותר הרבה " "ועשה מעט , להבטיח  – הרבה " ועשה 
תחלה שאמר  באברם  שמצינו "כמו פת4שהובטח, ואקחה

ובסוף כל5לחם  את  מקבל והוי וטוב "; רך בקר בן ויקח 

לביתך אורחים מכניס  "כשאתה  – יפות פנים בסבר האדם
בקרקע ". כבושות  ופניך להם  תתן לא 

"מילי אודות  (רק ) מדובר  אבות  במסכת תמוה : זה  לפי
רז"ל כדברי חסידות ], [=דברי מאן6דחסידותא " "האי

להיות [=הרוצה דאבות" מילי  לקיים חסידא  למהוי דבעי

אלו כלומר, – אבות ] במסכת  הנאמר  את  יקיים חסיד

אי שיהודי אלאהנהגות  וההלכה , הדין מצד בהן מחוייב  נו
לפנים – חסידות מידת  מצד  לעשותן הדין7עליו ;8משורת 

"מילי של בסוג לכאורה  אינם  הנ"ל  העניינים  שלושת אך

– שניתןaeigdדחסידותא " או עצמם , מצד מובן  שבהם 
ובהלכה בתורה  אחרים מציוויים  :9להבינו

מוצאים  זהה  לשון – קבע " תורתך  "עשה  iaeigaא)
שהובאו קבעdkldl10רז"ל תורתך עשה  ומלאכתך11:

חסידות כמידת כאן החידוש  מה  כן (ואם  כן12עראי כמו ;(

על המצווים  רז "ל, ומאמרי פסוקים  וכמה  כמה  מוצאים
aeigבתחילת [וכנאמר התורה  ועסק  בלימוד תמידי

על13הפרק עומד, העולם  דברים  שלשה  "על גופא:

עליהם מה "עמודים " היא  שהתורה ומכיוון התורה ...",
"תורתך להיות שצריך איפוא  מובן העולם , קיום  נתמך 

.14קבע "]

בתורה ציווי הוא  – מעט" "אמור יחל15ב ) "לא 

על – מעט" "אמור של הנהגה  מחייב  זה  וציווי דברו ",
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(הוצאת  להרמב"ם בפיה"מ אדה"ז). בסדור (וכ"ה טו משנה (1
יד. משנה היא קאפח)

לקמן  וראה ומאירי. יונה רבינו רמב"ם פרש"י, גם וראה רע"ב. (2
.28 והערה ס"ג

ב. לה, ברכות (3
ה. יח, וירא (4

ז. שם, (5
א. ל, ב"ק (6

י"ל  בזה וגם דנזיקין". מילי "לקיים ר"י) (דעת לפנ"ז שם בב"ק (7
י"ל  (ועד"ז הדין משורת דלפנים באופן דנזיקין מילי שמקיים דכוונתו
הקדמת  ראה – ב) כ, ברכות ע"ד – שם דברכות" מילי לה לה"אמרי

וסדר. וד"ה ומפני ד"ה חיים דרך לספרו מפראג המהר"ל
(ע' פשע"ו ח"ב תער"ב המשך ה"ה. פ"א דיעות הל' רמב"ם ראה (8
חסיד  שורפן שם) ותוס' א יז, (נדה ממרז"ל אדה"ז ראיית וידועה תשעג).

א. סח, ח"א לקו"ד – לו שמזיק אע"פ
שהובא  (ס' שמואל שבמדרש פירושים בכמה להקשות יש ועד"ז (9

בכ"מ). בדא"ח
הל' קנו. ר"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"ז. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם (10
הוא  קבע" ב"תורתך שהפי' מובן הנ"ל ובמקומות ס"ב. פ"ג לאדה"ז ת"ת
זמן  מיעוט ורק בתורה, יעסוק זמנו ועיקר שרוב בזמן, – כפשוטו

.14 הערה לקמן וראה במלאכה.
ז  ו, (ואתחנן בם ודברת מפורש מפסוק זה למדין הרי וגם: (11
שם  קו"א וראה ס"ב. שם ת"ת הל' אדה"ז שו"ע ב. יט, יומא ובספרי.
אסמכתא). ולא היא גמורה דדרשה ס"ל שהרמב"ם לסופו, קרוב סק"א

קבע  דתורתו זו דהנהגה מוכח, סקנ"ו) (שם הטור מלשון (12

הראשונים") בחסידים שמצינו ("כמו חסידות מדת היא עראי, ומלאכתו
כאן) (גם להוסיף שמאי הוצרך כאן באם אבל בסופו. הנ"ל קו"א ראה –
עיקר  הוא שבזה כיון הב'), קושיא ס"ב (כדלקמן עראי ומלאכתך

ל  עראי" "מלאכתן מקדים שם שבטור ולהעיר "ותורתן ההדגשה. פני
.14 הערה לקמן וראה קבע".

ב'. משנה (13
בפי' (מחו"ו לתורה עתים שיקבע קבע", תורתך "עשה להפי' וכן (14
שזהו  פשיטא הרי הב')), (פי' דאבות מילי כאן), ברש"י נ"א (וראה הא'
מצות  חיוב ה"ז ועוד: שם). (מחו"ו לגמרי מהתורה יתבטל דאל"כ חיוב,
ס"ד. שם לאדה"ז ת"ת הל' ה"ח. פ"א שם (רמב"ם ולילה יומם בו והגית

סקנ"ה). (ואדה"ז) טושו"ע וראה
(להרשב"ץ), אבות מגן הא'), (פי' דאבות מילי (וראה י"ל לכאורה
הוא  קבע" תורתך "עשה שמאי שהוראת המפרשים)) (בשם אבות נחלת
יעשה  אם אף כו' ההלכות טעמי ללמוד שיוכל זו למדה הגיע "שלא למי
לעשות  כו' חייב אינו כו' בור ונקרא דעתו קוצר מחמת קבע תורתו

עושה אא"כ כו' בלימוד להרבות כדי עראי zeciqgמלאכתו zcna ואהבת
ת"ת  (הלכות לת"ת" עתים בקביעות יד"ח יוצא הדין מן אבל התורה,
מילתא  וזהו לסופו). קרוב סק"א שם קו"א וראה  ס"ד. שם לאדה"ז
רק  הוא שמאי שהוראת לומר דוחק א) אבל שמאי, שבדברי דחסידותא
(העיקר) ולסיים להדגיש הו"ל אז ועיקר: ב) כו'", בור "שנקרא לזה
ועסוק  בעסק ממעט "הוי מ"י פ"ד לקמן מ"ש ע"ד עראי", "ומלאכתך
[המתורגם] לקו"ש (ראה שם פ"ד באבות נאמרה זו הוראה ג) בתורה",

.(12 והערה 186ֿ7 ע' ח"ז
ג. ל, מטות (15
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כאשר אלא  להבטיח  ולא  בדיבורו להזהר gehaהאדם 
דברו את לקיים  ביכולתו כי יכשל16לחלוטין שלא מנת  על ,

דברו"17באיסור יחל "לא  זו18של פיסקא  בסיום  גם .
מדת מצד מיוחד חידוש  לכאורה אין הרבה" "ועשה 

הרבה 19חסידות לעשות  יהודי של ביכולתו אם  מצוות:
כך לעשות עליו – טובים  ?20ומעשים 

האדם כל את  מקבל "והוי המאמר : בסיום  כן  וכמו ג )
מצד הנדרשת הנהגה  זו לכאורה – יפות" פנים  בסבר
מזו ויתירה  ארץ , ודרך בסיסי  נימוס  והישר", הטוב  "ועשית

מצד –ieeivd21לרעך לחברךjenkואהבת  סני דעלך (מה 
תעביד ולא22לא  לחברך]), תעשה לא עליך ששנוא  [=מה

חסידות מדת  מצד ?23דוקא 

.·
‰˘Ó· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÈ„

במשנה : נוספים ) דיוקים  (כמה להבין צריך גם 

ביחד נאמרו הפיסקאות  שלושת  כל כי  מהעובדה  א )
רבים מאמרים  שמאי אמר בוודאי כי – מאמר באותו
כחטיבה הובאו אלה  שלושת  ורק  האדם, בהנהגות נוספים 

תוכנם בין וזיקה  קשר  קיים  כי  משמע , – ?24אחת 

קבע ") תורתך "עשה  (במאמר כאן הובא  לא  מדוע  ב )
רז"ל25הסיום במאמרי למובא  בדומה  עראי", 26"ומלאכתך

לעיל)? (שהוזכרו אחרים 

רבות פעמים שדובר  כפי בין27ג ) גם  שייכות  קיימת  ,

הבנה המוסיף  דבר ותוכנו, המאמר  בעל של) (שמו
הענינים שלושת  במה  – במאמר  המדובר לענין והדגשה

שאמרם ? הוא ש "שמאי " בכך יותר מוסברים  הנ"ל

.‚
"Ô˙„ È·¯„ ˙Â·‡"Ó ˙¯Á‡ ˘¯ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰

– במשנה הפירוש  שמקור אף  להעיר: המקום  כאן
נתן" דרבי ב "אבות  הוא – א' בסעיף לעיל עם28שהובא  ,

וכפי ושונה; נוסף פירוש  במשנה  לומר  מקום  יש  זאת ,
רבים פירושים אבות, במסכת  משניות  וכמה  בכמה שמצינו
ויטרי מחזור  הרמב "ם , רש "י, (כמו ישראל מגדולי מאוד 
שונה בצורה המפרשים  האחרונים ), לאחרוני עד ועוד,

נתן דרבי באבות  מהפירוש  הפכית ) עודדו29(ואפילו וגם  ,
כמובן – בזה  כיוצא  ולחדש  להתעמק תלמידיהם  את
לימוד ודרכי  לכללי יתאים  שהחידוש  ומוחלט עיקרי בתנאי 
התורה גדולי בכבוד  ואמתית  רבה זהירות  מתוך התורה ,
הכי זהירות  דעתי "), "קבלו – "להכריז" שלא  (ופשיטא 
הדין, ופסק כהלכה  שלא  בתורה  פנים  לגלות  שלא  גדולה 

הלאה . וכן

גם (חלקם  הרבים  הפירושים  בדוגמת הוא  הדבר
פנים כל  על כולם הנכללים  שבכתב , בתורה  הפכיים )

טבין" דאורייתא "פיטטיא  בתורה*29בהגדרה  [=פטפוטים 
פנים ב "שבעים  – אמתיים  ישראל גדולי (ואצל טובים ]

שישנו30לתורה " ובפרט ;(aeig" בה [=להוסיף31"לאפשא 
הפירוש לפי אם  [ובמיוחד היותר  ככל בתורה  לחדש  – בה ]
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"שיהא  לכם יהי' צדק הין לו) יט, (קדושים שנצטווינו ולהעיר (16
שו"ע  וראה שם. פרש"י א. מט, (ב"מ צדק" שלך ולאו צדק שלך הן

שם). ובהמצוין ס"ב קנו סי' או"ח אדה"ז
רסר"ג. יו"ד שו"ע ב עז, א. כב, נדרים ראה (17

ובמפרשים  מעטים" דבריך יהיו "ע"כ א) (ה, קהלת ג"כ וראה (18
שם.

תהי' שתמיד מעט", ב"אמור רק הוא שהחידוש לפרש שיש אף (19
עשיותיו. לגבי מעט אמירתו

הוא  אם בעצמו ולבחון לשקול כו' אדם כל צריך מזו: יתרה (20
יותר  הרבה כו' טוב ועשה בבחי' כו' עצומה מלחמה ובחי' בערך ה' עובד

פ"ל). תניא (עיין כו' ורגילותו טבעו לפי ורצונו מחפצו
מלקבל 21) פחות הוא בספ"י שלקבל ובפרט יח. יט, קדושים

מי"ב). פ"ג, (פיה"מ בשמחה
היא  "זו – (כ"א דוקא הלל של חידושו שזהו לומר שאין ופשוט (22

זהו ואדרבא הוא"), פירושה ואידך כולה התורה לרעך zegtכל מ"ואהבת
שם). ובחדא"ג א לא, שבת (ראה כמוך"

הכנסת  מצות בכלל זה וכו') הרע"ב (לפי' הרי מזו, ויתירה (23
הנותן  כל בסופו) פי"ג דר"נ מאבות עצמו הרע"ב (בל' כי גופא, אורחים

כאילו כו' שבעולם מתנות כל נתן אפי' בקרקע כבושות melkופניו ozp `l.
כו' בקרקע כבושות ופניו רעות פנים בספר נותנו דכאשר בצדקה ועד"ז

ה"ד). פ"י עניים מתנות הל' (רמב"ם והפסידה זכותו אבד
ובנחלת  כו'. כנגד שמאי הזהיר אזהרות ג' (ועוד): כאן רע"ב ראה (24
בכל  עיקר תורתו שיעשה מי "כי הסמיכות טעם מבאר בסופו אבות
כן  יעשה ואם כו' תורה צותה שכן לפי הרבה ויעשה מעט יאמר מעשיו

פרטים  כ"א הוראות, ג' אי"ז לפי"ז אבל כו'". מחלוקת לו יהי' לא
אחת. באזהרה המסתעפים

הרמב"ם  (הקדמת קצר" "דבר הוא שהמשנה לפי שי"ל אף (25
לאומרו  הו"ל מ"מ (בתחלתו)), להסתפק ראה כן אחר ד"ה לפיהמ"ש
ס"ד. דלקמן הפי' לשלול או ,(14 (או) 12 (כנ"ל הכוונה שתובן בלשון

אבל  – עראי" "ומלאכתך כאן גם שגורס נראה הגר"א בבאורי (26
אינו. בהדפוסים

עד"ז. ובכ"מ ג) (מח, מרקדין כיצד ת"ר ד"ה שה"ש לקו"ת ראה (27
ע"ז ומובא בשמא דריש מאיר axור' dyrn תשובות וראה ב. פג, (יומא

ובהערות  37ֿ8 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש א'*. סי' שם).וביאורים
אבות  נחלת אבות, מגן יונה, ברבנו הובא פכ"ח, שם וראה פי"ג. (28

שמאי. דברי בפי' כאן
(*k ycew zexb`"enc` w"hily x"g `".jli`e htx 'r המו"ל.`

לא  משנה הרמב"ם  שפי' במה מ"ה פ"ה נזיר מתויו"ט להעיר (29
שזהו ומובן כו'". לפרשה נתונה "דהרשות הגמרא cenildכפי' jxc ולא ,

בזה. השקו"ט וידועה דהרמב"ם. גוברי' דרב משום
בסופה. ברכות ירוש' (29*

פי"ג  במדב"ר א. רכג, א. רטז, (רע"מ). א כ, ח"ג ב. מז, זח"א (30
בענין  רוה"ק בש' וכ"כ יז. הקדמה הגלגולים (שער האריז"ל ובכ' טז.
א), צד, ברכה לקו"ת וראה ב). (קח, ג הקדמה צדיקים קברי על היחודים
בפשט  פירושים, ריבוי ששים ישנם נשמות ריבוי ששים שישנו דמכיון

בפנים). לקמן (ראה וסוד דרוש רמז
לאדה"ז  ת"ת הלכות א). (קמה, סכ"ו אגה"ק וראה ב. יב, זח"א (31

ס"ב. פ"ב
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שעליו בוודאי – הלומד אצל קושי מתעורר  הקודם 
מגעת שכלו שיד כמה עד  באופן32להשתדל, לפרש ,

הרי זה  בלא  בי וכו ', הקושיות  את בהבנתxqgiשיתרץ  לו 
תורה בלימוד הכרחי תנאי  הריהי וההבנה  – הדברים 

פה] .*32שבעל

.„
Á"Ó‚Â ‰„Â·ÚÏ ÒÁÈ· Y "Ú·˜ Í˙¯Â˙"

בזה : הביאור לומר ויש 

למשנה בהמשך באה כו'") אומר ("שמאי המשנה 
עומד העולם דברים שלושה "על הפרק  בתחילת  האמורה 
שישנם חסדים ", גמילות  ועל העבודה  ועל התורה על
"עמוד" בבחינת  הוא  מהם אחד כל  אשר דברים, שלושה 
לעסוק האדם ביכולת  אין כאשר ולכן, העולם . את  התומך
לבחור עליו ביחד, השלושה  בכל ומאודו ונפשו לבבו בכל

משלושתם אחד ו"קו" "עמוד" הפחות  ישקיע33לכל בו ,
עיקר יהיו34את  – האחרים  ושני  והתעסקותו , חיותו

משנית שהזמן*34בחשיבות  בענין מדובר  כן אם (אלא 
dfaגרמא  `veike.('וכו ערוך בשולחן כמבואר ,

"מילי של לדרך בהתאם  – שמאי אומר  לכך וביחס 
"עשה  rawדחסידותא ": jzxez"35יש הקוים  משלושת  –

שברשותו אמת  הן קבע ": "תורתך של בהנהגה לבחור
שברצונו קו איזה  כמו36לבחור לנהוג  וביכולתו ,

טבין"37"זבולון" עובדין "מארי  של בדרגה  ולהיות 
בקו תהיה  עבודתו עיקר כאשר טובים], מעשים  ([=בעלי

חסדים גמילות האדם38של על חסידות  מידת  מצד אך ,(
והעיקר ה"קבע " אצלו תהיה  שהיא  התורה , בקו .39לבחור 

משום – עראי" "ומלאכתך כאן לסיים  מתאים  לא  ולכן
של בדרך  תהיה לא  שה "מלאכה " לשלול הכוונה  שאין

לגבי תורה של  ה "קבע " את ולהבדיל להדגיש  אלא  "קבע ",
חסדים ". ו"גמילות "עבודה " של הקוים

להוראה בהמשך – מסיים  אינו מדוע  מובן, ובזה 
יהיו חסדים " ו"גמילות  ש "עבודה" – קבע " תורתך "עשה 
מופנית קבע " תורתך "עשה  ההוראה  כי – "עראי " באופן
בתורה , (אינה התעסקותם  שרוב  טובים, מעשים  לבעלי  גם

ערבית " אחד ופרק  שחרית  אחד  ב "פרק  הם40כי יוצאים 
זאת ועם  חסדים , גמילות  של בקו היא  אלא ) חובתם , ידי 

"תורתך של  הענין מהם  גם  התורהrawנדרש  שלימוד :"
יהיה  (בכמות) המועט  בנפש ,reawבזמן חקוק  (באיכות ),

כולו היום  כל  על שיפעל .41עד

"עבודה " לגבי מתאים  אינו "עראי" הלשון – ועוד
ויסודיים עיקריים  ענינים  להיותם חסדים ", ו"גמילות 
אלא , "קבע "; של באופן להיות  החייבים  הוי' בעבודת 
ה "קבע " עיקר להיות  צריך עצמם  הדברים  שלושת  שבין

דוקא . התורה בקו

.‰
ÂÓˆÚ ‰˘ÚÓ· ÈÂ·È¯ ,‰ÎÏ‰ ˙˜ÈÒÙ· ËÂÚÈÓ

העיקר להיות  צריך התורה  קו אשר ההוראה , לאחר
שמאי ממשיך קבע ", "תורתך – הקוים שלושת  מבין

להיות  צריך אופן באיזה  בתורה :xwirלבאר , הלימוד

רז"ל שאמרו מביא42מכיון שהתלמוד תלמוד "גדול  :
כי להסיק  ניתן  היה  מעשה", עםלידי רק  להתעסק  צריך

דהלכתא " אליבא שמעתא  "אסוקי של באופן *42לימוד 

ענינים אומרת, זאת  ההלכה], את  מהסוגיא  [=להסיק 
להיות ובמטרה למעשה  הלכה  לפסיקת  דווקא  הנוגעים 

– בישראל פוסק  דוקא

"אמור תיכף  ומבהיר ממשיך התורהhrnלכן עסק  :"
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" סוס"ד) פ"א ת"ת (הלכות אדה"ז בל' (32ytp lk שיכול מי ו"כל ."
בגלגול  לבוא צריך מעט אלא וידע השיג ולא ונתעצל הרבה ולידע להשיג

זו". ידיעה בלתי כו' ולהשתלם להתתקן לה וא"א כו'
ספ"ב. שם ת"ת הלכות ראה (32*

(ע' ולהצ"צ אֿב) (כה, וישב ביאוה"ז תרומה. ספ' תו"א ראה (33
ב. מ, (קדושין גדול מעשה או גדול תלמוד ממחז"ל גם ולהעיר קלד).

א). (קט, ס"ה אגה"ק ג"כ וראה א). ו, תקו"ז
זהיר במאי מרז"ל ע"ד (34ith סו"ס אגה"ק וראה סע"ב. קיח, (שבת

ז).
ישראל  דנשמות התניא בהקדמת מש"כ עם זה לקשר יש ואולי (34*

כו'. קוין לשלשה כלל דרך נחלקות
אלמושנינו): להר"מ משה בפרקי (ועד"ז כאן אבות בנחלת (35
מהתורה  עיקר הלל עשה הצדיק שמעון שזכר עמודים השלשה דמאותם

ה  בעבור הוא שהתלמוד שחשבו מהמעשה עיקר עשה ושמאי מעשה כו'
אמר עצמו (ולזה במעשה dyrכו' העיקר שיהי' להעיר כו', קבע תורתך

שב"עשה לפרש דוחק לכאורה אבל כו'). בלימוד rawולא jzxez כוונת "
הוא (קבע) שהעיקר (דוקא)dyrndשמאי שבפנים הפי' שע"פ ולהעיר .

ועוד) ואילך. רמא ע' ואתחנן (אוה"ת בכ"מ שנתבאר מה עם  זה מתעאים

הוא  וש"נ) ב. מ, (קדושין גדול מעשה או גדול תלמוד אם דהפלוגתא
קדמו  שמים אומרים דב"ש א), יב, (חגיגה וב"ה דב"ש הפלוגתא כעין

קדמה). ארץ אומרים (וב"ה לארץ
ס"אֿד. פ"ג שם ת"ת הלכות בארוכה ראה (36

יח. לג, ברכה יג. מט, ויחי פרש"י (37
סוס"ט. אגה"ק וראה (38

ה"ו): שם (מרמב"ם רס"ג שם לאדה"ז ת"ת מהלכות ולהעיר (39
שם  קו"א גם וראה כו'. כראוי זו מצוה לקיים לבו שנשאו מי ולכן
מ"ד) פ"ו (לקמן חכמים שאמרו "כמו דשם אלא קנו). ר"ס או"ח (ובשו"ע
העדר  כו', תחי' צער דחיי ההדגשה היינו כו'", תורה של דרכה היא כך
על  ההדגשה – קבע" תורתך "עשה הוראת משא"כ והעסק, המלאכה

.12 הערה לעיל ראה החיוב.
ס"ד. שם לאדה"ז ת"ת הלכות רסרמ"ו. יו"ד רמ"א ב. צט, מנחות (40
ח"א  לקו"ד ז). (ע' פ"ד תער"ב המשך לז. ע' נ"ך אוה"ת ראה (41

א). (ז,
וש"נ. ב. מ, קדושין (42

א. כו, יומא (42*



ireaydסו cenild xefgn t"r ± zea` iwxt ± zegiyÎihewl

"אמור" של צריך43בסוג  – הלכה  לפסק  מסקנא  לומר  –
"מעט " להיות44להיות  צריך הלימוד ורוב  עיקר ואילו ,

cenil התורהdnylדרוש" הנקרא  הלימוד לסוג אפילו עד ,
שכר" "יגדיל 45וקבל ,dxez"46ויאדיר.

בקצה במחשבה  לטעות מישהו עלול שכך, מכיוון
צריכים התורה  בלימוד וההדגשה  וה "קבע " מאחר השני:
ובפועל למעשה  הלכה  לפסוק  מנת על שלא דוקא  להיות 

) המצוות בקיום כאילו מכאן ומשמע  יתכן )dyrnממש ,
חשיבות ואין קביעות , ושלום ) (חס  נדרשת  לא  בכללותו

– ונתינה  במסירה דוקא  לקיומן

שבעסק אף  הרבה": "ועשה  להורות  הוא  מוסיף  ולכן
להפוך המטרה  על עיקרי  דגש  לשים אין עצמו התורה 
בעשיית אך למעשה, להלכה דינים  לפסוק  כדי לפוסק 

" של הנהגה הכרחית  daxdהמצוות  dyreבריבוי לעשותן ,"
מה ועם  מצוות  שיותר מה  – באיכות והן בכמות  הן גדול

והתלהבות . חיות  שיותר 

.Â
‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰ Ï˘ "˙Â„„Â·˙‰" ˙ÏÈÏ˘

להתמסר בעיקר יהודי  צריך שמאי ולדעת  מכיוון
" של ובאופן לשמה , התורה hrnללימוד  xen`יכולה – "

בא אותה נוספת, טעות בהמשךלהתעורר  לשלול שמאי
דבריו.

להקדים : יש  הדברים  להסברת 

החילוק והמדות ,47ידוע  (השכל) המוחין תכונות בין
והמידות לעצמו, שהוא כפי האדם בשביל עניינם  שמוחין 
המידות והשפעת  התעוררות  כלומר, הזולת. בשביל  עניינם
אהבה , חש  הוא  (כלפיו נוסף  אדם  עם בשייכות  רק  תיתכן
שאין רק  לא  במוחין: דבר של והיפוכו וכו'); מורא 
ה "זולת " מציאות  אדרבה , אלא  הזולת ", "בשביל המוחין
כדבעי שכל שהשגת  וכידוע  המוחין. לבלבול גורמת

" של השגה  שכלmvr(ובפרט מהמידות, הנעלה  השכל "
אפשרית הלכה) ופסקי המעשה  לדרגת  משייכות המרומם 
בהתבודדות האדם  כאשר והעמקה, התבוננות עלֿידי  דוקא 

לעצמו. ובפרישות 

"תורתך של הנהגה  כי  להסיק, אפשר היה  ולפיכך,
– והשגה  הבנה  התובעת  מעט "), "אמור (ובדרך קבע "
מה "זולת"; והתבדלות  התבודדות  של הנהגה  דוקא דורשת
ותועלת יתרון לו שתביא  חברותא  עם  רק  התרועעות או,

"פלפול חברים " "דיבוק  דוגמת התורה , בלימוד
ש "התורה מהדברים  שהם  בזה , וכיוצא  התלמידים "

רז"ל48נקנית " וכדברי מרבותי49בהם , למדתי "הרבה :
כאלה אנשים  אך מכולן ". יותר  ומתלמידי וכו' ומחברי
קבע ", ב "תורתך מאומה לו תוסיף  לא עמם  שההתחברות 

כל לו יהיה  שלא  כך אותם להרחיק  להתעלם , עליו מהם 
עמהם .50עסק 

של במאמרו השלישי  בחלק  ההוראה  באה כך על
את מקבל "והוי אףlkשמאי: – יפות " פנים  בסבר  האדם

"קבע " של ובאופן תורה  בלימוד היא  התעסקותו שעיקר
מלקבל ממנו למנוע  צריך הדבר  אין מעט ", lkו"אמור

cg`, אדם כזה גם  כלומר, יפות . פנים  בסבר  הבדל, ללא  ,
תועלת כל לו תביא לא עמו וההתחברות שההיכרות 
בקו לא אף  אלא התורה, לימוד של בקו רק  (לא  בענייניו
רק ולא  אותו לקבל עליו כן, פי על  אף  וכו'), גמ"ח של
יראה שהאדם  יפות ", פנים "בסבר אלא  סתמי , באופן

שמחה מתוך עמו ומתעסק  מקבלו הוא כי  ויחוש 
והתמסרות .

.Ê
"È‡Ó˘" È"Ú ,˙Â‡¯Â‰‰ ˘ÂÏ˘ ÚÂˆÈ·Ï ÁÎ‰

ניתן כיצד השאלה : מתעוררת האמור הביאור  לאור
המהוות הללו, ההוראות  כל את זמנית  בו ליישם  אכן

קבע " תורתך "עשה של הנהגה  מחד, לשניה? אחת  סתירה 
– מעט " "אמור של ובאופן בתורה  ולימוד השגה שעיקרה 

" daxdומאידך dyreועוד המצוות  בקיום  להרבות :"
הדרישה – אלה  לכל  ובנוסף  והתלהבות; חיות בריבוי
ניגוד המהוה  יפות ", פנים בסבר האדם  כל את מקבל "והוי 

ב ההצלחה  שעיקר  בשעה  בה  יותר : קבע "בולט "תורתך
לא להתעסק צריך זאת  בכל התבודדות , עלֿידי דוקא באה
ניתן כיצד הזולת. עם  גם  אלא  בריבוי, המצוות  במעשה  רק 

הללו ? הסתירות  כל על 51להתגבר
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זה  כו' ת"ח איזהו ב) י, תענית א. קיד, (שבת מחז"ל ל' ע"ד (43
כו' הלכה דבר אותו הוא xne`eששואלין אמור כי אבות: מנחלת ולהעיר .

למוד  ולא אמור הלשון שנקט מזה אבל כו'. התלמוד על נופל לשון
אמור  ענין אלא הלימוד עצם לאפוקי כוונתו שאין מוכח וכיו"ב,
ב) קלח, (שבת ממרז"ל ולהעיר לזולת, והוראה אמירה היינו שבלימוד,

xacזו .dkldה'
ואדרבא  בהוראה: שמח ואינו מ"ו) פ"ו (אבות ארז"ל מזה יתירה (44

ס"ג ס"ח חו"מ (טושו"ע הוראה ירא ).ye"pצ"ל

וש"נ. א. מד, סוטה (45
ב. סו, חולין כא. מב, ישעי' (46

(סה"מ  תרצ"ד אהרן וישא ד"ה ואילך. קיא ע' תרס"ו המשך ראה (47
ובכ"מ. ואילך). 596 ע' ח"ב קונטרסים

בסידורו). אדה"ז (כגירסת מ"ו פ"ו אבות (48
א. י, מכות א. ז, תענית (49

בשמחה. האדם כל את מקבל והוי ד"ה כאן ממד"ש להעיר (50
ואילך. 318 ע' חי"ד מלקו"ש גם להעיר (51
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הוא המאמר בעל כי  ומודיעה , המשנה  מקדימה ולכן
ניתן "שמאי" בשם) המרומז (התוכן עלֿידי "שמאי":

ההוראות . שלושת  כל את  ליישם 

בלקוטיֿתורה ש "על52מבואר "שמאי ", (השם ) אודות 
רז"ל שאמרו כענין שמאי  נקרא  פסוק53כן דרך54על ושם 

ומהו איך דרכיו ששוקל דהיינו אורחותיו , השם  כל כו'
" מלשון (שהוא  "שמאי" שהשם  – –myכו'" אורחותיו"

צריך שיהודי ומלמד, מרמז – דרכיו) את ושוקל מעריך
לו. שניתנו והכוחות  זמנו  דרכיו, את ולשקול להעריך

מלמעלה , לו שניתנו הכוחות  את  וישקול יעריך וכאשר
האופנים שלושת  בכל העבודה את  למלא  שבכוחו ימצא 
ניתנו שאז אבות, פרקי ללימוד  שנקבע בזמן (ובפרט  הנ"ל
(של ההוראות  כל  את  בהצלחה  לקיים  מיוחדים  כוחות 
יעריך וכאשר אבות ); בפרקי שנכתבו דחסידותא ) מילי
את לחלק  שאפשר  יראה  שברשותו, הזמן את  היטב  וימדוד
ההוראות משלושת אחד בכל לעסוק  שיספיק  באופן הזמן 

.51הנ"ל

.Á
ÔÓˆÚÏ˘Î ˙ÈÏÎ˙ Y ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ·

של השייכות  את  יותר  ובפנימיות  בעומק  לבאר ויש
"שמאי ". המאמר , לבעל הנ"ל ההוראות  שלושת

משותף : מכנה  קיים ההוראות בשלושת  כי ובהקדים ,

בתורה להיות  צריך ה "קבע " שעיקר הראשון בענין
ולא "לשמה " לימוד כלומר – מעט" "אמור של ובאופן
שלו התורה שלימוד הרעיון מתבטא  – הלכה  פסיקת לשם 
המצוות , קיום  לצורך  לא  אפילו נוסף , לענין כאמצעי אינו

התורה בשביל רק  אם  .55כי 

גם אשר הרבה", "ועשה  השניה  בהוראה גם  וכך 
בקיום להרבות  עליו  מעט " ו"אמור  "קבע " שתורתו בשעה 

רז"ל (כדברי "כל56המצוות של ממצב להשמר שיש ,
הרי, ברור לו"): אין תורה אפילו תורה אלא  לו אין האומר

בבחינת המצוות  קיום וכללות  גמ "ח  של שהעבודה
אוהל,57"מעט " מיושב  גם נדרשת  – ההכרח  בשביל  –

כדי או וכו', מצה  אכילת  גרמא : שהזמן מצוות  כמו
כדבעי תהיה .58שהתורה 

כי מוכיחה  הרבה ", "ועשה  וההנהגה  ההוראה  אך –
בו, והצלחה התורה לימוד בשביל אינו שלו המצוות  קיום 
קדשנו "אשר מצד רק  הוא  שלו המצוות  שקיום  אם , כי
(שהיא שתורתו כסגולה  לא (אפילו וצוונו" במצוותיו

קיום ). לה  שיהיה – לו" "יש  בבחינת תהיה  ה"קבע ")

כל את מקבל "הוי השלישית  בהוראה  לכך ובדומה 
לאחד גם כאמור, המתייחסת יפות", פנים  בסבר האדם

אפשרו לא  אפילו  עבורו , תועלת  כל  ממנו תצמח תשלא 
טובה לשום  זקוק  אינו שהלה  משום  גמ "ח, מצות  לקיים

" (וכלשון –lkממנו האדם ")

לעודדו (ולו טובה  לאיזו זקוק  כן שהזולת  במקרה  כי 
יפות , פנים  בסבר קבלתו עצם  עלֿידי רוחו מנמיכות 
תועלתו בשביל זאת  יעשה  והאדם יתכן בזה ), וכיוצא

וכו ', גמ "ח  של מצוה ידו על מקיים  שהוא הפרטית ,

בסבר יהודי כל לקבל היא  שההוראה  איפוא, יוצא 
חסידות מידת  היא שכך משום  רק  – יפות  .59פנים

קיום והן  התורה  לימוד שהן – המשותפת  ובנקודה 
מהוה מהם אחד כל כאשר יהודי, כל קבלת  והן המצוות 
הנשלמת לתכלית כאמצעי (ולא  עצמה  בפני  ותכלית מטרה
וקודשא ֿ אורייתא "ישראל  אשר מתבטא  – שני) בדבר

חד" כולא  לומר60בריךֿהוא  שייך שאין כשם  שלכן, ,
דבר לאיזה  "אמצעי " ושלום  חס  הוא  שהקדוש ֿברוךֿהוא 
ומצוותיו לתורתו בנוגע  זאת  לומר שייך אין כך אחר ,

ישראל. בני ) להנהגות  ו(בנוגע 

.Ë
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עם חד כולא  הנם  וישראל ומצוות  שתורה  – זה  ענין 
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רע"ג. מח, שה"ש (52
סע"א. ה, מו"ק (53

בסופו. נ מזמור תהלים (54
"עשה בההוראה דגם להעיר ועוד (55jzxez עבודה" לגבי קבע"

המצות  דמעשה הענין עיקר שהרי שבפנים, הנ"ל נקודה מודגשת וגמ"ח",
בעסק  משא"כ בעולם, וחלקו נפה"ב לברר בשביל היא גמ"ח ובפרט

ועוד). פל"ז. תניא (ראה קוב"ה עם מתייחד שע"י התורה
א. ה, ויקרא לקו"ת וראה ב. קט, יבמות (56

ס"ה. אגה"ק (57

ג. כג, ראה לקו"ת ראה (58
"כל שאומר ואף (59d ומין (תוד"ה אוה"ע* גם שכולל (בה"א) אדם"

לקבל  שיש באוה"ע, גם שייך זה שמעין לומר, יש – א) סא, יבמות –
ולתורה, לישראל תועלת שום עי"ז יגיע כשלא גם יפות פנים בסבר פניו
ולהעיר  ב). כ, (תענית הקב"ה שעשאו" ה"אומן מעשה שהוא זה מצד
מעולם  שלום אדם הקדימו שלא ריב"ז על עליו אמרו א: יז, מברכות
ראה  – הבריות דכבוד הענין מצד הוא שבפשטות בשוק, נכרי ואפילו

שם. ובהערות 281 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש
א. עג, זח"ג ראה (60

yxtl ixkpdl xyt` 'id i"tqa elawn 'id m`y mzd ip`yc l"i la` .o`k zeipynl "mihewl"a `aed cecl mipyey d`xe .(` ,`l zay) i`ny zbdpdn xirdl (*
.ezrcl mewn yiy
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לבוא , לעתיד בהתגלות  ניכר  יהיה  – הקדוש ֿברוךֿהוא
תתגלה xacשלzn`dכאשר lkהוא הזה  בזמן אך ,

(וצריכים ישנם  שלכן ואחד, אחד כל בעבודת  בהעלם
ישראל בעם  שונים  סוגים  שעסקם61להיות ) – תורה  מארי :

ימיהם " ב "מיעוט הוא ומצוות  חסדים  או57בגמילות ,
liayaתורה אלא  לו אין האומר ש "כל כאמור התורה ,

לעשות עניינם שעיקר – טבין עובדין  מארי או כו'";
ואילו המצוות , קיום  עלֿידי יתברך לו דירה  מהעולם
שיוכלו בכדי או מעט  אצלם  הוא תורה  לימוד  של ) (החיוב 
(אם זה חילוק  קיים  לכך, (ובדומה  כדבעי מצוות לקיים

השונים הדורות  בין במצוות ), או בתורה הוא  ).62העיקר

לשלושת "שמאי " המאמר בעל של  השייכות  וזוהי
האריז"ל דברי  ידועים  הנ"ל: לבוא63ההוראות  שלעתיד ,

משלושת ההוראה  כלומר: שמאי, כבית  ההלכה תהיה
דבר כל של  האמת גילוי  עם  בעיקר קשורה  הנ"ל  הענינים 

לבוא . לעתיד

במעשינו תלויים  דלעתיד הגילויים  שכל משום אך
הגלות משך זמן כל הגילוי64ועבודתנו מעין בהם  ויש  ,

פנים  כל שעל  מובן הרי lretaדלעתיד, dyrnaגם צריך

ההוראות , שלושת  כל קיום  האדם אצל  להיות הזה  בזמן
את וישקול יעריך הוא  "שמאי ", אצלו יהיה וממילא

את לקיים  מיוחדת  כח  נתינת  לו שיש  ביודעו כוחותיו,
כולם .

לו" מודדין  בה  מודד שאדם  שיהודי65ו"במדה  עלֿידי ,

את מקבל "והוי – סיומה עד  המשנה ציווי כל את מקיים 
מלמעלה לו שיראו זוכה  הוא יפות " פנים בסבר האדם  כל

יפות " פנים  חיים "66"סבר מלך פני ו"באור לחיים67, עד ,
תחיית בזמן ממש , בקרוב  לבוא  לעתיד שיהיו הנצחיים 

הבא ". לעולם  חלק  להם  יש  ישראל "כל אשר המתים ,

y zgiyn)"lyz ipiny t"(d
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ח"ח  [המתורגם] מלקו"ש ולהעיר .33 הערה לעיל בהנסמן ראה (61
ואילך. 194 ס"ע

סוס"ט. אגה"ק (62
ג. נד, קרח לקו"ת ב. יז, לזח"א מק"מ (63

רפל"ז. תניא (64
ב). (ח, סוטה משנה (65

ע"ב. ריש לב, ראה לקו"ת ראה (66
טו. טז, משלי (67
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הקודש ללשון  מתורגם 
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"...ÚÓ˘
ובתפלה1"רבי שמע  בקריאת  זהיר  הוי אומר: ,2שמעון

רחמים אלא  קבע  תפלתך תעש  על מתפלל וכשאתה
עצמך". בפני רשע  תהי ואל .. המקום  לפני ותחנונים 

להבין: יש 

מילתא – אבות  במסכת  לציווי להזדקק  יש  האם  א )
להיזהר3דחסידותא שיש  דאורייתא ,4– עשה במצות

דרבנן עשה במצות  בשתי5ואפילו ועלֿאחת ֿכמה ֿוכמה  ,
עיקריות`elמצוות  מצוות שהן ותפלה , שמע  קריאת ,

ה '?6וכלליות בעבודת 

"וכשאתה – השני החלק  לגבי  גם  לכך בדומה  ב )
לפני ותחנונים  רחמים  אלא קבע  תפלתך תעש  אל מתפלל 

למשנה  בנוסף בכך החידוש  מהו במסכתdaezkdהמקום ":
תחנונים"?7ברכות תפלתו אין קבע תפלתו "העושה

רשע תהי "ואל השלישית  ההוראה  של הקשר מהו ג )
לרשע עצמו לחשוב  לאדם  שאל – עצמך" כי8בפני ,

ימנע ולא  בתשובה  מלחזור ידיו את  תרפה זו מחשבה 
על ההוראות שתי  לבין – נוספות עבירות מלעבור

ובתפלה שמע  בקריאת  ?9ההקפדה 

.·
"Â˙ÓÂ‡ Â˙¯Â˙" Y Ï‡˙ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯

הוא : המשנה הסבר  תוכן

שאצל בכך קשורות  זו במשנה  ההוראות  lraשלוש
נתנאל בן שמעון רבי  – של10המאמר הענין  היה  –

אומנתו" יוחאי11"תורתו בר שמעון כרבי (כדלקמן12,
ח). סעיף

כדי התורה  בלימוד מפסיק  אינו אומנתו שתורתו ומי
בתלמוד יוחאי בר שמעון רבי  כדברי שמע , קריאת  לקרוא

"13הירושלמי :ep` oebkאפילו תורה  בתלמוד שעוסקים
מפסיק הוא  שאין ובודאי מפסיקין", אנו אין  שמע  לקרית

ההלכה כפי  להתפלל, "אין12כדי אומנתו  שתורתו שמי ,
לתפלה ". מפסיקין

עצמו שהוא שמעl`וכיון קריאת לצורך הפסיק 
תלמידיו שאצל להבטיח , היה  צריך הוא  הרואים14ותפלה ,

ותפלה . שמע  קריאת במצות הקלה תיווצר לא  הנהגתו, את

לחבריו מורה  הוא  מכן תורתם15לאחר אצלם  שגם  ,
בדרגה לא  כי  [אם  הםelyאומנתם ולפיכך ,miaiig

בדומה  שמע , קריאת  לצורך ברixaglלהפסיק שמעון רבי
תפלתך תעש  אל מתפלל "כשאתה – ס "ג ] כדלהלן יוחאי,
מפסיקין "אין אכן ותחנונים ...": רחמים אלא  קבע 

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

יג. משנה (1
אבל  ותויו"ט). יונה רבינו (וראה "ובתפלה" גרסי לא ומח"ו ברש"י (2

.15 הערה לקמן וראה שבפנים. כהגירסא נקט בסידורו אדה"ז
א. ל, ב"ק (3

מפ  ראה המשנה.4) רשי
לסהמ"צ  בהשגותיו (רמב"ן דרבנן היא תפלה דמצות להדיעות (5
לקו"ת  וראה סק"ב. קו סי' או"ח מג"א – הפוסקים רוב דעת וכן ה'. מ"ע
להרר"א  אדה"ז מכתב פנ"ג, תניא ראה אבל ואילך). סע"ג ע, בלק
(קה"ת, אדה"ז קודש אגרות (ס' א כ, ח"א רבי בבית (נדפס משקלאוו

ואכ"מ. ועוד. ואילך)). לב ע' תש"מ)
כ, שם מ"ב. פ"ב (ברכות שמים מלכות עול קבלת ענינה דק"ש (6
ו"רחמי  בתחלתה), (תענית שבלב עבודה היא ותפלה ובכ"מ). ע"ב. ריש

המשנה. מפרשי וראה ועוד. שם), (ברכות נינהו"
שם. ובמ"מ ס"ג סצ"ח או"ח אדה"ז שו"ע וראה מ"ד. פ"ד (7

רפ"א. תניא וראה שמואל). מדרש (ראה ועוד הרמב"ם, כפי' (8
זו. בבא הובא לא ספי"ז דר"נ ובאבות (9

מ"ט). – אדה"ז (לגירסת ח' במשנה שנמנו ריב"ז מתלמידי (10
" יו"ד) (משנה דברים".mdוכאמרו שלשה אמרו תלמידים) (החמשה

ע' בסה"ד אות ayx"iוצע"ג שם (וראה זו למשנה שציין א') (אות
נכד  – הנגיד דוד (לר' לאבות דוד מדרש וראה היוחסין). מס' ב'

"ר' במשנה שרק [ולהעיר, רשב"י הוא כאן דר"ש שמפרש הרמב"ם),
חמשה  מכלל הי' ע"ה יהושע "ר' ומפרש מפרט כו'" עין אומר יהושע

דֿה. סעיף בפנים לקמן וראה לעיל"]. שנזכרו התלמידים
הוראות  דג' לאבות, תקכ"ו) (אמסטרדם, מרדכי דרישת בס' ראה (11
ק"ש  בזמן שגם תאמר שאל בקביעות, בתורה שעוסק במי קאי המשנה
כדי  בתפלתך ימהר ואל אומנתו, שתורתו בשביל בתורה עוסק יהי ' ותפלה
רשב"י  דוקא כי – תורה שמבטל רשע נעשה שאתה תאמר ואל ללמוד,

מבטלין. אנו אבל ולתפלה, לק"ש מפסיקין אין וחביריו
"הוי  המשנה דהוראת (להחיד"א), לאבות ימין זרוע בס' גם וראה
ששם  [אלא מדבר" אומנתו שתורתו מי "כלפי – ובתפלה" בק"ש זהיר
מהירושלמי  לאפוקי – לק"ש להפסיק לו יש אומנתו תורתו שגם מפרש
אם  מתפללים הם גם כי – בתפלה זהיר להיות וכן בפנים, לקמן שהובא

עיי"ש]. ע', סי' או"ח יוסף ברכי לספרו ומציין רוצים.
לאדה"ז  ת"ת הל' קו. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. יא, שבת (12

ס"דֿה. פ"ד
סה"ב. פ"א שבת סה"ב. פ"א ברכות (13

(וירושלמי) שבת וראה אומנתם. דתורתם הגדר באותו שאינם (14
א"ר או"ח `epכגוןopgeiשם: מרמ"א ולהעיר ולתפלה. לק"ש מפסיקין

סי"ז. שם ואדה"ז סי"ח, ס"צ
– (ולא בק"ש" זהיר "הוי (2 הערה לעיל (ראה ולהגורסים (15
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" אבל lltznלתפלה ", dz`ykזאת בכל שהם בזמן – "
מפעם16מתפללים מתפלל אומנתו שתורתו מי שגם  כידוע  ,

שבשעת17לפעם "קבע ", של באופן התפלה  תהא לא  ,

זה " עול מעלי אפרוק  "מתי האדם  חושב  ויוכל18הקיום  ,
התורה ללימוד "רחמים19לשוב  של באופן אלא  ,

ותחנונים ".

רשע תהי "ואל השלישית  ההוראה  גם  לכך בדומה 

נתנאל, בן שמעון רבי למעלת  קשורה  עצמך" בפני

י '. בסעיף כדלהלן אומנתו", ש "תורתו 

.‚
˜ÈÒÙ‰ ‡Ï ‰¯ÚÓ‰ ÔÓ Â˙‡ÈˆÈ ¯Á‡Ï È"·˘¯ ˜¯

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Í¯ÂˆÏ
ניתן, שמע " בקריאת זהיר "הוי למשנה  זה  הסבר על

"לקריאת יוחאי בר  שמעון  רבי דעת  לשאול: לכאורה ,
הירושלמי, בתלמוד  רק  מובאת מפסיקין" אנו אין שמע 

הבבלי התלמוד לדעת  ההלכה12ואילו וזוהי מי12, גם  ,
יוחאי בר  שמעון רבי  כגון ואפילו – אומנתם " ש "תורתם 

שמע "? לקריאת  "מפסיקין – וחבריו"

הכלל לפי הוא: לכך בין20ההסבר להשוות  שיש 

צורך יש  כאשר גם  האפשר, ככל הירושלמי לבין הבבלי

דחוק זו21בפירוש אין כאן  שגם לומר, סביר  קצת ,
הבדל זהו אלא  לירושלמי, הבבלי התלמוד  בין מחלוקת 

"חבריו" לבין עצמו  יוחאי בר שמעון רבי  :22בין

תורה מלימוד להפסיק  אין  יוחאי  בר שמעון רבי לדעת 

וזה שינון תורה) (תלמוד "זה  כי  שמע , קריאת  לצורך
שינון" מפני  שינון מבטלין ואין  שינון, שמע ) ,23(קריאת 

"רבי התירוצים  אחד לפי הענין בהמשך הירושלמי  וכדברי

חדיד שהיה  ידי על  יוחי  בן  לפיכך24שמעון  תורה  בדברי
תורה ". מדברי יתר שמע ) (קריאת (עליו) חביבה  אינה 

עצמו יוחאי בר  שמעון רבי שרק  לומר, ניתן זה  25לפי 

" הלשון בדיוק שמע , קריאת  לצורך הפסיק  oernyלא iax
igei oaחביבה אינה  .. תורה בדברי חדיד שהיה  ידי  על 

eilr"...26. שמע קריאת  לצורך הפסיקו כן חבריו ואילו ,

שהיה לומר, יש  עצמו, יוחאי בר  שמעון רבי אצל וגם 

התקופה לבין  במערה שהותו שלפני התקופה  בין הבדל
יציאתו שמע27שלאחר קריאת  לצורך  הפסקתו שאי –

המערה מן  יציאתו לאחר  רק  למעלה28החלה  הגיע  כאשר ,

כמסופר התורה , בלימוד ו"חידוד" "שינון" של האמיתית 
שבת במסכת  .29בגמרא 

לרבי בדומה היה נתנאל בן שמעון  שרבי לומר, ויש
המערה , מן יציאתו  לאחר שהיה כפי יוחאי, בר  שמעון

שמע . קריאת  לצורך הפסיק לא  הוא  ולפיכך כדלהלן.

.„
Ì˙Ò ÔÂÚÓ˘ È·¯

של הענין היה  נתנאל  בן שמעון רבי שאצל זה , ענין 
ושזוהי יוחאי, בר שמעון רבי כאצל  אומנתו" "תורתו

רמוז שבמשנתנו, ההוראות שלוש  בין המקשרת  הנקודה 
רבי – המאמר בעל של אביו שם כאן  מוזכר  שאין בכך
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הא' לחביריו: הוראות הן הראשונות בבות שב' לומר, יש – "ובתפלה")
– והב' לק"ש), מפסיק אינו עצמו שהוא (אף בק"ש זהירים שיהיו –

כבפנים. כו'", מתפלל "וכשאתה
פי' ראה (16cr"f על קאי מתפלל" ד"כשאתה שמואל, במדרש

נדבה. תפלת
הי' דרשב"י א) (ח, ברכות לרי"ף יונה וברבינו בסופה. ר"ה ראה (17
ועוד. א. קפח, לזח"ב (להחיד"א) אורות ניצוצי וראה לשנה*. משנה מתפלל

ב. כט, ברכות ע"פ כאן. ועוד רע"ב רש"י, (18
.11 הערה לעיל נעתק – מרדכי דרישת גם ראה (19
וש"נ. יו"ד. אות התלמודים שני כללי מלאכי יד (20

הי"ח) פי"ג גירושין (הל' לפנינו בכס"מ אבל "רחוק". מלאכי ביד (21
כבפנים. הוא

אדה" מאמרי – החסידות  ע"ד וראה מדרגתו. שלמטה אתהלך22ֿ) ז
עדר. ע' תרכ"ז סה"מ רנז. ע' ויקרא אוה"ת ריא. ע' לאזניא

תוד"ה  שם. שבת המאור בבעל הובא שם. ושבת ברכות ירושלמי (23
הוא  בירושלמי דמ"ש בפנים, המבואר (וע"פ ע"ב ריש ט, מו"ק – כאן

ומו"ק  שבת הש"ס הגליון קושיית מתורצת – עצמו לרשב"י בנוגע רק
שם).

ובירושלמי  שם. המאור בבעל ועד"ז שם. שבת בירושלמי כ"ה (24
נר' חדוד דהגירסא שם, שבת לירושלמי קרבן שירי וראה תדיר. ברכות:
לשון  שהוא שינון", וזה שינון "זה הירושלמי לתי' בהמשך [ובא עיקר

שם]. בקה"ע וכמ"ש חידוד,
דאין  רשב"י דעת שמקשר א'סו), (ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה (25

אומנתו תורתו דרגת עם לק"ש ומדרי'elyמפסיקין במעלה ש"הי'
עטֿפ. ע' ואתחנן אוה"ת גם וראה עליונה".

שהוא  לומר, יש – כו'" כדעתי' "רשב"י בירושלמי הב' לתי' וגם (26
בדרגת אומנתו בתורתו .ayx"iרק

"כגון הבבלי לשון לפרש יש ועפ"ז (27ayx"i שיצא עד – וחביריו"
המערה. מן

לק"ש  הפסיק שלכן (ושם, שם מו"ק לתוס' דוד יד בס' עד"ז ראה (28
dxrna.((17בהיותו להערה שוה"ג לעיל (הובא בתוס' כמ"ש ,

העמוד. בסוף שם (29

zrc ixdy ,eywd xak ± "y"w epiid ilvn"c yxtn (` ,`i zay) i"ayx oebk d"cezay s`e ."elvne .. iielv ocira" (a ,bl) zay mb d`x (*i"ayxy"wl mby `id
ocira" yxtl yic ± d"d a"t y"w 'ld m"anxl (e"nwz ,iwipel`y) opxi wgvi ,my i"kxa .my zekxa inlyexil d`xn dti d`xe .(inlyexidn mipta l"pk) oiwiqtn oi`

onfa "iielvevxy.y"iir ,'ek lltzdl
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שמעון רבי אלא  – כרגיל המלא, בשמו נתנאל בן  שמעון
mzqבר שמעון  רבי הוא  סתם  שמעון רבי כלל ובדרך ,

.30יוחאי

זאת להזכיר צריכה  המשנה  אין בפשטות  אמנם,

משנה  כי  הקודמותefבפירוש , למשניות  בהמשך היא 

מוזכרים ששם  זה , רבי31בפרק  של תלמידים " "חמשה 
ז בן ולאחריוחנן נתנאל, בן שמעון  רבי  וביניהם  כאי,

"32מכן מהםmdנאמר אחד כל – דברים " שלושה  אמרו

שמעון "רבי שכשכתוב  מאליו ומובן דברים , שלושה  אמר 
נתנאל בן שמעון לרבי היא  הכוונה –33אומר"

ביותר, מדוייק  בתורה  דבר  שכל כיון זאת , בכל אך,
במשנה כתובות  שמעון רבי  של ההוראות  כאשר  ובמיוחד

ולכן אביו, ושם שמו הזכרת  לאחר משניות מספר נפרדת,

משנה  בטעות34בלבדefהלומד לחשוב  שבעל35עלול
שבפנימיות ומובן , יוחאי , בר שמעון רבי הוא המאמר

לכך גם חשיבות יש  נתנאל  בן שמעון  רבי של ההוראות
) שמעון  רבי יוחאי,mzqשהוא  בר שמעון לרבי בדומה ,(

שמעון רבי שהוא  לכך רק  l`pzpולא  oa.

.‰
‰¯Â˙· ‰‚˘‰Â ‰·‰ Y ÔÂÚÓ˘

שמעון שרבי לכך הפנימי הטעם  הוא : לכך ההסבר 
הוא "שמעון" שהשם  הוא , יוחאי  בר שמעון רבי הוא  סתם

שמיעה הבנה36מלשון היא האמיתית  שמשמעותה  ,

היהודי התאחדות – אומנתו" "תורתו של הענין והשגה.
רק אפשרי היחידה, "אומנתו" היא  אשר  עד התורה  ידי על

הוא  עמה ,oianכאשר  מתאחד הוא  ואז בשלימותה , בתורה 
התניא להיות37כלשון .. כמוהו יחוד  שאין נפלא ב "יחוד ,

ופנה ". צד מכל ממש  ומיוחדים לאחדים 

כידוע – זה  שם  הנושאים  כל לגבי גם  מובן ,*37מכך

התנאים של ובמיוחד ישראל, כל של וכדומה ,38שהשמות 

בהעלם , לפחות  אצלם, שיש  – עבודתם  מהות  את  מבטאים 
"מעין" יוחאי,oernyרביmzq39משהו  בר שמעון רבי –

אמנתו. שתורתו

.Â
Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ Y "Â˙Ó‡ Â˙¯Â˙"‰¯

(א) הוא  בפשטות אומנתו" "תורתו של הענין משמעות 
לשום הפסקה  ללא  תורה  לומד האדם  – הזמן לגבי

התורה40צורך של הנגלה  בלימוד גם  ישנו זה  ענין (ב ) .40*,

שאפילו עצמו, יוחאי בר שמעון רבי אצל שמוצאים כפי
ב "ספר ולא  המשניות ", ב "תורת  עיסוקו עיקר היה במערה 

והתיקונים " .41הזהר

ב "זהר" נאמר הכוונה42אבל אומנתם " שב "תורתם  ,

והם יומיהן" כל מנהון שכינתא  זזה ש "לא  לאלה  היא 
תורתו של המעלה (א ) מובן: ומכך לשכינתא ", "דירה 

בקשר  מתבטאת שכלizeki`d43אומנתו התורה , עם שלו

"דירה היותו היא  מהותו וכל בתורה , חדורה מציאותו
אלא התורה , חכמת  עם  רק  אינו זה  קשר (ב ) לשכינתא ".

עם ולימודozepבעיקר "שכינתא ", – אפשריdfkהתורה 

זהר" ב"תקוני כנאמר התורה , פנימיות בלימוד 44דוקא 

"מארי  (לשכינה ).dlawשדוקא  דירה" לה  עבדין ..
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ד"ה  לפיה"מ בהקדמתו רמב"ם משמו. ד"ה ב ב, שבועות רש"י (30
ועוד. הששי. הפרק

מ"ט). – אדה"ז (ולגירסת ח משנה (31
יו"ד. משנה (32

ממשנה  – ריב"ז תלמידי דשאר האבות שמות העתיק שלא וכמו (33
ואילך. מ"י) – אדה"ז (ולגירסת ט'

"אע"פ  ב') אות רשב"י ע' בסה"ד (הובא היוחסין מספר ולהעיר (34
דבר  נתנאל בן ר"ש הוא בק"ש זהיר הוי שאמר דאבות בפ"ב סתם שר"ש

.10 הערה לעיל הנסמן וראה מענינו". הלמד
(ונוגע תורה ע"פ חלוקה היא המשניות חלוקת שהרי (35`picl–

שלימוד  ועכצ"ל – וש"נ) בהערה. 155 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה
כמו"ש זו בפ"ע.ta"rמשנה ענין הוא

לגבי  שלט) (ס"ע אגרותֿקודש לוי"צ לקוטי וראה לג. כט, ויצא (36
ayx"i.

ח"ט  [המתורגם] לקו"ש ערה. פרק תער"ב (המשך ומבואר פ"ה. (37
שמבואר  ואף בשמיעה. הוא הפנימיות ענין דעיקר וש"נ) ואילך, 84 ע'
שהענין  שם), תער"ב בהמשך ובקיצור ואילך. עד ע' ואתחנן (אוה"ת

בחי' הוא אומנתו נאi`x'דתורתו "אעברה משמיעה, d`x`eשלמעלה
– –`ileגו'" וה"ראי'" בתורה, היא (השכלה) ה"שמיעה" לומר: יש

הקולות". את ד"רואין מהענין ולהעיר (שבההשכלה). באלקות
לעיל  ועוד. ג. מא, בהר לקו"ת בראשית. ס"פ להה"מ או"ת ראה (37*

וש"נ. .27 הערה 372 ע'
שית  שמות הזכרות ע"ד (בהגה"ה) ואילך א יג, משל"ה להעיר (38

שמות מזכיר אינו (אבל רז"ל מדרשי משנה, מדבר mi`pzdסדרי כי – כו'
עיי"ש). הנ"ל, ספרים לימוד ע"ד

היא 39) ירושלמי תלמוד ד"בכל ב) מח, – (פל"ז בתניא מ"ש וע"ד
מצוה בשם נק' צדקה) מעשיות mzq(מצוה המצות עיקר שהיא מפני ..

כח רק בהן מתלבש אין המצות שבכל בצדקה `'.. אבל .. החיונית מנפש
..gk lk."'כו מלובש החיונית נפשו

ס"צ  שם ס"ד. שם אדה"ז שו"ע סק"ד. סק"ו או"ח מג"א ראה (40
ועוד. ספכ"ג. תניא סי"ז.

.12 הערה לעיל שנסמנו לאדה"ז ת"ת והל' או"ח שו"ע ראה (40*
עסק  וכל א: כח, אחרי לקו"ת וראה א). (קמג, סכ"ו אגה"ק (41

כו'. בנגלה הי' רשב"י
האם  תקח "לא ו) כב, (תצא נאמר דוקא שעליהם – ב רלח, ח"ג (42

הבנים". על
"כל  מרכבה שהיו רק דלא דהאבות, המרכבה מענין להעיר (43
(שם  כולם" אבריהם "שכל גם כ"א פל"ט), רפל"ד. פכ"ג. (תניא ימיהם"

מרכבה. היו פל"ט) (שם להם" אשר וכל ו"הם פכ"ג),
מארי ד"על – ב) (א, בהקדמה (44dlaw על האם תקח לא אתמר

מארי "אית הנ"ל בזהר ומ"ש לאלה dpynהבנים". הכוונה י"ל – "
שם). לתקו"ז מלך כסא .47 הערה לקמן (ראה ונגלה נסתר שמחברים
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החסידות שבתורת  לכך היסוד של45זהו הענין מבואר
"ואשים של באופן הוא  התורה  שלימוד אומנתו", "תורתו

בפיך" הלומד46דברי על ֿידי שנאמרים  התורה  דברי –

תורהedÎjexaÎyecwl`מיוחסים  דברי אומר הלומד :
לימוד של זה  אופן כביכול. אומרם  שהקדוש ֿברוךֿהוא 

לאופן עד  התורה , נותן  כלפי  מוחלטת  מהתבטלות  נובע 
לשכינתא ". "דירה  של

רבי אצל אומנתו" "תורתו של שהענין מובן, זה ולפי 

– קבלה " מ "מארי בהיותו קשור יוחאי , בר  שמעון
לתנאים התורה פנימיות  את לימד אשר  הוא  ואדרבה :

של47האחרים ביותר הנעלית  בדרגה  היה  הוא ולפיכך ,
אומנתו". "תורתו 

.Ê
„ÈÓ˙ ˙ËÏÁÂÓ ˙ÂÏË·˙‰· Y È"·˘¯

יוחאי בר שמעון רבי דוקא מדוע  יותר טוב  יובן בכך

שמע : קריאת  לצורך תורה מלימוד  הפסיק  לא

דברי "ואשים  של באופן יהיה  התורה שלימוד כדי 

מוחלטת להתבטלות  כן לפני להגיע  צריך כדלעיל , בפיך",
העבו ידי  על וזאת  אלקות, קריאתכלפי  של הרוחנית  דה 

נפש מסירות  שמשמעותה  .48שמע ,

היותו לאחר  ובמיוחד יוחאי, בר שמעון רבי אבל
היה  כלפיcinzבמערה, מוחלטת  התבטלות של במצב 

כדבריו49אלקות הוא50, – בעלמא " סימנא "אנא
הוא לאלקות . "סימן" רק  אלא  כלל מציאות  אינו כשלעצמו

נאמר ולכן לגמרי , לשכינתא" "דירה פני51היה  "מאן עליו

יוחאי ". בר שמעון רבי דא  הוי' האדון

כדי שמע  קריאת  של להכנה  זקוק  היה לא  הוא  ולכן
אומנתו" "תורתו של באופן יהיה תורתו .52שלימוד 

.Á
"‰ÁÈ˙Ù"‰ ÔÙÂ‡· Ï‡˙ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ Ï˘ Â˙ÏÚÓ

‰·Î¯Ó ‰˘ÚÓ Ï˘
בגמרא רשות53מסופר  ביקש  ערך בן אלעזר שרבי  ,

שלמדתני" אחד "דבר בפניו לחזור זכאי בן יוחנן  מרבי

ערך בן אלעזר רבי ש "פתח  ולאחר מרכבה , מעשה בענין

לכך ובהמשך השמים...". מן אש  "ירדה אז ודרש ", ..
יוסי רבי זאת  שמעו שכאשר הגמרא , ורבי54מספרת  הכהן

נתנאל בן "אף55שמעון מרכבה ,56– במעשה  פתחו הם 
ונראתה הארץ  ורעשה  היה  תמוז בתקופת א ' יום  אמרו

ואמרה...". קול בת  ויצאה  בענן הקשת 

מ "מארי היה  נתנאל בן שמעון שרבי  רואים , מכך
מרכבה במעשה  שעיסוקו  כך כדי עד jklקבלה", mxb

קולux`dש "רעשה  בת  ויצאה  ...dxn`eהוא – "...
והוריד למטה57"המשיך" השכינה מובן58את  ומכך  ,

לשכינתא ". "דירא  היה שהוא 

נתנאל בן שמעון לרבי יש  לעיל, הנזכרים  התנאים  בין

נקרא  הוא  דוקא  כן על אשר מיוחדת , בדומהoernyמעלה

ג': בסעיף  כדלעיל יוחאי, בר שמעון לרבי 

ערך  בן אלעזר רביxfgרק רבי למדו אשר ענין על

"למדתני" – זכאי בן וגם59יוחנן חידשו. הוא  לא  אך –
דרשו אשר  נתנאל, בן שמעון ורבי הכהן  יוסי  רבי בין

" של באופן  מרכבה egzt"60,mnvrבמעשה  gkaובמיוחד

הידוע הפירוש  וכדומה ,61לפי שמעון" רבי  "פתח 
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ואילך. רעא ע' תרכ"ז סה"מ רנו. ע' ויקרא אוה"ת ד. לח, תו"א (45
ועוד.

טז. נא, ישעי' (46
בהמשך  ושלאחריו בעומר ל"ג מאמר סע"ב. דש, סידור ראה (47

תרל"א. והחרים
שלו  כלי פי' אומנתו תורתו שהיתה בנגלה רשב"י של "תורתו וגם
ממשיך  הי' לומד שהי' ובשעה ההלכות פשוטי בכל הפנימיות יודע שהי'
ועוד), מה. ס"ע תרס"ו (המשך התורה" פנימיות ע"י .. אוא"ס עצמות
וראה  ועוד. .49 הערה לקמן (נסמן וגליא סתים מחבר הי' שרשב"י כידוע
פד, מטות לקו"ת וראה ואילך). 131 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה

ועוד. סע"ג.
שם. תרכ"ז סה"מ העמוד). (בריש שם אוה"ת (48

אוה  ראה "הי'49) דרשב"י שם, עדר) (ע' תרכ"ז וסה"מ רנז) (ע' "ת
cinz."וגליא סתים שחיבר לפי רשב"י (ש)דוקא ואפ"ל .. ביטול בבחי'

א. רכה, זח"א (50
שם. (מרגליות) זהר בניצוצי בהמצויין וראה א. חל, זח"ב (51

מפסיקין  דאין ס"ל דרשב"י (25 (שבהערה תער"ב המשך ראה (52
שגם  עליונה ומדרי' במעלה הי' דרשב"י אומנתו שתורתו "לפי לק"ש

עוצם  מצד הוא זה ענין והרי – שבההלכה" האלקות בו מאיר הי' בהנגלה
שם. תרס"ו בהמשך כמבואר דרשב"י, הביטול

ה"א). (פ"ב שם ירושלמי ב. יד, חגיגה (53
"ר' גריס שם בירושלמי (54sqei יוסי ר' זהו בפשטות אבל – הכהן"

ואכ"מ. הכהן). יוסי ר' ע' סה"ד ג"כ (וראה ריב"ז תלמיד הכהן
יהושע. ר' – ובבבלי שם. בירושלמי כ"ה (35

שם. הירושלמי לשון (56
"תורתו בפי' שם) תרס"ו המשך ג. (עה, סדור ראה (57ezpne`– "

האומנות  כלי כמשל .. א"ס מאור ממשיך הרי ההלכות לימוד "שע"י
כו'".

שם. ובהנסמן ס"ט בפנים לקמן ראה (58
דפליגי  לומר דוחק אבל "שלמדתני". תיבת ליתא בירושלמי (59
שלמדתני". ... אמר ענוה ש"מדרך הב') (בתי' שם בחדא"ג – במציאות.

שם. יעקב עיון וראה הוא. דוחק לכאורה אבל
מפורש  הרי – ערך בן ר"א על גם איתא "פתח" שהלשון אף (60

אחד "דבר הנ"ל.ipzcnlyשם יעקב עיון וראה (כבפנים). "
תרע"ח. כאשר כי סד"ה (61
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וצינור ענין לפתיחת  היא  מעלהycgשהכוונה  יש  –
הכהן יוסי לרבי  ביחס  נתנאל  בן שמעון לרבי  :62מיוחדת 

שלdpkdd63כהונה, מעלתו – ה ' לפני לשרת  לעמוד
יוסי "פתיחתו"odkdרבי  גם  ולכן בירושה , ניתנת –64

לגמרי  אינה  מרכבה  envrבמעשה  gka.

האדם של מציאותו שכל לכך המושלמת  ההוכחה 
כאשר היא  לשכינתא" "דירה  והוא אלקות  עם  מאוחדת 

באופן מרכבה , במעשה הארץ ..."mxebdהפתיחה  ל"רעשה
רבי אצל  דוקא מוצאים  זאת  ואת  עצמו. בכח  לגמרי נעשית 

כהן היה  שלא  נתנאל, בן "פתח "65שמעון זאת  למרות  אך ,
לעיל. האמור  באופן מרכבה  במעשה

.Ë
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אלעזר רבי פני על נתנאל, בן  שמעון רבי של  מעלתו
שדוקא בכך , גם  מודגש  מרכבה , במעשה  בדרשו ערך, בן

הארץ  "רעשה  מרכבה במעשה  פתח  הוא  dz`xpeכאשר
opra zywd,תמוז תקופת  זו שהיתה  כיון בנס , וזאת  ,"

בה מצויים  אינם הסבר66שהעננים  נדרש  ולכאורה ,67:

בגמרא לוי,68מסופר בן יהושע  רבי של מעלתו על
`lyשלא לכך סימן  היא  שהקשת כיון בימיו, קשת נראתה 

אות " צריך אין בדור גמור צדיק  יש  "ואם  העולם , .69יחרב 
במעשה עיסוקו ידי  שעל בכך המעלה מהי כך, ואם 

" בענdz`xpמרכבה ן"?הקשת 

הוא : לכך ההסבר

לכך ברית אות זוהי (א ) ענינים: שני ישנם  ב "קשת "
מבול" עוד יהיה נאמר70ש "לא  ה "קשת " על (ב ) שזהו71, ,

ולפיכך לקדוש ֿברוךֿהוא , מושווה  לי", מוקש  שהוא  "דבר 
הרי72ההלכה הבטה  ידי על  כי  בה , להביט שאסור היא

קונו" כבוד  על חס  "לא  (ג )73הוא  ועיקר  ועוד .yxetn
מרכבה אשר74במעשה  הקשת  כמראה דנים: אנו בו אשר .

ומובן, ה '. כבוד דמות מראה  מראה... כן בענן... ielibyיהי
בענן" "קשת להיראות גורם  השכינה  של .75נעלה

הקשת כאשר רק  קיים  ה "קשת " של הראשון  הענין
זה יום היות  על מצביעים  כשהעננים מעונן, ביום  מופיעה 

דין של ,76יום 

במעשה דרישה  ידי על המופיעים  והקשת  העננים אך
ה"דינים " לשלילת אות  אינם  לגילוי77מרכבה  סימן  אלא ,

השכינה , של נעלה

בן שמעון  רבי אצל היה  כיצד יותר מובן זה ולפי 
"דירה היותו של  באופן אומנתו ", "תורתו  של  ענין נתנאל

לשכינתא ".

.È
È·¯ Ï˘ Â¯Â„· ‡˜Â„ Y "ÍÓˆÚ ÈÙ· Ú˘¯ È‰˙ Ï‡"

Ï‡˙ Ô· ÔÂÚÓ˘
רבי של הנעלית דרגתו את  המתארים הדברים  אחד 
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הכהן. יוסי ר' ולא דרש יהושע ר' שרק משמע שבבבלי ולהעיר, (62
"אף – בירושלמי egztאבל md."

מדעו  והבינו אותו רוחו "נדבה צ"ל השבטים בשאר משא"כ (63
ויובל). שמיטין הל' סוף (רמב"ם וכו'"

ב. יא , (ערכין  הי' שלוי – הבבלי) (לגירסת יהושע דר' ועד"ז (64
ועוד).

בתו  בת את שהשיא הזקן בר"ג מעשה ג): (פ"ג, ע"ז בתוספתא (65
נתנאל בן רשב"ג odkdלשמעון בע' היוחסין) (מס' בסה"ד ומדהביאו .

ריב"ז. תלמיד רשב"ג שזהו שס"ל מוכח
הי' שם שבתוספתא הכהן נתנאל בן שמעון בפשטות, ux`dאבל mr,

ופוסק  גדולה (לע"ה) לו ש"נותן להדין בהמשך בא הנ"ל סיפור שהרי
" (ושם, שם לתוספתא דוד חסדי [וראה כו'" בן nye`עמו שמעון הוא

ריב"ז של תלמידו הוה")].nlicc`נתנאל כהן
יוסי) "(ר' נקרא יוסי ר' שדוקא מזה קצת משמע ולא "odkdוכן ,*

רשב"נ.
שם. לירושלמי קה"ע שם. חגיגה רש"י (66

שם. חגיגה חדא"ג גם ראה (67
ב. עז, כתובות (68

שם. כתובות רש"י (69
שם. לירושלמי קה"ע שם. חגיגה רש"י (66

שם. חגיגה חדא"ג גם ראה (67
ב. עז, כתובות (68

שם. כתובות רש"י (69
ואילך. ט ט, נח (70

ג. פל"ה, ב"ר (71
ס"א. רכט סי' או"ח טושו"ע א. טז, חגיגה (72

סע"א. פד, זח"ג ב. סו, זח"ב ב. עא, זח"א וראה שם. חגיגה (73
ועוד.

שם). בחדא"ג (כמובא כח א, יחזקאל (74
ושערי  (שם) זהר בניצוצי ובהנסמן ב) (א, בהקדמה זח"א ראה (75

ב. יד, לחגיגה (מרגליות) זהר
ועוד. ב. לב, ברכות ראה (76

"לומר  הוא בענן הקשת שנראתה דמה שם, לירושלמי בקה"ע (77
אבל  – כו'" ברית עליהם ולכרות הארץ על לרחם אלו דברים הן שכדאי
למה  (2 שם), (ביחזקאל שבמרכבה הקשת יפרש איך (1 צ"ע: לפענ"ד

דמרכבה, לקשת ולא דמבול לקשת עסקינן.dfacלדמותו

ick `id dtqedy ,dfn gkene .("odkd" dtqedd ila) mzq iqei 'x `zi` a"ie c"ei dpyna ixdy ± eny dyrp dfy cr zeixad ita `xwp 'id oky xnel oi` ik (*
?"l`pzp oa" (eia` my) ± "yx lye ,odkd `ed iqei 'xc oniqd recn k"`e ,`ed iqei 'x dfi` ricedl

qepwxed oa xfril` 'xy 'i`x ef dpynn mb ,f"tle]`lcxd d`x) odk 'id"xctl `eana l"mb ixdy ,(`o`keilr xn`p `l"odkd".[
'wp `l okle ± iel 'ide ryedi enyy cg` oke] odk 'ide oerny enye cg` cer (micinlzd oipna llkp `ly s`) cnrn eze`a 'idy l"i ik ,zgken 'i`x ef oi` la`

.[(zncewd dxrd d`x) "ield" o`k ryedi 'x



ireaydעד cenild xefgn t"r ± zea` iwxt ± zegiyÎihewl

אמירתו הוא  יוחאי  בר  כל78שמעון את לפטור אני "יכול :
בר שמעון רבי  של שמהותו וכיון הדין". מן כולו העולם 
לפטור שיכולתו מובן, אומנתו", ב "תורתו התבטאה יוחאי
"תורתו של לענין קשורה  הדין מן כולו העולם כל את

.79אומנתו"

בהרחבה הוסבר  בר80כבר שמעון רבי  של מאמרו
הדין", מן כולו העולם  כל את  לפטור אני  "יכול יוחאי

דורו אנשי על להשפיע  יכולתו ידי על לא  xefglשזאת
daeyza81שזכותו אלא ,ely,כך כל גדולה  היתה

הדור, בעוונות  להתחשב  לא  יכול היה שהקדוש ֿברוךֿהוא 
" עוונותיהם laeqוהוא הדין"oxheteכל .82מן

של המעלה  היתה  נתנאל  בן שמעון רבי אצל שגם  כיון
כדלעיל, יוחאי, בר שמעון לרבי  בדומה  אומנתו " "תורתו

היתה  בעולם פעולתו גם  ברdnecaהרי שמעון רבי לדברי 
אני  "יכול הדין".xehtlיוחאי מן כולו העולם  כל

השלישית ההוראה  של הקשר גם יובן זה  לפי
ההוראות לשתי – עצמך" בפני רשע  תהי "ואל – שבמשנה

הקודמות :

רבי אצל שהיה  אומנתו" "תורתו של  הענין מפני  דוקא 
בשתי המתבטא  יוחאי, בר שמעון כרבי נתנאל בן שמעון
על מגן הוא  כך  משום אשר במשנה, הראשונות  ההוראות

ו" תהיlaeqדורו "ואל  באזהרה  צורך יש  – עוונותיהם " כל
עצמך": בפני רשע 

רשע , עצמו שמחשיב  מי לגבי ההנהגה כלל, בדרך
היא בתשובה , לחזור מעצמו מתעורר אינו מכך  וכתוצאה

ליהודאי" עניותא "יאה  של עליו83באופן שמובאים  –
לחזור ולהביאו לשברו  כדי ר"ל ויסורים  פורעניות 

בתשובה .

אשר נתנאל , בן שמעון רבי  של בדורו היה  כן לא אך
הפורעניות , מפני עליהם הגנה  זכותו

בפני רשע  תהי "ואל מיוחדת  באזהרה צורך היה  ולכן
ידח  בל דבר  של ובסופו וצריך, יכול אחד שכל – עצמך "
הוא אין מכך: ויותר בתשובה . יחזור אחד וכל נדח , ממנו
לחזור יכול הוא  אלא  וכדומה , ליסורים להזדקק  צריך

ושלוה . מנוחה  וחיי הרחבה  מתוך בתשובה 

,jzlrda t"y zegiyn)
(g"kyz wlae gly
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[המתורגם] בלקו"ש משנ"ת ע"פ לומר, יש לפירושו גם אופן ובכל
להיותו  הוא ריב"ל בימי הקשת נראה שלא דמה ואילך), 213 (ע' ח"ד

גמור מזכך xeca"צדיק מתקן בדור, מעורב שהוא שם), כתובות (רש"י "
(ירושלמי  בימיו קשת נראתה לא שרשב"י מה ועד"ז דורו; אנשי ומטהר

ר  ב. שם, ב"ר ה"ב. פ"ט ועוד)ברכות א. לו, א. טו, זח"ג יב. ט, נח ש"י
בבחי' שהי' מעלתו מצד שזהו י"ל –mler ceqi ז"ח סע"א. רנה, (זח"א

ופעולתו  ב), מה, (סוכה עלי'" "בני מבחי' אפילו שלמעלה וירא), ר"פ
הוי ר"א מחי דהוה היכא דבעי iqnש"כל מילתא "איכא ואמר ר"ש"

ipewzl דרק א). (רכה, לזח"א מנצו"א [ולהעיר סע"ב) לג, (שבת כו'"
הקשת]; נראה לא רשב"י במחוז

התעסקות  – בפשטות שענינו אמנתו" ד"תורתו העילוי מצד משא"כ
– גֿד) עה, סידור (וראה שמסביבו (העולם) עם בהדור*, ולא בתורה

עילוי שמצד אניdfי"ל, "יכול רק מן xehtlנעשה כולו העולם כל את
יו"ד**. סעיף בפנים כדלקמן שם), (סוכה הדין"

שם. סוכה (78
ד. פז, מטות לקו"ת גם ראה (79

.152 ע' ח"כ לקו"ש גם וראה .(43 ,40 (ובהערה שם ח"ד לקו"ש (80
כן לעשות שהו"ל גדולה התמי' ואז (81lreta."יכולני" רק ולא ,

שם. סוכה רש"י (82
שם. הר"ח ובפי' ב. ט, חגיגה (83

.minyb ecxi `linae dxeza `"k ,xecd ikxva (dltze) xeaic i"r `l (a ,hp b"gf) execa minyb cixedy xirdle (*
exec iyp` lr df i"r lrty dn cvn edfy l"i ile`e .ely dxezd wqrc ielird cvn 'id einia zywd dz`xp `ly dfc ,`zi` 49 dxrda epnqpy zenewna (**

.(my zay) "dz`e ip` mlerl ic" 'ita 331 'r lirl d`xe .('iwfg iab ± my f"kxz n"dqa rnynck)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zenai(ycew zay meil)

,znd zlgpa meai zevnéîaéî éîeaélka maiil el yi `ld ± ©¥§©§¥
,ote`äìçð àkéà éàåa` oi`y oebk ,mailéìewL,[dplhi-],àì éàå §¦¦¨©£¨©¥§¦Ÿ

.ìé÷L àìŸ¨¦
éaøk äëìä ,øîà÷å áéúéå ,éàpé éaøc dén÷ àø÷ àðéðç éaø áéúé̈¦©¦£¦¨¨¨©¥§©¦©©§¨¦§¨¨©£¨¨§©¦

déì øîà .äãeäé,i`pi iaxééø÷ éø÷ ÷Btàøáì Cjixac xen`e `v ± §¨¨©¥§¦§¨¨§¨¨
`l` ,mipekp mpi` oky ,uega el`àpz éðz .äãeäé éaøk äëìä ïéà¥£¨¨§©¦§¨¨¥©¨

[dpeyd dpy-]déì øîà .äãeäé éaøk äëìä ïéà ,ïîçð áøc dén÷©¥§©©§¨¥£¨¨§©¦§¨¨©¥
,ongp axïàîk àlà`ld ,dkldd `id,ïðaøkok m`eàèéLt ¤¨§©§©¨¨§¦¨

i iaxk dkld oi`yixdy ,dced,déì øîà .íéaøk äëìä íéaøå ãéçé̈¦§©¦£¨¨§©¦¨©¥
ok m`dééîñà.izpynn ef `xnin [wgn`-]déì øîà,ongp axàì ¦§§¥¨©¥Ÿ

y oeik ,dpwgnzééðúà äëìä zàC,dcedi iaxk dkldy [jl epy-] ©§£¨¨©§§¨
Cì éLwàc àeä [àL÷îe] (äù÷åîå)dkld `ld jl dywede - ¦§¨§¦§¥¨

,miaxkåoklzëôàiaxk dkld oi`' zipye `qxibd z` zktd - §£©§§
.'dcedizëôà øétL zëôàc éàîìe,zktd dti zktdy dne - §©©£©§§©¦£©§§

.ezenk dkld oi` ixdy

äðùî
:dvelg zeaexw xeqi`a dpc dpyndøeñà àeä ,Bzîáéì õìBçä©¥¦¦§¨

äéúBáBø÷a,dvelgd lyàéäådvelgd -,åéáBø÷a äøeñà ¦§¤¨§¦£¨¦§¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zenai(ycew zay meil)

,znd zlgpa meai zevnéîaéî éîeaélka maiil el yi `ld ± ©¥§©§¥
,ote`äìçð àkéà éàåa` oi`y oebk ,mailéìewL,[dplhi-],àì éàå §¦¦¨©£¨©¥§¦Ÿ

.ìé÷L àìŸ¨¦
éaøk äëìä ,øîà÷å áéúéå ,éàpé éaøc dén÷ àø÷ àðéðç éaø áéúé̈¦©¦£¦¨¨¨©¥§©¦©©§¨¦§¨¨©£¨¨§©¦

déì øîà .äãeäé,i`pi iaxééø÷ éø÷ ÷Btàøáì Cjixac xen`e `v ± §¨¨©¥§¦§¨¨§¨¨
`l` ,mipekp mpi` oky ,uega el`àpz éðz .äãeäé éaøk äëìä ïéà¥£¨¨§©¦§¨¨¥©¨

[dpeyd dpy-]déì øîà .äãeäé éaøk äëìä ïéà ,ïîçð áøc dén÷©¥§©©§¨¥£¨¨§©¦§¨¨©¥
,ongp axïàîk àlà`ld ,dkldd `id,ïðaøkok m`eàèéLt ¤¨§©§©¨¨§¦¨

i iaxk dkld oi`yixdy ,dced,déì øîà .íéaøk äëìä íéaøå ãéçé̈¦§©¦£¨¨§©¦¨©¥
ok m`dééîñà.izpynn ef `xnin [wgn`-]déì øîà,ongp axàì ¦§§¥¨©¥Ÿ

y oeik ,dpwgnzééðúà äëìä zàC,dcedi iaxk dkldy [jl epy-] ©§£¨¨©§§¨
Cì éLwàc àeä [àL÷îe] (äù÷åîå)dkld `ld jl dywede - ¦§¨§¦§¥¨

,miaxkåoklzëôàiaxk dkld oi`' zipye `qxibd z` zktd - §£©§§
.'dcedizëôà øétL zëôàc éàîìe,zktd dti zktdy dne - §©©£©§§©¦£©§§

.ezenk dkld oi` ixdy

äðùî
:dvelg zeaexw xeqi`a dpc dpyndøeñà àeä ,Bzîáéì õìBçä©¥¦¦§¨

äéúBáBø÷a,dvelgd lyàéäådvelgd -,åéáBø÷a äøeñà ¦§¤¨§¦£¨¦§¨
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ ÌÂÈÒ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

רבי  דבי "תנא בגמרא נאמר יומא מסכת בסיום
השנה  כל ידאג הכיפורים ביום קרי הרואה ישמעאל,
העולם  בן שהוא לו מובטח שנה לו עלתה ואם כולה,
בבנים  ימים (=יאריך ומסגי סגי חיי מפיש אמר הבא,

בנים)". ובבני

אלו  מימרות מביאה שהגמרא לומר יש בפשטות
ביום  קרי "הרואה לפניֿכן לנאמר במשמעותן כהמשך

וטובל..." יורד כיצד 1הכיפורים להבין: צריך אך .
הוא  בכללות שענינו – הכיפורים יום שפרק ייתכן

המשנה 3תשובה 2(כשמו) כשתוכן ובמיוחד וכפרה,
dpexg`d– התשובה ענין הוא שלאחריה והגמרא

הנוגד  בענין בגמרא באחת 4יסתיים וכפרה, לתשובה
תשובה  לגבי – במזיד כשנעשית – החמורות העבירות

השוגג 5וכפרה  על לומדים המזיד ומן יחסי 6, שהוא ,
(במזיד) העונשין מהבדלי מובן שגם כפי למזיד,

(בשוגג). והדומה והקרבנות

לו  "מובטח שאדרבה ממשיכה, הגמרא גם אמנם,
אך  – ומסגי" סגי חיי מפיש הבא... העולם בן שהוא

רק onfזאת xg`ly מכך יוצא הכיפורים) יום (לאחר
מרצון  ההיפך זהו עצמו הכיפורים ביום אך טוב, ענין

ה'.

שמדבר  ייתכן כיצד הענין: בעצם להבין יש כן
ביום  (ב) קרי (א) "הרואה בכפלים, רצוי בלתי
לו  "מובטח – נפלאה תועלת תצמח – הכיפורים"

ומסגי" סגי חיי ו"מפיש הבא", העולם בן ?7שהוא

שלא  – שנה לו עלתה "ואם כך: על מפרש רש"י
שהגינו  בידו יש טובים שמעשים לו מובטח מת,

שדבר8עליו..." מוסבר זה לפי .xg` שלא עליו הגין
סימן  זהו קרי" ש"הרואה הנאמר מן אך 9יינזק,

ביניהם  קשר שיש מובן מובן 10שמובטח..., ואינו ,11:
" של הנעלה היתרון נגרם בן ghaenכיצד שהוא לו

חיי  מפיש הזה): בעולם (גם מכך ויותר הבא", העולם
בנים? ובבני בבנים ומסגי סגי

.·

?¯Î˘ ‡ËÂÁ Y ‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙·

תשובה  בענין יותר תמוה זו, לשאלה בדומה
בגמרא  נאמר שעליה לו 12מאהבה, נעשות ש"זדונות ,

כך  שאם התמיהה, עולה אגדות" וב"חידושי כזכיות",
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יומא. מס' וסיום (*
טובל 1) קרי בעל כו' טובלין טבילות חייבי "כל הע' בתחלת ושם

כו'". והולך
והוידוין zevnוכל2) הקרבנות כל כלל כלומר – היום "עבודת

שבא  כמו העונות כל בהם שיכופר כדי (הוא) – כפור צום ביום המתוקנין
הכתובה העבודה והיא zenבכתוב ixg`a.(מט מ"ע להרמב"ם (סהמ"צ "

זמן 3) הוא הכפורים יום ה"ז): פ"ב תשובה (הלכות וברמב"ם
לפיכך  לישראל וסליחה מחילה קץ והוא ולרבים ליחיד לכל תשובה
תשובה  ובשערי כו'. הכפורים ביום ולהתודות תשובה לעשות הכל חייבים
ה' לפני חטאתיכם "מכל ל) טז, (פרשתנו דהכתוב י"ז, ד' שער (לר"י)

הוא התשובהr"nתטהרו" שיחה t"kdeiaעל חכ"ט לקו"ש וראה – .
ס"ג. (תשמ"ה) ליוהכ"פ

בעלי 4) וכמנהג – בתחלתן סופן (דנעוץ המסכת התחלת היפך וגם
ומתקינין  כו' מביתו כה"ג מפרישין יוהכ"פ קודם ימים "שבעת ההדרנים)
טומאה" שאר או "קרי – פסול" בו יארע שמא תחתיו אחר כהן לו

שם). (פרש"י
פ"ד.5) אגה"ת וראה ועוד. ב, ריט, א. סב, זח"א ראה
אגה"ק 6) וראה תולה. ד"ה שבועות ריש (רש"י כפרה בעי הוא דגם

פרטי). ולהבין ד"ה קו"א סוסכ"ח.
ויאריך 7) זרע יראה הסימן שכך בנים ובני בבנים ומסגי "סגי בפרש"י

ימים". יאריך זרע יראה לדבר "ורמז ובתוס' י). נג, (ישעי' ימים"
לו  "מובטח רק כתב תרטו סו"ס או"ח אדה"ז* שבשו"ע והטעם

י"ל, – בנים" ובני "בנים גם ולא ימים" יאריך והוא כו' עוה"ב בן שהוא
שתלוי  בנים ובני בנים משא"כ אדם, בכל דשייכא מילתא הוא הנ"ל כי

וכו'. השנים בגיל
הענינים: ב' מזה ללמוד יש האם – זרע" "יראה בפי' דתלוי י"ל או
בנים, יראה – זרע" "יראה וגם כפשוטו, זרע" "יראה למדים לפרש"י

השכר אין yxetndמלבד לתוס' משא"כ ימים". "יאריך בכתוב זה לאחר
כו'), (בנים המסובב השכר גם נכלל הסיבה, שהיא זרע", שב"יראה לפרש
משינוי  [ולהעיר ימים" "יאריך הכתוב בהמשך בא דהשכר מפרש ולכן
ובתוס' כבכתוב), (ולא ימים" ויאריך** זרע "יראה דבפרש"י הלשון:

עונותיו]: ד"ה לעיל פרש"י ראה אבל ימים". יאריך זרע "יראה
דכו"ע. ואליבא הפשוט רק כתב ובשו"ע

דזה 8) שם אדה"ז  בשו"ע וכ"ה הוא", הבא עולם "ובן ומסיים
משא"כ  עוה"ב". בן "שהוא ע"ז כטעם כתב כו'" זכיות לו יש "שבודאי
הרבה  לו יש ושודאי ימים ויאריך זרע "ויראה לאחר בהסיום שכתוב בטור

.89 ובהערה ס"י בפנים לקמן וראה כו'". זכיות
סימן9) – מחולין עונותיו ד"ה וראה aehובפרש"י כו'. זה הוא

כאן. ב"ח סק"ג. שם ללבוש זוטא אלי' כאן. חדא"ג
כבר 10) הנמצאת המציאות את המברר סימן רק שהוא את"ל אפילו

רפ"א). מא"ס הל' להרמב"ם צפע"נ (ראה המציאות הגורם ולא
שם.11) לשו"ע פר"ח ראה
ב.12) פו, יומא

.mipa d`xiy yxtny rnyn "rxf d`xie" epeylne ."mini jix`ie rxf d`xie a"derd oa `edy el ghaen" xehae ."a"derd oa `edy el ghaen" wx azk xagnae (*
.e"`ed `zil `pliee qetcae i"ra k"`yn .s"ixd lr i"yxta d"ke ,miqetc dnka d"k (**
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עושה  אדם שכאשר ומשיב, נשכר". ש"חוטא יוצא
גמורה  תשובה דעושה "ודאי הרי מאהבה תשובה

אותו  לגבי הצורך מכפי יתר הטובים במעשיו ומוסיף

לו  נעשים הם שמוסיף טובים מעשים אותן והרי עוון
כן, מוכיח שמביא) (=והפסוק דמייתי וקרא כזכיות,

וצדקה 13שנאמר  משפט ועשה מרשעתו רשע ובשוב
חיה... לעשות 14עליהם שהוסיף צדקה משפט דמשמע ,

יחיה". חיה עליהם – תשובתו על

הגמרא  מלשון כי לכאורה, מובן אינו התירוץ אך
"eyrp zepecf על כאן מדובר שאין מובן, כזכויות" לו

של תוספת על – הזדונות זולת אחר llbaדבר zeiekf
לזכויות  נהפכים עצמם שהזדונות אלא ,15הזדונות,

נשכ  שחוטא ייתכן כיצד הקושי נשאר ר?ועדיין

מתכוונת  שלכך לומר, ניתן לכאורה אמנם,
כיון 16הגמרא  כזכיות": לו נעשות "זדונות באמרה

השתנה  שהאדם מכך באה טובים במעשים שהתוספת
ה"זדונות" כך ואם הזדונות, על התשובה enxbעלֿידי

וזכויות. מאהבה לתשובה

שטר  לגבי שמוצאים רגיל 17כפי שטר כל שאמנם ,

שטר  על ערעור היה כאשר אך כשרות, בחזקת הוא

יותר  תוקף בעל הוא דין, בבית אותו קיימו כך ועקב
ערעור  עליו היה שלא רגיל ויוצא,18משטר .xerxrdy

ליתר השטר swezגרם .19של

רק עילוי גורם הערעור כי בכך, די אין ,xhyaאך

רק התעלות גורמים ה"זדונות" בעניננו, xaba`וכך
תשובה  העושה "זדונות 20(באדם) הביטוי מן אך ,

שגם מובן, כזכויות" לו הזדונות vtgd`נעשות ,

לזכויות  הופכים .21עצמם,

.‚

‰¯‰Ë‰ È‚ÂÒ È˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

יומא  מסכת סיום על ההסבר לפי יובן הדבר

מי 22במשנה  לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי "אמר :
שבשמים, אביכם אתכם מטהר ומי מטהרין אתם

וטהרתם.23שנאמר  טהורים מים עליכם וזרקתי
את 24ואומר  מטהר מקוה מה ה', ישראל מקוה

ישראל". את מטהר הקדושֿברוךֿהוא אף הטמאים,

מי  "לפני א) ענינים: שני כאן אומר עקיבא רבי
ומי  ב) מטהרין", מצטט 25אתם והוא אתכם", "מטהר

טהורים", מים עליכם "וזרקתי א) פסוקים: שני כך על
הרוגוצ'ובי  הגאון ומסביר – ה'" ישראל "מקוה ,26ב)

עניני  שני שבין ההבדל מתבטא אלו ענינים שבשני
כוונה  להיות צריכה שבהזאה ומקוה, הזאה – הטהרה

כוונה,27לטהרה  צריכה אינה במקוה טהרה ואילו ,
לטבילה  כוונה ללא גם מטהר .28מקוה

רבי  שמצטט הפסוקים בלשון ההבדל מובן זה ולפי

ישראל  ו"מקוה טהורים", מים עליכם "וזרקתי עקיבא:
עלֿידי  טהרה על מדברים הפסוקים שני שאמנם ה'",

נאמר  הראשון בפסוק זאת בכל אך הקדושֿברוךֿהוא,
"izwxfeהקדושֿברוךֿהוא – פעולת wxefעליכם..." –

כלל מוזכרת אין השני בפסוק ואילו dlertזריקה,
הכוונה  אין טהרה של זה בסוג כי הטהרה), (ֿכוונת

הכרחית.

מצד  טהרה אופני שני שקיימים כשם ובדיוק
קיימים  כך הקדושֿברוךֿהוא, מצד – ובעניננו המטהר,

של  והטהרה התשובה בעבודת גם אלו אופנים שני
הגמרא  שמבארת כפי והם, הסוגים 29האדם, שני ,
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יט.13) לג, יחזקאל
בחדא"ג14) הובא אבל כן בחצע"ג). הוא "חי'" תיבת (ובגמרא

תמרים  כפות כזֿכח. יח, ושם טז. פסוק וראה יחי'", "הוא הנ"ל בכתוב
שם. ליומא

(15.48 הערה לקמן ראה – הדמיון) (בכ"ף "כזכיות" והל'
שעשה 16) מה כל על  יחי', (חיו) "עליהם ד"ה שם פרש"י ראה אבל

zexiardואף lr."
מו.17) ר"ס חו"מ טושו"ע ראה
שם 18) סמ"ע (ס"ז) שם ושו"ע בטור וההסברה מהדיעה ולהעיר

דאז  והוחזק, ערעור עליו שקרא משטר רק שטר דמקיימין (סקכ"ב)
ערעור. בלא שקיימוהו משטר לא אבל בקיומו, דקדקו

די 19) "אז נמצא הלכה דע"פ 780 ע' ג' חלק מלקו"ד להעיר
ערעור  דעם פון צייט דער פון אן זיך הייבט שטר דעם פון שטארקייט

הערעור)". מזמן מתחיל השטר (=שתוקף
הרמב"ם 20) מ"ש וע"ד שם. תמרים הכפות ביאור לפי הוא וכן

.49 הערה דלקמן
כח,21) של"ה פ"ב. התשובה נתיב (להמהר"ל) עולם נתיבות וראה

(בהגה"ה). ואילך ואילך.n"kaeסע"א 110 ע' חכ"ז לקו"ש .
ב.22) פה,
כה.23) לו, יחזקאל
(24.36 הערה 177 ע' לעיל וראה יג. יז, ירמי'
וע"י 25) רי"ף בירושלמי, אבל "מי". ובמשניות בש"ס לפנינו במשנה

כאן. במשניות נוסחאות שינוי וראה "ומי". – כאן
ה"ב.26) פ"ב תשובה הלכות לרמב"ם צפע"נ
וראה 27) ה"זֿח. פ"י פרה הלכות רמב"ם מ"ב. פי"ב פרה ראה

שם. בצפע"נ בהמצויין
יח,28) חגיגה (ראה כוונה שצריך וקדשים בתרומה עשו מעלה ורק

ה"ח). פ"א מקואות הלכות רמב"ם ואילך. ב
סע"א.29) פו,
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יסורין) (ועלֿידי מיראה תשובה תשובה: של הכלליים
וברצון  בכוונה באה מאהבה תשובה מאהבה. ותשובה

מיראה aeylאמיתי בתשובה ואילו ולתקן..., ה' אל
האדם  של כוונתו יסורין) עלֿידי (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

העונש מן להינצל מעשיו linne`היא על מתחרט הוא
וכו'.

שבתשוב  בגמרא, מבואר שבתוצאתם ה וההבדל
בתורה  נאמר שמפרש 30מיראה כפי משובתם", "ארפא

עליו";31רש"י  שמו שמקצת שנתרפא, מום "כבעל
" מאהבה בתשובה .ezligzn"32עוונוxwrpואילו

אדם  כאשר להלכה: גם משמעותי הוא זה והבדל
היא  אם הרי – עבירות לה שאין בתנאי אשה מקדש
שהיו  העבירות על מיראה תשובה מכן לאחר עשתה

בשעת 33לה  לה שהיו העבירות כי מקודשת, היא אין ,
תשובה 34נעקרו l`הקידושין עשתה היא אם אך .

עבירותיה כי מקודשת, היא הרי iptlnמאהבה, exwrp
ok וכפי הקידושין. בשעת גם עבירות לה היו לא ולכן ,

הגמרא  אצל 35שמבדילה "הלכה ומומים: נדרים לגבי
וריפא  רופא אצל מקודשת, הנדרים) (את והתירה חכם
הנדר  את עוקר "חכם כי מקודשת", אינה – אותה

exwirn."ולהבא מכאן אלא מרפא אינו ורופא ,

.„

‰·‰‡Ó ‰·Â˘˙· ˙ÂÂ˘‰ ˙Â‚¯„‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
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תשובה  לבין מיראה תשובה שבין זה הבדל
לשוב, היא הכוונה מאהבה שבתשובה – בכלל מאהבה
בין  פרטיות ביתר קיים – מיראה בתשובה כך ולא

מאהבה  התשובה על השונים עצמה:36אופניה

עוונו  "נעקר מאהבה תשובה שעלֿידי הדרגה

מאהבה. בתשובה השלמות שיא אינה עדיין מתחילתו"
"זדונות  כאשר הוא מאהבה בתשובה השלמות שיא
שה"זדונות" בלבד זו שלא כזכויות", לו נעשות

"כזכויות". נהפכים הם אלא נעקרים,

בכל  כללי: ובאופן רבות, דרגות ישנן באהבה
דרגות  יש וממילא – מאדך בכל נפשך, בכל לבבך,

עלֿידן. הנגרמת בתשובה רבות

בכוונה, היותה היא מאהבה התשובה שמעלת וכיון
תשובה  של הנעלית בדרגה שהכוונה מובן כדלעיל,
לומר  שאפשר עד כלֿכך, מושלמת היא מאהבה
עוונו  "נעקר שבה יותר, הנמוכה בדרגה שהכוונה

כוונה  כלל נקראת אינה .37מתחילתו",

חז"ל  ובכל 38כמאמר לבבכם "בכל של שבאהבה
עושין  "אין נקראים – מאדכם" "בכל ללא – נפשכם"

מקום". של רצונו

הגאון  של בלשונו הדבר מוסבר כללי באופן
ולתקן  כוונה, בעי לא החטא "להעביר הרוגוטשובי

כוונה". בעי החטא

oirn בתשובה גם קיים זה שהבדל לכך הוכחה
פסוקה: מהלכה ללמוד אפשר עצמה, מאהבה

בגמרא  שאני 39נאמר "עלֿמנת אשה שהמקדש ,
תשובה  הרהר שמא מקודשת, גמור רשע אפילו צדיק,
מדובר  אם – נפשך ממה עלֿכך: ושואלים בדעתו".
כי  התנאי, קויים לא הרי מיראה, תשובה על כאן
"מקצת  כי צדיק, נעשה אינו מיראה תשובה עלֿידי
אין  אז גם מאהבה, בתשובה מדובר ואם עליו". שמו
נעלה  הוא בעלֿתשובה כי מקודשת, להיות צריכה היא

חז"ל  כמאמר עומדין 40מצדיק, תשובה שבעלי במקום
יכולין  גמורים צדיקים היא 42לעמוד 41אין וההלכה ,
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ה.30) יד, הושע
ארפא.31) וכתיב ד"ה
מאהבה.32) כאן ד"ה פרש"י
מאהבה 33) א' תשובות ג' בין נ"מ "דיש מחלק (בסופו) שם בצפע"נ

הרפואה  אך ורפואה, מכה כמו דהיא מיראה והב' עוקר, חכם כמו הוה
מכאן  הוי דזה יסורין ע"י והג' כו' ובטלין וחיילין המכה קודם באה
שם  יומא ר"י מאמר ע"פ והוא לקמן. דכתובות הך מביא וע"ז ולהבא".
ובפרש"י  שם. ודק"ס חדא"ג ראה – בג' מחלקם ופירושים גי' דלכמה
"מכאן  כ': מיראה תשובה גבי לפנ"ז ר"ח ובמאמר בג'. מחלקם אינו שם

בפנים). (כנ"ל כו'" ואילך
ד"ה 34) בפנים דלקמן ב) (עד, כתובות פרש"י ע"פ לפרש צריך כן

"שאף  התוס' לפי' גם אבל חכם. ד"ה שם התוס' לפי משא"כ ולהבא, מכאן
לפרש  יש כו'". בה שהיו כשזוכר בעיניו נמאסת היא שנתרפאת לאחר עתה

עליו". שמו "מקצת מיראה שבתשובה כיון הנ"ל) פרש"י (ע"פ בנדו"ד
רע"ב.35) עד, כתובות

באהבת 36) מדריגות ב' יסוה"ת מהלכות רפ"ב לרמב"ם המפרש ראה
ואילך). ב (מו, עש"מ מאמר של"ה ובארוכה ה'.

למעשר 37) אסור לחולין הוחזק לחולין טבל ב): (יח, חגיגה וע"ד
ל  טבל כו' כוונה") לשון – "הוחזק שם אסור (פרש"י לקודש הוחזק קודש

לחטאת. מדרס קודש בגדי כו' לחטאת
ועוד.38) ג. מב, שלח לקו"ת שם. חדא"ג ב. לה, ברכות
ב.39) מט, קדושין
ה"ד.40) פ"ז תשובה הל' הרמב"ם וכ"פ ב. לד, ברכות ר"א דעת
יכולין 41) צ"ג "אין שם ברמב"ם אבל עומדין. אינם הגירסא בגמרא

יכולין  אין "צ"ג בדא"ח ובכ"מ מ"גליון"). שם בדק"ס (וכ"ה בו" לעמוד
(שם)". לעמוד

הם 42) "ר"ל ו"פליגי" שם בגמרא שנאמר דזה א) (לו, של"ה ראה
כשהוא  מבע"ת עדיף גמור צדיק כו' בפ"ע בענין מדבר אחד כל מחולקים

שב כשהוא גמור מצדיק עדיף ובע"ת הערה dad`nמיראה, וראה ,"
ואילך. 361 ע' חי"ד לקו"ש .183 ע' תש"ט בסה"מ
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לשבח" "הטעה כאשר יוחסין,43שגם לשבח (אם
באמת  שהוא מכפי פחות מיוחס שהוא או 44באמרו ,

אינה  עשיר") ונמצא עני שאני "עלֿמנת ממון, לשבח
.45מקודשת 

) הרהר "שמא הוא כזו,dad`nוהתירוץ תשובה" (
לא  אך מתחילתו", עוונו ש"נעקר לכך רק גורמת שהיא
נאמר  זו דרגה על שרק כזכויות, לו נעשו שזדונות
גמורים  צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי "במקום

לעמוד". יכולין

הוא  החשש כאשר לומר: אפשר מכך ויותר
חדאxdxdש" בשעתא cg`תשובה" `rbxe ייתכן לא ,

גורמת  התשובה אין ולכן מושלמת. כוונה שהיתה
יותר  נעלה ולהיותו לזכויות, הזדונות להפיכת

.46מצדיק 

הוא  לכך על47ֿההסבר בעלֿתשובה של מעלתו :
מפני  רק אינה מעולם, חטא שלא גמור צדיק פני
יש  עצמו, בצד לזכויותיו שבנוסף – בכמות היתרון
אלא  – מהזדונות שנעשו הזכויות את גם לבעלֿתשובה
לו  נעשות "זדונות באיכות: היתרון מפני (ובעיקר) גם
שבעלי  "במקום ולכן שונה. באיכות זכויות כזכויות",

גמורים צדיקים אין עומדין אף oilekiתשובה לעמוד":
האפשר  ככל רבות זכויות הגמור לצדיק יהיו אם
לעבודה  להגיע ביכולתו אין הנעלית, עבודתו עלֿידי

שונה  לאיכות הזכויות 48החדשה, אפשר 49של לכך .
משלמות  הנובעת רבה תשובה עלֿידי רק להגיע
(כדלהלן), הכוונה שלמות – וממילא כדלעיל, האהבה
עצמם  הזדונות ולהפיכת החטא, לתיקון גורמת שהיא

לזכויות.

.‰
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וכיצד  והכוונה, האהבה שלמות של הענין את
הזקן  אדמו"ר מסביר לזכויות, הזדונות נהפכים

"אסורים 50בתניא  הם והדומה אסורות שמאכלות ,

עד  משם... עולים ואין לעולם החיצוניים בידי וקשורים
לו 51שיעשה  נעשו שזדונות כלֿכך גדולה תשובה

דלבא  מעומקא מאהבה תשובה שהיא ממש כזכויות

ית' בו לדבקה שוקקה ונפש וחשיקה רבה מאהבה
הנה  עד כי להיות וציה עיפה כארץ לה' נפשו וצמאה

הסטראֿאחרא  היא וצלמות ציה בארץ נפשו היתה
ביתר  נפשו צמאה ולזאת בתכלית ה' פני מאור ורחוקה

במקום  ז"ל כמאמרם הצדיקים נפשות מצמאון עוז

זו  רבה מאהבה תשובה ועל עומדים... תשובה שבעלי
בא  ועלֿידיֿזה הואיל כזכויות לו נעשו שזדונות אמרו

זו". רבה לאהבה

של  ההתעלות הענינים: שני את אומר הוא וכאן

`xabdש"צמאה לכך גורמים הזדונות –eytp עוז ביתר

ושינוי הצדיקים", נפשות שנגרם vtgd`מצמאון
רבה...". לאהבה בא ועלֿידיֿזה "הואיל לזדונות

הוא: ההלכה בדרך לכך ההסבר

מוצאים  מסויימת לפעולה וההכנה  ההכשרה לגבי

ההכנה  בחשיבות שונות ודרגות דינים הבדלי מספר
לפעולה  .52ויחסה

לקיים  שאיֿאפשר כיון מצוה, מכשירי – לדוגמא

חשיבות  מקבלים הם הרי המצוה את בלעדיהם
אליעזר  רבי ולדעת mivr"53לעצמם. mizxek לעשות
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א.43) מט, (במשנה). ב מח, קדושין
אבל 44) ממון בשבח במשנה) ורבנן (ר"ש "מחלוקת שם בגמרא

לשבח  לכאורה דומה ובנדו"ד מקודשת", אינה הכל דברי יוחסין בשבח
שייכא  לא אבל) ד"ה שם (פרש"י עלי' דמתגאה דהטעם (אף יוחסין

הכא).
זוין 45) [ז"ל] שי' להרש"י להלכה במועדים שהביא מה צע"ק ועפ"ז

פ"ז  תשובה (הלכות הרמב"ם להכרעת מקור הראגצובי בשם סח) (ע'
הנ"ל  ע"פ שהרי – הנ"ל דקדושין מהא מצדיקים גדולים דבע"ת ה"ד)
ע' ח"א (לתניא) ביאורים לקוטי וראה מקודשת. אינה גדול דבע"ת את"ל

.363 ע' שם חי"ד לקו"ש עז.
אמיתית 46) נוגע אינו שם דבגמרא לדחות יש כי – אינו גמור הכרח

מה כ"א ובע"ת דצדיק שם.xwpy`הדרגא לקו"ב (ראה בנ"א בל' צדיק
שם). חי"ד לקו"ש

ואילך.47) א קצא, דרמ"צ ראה

(48" הל' יל"פ אולי (לא kועפ"ז הוא הדמיון שהכ"ף – זכיות"
למעלה  הם "כזכיות" הנעשות ה"זדונות" כי למעליותא, כ"א) לגריעותא

" רק והם שם) דרמ"צ (ראה מצ"ע זכיות".kמזכיות
ולא 49) מעולם, חטא לא "כאילו שם: תשובה הלכות ברמב"ם אבל

כו' עומדין שבע"ת במקום חכמים אמרו כו' הרבה ששכרו אלא עוד
מעולם חטאו שלא אלו ממעלת גדולה מעלתן oiyaekשהןiptnכלומר

mdn xzei mxvi ולא עצמו, דבע"ת הגברא מצד הוא שהמעלה ומשמע ."
כזכיות. זדונות גם לו שיש החפצא מצד

פ"ז.50)
וכו'51) אסורות המאכלות עולים סוס"ב.onvrשאז בפנים וכנ"ל –
(52252 ע' לקמן גם וראה ואילך. 196 ע' חי"ב מלקו"ש להעיר
ואילך.

א.53) קל, שבת



עט ireayd cenild xefgn t"r ± ixg` zyxt ± zegiyÎihewl

בשבת, למילה איזמל לצורך ברזל" לעשות פחמים
השבת  את דוחין המצוה מכשירי (רוב) .54לדעתו

הירושלמי  לדעת מוצאים לכך ההכנה 55מעבר לגבי
ש" וכדומה, לולב סוכה, למצות סוכה dyerdוההכשרה

במצוותיו קדשנו אשר ברוך אומר epeiveלעצמו
zeyrl56 אשר ברוך אומר לעצמו לולב העושה סוכה...

במצוותיו zeyrlקדשנו epeeive"...לגבי 57לולב וכך ,
וכדומה  ציצית תפילין, .58מזוזה,

הורתה  שהתורה כיון הוא: לכך ההסבר בפשטות,
עלֿידי  רק לקיום שניתנת מסויימת, מצוה לקיים

הכנה  של מסויימת זה 59פעולה שגם לומר אפשר ,
במצווה  חשיבות 60נכלל מקבלת עצמה שהפעולה או: ,

וכו' סוכה במצות – הירושלמי (ולדעת המצוה מעין
מצוה). גםֿכן נעשית היא

מוצאים  למצוות בהכשרה יותר עוד גבוהה דרגה
למזבח, הדם בהולכת ובמיוחד – המקדש בעבודת

היא  חשיבות 61שההלכה בעלת היא עצמה שההולכה
ממש  בה"62כעבודה פוסלת "מחשבה אשר עד ,63.

עבודה  הכשרה, מעין עבודה זוהי כללי ובאופן
תמה  אין 64שאינה אך עבודה, של הדינים עליה חלים :

יש  כי הדבר", את ומתממת גומרת שהיא "עבודה זו
הוא  כאשר מיתה חייב זר אין ולכן עבודה, אחריה

זו. עבודה עושה

jkl dneca הנעלה שלאופן כיון בעניננו: מובן

(כדלעיל  להגיע אפשר מאהבה תשובה של ביותר
גם  ובאמצעותם הקודמים, הזדונות עלֿידי רק בתניא)
נעלה  באופן הוא (זכויות) אחרֿכך שלו המצוות קיום
– לזכויות ונהפכים עצמם הזדונות מתעלים לכן יותר,

מצוה. כמכשירי

.Â
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כי: בכך, די אין לכאורה, אך,

הם  למצוה, נהפכים אינם עצמם המצוה מכשירי א)
אליעזר.oixiyknנשארים רבי לדעת אפילו

ולולב  סוכה עשיית שעל הירושלמי, לדעת גם
"אשר... מצותepeiveמברכים זוהי עדיין ,"...ziiyr

הולכת  – וכן תשבו". "בסוכות של המצוה ולא סוכה
האמור  בכל ועיקר: ב) תמה. עבודה אינה למזבח הדם

למצוה ממש ושייכת דומה ההכנה עצמה,efלעיל
aleleהכנת dkeq,וכדומהgafnl mcd zkled ואילו –

פעולה כאן נעשתה הזכויות,zcbepdבעניננו לענין
כ"זכויות". זאת מחשיבים שני ומצד

כאשר  שאפילו רואים כאשר מתחזק אף הקושי
כחרישה  רשות, הן ההכנה ופעולות המצוה מכשירי
ותירושך  דגנך "ואספת של הפעולות וכל וכו' וזריעה
את  לקיים איֿאפשר שבלעדיהן למרות הרי ויצהרך",
וכדומה, ומעשרות תרומות כגון בהן, התלויות המצוות
לא  ואפילו מצוה, של חשיבות להם אין זאת בכל
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א.54) קלא, שם
ה"ג.55) פ"ט, ברכות
חשיבות 56) הרי דלר"א במכשירין, הנ"ל ר"א דעת על בזה החידוש

בגדר  ונשארו שבת, שדוחה בזה רק הוא בהם שיש שמצינו המצוה
שמברך להירושלמי משא"כ על epeiveמכשירין, דסמיך י"ל שבסוכה ואף .

זה. נאמר לא בלולב הרי יג) טז, (ראה תעשה הסוכות חג שנאמר מה
.57 הערה לקמן וראה

מברך 57) דאינו להבבלי מנחות וגם א. מו, (סוכה עשייתן בשעת
הש"ס  על "וחולק בראשונים) (ובכ"מ שם ואלו תוד"ה ראה ב. מב,
ראה  – מצוה הוי דילן לש"ס גם אבל לברכה בנוגע רק שזהו י"ל שלנו")

"וכל שם לאוdevnמנחות (וראה xnbדעשייתה כו'" תפלין כגון מצוה
"כל ה"ח פי"א ברכות הל' וברמב"ם ע"א). עשייתה devnשם אחר שיש

xg` ieeiv תפלין או ציצית או שופר או לולב או סוכה העושה כגון כו'
אינה  שעשייתה "לפי בסוכה: ס"א תרמ"א סי' אדה"ז ובשו"ע מזוזה", או

xnb מרמ"א) תרכ"ה ובסי' שם). ט"ז (וראה כו'" המצוה שעיקר המצוה
כו' כולה ולבנותה הסוכה לתקן "ומצוה שם): לידו devnומג"א הבאה

הגמרא  מלשון ולהעיר השתא. ד"ה ובפרש"י א. ח, מכות וראה כו'".
"אבל סע"א) פו, dyr(כתובות zevnaלו שאומרין כגון "dyr ואינו סוכה

ואינו לולב הבאה.dyerעושה, הערה וראה כו'".
טז,58) (ראה תעשה נאמר ובציצית בסוכה רק הנ"ל שממצוות אף

שם. מנחות ואילך. א יא, סוכה ראה יב. כב, תצא לח. טו, שלח יג.

קציצתן  ב: שם, סוכה ר"ח וראה .214 ע' חי"ב לקו"ש ראה – ובכ"מ)
הרמב"ם  לשון משינוי ולהעיר עשייתו. היא זו לקיטתו עשייתן.. היא זו

"שצונו יג): י"ב (מ"ע בתפילין יד)gipdlבסהמ"צ: (מ"ע בציצית כו'";
"zeyrl"שצוונו טו) (מ"ע במזוזה כו'". *)zeyrlציצית כו'"*. מזוזה

"לישב  קסח) (מ"ע בסוכה אבל כו'" לכתוב "מ"ע רפה ר"ס יו"ד ובטור
בהוצאת  הלשון וראה כו'". לולב "ליטול קסט) (מ"ע בלולב כו'". בסוכה

הנ"ל. במצוות קאפאח
כו'".59) ירושלמי תלמוד "וסברת תקפג סי' ח"א מאו"ז להעיר
הט"ו.60) פ"ה שבועות הל' הרמב"ם על מצפע"נ להעיר
פי"ג 61) פסוה"מ הלכות רמב"ם ור"א). (ת"ק במשנה א יג, זבחים

ה"ד.
ג.62) נא, מהדו"ת מסעי. ר"פ עה"ת צפע"נ .n"kaeראה
בלא 63) "אפשר ס"ל כי בהילוך" ד"מכשיר שם) (בזבחים לר"ש וגם

מודה  ר"ש שגם י"ל מוכרח, כו' מצוה שההכשר במקום אבל הילוך"
כו'. מצוה כגדר דנעשה

להל' בהכותרת ועד"ז מזוזה". "לקבוע היד בתחלת המצות במנין
המצוה". היא זו "שקביעתה ה"ז פ"ה מזוזה ובהלכות כו'. ומזוזה תפלין
שצונו  תפלין בהנחת "יכוון סי"א): סכ"ה (או"ח אדה"ז משו"ע ולהעיר
מילואים  (ח"ג) לרס"ג פערלא הרי"פ ביאור וראה כו'". לכתוב הקב"ה

ואכ"מ.
שם.64) ובפרש"י ואילך. א כד, יומא
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מצוה  כיון 65כמכשירי הוא לכך שהטעם לומר ויש .
יוחאי  בר שמעון רבי "אפשר 66שלדעת רצוי: זה אין

ולכן  עליה". תהא מה תורה וזורע... חורש... אדם
מצוה  מכשירי – הרצוי בסוג נכלל זה אין רבנן לדעת

וכדומה.
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הוא: בקצרה לכך ההסבר

המצוות, בכל והשווה הכללי הענין קיים מצוה בכל
ונעשה  "אמרתי מקום", של רצונו "עושה חז"ל כלשון
של  רצונו "עובר – עבירה בכל (וההיפך רצוני"
הערלה, מילת שלה: הפרטיים והענינים מקום"),

וכו'. תשבו בסוכות

נעשית ההכנה דלעיל הפרטיים הענינים חפץ aבכל
היאxywaאו אין אך המצוה, מקויימת שבו wlgלחפץ
אינו hxtאו למילה האיזמל הכנת עצמה: המצוה של

wlg,הערלה חלק ziiyrמכריתת אינה ולולב סוכה
תשבו..., בסוכות מן zkledשל חלק אינה הדם

הזריקה.

הרמב"ם  כלשון בכלל, התשובה של הוא:67ענינה ,
ויסירו  חטאו החוטא שיעזוב הוא התשובה היא "ומה

עוד  יעשהו שלא בלבו ויגמור שנאמר 68ממחשבתו
דרכו..." רשע ואף 69יעזוב סוג, באותו היא כלומר, .

שבמצוות  הכללי הענין של "מקום", באותו כן: על יתר
וכיון  בלבו". ו"יגמור ברצון החלטה (ובעבירות):
עלֿידי  נגרמה כלֿכך גדול בצמאון מאהבה שהתשובה

לזכויות  עצמם הזדונות נהפכים לכן .70הזדונות,

והכוונה, האהבה שלמות קיימת כאשר רק וזאת
חלק  והכוונה) האהבה (עקב הזדונות נעשים שאז

אינם  הם אם אך כזכיות. הם ולכן התשובה, מעבודת

אין  אז מאהבה, תשובה שעושים למרות בשלימות,
עוונו  "נעקר רק אלא כזכויות, נעשים הזדונות

ezlgzn"71.

.Á
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לפחות – לעיל לאמור דוגמאות האמור oirnלהלן

בקצרה: – לעיל

נהפכים  והם המצוה, של ענין באותו מצוה מכשירי

למצוה:

המילואים  ימי ועבודות קרבנות חינוך: של סוג
מנחת72(החינוך  .(jepig בנו את האב חינוך כהנים. של

התורה  מן שהוא תורה, ועוד.73לתלמוד ,

ב"ספרי" הנאמר לפי – בגלות המצוות על 74קיום

"אףֿעלֿפי  דברי...": את ושמתם "ואבדתם... הפסוק

שכשאתם  במצוות מצוינים היו אתכם... מגלה שאני
חדשים" לכם יהיו לא ועוד.75חוזרים .

כזכויות לו נעשו זדונות onvrמעין zeevna שעיר :
שדוקא  – ערופה) (ועגלה אדומה ופרה המשתלח

קריא 76uegaהעבודה  (חטאת המכפרת עבודה נעשית
שעבודתם77רחמנא  כקרבנות בדיוק (mipta יותר ואף ,

.78מכך 

(בהוראת  הכרמל בהר אליהו של פרו – לזה בדומה
ועוד. שעה).
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(65.75 ע' ח"ה [המתורגם] מלקו"ש להעיר
ב.66) לה, ברכות
ה"ב.67) פ"ב תשובה הלכות
ובזמן 68) גמור רשע אפילו הרי – וכו' הגזילה את והשיב שצ"ל ואף

– קיים הי' נעשהi"nezשביהמ"ק תשובה כמפורש b"cvכשהרהר ,
שם  ב"ש מד, ס"ק סל"ח אה"ע לשו"ע מחוקק חלקת ראה שם. בקידושין

ואילך. 211 ע' לקמן וראה סקנ"ה.
ובלקו"ב 69) פ"א, אגה"ת וראה כו'", שעבר על יתנחם "וכן וממשיך

ואילך). סו ע' ואילך. טז ע' (קה"ת) כו' פירושים ליקוט עם (אגה"ת לשם
שם. לקמן

שהוא70) י"ל "דאע"ג c"rולפ"ז דקדושין) (רפ"ב הר"ן מש"כ
לה יש מ"מ ורבי' בפרי' מצווה אינה שהיאdevnדאשה zriiqnמפני

ואילך. 41 ע' חי"ד לקו"ש (ראה בזה ונתבאר מצוותו", לקיים לבעלה
יש  לכן המצוה, גדר שזהו – בלעדה שאא"פ כיון (252 ע' לקמן וראה

דפו"ר). רבה ֿ) מצוה לה
מיראה)71) בתשובה משא"כ (דוקא, מאהבה בתשובה כי והיינו

מציאות  מתבטלת זה ומצד וקדושה טוב שהוא מהותו, עצם נתגלה

58 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בכ"ז ראה – לגמרי (למפרע) הזדונות
בתניא. הנ"ל משא"כ בשלימות. כוונה אי"צ וע"ז .(46 (והערה ואילך

לז.72) ז, צו מא. כח, תצוה פרש"י ראה
בתחלתן.73) לאדה"ז ת"ת .p"yeהל'
שם.74) בפרש"י הובא יז. יא, לעקב
שהרי 75) המפורסמת הקושיא מתורצת – בפנים המבואר וע"פ

כה. יח, אחרי רמב"ן וראה בארץ. תלויות שאינן במצוות המדובר
צפע"נ:76) וראה א. סד, (יומא שחיטתו זוהי דחיתו ממרז"ל להעיר

סי' ח"ב דווינסק שו"ת ד). (כד, בסופו כלאים הל' ה"ד. פ"ח תשובה הל'
דבשעיר  מובן שם בצפע"נ המבואר ועפ"י א)). (רא, ב. קיא, לסנהדרין לג.

בנוגע כזכיות לו נעשו דזדונות ענין בא l`xyiהמשתלח lkl כל" –
כא). טז, (פרשתנו חטאתם" לכל פשעיהם כל ואת ישראל בני עוונות

ב.77) כג, ע"ז
ערופה.78) עגלה מצות להצ"צ סהמ"צ סכ"ח. אגה"ק – בכ"ז ראה

כי  (עה"פ הנסיונות ענין ביאור דרושי ראה בזה, אשר היתרון וסיבת –
(קפה, בסופו להצ"צ סהמ"צ ועוד), ואילך. א יט, דברים (לקו"ת מנסה

ואילך)). ב
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לשדי  אבא וביה "מיניה חז"ל: מאמר – מכך יותר
נרגא" לגרזן 79ביה היד" "בית נלקח עצמו (=מהיער .

היער). את לקצוץ

עלֿידי  (אפילו) נפש פיקוח – בתורה הגדול הכלל
(אף 80כל  דיהרג שלש – הפכו חוץ שבתורה עבירות

הבא  לעולם חלק לו אין לדעת עצמו ואל 81דהמאבד (
ועוד. יעבור,

מקומו. כאן ואין זה, בכל להאריך ויש

.Ë
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ביום  קרי "הרואה המסכת: סיום מובן זה לפי
מובטח  לו עלתה ואם כולה, השנה כל ידאג הכיפורים
יש  זאת להבין כדי הבא..". העולם בן שהוא לו

" בלשון הדיוק את ולהסביר השנה",b`ciלהקדים כל
לו". רע "סימן הנפוץ: כביטוי ולא

כל  "ידאג של הענין משמעות הוא: לכך ההסבר
התשובה  עבודת היא כלֿכך 82השנה" אינה דאגתו כי ,

ש"ראה  עלֿכך אלא שנתו, את יוציא שלא מחששו
רש"י  שאומר כפי תעניתו 83קרי", קיבלו לא "שמא

כוס  המוזג כעבד להשביעו שבידם במה והשביעוהו
אדמו"ר  שמוסיף וכפי פניו", על קיתון לו ושפך לרבו

ודאגה 84הזקן  בשימושך". איֿאפשר "כלומר –
יותר  נעלה עבודה לאופן אותו מביאות זו והתבוננות

לפניֿכן. שעבד מכפי

ביום  קרי "רואה של שהענין כיון אחרות: במילים
במתכוין" "לא אצלו היה ביום 85הכיפורים" שהרי ,

מהרהרים  ואין עינויים בחמשה מתענים הכיפורים
מצד 86בעבירה  אליו הגיע לא שזה לכך הוכחה וזוהי ,

עליון  ש"מפי וכיון עליונה, בהשגחה אלא הרע היצר
הרעות" תצא היתה 87לא בכך שהכוונה לומר צריך ,

התשובה  לעבודת בעבודה, יותר נעלה לאופן להביאו
יכול  היה לא הוא הצדיק של הרגילה העבודה שבדרך

בתניא). לעיל (כנאמר אליה להגיע

– בשלמות התשובה עבודת אצלו קיימת וכאשר
לו אין השנה", כל הרוחנית,ztqez"ידאג בעבודה רק

שנקבע  מכפי יותר חיי", "מפיש – בגשמיות גם אלא

הרגיל. העבודה וסדר נשמתו שורש מצד לו

.È
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הכיפורים  יום פרק מסתיימים מדוע מובן זה לפי

הכיפורים", ביום קרי "הרואה במאמר יומא ומסכת
שלפניה: לסוגיה המשנה שבין הקשר ומובן

הטהרה  עניני שני על עקיבא רבי מדבר במשנה
בעי  שהזאה וטבילה. הזאה הקדושֿברוךֿהוא: עלֿידי

ממשיכה  ולאחרֿמכן כוונה. בעי לא וטבילה כוונה,

אופני  שני שבין ההבדל את ומסבירה בענין הגמרא
האדם: של התשובה

מיראה  שתשובה מאהבה, ותשובה מיראה תשובה
מאהבה. תשובה לעומת מושלמת, כוונה ללא היא

עצמה, מאהבה שבתשובה הסוגים שני פרטיות: וביתר

צדיק, נעשה והוא מתחלתו" עוונו "נעקר שבו האופן
בלי  חדא ברגעא תשובה בהרהור אפילו די שלכך

מכן  ולאחר הטבילה, לענין בדומה מושלמת, כוונה

לכך  המביאה תשובה, של יותר הנעלית הדרגה
ידי  על רק וזאת – כזכויות" לו נעשות ש"זדונות

שהוסבר  כפי ההזאה, לענין בדומה הכוונה שלמות
בהרחבה. לעיל

בשני  מסיימת בגמרא התשובה על הסוגיה וגם

כלומר, הבא". העולם בן שהוא לו "מובטח א) ענינים:
בידו", יש טובים "מעשים אלא חדש, ענין לו נוסף לא

רש"י  שאומר וכפי מתחלתו", עוונו ל"נעקר 88בדומה

ענין  כאן היה אמנם כי הוא". גמור שצדיק לדעת "יש

כוונה  לא אך בכוונה, תשובה – השנה" כל "ידאג של

" ב) בלבד yitnמושלמת. זו לא ומסגי": סגי חיי
ח"ו, ועונש חסרון אינה הכיפורים ביום הקרי שראיית

בדומה  חיי", "מפיש של יתרון בו נוסף אדרבה, אלא
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דעות 79) הל' מרמב"ם ולהעיר רפל"א. תניא וראה ב. לט, סנהדרין
ה"ב. פ"ב

א.80) עד, סנהדרין
ג,81) היהודים מלחמות פ"כ. מוסר שבט ב. קג, לכתובות מהרי"ט

לכתובות  יעב"ץ א. נט, לב"מ פנ"י ד'. בטחון חוה"ל פע"א. יוסיפון ה. ח,
נטנזון  הגהות שנה. יו"ד יעלה יודא שו"ת תט. ח"ג מאהבה תשובה ב. קג,
ע' רפי"ד לתדב"א צופים רמתים נו. יו"ד יקרה אבן שו"ת שמה. ליו"ד
ה"ב  פ"י סנה' ירוש' שכו. יו"ד חת"ס שמ"ה. ראש בשמים שו"ת .163

cובקה"ע. ,kw mildz yxcn.(סקל"א ה (ט, נח תו"ש וראה .

שלמה 82) חכמת סק"ג. תרטו סי' אפרים למטה למטה מאלף להעיר
הלבוש. דברי בפי' שם (למהרש"ק)

ידאג.83) ד"ה
סק"ב.84) שם מג"א וראה שם. בשו"ע
הרואה.85) ד"ה שם פרש"י
בשם 86) סק"ב שם ללבוש ובא"ז כאן. לע"י יעקב מעיון להעיר

סב. סי' המילואים שער צ"צ שו"ת וראה הרהר. לא אם דוקא לקט שבלי
לח.87) ג, איכה
תדע.88) ד"ה
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ידי  על המגיע דבר כזכויות", לו נעשות ל"זדונות
הכוונה  .89שלמות

(אודות  הקודמת הסוגיה לעומת בסיום והחידוש
בפירוש  א) הוא: מאהבה) תשובה של הדרגות שתי

יותר מובן "נעקר cvikובביאור לגבי הן הדבר. נגרם
(א) כי כזכויות", לו נעשו "זדונות והן מתחלתו", עוונו

"הרואה... mixetikdאצל meia מודגש במתכוין) ("שלא

"ידאג  ידי על (ב) ההשגחה. מצד תחילה בכוונה שזה
שהתעוררה  (והתשובה) הכוונה שלמות – השנה" כל
התוספת  ב) כזכויות. הזדונות נהפכים ה"רואה", אצל
גשמי, בשכר גם מתבטאת התשובה עבודת ידי שעל
בנים  ובני בנים – השכר לשלימות עד ימיו", "יאריך

ובמצוות. בתורה עוסקים

,epif`d t"y ,ixyz 'e zegiyn)
(e"lyz z"gny mei
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הרבה 89) זכיות לו יש "שבודאי כתב הזקן שאדמו"ר מה יל"פ עפ"ז
ש"מובטח  ע"ז בפרש"י), (כנ"ל כנ"ל הוא שצדיק שמודגש עליו", שהגינו

הערה  (כנ"ל כבטור ימים" "יאריך על גם ולא – הבא" עולם בן שהוא לו
.(8

אגרות קודש•

 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מפני הסדר מאשר הנני עוה"פ קבלת מכתביהם מו' תשרי, כ"ה חשון, י"ז כסלו ו' שבט וכ"ה 
אדר.

ב( בנוגע לשאלתם במפעלות בשטח טהרת המשפחה, הנה א( יקחו על הוצאתם תשלום תקון 
באופן  להיות  שצריכה  ומובן  הלפרין,  הרב  ע"י  המתנהלת  המשפחה  טהרת  מרכז  של  אחת  מקוה 
שתתאים לתקנות כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, ויתדברו בזה עם המרכז הנ"ל שיהי' התקון על שמו 
אבל בידם לפרסם שזהו על הוצאות אגו"ח, כי כן הי' המדובר עם הרב ברזל שי' שהציע לפני את כל 

ענין זה.

ג( נוסף ע"ז ישנה מקוה שאודותה כתב אלי הרה"ח דאברוסקין שי' מחיפה וכותב שפונה אלי 
בהצעתם, והתקון דורש סכום של ק"ן לא"י לפ"ע, וא"כ לדעתי גם זה נכון.

וע"פ הנ"ל שיהי' כדרישת תקנת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע.

ד( כנראה שהמבקרים פסקו את פעולתם, ואיני יודע ממי היא המניעה, וכותב הנני להמבקרים 
ביחוד ולהמוסדות ביחוד, שכוונתי בזה שיבקרו בפועל ולא לבד בהכתרתם בשם זה בלבד, ובמילא 

הצעתי בביקורם בתקפה כאז כן היום ות"ח בעד הביאור בזה.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח המחכה לבשו"ט.

לסיבה לא הספיק הזמן קודם החג שיחתום כ"ק אדמו"ר שליט"א את המכתב, ומפני קדושת 
המועד, הנני חותם בשמו.

המזכיר

א. קווינט
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שמות ב, כג-כד-כה – ויהי בימים הרבים ההם וימת 
ויזעקו  ויאנחו בני ישראל מן העבדה  מלך מצרים 
וישמע  העבדה:  מן  האלקים  אל  שועתם  ותעל 
את  בריתו  את  אלקים  ויזכר  נאקתם  את  אלקים 
אברהם את יצחק ואת יעקב: וירא אלקים את בני 

ישראל וידע אלקים 

ביאור סמיכות הפסוקים, "וידע אלקים" )בחי' דעת( 
ואח"כ "ומשה הי' רעה", דמשה ממשיך בחי' דעת, וזהו 
כנגד "פרעה" אתיות "הערף" שהוא לנגד מוח הדעת, 

וביאורו

וידע  אלקים,  וידע  כתיב1  הגאולה  התעוררות  על 

שינו  שלא  בשביל3  היתה  והגאולה  דעת,  בחי’2  דוקא 

את לשונם, ברית הלשון4 הוא דעת. כי דעת גנוז בפה 

כמ"ש5 מפיו דעת. וכמ"ש ]בזהר[ בפ’ משפטים דקכ"ג 

ע"א6 דעת גניז בפומא דמלכא.

1( בסימן זה יבואר כמה דיוקים, והם:

א( בפ’ "וירא אלקים את בנ"י וידע אלקים", שאלת המפרשים, אחר 

שכתוב "וירא אלקים וגו’" מהו שכתוב "וידע אלקים"?

א’(  פ’  סוף  רבה  שמות  על  המהרז"ו  פי’  )ראה  המפרשים  דיוק  ב( 

באות  "ומשה"  דכתוב  וגו’",  רועה  הי’  "ומשה  א  ג,  שמות  דכתוב 

וא"ו המוסיף, דמשמע דמוסיף על הכתוב קודם "וידע אלקים", ומהו 

סמיכות הפסוקים?

2( מבאר כמה ענינים הקשורים בבחי’ "דעת", והם:

א( גלות מצרים הי’ על בחי’ "דעת".

ב( משה בחינתו להמשיך "דעת".

ג( זהו מש"כ "וידע אלקים" בחי’ "דעת".

ד( פרעה אותיות "העורף", לנגד מוח ה"דעת".

ה( הגאולה "שלא שינו את לשונם" בחי’ דעת.

ם "אהוה" בחי’  ו( פרעה אותיות פה-רע, כנגד פה-טוב, טוב בגי’ ׁשֵ

דעת.

ז( פרעה רצה "וכל הבת תחיון" בגי’ דעת.

חיות  חיים,  בחי’  הוא  דעת  "חיים",  בגי’  פה-סח  הוא  "פסח"  ח( 

המדות.

ט( בהנ"ל, "פה" הוא בפנים – בחי’ דעת, היפך ולנגד "הערף" אותיות 

"פרעה".

י( פסח בגי’ ב’ פעמים "דע", כנגד הב’ כתרים דדעת – אהבה ויראה.

ו, ו. תבוא  3( ראה שיר השירים רבה ד, כד. מדרש לקח טוב וארא 

כו, ה. ועוד.

4( ספר יצירה פרק ו’ משנה ד’. וז"ל: כרת לו ברית בין רגליו והיא 

ד"שורש"  וידוע  ע"ש.  הלשון,  והיא  אצבעותיו  עשר  ובין  המילה, 

בחי’ יסוד הוא מבחי’ דעת כמארז"ל )יבמות נג, ב( "אין קישוי אלא 

לדעת". ראה אור התורה ויקרא כרך א’ עמוד רב ואילך.

5( משלי ב, ו.

בהמוחין  תלוי  הפה  תיקון  סוד  )וגם  תלייא  בהו  ופומא  וז"ל:   )6

דחכמה ובינה, והיינו( פתיחותא דפומא )פתיחת הפה דז"א והמדות, 

אלא דעת גניז  מאי פומא )במה נתקן פתיחת הפה, ואמר(  ומפרש( 

בפומא דמלכא )אלא הדעת דז"א גנוזה בפיו ועל ידה נתקן פתיחת 

התפשטות  נקראת  )שהדעת  דתפארת  פשיטותא  דאקרי  הפה(, 

כו’,  רועה  הי’  ומשה7  אלקים  וידע  אחר  וזמ"ש 

כי  דעת,  בחי’8  הוא  משה  משה,  ע"י  היתה  שהגאולה 

גלות מצרים הוא על דעת, פרעה אותיות9 הערף, שיונק 

מהערף10 שהוא לנגד המוח11 דדעת.

ומתפשטת  הת"ת  שעיקרא  המדות  הששה  נשמת  היא  כי  הת"ת 

דכל גוונין אתאחדן ביה )שכל הגוונים דו"ק נאחזים בחו"ג  בהם(, 

דדעת(, דכתיב ובדעת חדרים ימלאו )פי’ שכל חדרי הששה המדות 

מתמלאים מאור הדעת(, וההוא דעת הוא גניז באימא ומלכא )ודעת 

ההיא גנוזה ביסוד דבינה הנקרא מלכא(, ומלייא כל אדרין )וממלאית 

שהם  האכסדרות  )ואת  ואכסדראין  דז"א(,  חג"ת  שהם  החדרים  כל 

נה"י(, וכד אתער נהירו דביה ונפיק )וכשנתעורר אור הדעת לצאת 

מיסוד דאימא ויוצא בחזה ששם הלב, ומעלה את הבל הקול לפה(, 

כדין אקרי פה יהו"ה )אז נקרא פה יהו"ה שמאיר בז"א( עיי"ש.

וראה הביאור בפירוש המלות לאדמו"ר האמצעי יז, א. )בלקוטי לוי 

יצחק, הערות לזהר שמות-דברים ע’ רו מביא גם ראי’ מפסוק משלי 

כ, טו "וכלי יקר שפתי דעת"(.

7( ראה פי’ מהרז"ו על שמות רבה סוף פ’ א, דמדייק מ"ש "ומשה הי’ 

רועה" בוא"ו המוסיף עי"ש, וי"ל שזהו שמבאר כאן שבנוסף לדרוש 

סמיכת הפסוקים, גם אות וא"ו המוסיף מדוייק, דמשה המשיך בחי’ 

דעת "וידע" לבנ"י, והוא הרועה כמ"ש "ורעה אמונה" וד"ל.

8( ראה תניא ריש פרק מב. וז"ל: כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה 

ואלהות  חיות  הממשיכים  רועים  משבעה  הוא  כי  משרע"ה  מבחי’ 

לכללו’ נשמות ישראל, שלכן נקראים בשם רועים. ומרע"ה הוא כללו’ 

כולם ונקרא רעיא מהימנא דהיינו שממשיך בחי’ הדעת לכללות ישראל 

לידע את ה’ כל אחד כפי השגת נשמתו ושרשה למעלה ויניקתה משרש 

נשמת משרע"ה המושרשת בדעת העליון שבי"ס דאצילות המיוחדות 

במאצילן ב"ה שהוא ודעתו אחד והוא המדע כו’....

העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת ה’ ולתקוע מחשבתו בה’ בחוזק 

בה’ בקשר אמיץ  עד שתהא מחשבתו מקושרת  והמוח  ואומץ הלב 

ומעמיק  בשר  בעיני  שרואה  גשמי  בדבר  מקושרת  שהיא  כמו  וחזק 

בו מחשבתו כנודע שדעת הוא לשון התקשרות כמו והאדם ידע וגו’ 

וכח זה ומדה זו לקשר דעתו בה’ יש בכל נפש מבית ישראל ביניקה 

מנשמת משרע"ה, ע"ש.

וראה מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית עמוד ר. וש"נ.

מצר  מלשון  במצרים  מלך  הי’  והוא  "הערף",  אותיות  "פרעה"   )9

וגבול, ובעבודת ה’ קליפת "פרעה" הוא, דבשעה שיש לאדם השגה 

והתבוננות באלקות, זה מוליד מדות בלב אהבת ה’ ויראת ה’, אבל 

שאינו  "פרעה"  אותיות  "הערף"  וזהו"ע  הגרון,  המיצר  יש  באמצע 

עיקר  דהנה  בלב.  המדות  והרגש  אלקות  התפעלות  שיהי’  מניח 

וע"כ  – המוחין שבראש אל הלב,  פנימיות החיות נמשך מן השכל 

רק  החיות,  עיקר  ששם  לפי  דוקא  בפנים  ניכרת  החיות  הארת  עיקר 

אל הערף נמשכו ג"כ ורידים וגידים עבים להיות כי נמשך להם בחי’ 

חיצוניות החיות וכו’.

והנה מבואר בקבלה וחסידות ד"גרון" בגי’ ג’ פעמים אלקים )86 × 3 

ם "הוי’"  = 258, ועם הכולל הוא בגימטריא 259, מספר "גרון"(, וׁשֵ

ם "אלקים" הוא בגימטריא "הטבע", דהו"ע  וׁשֵ הו"ע גילוי אלקות, 

כמו שאלקות הוא בחי’ הסתר כידוע, וזהו הג’ פעמים "אלקים" בגי’ 

אלקות  מדות  שיהי’  מניחים  שאינם  פרעה,  שרי  הג’  שהם  "גרון", 

בלב. ראה הערה 10.

10( ראה תורה אור פרשת וארא נח, ב ואילך. וז"ל: בחי’ מצרים הוא 

מצר מי. פי’ כי מבואר בלק"ת פ’ וישב )ד"ה ועתה נבאר סוד יוסף( כי 

ילקוט לוי יצחק על התורה ireayd cenild xefgn t"r ± ixg` zyxt ± zegiyÎihewl

ידי  על המגיע דבר כזכויות", לו נעשות ל"זדונות
הכוונה  .89שלמות

(אודות  הקודמת הסוגיה לעומת בסיום והחידוש
בפירוש  א) הוא: מאהבה) תשובה של הדרגות שתי

יותר מובן "נעקר cvikובביאור לגבי הן הדבר. נגרם
(א) כי כזכויות", לו נעשו "זדונות והן מתחלתו", עוונו

"הרואה... mixetikdאצל meia מודגש במתכוין) ("שלא

"ידאג  ידי על (ב) ההשגחה. מצד תחילה בכוונה שזה
שהתעוררה  (והתשובה) הכוונה שלמות – השנה" כל
התוספת  ב) כזכויות. הזדונות נהפכים ה"רואה", אצל
גשמי, בשכר גם מתבטאת התשובה עבודת ידי שעל
בנים  ובני בנים – השכר לשלימות עד ימיו", "יאריך

ובמצוות. בתורה עוסקים

,epif`d t"y ,ixyz 'e zegiyn)
(e"lyz z"gny mei
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הרבה 89) זכיות לו יש "שבודאי כתב הזקן שאדמו"ר מה יל"פ עפ"ז
ש"מובטח  ע"ז בפרש"י), (כנ"ל כנ"ל הוא שצדיק שמודגש עליו", שהגינו

הערה  (כנ"ל כבטור ימים" "יאריך על גם ולא – הבא" עולם בן שהוא לו
.(8

•
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11 ופרע"ה הוא פ"ה ר"ע הוא היפך הדעת דקדושה 

שבדעת.  אהו"ה13  השם  הוא  טו"ב12  טוב.  פה  שהוא 

הוא  תחיו"ן15  תחיו"ן,  הבת  וכל  שאמר14  מה  והיינו 

מספר דעת. שיונק מדעת.

והיינו ענין מצות הפסח בגאולת מצרים. פסח הוא 

הגרון נק’ ארץ מצרים כי הוא מקום יותר צר שבכל האדם, כי הלא ג’ 

מוחין ברדתן ובהתפשטותן למטה בגוף שם מתרחבים לכל רוחב הגוף 

בג’ קוים. אמנם בהיותם בגרון דהיינו ברדתם מהראש להגרון קודם 

התפשטותם בגוף שם הם במקום צר עד קצה האחרון ושם הוא סוד 

מצרים ומהאחוריים הי’ יניקת מצרים. וזה ענין פרעה אותיות הערף. 

וזהו ופרעה עמד על היאור. כי היאור הוא יסוד דאימא הנמשך דרך 

הגרון עד חזה דז"א ובו מלובש מוח הדעת. ופרעה שהוא הערף בחי’ 

גרון עומד על היאר ממש. וענין יצ"מ הוא יציאת המוחין ממיצר הגרון 

טובה  ארץ  שהיא  מל’  בבחי’  נמשכים  הם  ומשם  בגוף  בהתפשטות 

ורחבה מקום רחב. משא"כ הגרון הוא בחי’ מצרים מקום צר כנ"ל...

בחי’  היינו  ה’  ובעבודת  היאור,  על  עמד  ופרעה  הפסוק  ג"כ  וזהו 

רצונות הזרות המעכבים גילוי המדות כו’. ע"ש.

מאמרי  שער  ח.  א,  שמות  א.  מ,  וישב  להאריז"ל  לקו"ת  ראה   )11

רשב"י לזהר תצוה קפד, ב בסופו. מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות חלק 

ב’ עמוד תקיג ובהנסמן במ"מ לשם. תורת חיים לך לך צא, ב. שמות 

לב, ד.

אור  א.  דף קמ,  נשא  – פרשת  – אדרא רבא  זהר  דדעת: ראה  המוח 

התורה וארא עמוד רג-ד וז"ל: פרעה הוא נגד דעת זה שמשכנו בעורף 

וז"ש חכמת  ב’ בחי’ מוחין חו"ב הם לצד הפנים  כי  אחורי הראש, 

וממנו  בעורף  דהיינו  אחור  לצד  הוא  הדעת  ומוח  פניו,  תאיר  אדם 

נמשך חוט השדרה ח"י חוליות ח"י ברכאן דצלותא ולכן פנים הוא 

לידע  דעת  בחינת תפילה מבחינת  הוא  ואחור  נפקת,  תורה מחכמה 

ונגד בחינת דעת זה הוא קליפת פרעה עורף  ולהתבונן גדולת הוי’, 

קמא  פרק  בגמרא  )כמ"ש  מהגרון  ולמעלה  פנים  להדי  הוא  דעורף 

דחולין דף י"ט( וענינו שאינו מניח לקלוט בהשגה ואינו נדבק כ"כ 

במוח ההתבוננות ונקרא טמטום המוח. ע"ש.

יצחק  לוי  ילקוט   .13 בהערה  הביאור  ראה  אהו"ה,  בגי’  טו"ב   )12

עה"ת חלק א’ סימן י’.

מאחד  "דעת"  דבחי’  חסידות,  ובספרי  בקבלה  מבואר  פירוש:   )13

ומקשר כמ"ש בתניא פ"ג "והדעת מלשון והאדם ידע את חוה והוא 

לשון התקשרות והתחברות" ע"ש, זהו שהוא מ"ַאחד" החכמה ובינה 

ם בינה הוא אהי’, וזהו שדעת מאחד  ם חכמה הוא יהו"ה, וׁשֵ ביחד, דׁשֵ

ם הוי’ דחכמה, ושתי אותיות א"ה  חכמה ובינה. שתי אותיות ו"ה מׁשֵ

ם "אהוה" בדעת. )תורת לוי יצחק ע’ תט.  ם אהי’ דבינה, וזהו ׁשֵ מׁשֵ

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע’ פא(.

הזה  ם  ׁשֵ אהו"ה  וז"ל:  אהו"ה  ם  ׁשֵ אל"ף  אות  יעקב  קהלת  וראה 

הוא סוד גושפנקא דחתים בי’ שמיא וארעא, ונרמז בראשי תיבות* 

הארץ )זוהר חלק א’ השמטות סימן א’(, ושם הזה  ואת  השמים  את 

)פרי עץ חיים שער קריאת  והוא בגימטריא טוב  הוא לעולם בדעת 

לא  נפש  דעת  בלא  גם  ב(  יט,  )משלי  שאמר  וזה  כ"ה(,  פרק  שמע 

אותיות  שני  דאהיה שבבינה,  מפנים  זה השם שמקבל  ושורש  טוב, 

מאחוריים דאבא שהוא  ראשונות דאהי"ה שהן סוד הפנים, ומקבל 

אהו"ה  וזהו  ו"ה,  שהוא  דהוי"ה  אחרונות  אותיות  שני  הוי"ה  סוד 

)כתם פז בראשית(, אהו"ה ראשי תיבות אחורי החכמה ופני הבינה.

14( שמות א, כב.

15( תחיו"ן = 474, וכן דע"ת.

שבפה  הדעת17  ונמשך  שנתגלה  מה  הוא  ס"ח  פ"ה16 

שבצד הפנים היפך דפרעה שיונק מהעורף שבאחוריים. 

ס"ח הוא מספר חיים הוא דעת שהוא בחי’ חיים כמא’18 

והודעת להם זה בית חייהם בב"ק דף ק’ ובב"מ דף ל’, 

הרי שדעת הוא בחי’ חיים כי דעת הוא החיות דהמדות 

כמ"ש בתניא19 פ"ג ע"ש. פסח20 מספרו ב"פ דע, הוא 

התרין עטרין דדעת21.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רעח

16( "פסח" נוטריקון "פה-סח" )פע"ח שער חג המצות, פ"א(. מרמז 

דבתיבת "פסח", "פה-סח" הוא בחי’ "דעת" מצד כמה ענינים, א( הן 

מצד אותיות ותיבת "פה", ב( והן מצד אותיות ותיבת "סח". ג( והן 

מצד ה"גימטריא" דתיבת "פסח" כדלקמן.

א( "פה טוב" דקדושה מצד ה"פנים", הוא היפך "פה רע" שהוא – 

אותיות "פרעה", ואותיות "הערף".

ב( ס"ח בגי’ חיים, ובחי’ "דעת" הוא החיות של המדות.

ג( "פסח" בגי’ ב’ פעמים "דע" – ב’ בחי’ בדעת – חסד וגבורה. ראה 

הערה 21.

17( פה-סח דדעת: ראה אור התורה פרשת יתרו עמוד תתסז-ח וז"ל: 

והענין כי במצרים הי’ בחי’ דעת בגלות ולכן אמר פרעה לא ידעתי 

את הוי’, וזהו וימררו את חיי אבותינו, אבותינו הם בחי’ המדות וחיי 

מצרים  ביציאת  אך  המדות,  וחיות  מקור  הדעת  בחי’  הם  אבותינו 

שהי’ גילוי אלקות ובמתן תורה פנים בפנים דיבר ה’ יצא בחי’ הדעת 

פי  על  שאף  מה  והוא  בגלות  עדיין  הם  המדות  בחי’  אך  מהגלות, 

שמתבונן ומשכיל בגדולת ה’ אין בכחו להתגבר מכל וכל על טבעיות 

נפש הבהמית, וצריך להיות יציאת מצרים בכל יום לצאת מהגבולים 

כו’ וכח זה ליציאת מצרים הוא על ידי התורה. ע"ש.

ראה גם תורת מנחם ספר המאמרים תשט"ו ע’ רא ואילך. ועוד.

18( שמות יח, כ. "והזהרתה אתהם את החקים ואת התורה והודעת 

ב( "והודעת  ל,  ק, ריש ע"א. בבא מציעא  )בבא קמא  ובגמ’  להם", 

להם – זה בית חייהם", ופרש"י בית חייהם, תלמוד תורה.

לשון  והוא  חוה  את  ידע  והאדם  מלשון  הוא  והדעת  וז"ל:   )19

התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע 

מי  כי אף  ואינו מסיח דעתו  סוף ב"ה  אין  מחשבתו בחוזק בגדולת 

שהוא חכם ונבון בגדולת א"ס ב"ה, הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע 

מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית כי 

אם דמיונות שוא ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן והוא כולל 

חסד וגבורה פי’ אהבה וענפיה ויראה וענפיה.

20( פסח בגי’ 148, וכן ב’ פעמים דע )2 × 74( = 148. ראה גם לעיל 

סוף סי’ כח. לקמן סי’ עט.

21( הוא התרין עטרין דדעת, התרין עטרין )כתרים( דדעת הם, בחי’ 

חסד וגבורה, דבחי’ "דעת" שהאדם מקשר עצמו באיזה שכל, מזה 

לגבורה,   – לשמאל  או  לחסד,   – לימין  נוטה  המדות, שהשכל  נולד 

וכמו השכל שבתורה בחי’ הדעת מוליד מדות, האהבה – חסד הוא 

השרש לכל מצות עשה, והיראה – גבורה שורש למצות לא תעשה 

כמבואר בתניא סוף פ"ג ופ"ד.

וראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים סוף עמוד קסה, טעם 

וגבורה שבדעת הם  "חסד  וז"ל:  וגבורה  )כתרים( דחסד  עטרין  דנק’ 

בבחי’ מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן, וזהו מה שחסד וגבורה 

נקראים עטרין, עטרא דחסד, עטרא דגבורה, שעטרא הוא בחי’ מקיף, 

כי הם בבחי’ מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן" עכ"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



פה

לחודש,  אחד  ביום  הדבור  שהי'  מה  טעם  עוד  יש  א. 
השי"ת  עבודת  הוא  הפסח  כי  לחודש,  בי"ד  וההקרבה 
אחד  יתברך  שהוא  לו  עובדין  שאנו  היא  הזאת  והעבודה 
ואין זולתו ולפיכך ראוי לעבוד אותו, ולפיכך כל ענין עבודת 
אחד  לאל  שהוא  מפני  צד  בכל  אחד  הקרבן  שהי'  הפסח 

יתברך.

שהי'  ל"ה(  )פ'  השם  גבורות  בחיבור  פירשנו  ולפיכך 
הקרבן הזה כל ענין שלו שיהי' אחד.

הראשון, שהרי נאמר בפירוש )שמות יב, מו( בבית אחד 
יאכל שאסור לחלקו ולאכול אותו בשתי חבורות, שלא יהי' 

נחלק קרבנו של הש"י שהוא עבודה לאל אחד.

יהי'  שלא  בו  תשברו  לא  ועצם  מו(  יב,  )שמות  והשני 
נחלק  הי'  ולא  חי,  בעל  בנין  הוא  העצם  כי  בעצמו,  נחלק 

עיקר בנין בעל חי שהם עצמות שעליהם נסמך הבעל חי.

השלישי )שמות יב, ט( אל תאכלו ממנו נא ומבושל כי 
אם צלי אש, כי הבשר הוא מבושל נעשה פרורים מחולקים 
צלי  שהוא  זמן  כל  כי  אש,  צלי  רק  לגמרי,  שנחלק  עד 
ועוד  דוקא,  אש  צלי  ולפיכך  אחד,  חלקיו  ונעשה  נתקשה 
מצותו שיהי' בן שנה אחת ולא שתים, ושם מבואר באורך 

עוד יותר.

על  מורה  באחד  כי  לחודש,  באחד  המצוה  לפיכך 
ניסן שהוא התחלת העולם,  התחלה, ובפרט אחד לחודש 
ויהי  ערב  ויהי  בתורה  שכתוב  וזה  אחד,  הש"י  ובהתחלה 
בוקר יום אחד, ולא כתיב יום ראשון כמו שכתוב אח"כ, על 
שם שהי' הקב"ה אחד ולא נבראו המלאכים עד יום השני, 
אבל יום הראשון הי' הש"י אחד ושמו בלבד, ולפיכך מצות 
מורה  בחודש  האחד  כי  לחודש,  באחד  הקרבן  על  התורה 
על התחלת העולם אשר בו הי' הש"י אחד, והתורה שהיתה 
גם כן בתחילת הבריאה כי נבראת קודם העולם, לכך מצות 
לאל  לעבוד  הפסח  ליקח  התחלה  שהוא  זה  ביום  התורה 
אחד, לכך ראוי ביום זה שתצוה התורה שיקח הפסח לעבוד 

הש"י שהוא אחד.

ה' אחד  יהי'  כי אימתי  בי"ד,  הי'  אמנם שחיטת הפסח 
יצר הרע מן העולם אשר היצר הרע  ושמו אחד כשיסלק 
והיצר הרע עצמו קראו חז"ל  מסית אחר עבודת אלילים, 
אל אחר כמו שכתוב )תהלים פא, י( לא יהי' בך אל זר, איזהו 
אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע והוא נקרא 
שיצרו  אדם  רואה  אם  ברכות  במסכת  אומר  וכן  זר,  אל 
שמע  קריאת  ענין  ומה  שמע,  קריאת  יקרא  עליו  מתגבר 
אלילים  עבודת  הוא  הרע  היצר  כי  זה  פירוש  אבל  ליצרו, 
באדם, כי ראוי הי' שיהי' היצר טוב בלבד אשר הוא מביא 
לעבודת הש"י, אבל יצר הרע הוא שניות ליצר טוב ומביא 
קריאת  יקרא  וכאשר  אלילים,  עבודת  ונקרא  שניות  לידי 
יהי' מסלק השניות הוא  יתברך  ויהי' דבק באחדותו  שמע 
יצר הרע, ולפיכך לעתיד בסלוק יצר הרע מן העולם אז לא 
יהי' שום שניות ואז יהי' ה' אחד לגמרי, ולפיכך אחר ביעור 
אז  העולם  מן  הרע  היצר  סילוק  מורה  שהוא  וחמץ  שאור 

ישחטו הפסח שהוא עבודה אל הש"י שהוא אחד לגמרי.

אחר  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  אמרו  לכך 
שעבר י"ג יום, כי אחד מספרו י"ג אז מתחיל לבדוק חמץ, 
כי כאשר יגיע זמן שיהי' האחדות בעולם אז בודקין החמץ 
אע"ג  כי  העולם,  מן  ולסלקו  אותו  לבער  ובסדקין  בחורין 
שאמרנו כי אחר שיסולק השאור מן העולם אז יהי' ה' אחד 
ושמו אחד, וסלוק השאור הוא גורם לאחדות הש"י שיהי' 
נגלה בעולם, מ"מ סיבת סילוק השאור שהוא היצר הרע, 
כאשר הזמן ראוי שיהי' הש"י אחד ואז יסולק יצר הרע מן 
העולם, ואז יהי' ה' אחד ושמו אחד שלא יהי' נמצא ונגלה 
שום עבודת אלילים, אבל על כל פנים יהי' קודם הזמן ראוי 
י"ג מיד,  שיהי' ה' אחד, ולפיכך התחלת הביעור הוא אחר 
ומיד  תיכף  ואז  י"ג  הוא  אחד  מספר  כי  י"ג,  הגיע  כאשר 

בודקין החמץ.

התחלה  הוא  האחד  כי  בחודש,  אחד  אל  דומה  זה  ואין 
נמצאים  היו  שלא  מצד  בתחלה  שהי'  האחדות  על  ומורה 
המלאכים ושאר דברים שהם עובדים, אבל לעתיד שיהי' 
שהכל  רק  אחד  שהוא  ההתחלה  מצד  לא  אחד,  הש"י 
עובדים אל הש"י, ולפיכך כאשר הגיע הזמן של י"ג שהוא 
התחלה  והוא  החמץ  בודקין  אז  בלילה  תיכף  דהיינו  אחד 
לבער החמץ, וכאשר החמץ מסולק מן העולם אז שחיטת 

הפסח כי אז יהי' ה' אחד ושמו אחד כי יעבדו הכל לאחד.

דרוש נאה לשבת הגדול – הגדה של פסח – מהר"ל 
מפראג

ב. בפרשת בא )יב, ג-ד( כתוב ויקחו להם איש שה לבית 
אבות שה לבית ואם ימעט הבית וגו' ולקח הוא ושכנו הקרוב 

אל ביתו.

בתי  הג'  בקרא  כאן  דמרומז  אפשר  בדרך  לומר  יש 
בתי  דהג'  פח(  )פסחים  במהרש"א  דמבואר  מקדשות, 
מקדשות כנגד האבות, בית ראשון כנגד אברהם, בית שני 
כנגד יצחק, ובית שלישי כנגד יעקב עיי"ש. גם ידוע דבית 
המקדש הב' הי' חסר ה' דברים )יומא כא:( הארון הכפורת 
הב'  המקדש  דבית  ידוע  גם  עיי"ש.  וכו'  ותומים  האורים 
בהסוגיא  גם  וכמבואר  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  ע"י  נחרב 

דקמצא בר קמצא )גיטין נו:(.

וזהו “ויקחו להם איש שה", דבני  וכל זה מרומז בקרא, 
נ,  )ירמי'  ישראל"  פזורה  “שה  לשה  המשולים  ישראל 
“אבות",  כנגד  מקדשות  הבתי  אבות"  “לבית  “יקחו",  יז(, 
והפסוק ממשיך בנוגע הג' בתי מקדשות, וזהו “שה לבית" 
זה קאי על בית ראשון ורמז בתיבת ש"ה נוט' שלמה המלך 
דהוא בנה בית ראשון, ואח"כ יהי' בית שני וזהו “ואם ימעט 
כנ"ל,  “ימעט" דיחסר חמש דברים  יהי'  הבית", בית השני 
והי' מיעוט לפי ערך בית ראשון, ואח"כ נחרב הבית שני ע"י 
שנאת חנם, וזהו שהפסוק ממשיך “ולקח הוא ושכנו" דע"י 
האחדות יתקרב קץ הגאולה, וזהו “הקרוב אל ביתו" דע"י 

השלום יתקרב בנין בית השלישי שיהי' נצחי לעולם ועד.
פרי דוד

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - חג הפסח
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'B‚Â∑ עזריה ּבן אלעזר רּבי היה ּתלמּודֿלֹומר? מה ¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ

לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמֹוׁשלֹו
ּבטחב  ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ואמר אל אחר ּבא . ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָֹ

ּתמּות  ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל ְְְִֵֶַַַַַַָֹֹלֹו:
לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּכדר

אהרן" ּבני ׁשני מֹות "אחרי .נאמר: ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(117 'r fk jxk zegiyÎihewl)

אחרי  ֲֵַַָָּפרׁשת
הּוא  אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻסדר
צו  וּיקרא, ּפרׁשּיֹות מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבסדר
ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני מּפרׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻוחלק
ּפרׁשּיֹות  לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן,
ׁשּבין  ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ּפרׁשּיֹות - ּומצרע ּתזריע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמיני,

לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻעניני
יֹום־ּכּפּור  ּבדיני העֹוסקת - אחרי ּפרׁשת מּגיעה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּולאחר־מּכן
אל  ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"יכּפר  זה ּביֹום הּכּפּור, יֹום ׁשּיׁשנֹו ּבגלל להתיאׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָלֹו

אתכם". לטהר ְְֲֵֵֶֶֶַעליכם
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אהרן ּבני ׁשני מֹות אחרי . . ה' א)וידּבר מׁשל (טז, ְְְֲֲֵֵֵֵַַַַָָֹ
צֹונן  ּתאכל אל לֹו: ואמר . . רֹופא אצל ׁשּנכנס ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלחֹולה
. . ּפלֹוני ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹואל
ּכדר ימּות ׁשּלא אהרן' ּבני ׁשני מֹות 'אחרי נאמר ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלכ

ּבניו. ּגבֹוּה,(רש"י)ׁשּמתּו מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברים  אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָולכן
יאכל  ׁשּלא לבד אזהרה קרים. ּבמקֹומֹות ּוׁשהּות ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹצֹוננים,
ׁשל  ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא ְְְְִִִִִֵֶַָָֹֹצֹונן

יעׂשה  ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. את לקרר היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהחֹולה
לעׂשֹות  ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכ

אּלּו. ְִֵָּדברים
ׁשל  הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹעל־ּדר־זה
עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹהּכהנים
ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא לבּדּה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאזהרה
ּתׁשּוקתם  על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּמתּו

ְִִַהּטבעית.
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ּבטחב ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל א)אל טז, אכילת (רש"י ְְְֲִִֵַַַַַַַֹ
יֹום צֹונן ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

הּקרּבנֹות  ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ּכּפּור) יֹום ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ(מּלבד
ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹנמׁשלים

צֹונן. מאכל ּבטחבּכאכילת להּכנס ׁשכיבה האּסּור ּכנגד – ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִֶַָָָֹֹלקדׁש
חֹולה  ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה קרּבנֹות הקרבת ללא ׁשם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשהּיה

צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ְְֲֲִֵַַַָָֹּבמקֹום

Èaא  ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»
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oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

וּימתּו: לפני־יהוה ּבקרבתם אהרן ּבני ׁשני מֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽאחרי
א) (טז,

קֹודם  הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָואינֹו
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות ְְֲֲֵֵֵַַֹ"אחרי

אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹעֹוד
[לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָמֹונה
ּבגדי  ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים מחּוסרי ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָֹהּקדׁשים],
היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹהּכהּונה
מרּומזים  היכן להבין, וצרי נׁשים.. להם היּו לא ּבנים, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹלהם

ּבּפסּוק? ֵַָהם
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר ב'אור ויׁש (עיין ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

הקדוש) חטא החיים' היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכפׁשּוטֹו

הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּדבקּותם
ׁשּקירּובם  וּימּותּו" ה' לפני "ּבקרבתם ּפירּוׁש וזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבפֹועל.
ּכי  לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאל
ּבאלקּות  ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות להתּפּׁשט הרצֹון עם ּבבד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבד
העבֹודה  ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", -ְְְְֲִִַַָָָָָ

העֹולם. ּבעניני והתעּסקּות ּבּגּוף ְְְְְְְִִִֵַַָָָָּדנׁשמה
אהרן  ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
ללא  'רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹנרמזים
ענין  – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני "ּבקרבתם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָׁשֹוב'
על  המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹהרצֹוא.

הּמצֹות ה)לבּוׁשי פרק תניא העֹולם.(עיין ּבגׁשמּיּות ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
לא  – ּובנים נׁשים להם היּו ּורבּיה לא ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבגּופים. נׁשמֹות להמׁשי ְְְְְִִֶַַָָָׁשּמטרתּה

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈¥«¨¤−

:úøtkä-ìò©©©«Ÿ¤
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ

‡·ÈŒÏ‡Â∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»
ּבא  מת ׁשאם הּוא ,.‰‡¯‡ ÔÚa Èk∑ אני ּתמיד ּכי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ֲִִִָ

ענני  עּמּוד עם ׁשם ׁשם,.נראה ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
לא  ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹיּזהר

הּקטרת  ּבענן ּכיֿאם הּכּפּורים יבא .ּביֹום ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹ
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העליֹון  רצֹון את למּלא רק אּלא לּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, האיׁשי ּבּקירּוב לא הּוא ּכׁשהרצֹון - עצמי ּביטּול הּלא, ה"ואל", ידי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
הּקֹודׁש". אל "יבֹוא אזי -ֲֶֶַַָ

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
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iiEzW EqpkPW di`x didYW oMW lM̈¤¥¤¦§¤§¨¨¤¦§§§¥
oxd`l dxn`PW dxdf`d xEarA oii©¦©£¨©§¨¨¤¤¡§¨§©£Ÿ
lr dlri Ki` iM ,cFre .cIn Fnvr©§¦¨§¦¥©£¤©
`l xW` mFwOd l` mFId `al mYrC©§¨¨Ÿ©¤©¨£¤Ÿ
xihwd oxd` iM ,mdia` mW qpkp¦§©¨£¦¤¦©£Ÿ¦§¦
dOle ,inipRd gAfOd lr zxhTd©§Ÿ¤©©¦§¥©©§¦¦§¨¨
.FNXn miptl mdNW zxhTd md Eqipki©§¦¥©§Ÿ¤¤¨¤¦§¦¦¤

iYfnx xakE(a i lirl)oFWlE ,m`hg lr §¨¨©§¦§¥©¤§¨§
.eilr dxFi miaEzMd©§¦¤¨¨

ìáàzNníúáø÷a:FnM ,hWRd itM £¨¦©§¨§¨¨§¦©§¨§
gAfOd l` mzaxwA F`n zeny) §¨§¨¨¤©¦§¥©

,(al'd iptl mzxWA iM ,xn`i .zxWl§¨¥Ÿ©¦§¨§¨¦§¥
NW oxd` xidfi oM m` .EznzxWi ` ¥¦¥©§¦©£Ÿ¤Ÿ§¨¥

xW` zraE dEvi xW` mFwOA `N ¤̀¨©¨£¤§ª¤¨¥£¤
.dEvi§ª¤
ïëzéåExn`W mrhM Fnrh didIW §¦¨¥¤¦§¤©£§©©¤¨§

EpizFAx(e rQIe gNWA `zlikn)EidW ©¥§¦§¨§©©©¦©¤¨
Ezn Fci lrW zxhTd ixg` oifiln§¦¦©£¥©§Ÿ¤¤©¨¥
iM aEzMd xn`ie ,'Eke `Edia`e acp̈¨©£¦§§Ÿ©©¨¦
iptl mzaxwA oxd` ipA ipW zFn ixg ©̀£¥§¥§¥©£Ÿ§¨§¨¨¦§¥
`Ed iM oxd`l 'd xn` ,zxhTA 'd©§Ÿ¤¨©§©£Ÿ¦
zEnie ,zxhTA 'd l` mdn xzFi axwi¦§©¥¥¤¤©§Ÿ¤§¨
iM ,zxhTd izlEf WcTd l` `ai m ¦̀¨Ÿ¤©Ÿ¤¨¦©§Ÿ¤¦
`iade :xn`W FnM ,dNgY qpMi FA¦¨¥§¦¨§¤¨©§¥¦

zkxRl ziAn(ai wEqR)zxhTd opr dQke , ¦¥©¨Ÿ¤¨§¦¨£©©§Ÿ¤
zEni `le zEcrd lr xW` zxRMd z ¤̀©©Ÿ¤£¤©¨¥§Ÿ¨

(bi wEqR):mrh dfe .ìò äàøà ïðòa ék ¨§¤©©¦¤¨¨¥¨¤©
úøtkä(o`M)zxhTA wx qpMi `NW , ©©Ÿ¤¨¤Ÿ¦¨¥©©§Ÿ¤

xn`W FnM ,mW Fppr dlrIW(ai wEqtA): ¤©£¤£¨¨§¤¨©§¨

.zxRMd z` zxhTd opr dQke§¦¨£©©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤
,úò ìëa íòèåxiMfd xaMW xEarA §©©§¨¥©£¤§¨¦§¦

xn`W ,mixERMd mFi(i l zFnW): ©¦¦¤¨©§

,dpXA zg` eizpxw lr oxd` xRke§¦¤©£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨
l` zr mEWA `ai `l o`kA xn`̈©§¨Ÿ¨Ÿ§¥¤
xW` mFIA xnFlM ,z`fA wx WcTd©Ÿ¤©¨Ÿ§©©£¤
,mixERkl dN`d zFpAxTd aixwi©§¦©¨§¨¨¥¤§¦¦
,qpMI dnA dWxRA Wxti oM ixg`e§©£¥¥§¨¥©¨¨¨§©¦¨¥

xn`W FnM(ai wEqR)ziAn `iade : §¤¨©¨§¥¦¦¥
xFUrA didIW mFId Wxtie ,zkxRl©¨Ÿ¤¦¨¥©¤¦§¤¤¨

iriaXd Wcgl(hk wEqR)xn`ie xfgie , ©Ÿ¤©§¦¦¨§©§Ÿ§Ÿ©
dpXA zg` didi iM(cl wEqR).b dxez ¦¦§¤©©©¨¨¨
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(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּלֹו רמז ּגימטרּיא , ¿…ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָ
ראׁשֹון  B‚Â'.לבית Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ְִִַ¿…»…«¬…¿ְַֹ

ּביֹוםֿהּכּפּורים  ּכיֿאם עת, ּבסֹוף ּבכל ׁשּמפרׁש ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֶַָָֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש .הּפרׁשה: ְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a jxk `"ypz zegiyd xtq)

הּקדׁש אל אהרן יבא ג)ּבזאת ׁשהּוא (טז, ׁשעה ּבכל ְְֲֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
הּזה ּבּסדר ׁשּיּכנס רק יּכנס, לּכנס רבה)רֹוצה (ויקרא ִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ׁשּמקֹומֹו ְְְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָֹֹמׁשמע,
הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹוהּנה,
מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו "ואּתם הּפסּוק ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹעל

וכפסק  זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש ְְְְְֲֳִִִִִֶַַַָָָָֹֻהאמּתי
קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש "ּכל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהרמּב"ם:
יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻֻקדׁשים"

ׁשנים). ׁשׁש קדׁש־הּקדׁשים ֲֳִִִֵֶַַַָָֹּבעלּית

ã ycew zegiyn zecewp ã

ּתרעא  ו"ּדא ּוביטּול, יראה הּוא - הּזוהר ּביאּור לפי ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹ"זאת"
ּוביטּול, יראה "זאת", ׁשל ההקּדמה ּכׁשּיׁשנּה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹלאעלאה",
"לפני  יּכנס (רצֹוא), הּקֹודׁש" אל אהרן "יבֹוא אם ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
זֹו - ּביתֹו ּובעד גֹו' ל"וכּפר הּדבר לֹו יפריע לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹולפנים",
ה"ּביתֹו חסר אם (ואדרּבה, עֹולם לעניני ה'ׁשֹוב' אל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו",

ּכי  ולפנים, לפני הּכניסה ּכלל להיֹות יכֹולה אינּה אׁשּתֹו", ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָזֹו
היה  ּגם וכ ּב"ׁשֹוב"). ׁשּיּומׁש - היא ה"רצֹוא" ְְְִִֶַַַַַָָָָּתכלית
הּקדׁשים, מּקֹודׁש ּבּיציאה מּיד - ולפנים מּלפני ְְְְְֳִִִִִִִִִֶַַַַָָָָּבּיציאה

מתּפּלל ּבית אֹותֹוהיה עּמ "ּפרנסת על ּתפילה ּגדֹול ּכהן ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ּבגׁשמּיּות. - העֹולם ּבעניני ּפרנסה - ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל"

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑ לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְִִִֵֵֶַַ
ּבגדים  ּבהם ּבׁשמֹונה ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין לפי כו)זהב, אּלא (ר"ה , ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הדיֹוט  ּככהן ּבּוץ ּבארּבעה, ׁשל וכּלן ,.LaÏÈ L„˜∑ ְְְְְֵֶֶַָָָֹֻ…∆ƒ¿»
הקּדׁשׁשּיהיּו(ת"כ) 'יחת ∑ÛˆÈ.מּׁשל ּכתרּגּומֹו: ְְִִֵֶֶֶƒ¿…ְְֵַָ

ּכמֹוּבריׁשּה' ּבראׁשֹו, יּניח טז), לט ּבגּדֹו",(בראשית "וּתּנח : ְְְְִִֵֵַַַַַֹ

a¯ג  ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(â)cFqe,Lãwä ìà ïøäà àáé úàæa §§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤©Ÿ¤
xW` zixAd zF` z`f :cFqM§Ÿ©§¦£¤

izniwd(fi h ziW`xA)iYWxR xakE ,zFnW) £¦Ÿ¦§¥¦§¨¥©§¦§

(bi `l`xwIeA Exn` ,FA Efnx EpizFAxe .§©¥¨§¨§§©¦§¨
dAx(e `k)odkA i`xw xzR ocEi iAx : ©¨©¦¨¨©§¨¥§Ÿ¥

miWcTd iWcw zial FzqipkA ,lFcB̈¦§¦¨§¥¨§¥©¨¨¦
zEkfA ,FciA zFvn lW zFliag zFliag£¦£¦¤¦§§¨¦§

dxFYd z`fe ,dxFYd(cn c mixaC)zEkfaE , ©¨§Ÿ©¨§¨¦¦§
ExnWY xW` izixA z`f ,dlinziW`xA) ¦¨Ÿ§¦¦£¤¦§§§¥¦

(i fidUri WFp` ixW` ,zAW zEkfA ,¦§©¨©§¥¡©£¤
z`f(a ep dirWi)z`f ,milWExi zEkfA , Ÿ§©§¨¦§§¨©¦Ÿ

milWExi(d d l`wfgi),mihaW zEkfA , §¨©¦§¤§¥¦§§¨¦
mdia` mdl xAC xW` z`feziW`xA) §Ÿ£¤¦¤¨¤£¦¤§¥¦

(gk hndcEdil z`fe ,dcEdi zEkfA ,¦§§¨§Ÿ¦¨
(f bl mixaC)z`f ,l`xUi zqpM zEkfA , §¨¦¦§§¤¤¦§¨¥Ÿ

xnzl dznC KznFw(g f y"dy)zEkfA , ¨¥¨§¨§¨¨¦§
dnExYd z`fe ,dnExYd(b dk zFnW), ©§¨§Ÿ©§¨§

z`fA `p ipEpgaE ,zFxUrOd zEkfA¦§©©©§§¨¦¨¨Ÿ
(i b ik`ln)`ai z`fA ,zFpAxTd zEkfA , ©§¨¦¦§©¨§¨§Ÿ¨Ÿ

xaM la` ,Kx` WExR Kixv dfe .oxd ©̀£Ÿ§¤¨¦¥¨Ÿ£¨§¨
.EpixacA x`an lMdc dxez ©Ÿ§Ÿ¨¦§¨¥

.Laìé Lã÷ ãa úðúk (ã)EidIW §Ÿ¤©Ÿ¤¦§¨¤¦§
:xn`ie .i"Xx oFWl .Wcw lXn¦¤Ÿ¤§©¦§Ÿ©

,íä Lã÷ éãâalW mNM oM EidIW ¦§¥Ÿ¤¥¤¦§¥ª¨¤
mipdM zxFzaE .Wcw(o`M):,Laìé Lã÷ Ÿ¤§©Ÿ£¦¨Ÿ¤¦§¨

EN` `N` il oi` ,Wcw lXn EidIW¤¦§¦¤Ÿ¤¥¦¤¨¥
dPdM icbA x`W zFAxl oiPn ,calA¦§©¦©¦§©§¨¦§¥§ª¨
cEnlY ,mipdMd eig` icbaE dlFcB§¨¦§¥¤¨©Ÿ£¦©§

xnFl,íä Lã÷ éãâalkl a` oipA ©¦§¥Ÿ¤¥¦§©¨§¨
KxC lre .Wcw lXn EidIW micbAd©§¨¦¤¦§¦¤Ÿ¤§©¤¤
Wcw icba EUre :xn` xW`M ,hWRd©§¨©£¤¨©§¨¦§¥Ÿ¤

Lig` oxd`l(c gk zFnW)dpFnWA §©£Ÿ¨¦§¦§¨
BW xn`i ,micbAd.Wcw icbA dN` m ©§¨¦Ÿ©¤©¥¤¦§¥Ÿ¤

íãBñåmiCAd WaNd Wi`d :FnMl`wfgi) §¨§¨¦©¨ª©©¦§¤§¥

(d i l`ipC ,b hWcw icbA iM FricFd KklE , ¨¦¥§¨¦¦¦§¥Ÿ¤
dAx `xwIeAE .md(`i `k)lW zExWM : ¥§©¦§¨©¨§¥¤

zExX dn ,oHn lW zExW KM olrn©§¨¨¥¤©¨©¥
WEal mkFzA cg` Wi` olrn lW¤©§¨¦¤¨§¨§
cA zpzM oHn lW zExW KM ,miCA©¦¨¥¤©¨§Ÿ¤©

.WcwŸ¤
ðöé ,øbçé ,Laìé.ózxFzA Wxcp ¦§©©§Ÿ¦§Ÿ¦§©§©

mipdM(o`M)EptFQW itl : Ÿ£¦¨§¦¤¥
,miAxrd oA mixg` milM Fl zFAxl§©¥¦£¥¦¥¨©§©¦
,zixgW lW WAli `l lFki ,Fl oi ¥̀¨Ÿ¦§©¤©£¦

:xnFl cEnlYðöé øbçé Laìé.óazke ©§©¦§©©§Ÿ¦§Ÿ§¨©
:l"f i"Xxðöé,ógiPi ,diWixA zigi ©¦¦§Ÿ¨¥§¥¥©¦©

Dlv` FcbA gPYe :FnM ,FW`xAziW`xA) §Ÿ§©©©¦§¤§¨§¥¦

(fh hl.DizYg`e ,©£¦§¥
àìåiM ,dfA qElwp` zrC il xxAzp §Ÿ¦§¨¥¦©©ª§§¨¤¦

FW`xA DPlBlbIW ,aEAq dtipSd©§¦¨¦¤§©§§¤¨§Ÿ
dgPdA DzF` mBxzi dOle ,sipvM¦§¦§¨¨§©§¥¨§©¨¨



פט ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h oey`x meil inei xeriy
ÌÈna.'ואחּתּתּה' ıÁ¯Â∑ טבילה טעּון הּיֹום אֹותֹו ְֲִֵַ¿»«««ƒְִַָָ

חליפֹותיו ל)ּבכל מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש , ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָ
ּומׁשּנה  לפנים, ּומחּוץ חּוץ, לעבֹודת ּפנים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַמעבֹודת

ּובכל  זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָמּבגדי
מן  ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני טבילה טעּון ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָחליפה

.הּכּיֹור  ִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(xii`a e"k meiÎmeid)

ּולבׁשם ּבׂשרֹו את ּבּמים ורחץ הם קדׁש ד)ּבגדי (טז, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לּנפׁש.ּבגדים  לבּוׁשים ׁשּנקראּו ודּבּור, למחׁשבה רֹומזים - ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ

קדׁש" ּתֹורת "ּבגדי ׁשל ּבענינים ודּבּור מחׁשבה - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ֲִַהחסידּות.

ּבׂשרֹו" את ּבּמים הּבׂשר,"ורחץ את ּולנּקֹות לרחץ יׁש - ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ההרּגלים  ּדהינּו לּבׂשר, הּטפל ה'את', את להדיח ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכן

קדׁש'. ל'ּבׂשר זאת ולהפ ּב'ּבׂשרּיּות', ׁשּמקֹורם ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹונים
הּקדׁש'."ּולבׁשם" 'ּבגדי את ללּבׁש אפׁשר אֹו־אז - ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑.למעלה האמּור ∆«««»¬∆ְְַָָָ
ּבא  הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, צּבּור ולּמד מּׁשל tÎÂ¯.ולא ְְְִִִִֶֶֶֶָָֹ¿ƒ∆

B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, עֹונֹותיו (יומא עליו מתוּדה «¬¿«≈ְֲִֶַָָָ
ּביתֹו .ועֹונֹות ֲֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ixg` zyxt b jxk zegiyÎihewl)

היה  הּקדׁשים, לקֹודׁש הּכיּפּורים ּביֹום הּגדֹול הּכהן ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבכניסת
אׁשּתֹו". זֹו - ה"ּביתֹו ְִֵֵַַנֹוגע

ׁשאז  ּכראּוי, ּתהיה הּקֹודׁש אל ׁשהּכניסה ּבכדי ּבזה: ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהרמז
הרי  - הּכניסה ּתכלית ׁשּזהּו ּבׁשלֹום", ל"יציאה מביאה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהיא
"לפני  נמצא הּבעל ּכאׁשר ׁשּגם יׂשראל. ּבנׁשי ּתלּוי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָזה
ועֹוד  ׁשּלֹו, לדרּגתֹו "ּביתֹו" ּבין התאמה יׁש אז ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָולפנים",

ֵיֹותר:
ּבעליהן  על להׁשּפיע היא יׂשראל נׁשי ׁשל ותפקידן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָזכּותן
עם  קׁשּורה הּקֹודׁש אל הּכניסה ּתהיה ׁשּלגּביהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּובניהן,

מהּקֹודׁש. ְִֵֶַַָהּיציאה
יארי הּבעל ׁשאם לחׁשׁש, צריכֹות לא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹנׁשי
ּבׁשעה  ּבלימּודֹו ימׁשי אם אֹו יֹותר, אֹו ּבׁשעה ְְְְְִִִִִֵַָָָָָּבתפילתֹו
לדאגה, מקֹום אין ּכן הּגׁשמּיים; ּבענינים יחסר יֹותר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאֹו
ּתחסר  ׁשלם, יֹום ּתֹורה ללמֹוד הילדים את יחּנכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשאם
עליהם  אּדרּבה, אּלא - כּו' ׁשּלהם ּבהסּתּדרּות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאחר־ּכ
ּבתֹורה  ההֹוספה על־ידי ׁשּדוקא ולבניהן, לבעליהן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהסּביר

"ּבח  יתוּסף ּומצוֹות, ּתׁשמרּו", מצוֹותי ואת ּתלכּו ּוקֹותי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַ
וגֹו'". ּבעּתם גׁשמיכם ְְְְְִִִֵֶַָָּב"ונתּתי

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

cgiOW oFWNd DA mBxzi `le ,calA¦§©§Ÿ§©§¥¨©¨¤§ª¨
oFWNA EPpi` ilE`e .WOn dtipvl Fl¦§¦¨©¨§©¥¤©¨
micicxde zFtipSd mB iM ,zinx`d̈£¨¦¦©©§¦§¨§¦¦

dirWiAW(bk b):l`ifEr oA ozpFi mBxY ¤¦§©§¨¦§¥¨¨¤¦¥
sipvA oFWl mdipWl oi`e ,`IxYM¦¨©¨§¥¦§¥¤¨¦§¦
WcTd oFWl wx ztpvnaE§¦§¤¤©§©Ÿ¤

.`Ytpvnd dxez ¦§¤§¨

).ìæàæòì ãçà ìøBâå (çwEv DFaB xd §¨¤¨©£¨¥©¨©
xn`PW ,dWw(ak wEqtA).dxfB ux` : ¨¤¤¤¡©§¨¤¤§¥¨

mipdM zxFzaE .i"Xx oFWl(o`M): §©¦§©Ÿ£¦¨

,ìæàæòìlFki ,mixdAW dWTd mFwOl ©£¨¥©¨©¨¤¤¤¨¦¨
dxAcOd :xnFl cEnlY ,aEXiAwEqR oNdl) §¦©§©©¦§¨¨§©¨¨

(`kxnFl cEnlY ,wEv `dIW oiPnE ,mW) ¦©¦¤§¥©§©¨

(ak wEqRdidi df itlE .dxfB ux` l` : ¨¤¤¤§¥¨§¦¤¦§¤

zNn WExRìæàæòìlEtM `Ede ,dWwl ¥¦©©£¨¥§¨¤§¨
xFAbe fEGr :FnM o"iGd(g ck miNdY). ©©¦§¦§¦§¦¦

éaøål`EnW ax xn` :azM mdxa` §©¦©§¨¨¨©¨©©§¥
xirUA aEzMW iR lr s ©̀©¦¤¨¦§¦
xirVd mB ,mXl `EdW z`Hgd©©¨¤©¥©©¨¦
iM ,Kxv oi`e .mXl `Ed gNYWOd©¦§©¥©©¥§¥Ÿ¤¦
.hgXi `NW ,oAxw EPpi` gNYWOd©¦§©¥©¥¤¨§¨¤Ÿ¦¨¥



`ixgצ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h oey`x meil inei xeriy
i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑ מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ֲִַ

לׂשמאל  ואחד לימין ּבּקלּפי,אחד ידיו ׁשּתי ונֹותן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
את  עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹונֹוטל

ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ְֵֵֶֶֶַַָָׁשּכתּוב
לעזאזל  מׁשּתּלח ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ."לעזאזל", סז, הּוא (יומא ְֲֲִֵֵֵַַַַָָ¬»≈

ּגבּה צּוק וקׁשה, עז חתּוכה הר ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ,. ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xg` `EdW cFQd oiadl Ylki m`e§¦¨Ÿ§¨§¨¦©¤©©
zNnìæàæòiM ,FnW cFqe FcFq rcY ¦©£¨¥¥©§§¦

Ll dNb` ip`e ,`xwOA mixag Fl Wi¥£¥¦©¦§¨©£¦£©¤§
miWlW oA LzidA fnxA cFQd zvw§¨©§¤¤¦§Ÿ§¤§¦

WlWe(f ,fi miwEqR b"l ixg`).EprcY §¨©£¥§¦¥¨¤
äpäådQkn gEx on`p mdxa` iAx §¦¥©¦©§¨¨¤¡©©§©¤

,FcFq dNbn likxd ipi`e ,xaC̈¨§¥¦¨¨¦§©¤
zFnFwnA l"f EpizFAx FzF` ENB xaMW¤§¨¦©¥¦§

dAx ziW`xaA Exn` .miAx(i dq)`Upe : ©¦¨§¦§¥¦©¨§¨¨
eilr xirVd(ak wEqR oNdl),eUr df , ©¨¦¨¨§©¨¨¤¥¨

xn`PW(`i fk ziW`xA)Wi` ig` eUr od : ¤¤¡©§¥¦¥¥¨¨¦¦
,mY zFpFr ,mzpFr lM z` .xirÜ¦¤¨£Ÿ¨£¨

mY Wi` awrie :xn`PW(fk dk mW). ¤¤¡©§©£Ÿ¦¨¨

LøôîelFcBd xfril` iAx iwxtA dGn §Ÿ̈¦¤§¦§¥©¦¡¦¤¤©¨
(en wxR)Fl oipzFp Eid Kkitl : ¤¤§¦¨¨§¦

`NW ,mixERMd mFiA cgW l`Oql§©¨¥Ÿ©§©¦¦¤Ÿ
:xn`PW ,mpAxw z` lHalãçà ìøBb §©¥¥¨§¨¨¤¤¡©¨¤¨
,ìæàæòì ãçà ìøBâå 'äìlW FlxFB ©§¨¤¨©£¨¥¨¤

FlxFbe ,dlFr oAxwl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¨§©¨§¨
lke ,z`Hgd xirU lf`fr lW¤£¨¥§¦©©¨§¨

PW ,eilr l`xUi lW mdizFpFrxn` £¥¤¤¦§¨¥¨¨¤¤¡©
(ak wEqR).eilr xirVd `Upe : ¨§¨¨©¨¦¨¨

äàø`hg mdA `vnp `NW l`Oq ¨¨©¨¥¤Ÿ¦§¨¨¤¥§
iptl xn` ,mixERMd mFiA§©¦¦¨©¦§¥
,minlFrd lM oFAx ,`Ed KExA WFcTd©¨¨¦¨¨¨¦
zxXd ik`lnM ux`A cg` mr Ll Wi¥§©¤¨¨¨¤§©§£¥©¨¥
,lbx itgi zxXd ik`lO dn ,minXAW¤©¨©¦©©§£¥©¨¥§¥¥¤¤
.mixERMd mFiA lbx itgi l`xUi od KM̈¥¦§¨¥§¥¥¤¤§©¦¦
dlik` mdA oi` zxXd ik`ln dn©©§£¥©¨¥¥¨¤£¦¨
dlik` mdA oi` l`xUi KM ,dIzWE§¦¨¨¦§¨¥¥¨¤£¦¨
ik`lO dn .mixERMd mFiA dIzWE§¦¨§©¦¦©©§£¥
l`xUi KM ,dvitw mdl oi` zxXd©¨¥¥¨¤§¦¨¨¦§¨¥
dn .mixERMd mFiA odilbx lr oicnFr§¦©©§¥¤§©¦¦©
od KM ,`hg lMn miIwp zxXd ik`lO©§£¥©¨¥§¦¦¦¨¥§¨¥
.mixERMd mFiA `hg lMn miIwp l`xUi¦§¨¥§¦¦¦¨¥§§©¦¦
lW ozEcr rnFW `Ed KExA WFcTde§©¨¨¥©¥¨¤
lr xRknE mdNW xFbhTd on l`xUi¦§¨¥¦©¨¥¤¨¤§©¥©
lre mipdMd lre WCwOd lre gAfOd©¦§¥©§©©¦§¨§©©Ÿ£¦§©

xn`PW ,ldTd mr lM(bl wEqR)xRke : ¨©©¨¨¤¤¡©¨§¦¤
.Ff dcB` oM lr ,'Fbe WcTd WCwn z ¤̀¦§©©Ÿ¤§©¥©¨¨

.EdUrnE FnW EpricFd dPde§¦¥¦¨§©£¥
äæåmidl`l micaFr Eid iM ,oiprd cFq §¤¨¦§¨¦¨§¦¥Ÿ¦

miUFr ,mik`lOd md ,mixg £̀¥¦¥©©§¨¦¦
,gFgip gixl mdl mde ,zFpAxw mdl̈¤¨§¨§¥¨¤§¥©¦©

xn`PW oiprM(hiÎgi fh l`wfgi)ipnWe : §¦§¨¤¤¡©§¤§¥§©§¦
xW` ingle ,mdiptl Yzp iYxhwE§¨§¦¨©§¦§¥¤§©§¦£¤
KiYlk`d WacE onWe zlq Kl iYzp̈©¦¨Ÿ¤¨¤¤§©¤¡©§¦
m`p idIe iggip gixl mdiptl EdiYzpE§©¦¦§¥¤§¥©¦Ÿ©©¤¦§ª
aEzMA opFAzdl Kixv dY`e .midl` 'd¡Ÿ¦§©¨¨¦§¦§¥©¨

.zxqOaE `xwOA©¦§¨©¨Ÿ¤
äpäåzlAw ixnbl dxq` dxFYd §¦¥©¨¨§¨§©§¥©¨©

la` ,mdl dcFar lke mzEdl ¡̀Ÿ¨§¨£¨¨¤£¨
mixERMd mFiA `Ed KExA WFcTd dEv¦¨©¨¨§©¦¦
lWFOd xVl xAcOA xirU glWPW¤¦§©¨¦©¦§¨©©©¥
ipRn Fl iE`xd `Ede ,oAxgd zFnFwnA¦§©ª§¨§¨¨¦§¥
axg `ai FgM zEliv`nE ,eilrA `EdW¤§¨¨¥£¦Ÿ¨ŸŸ¤
axgd iakFkl dNrd `Ed iM ,oFnOWe§¦¨¦¨¦¨§§¥©¤¤
zFaixOde zFnglOde minCde§©¨¦§©¦§¨§©§¦
,oAxgde cExRde zFMOde mirvRde§©§¨¦§©©§©¥§©ª§¨
on Fwlge .mic`n lBlbl Wtp ,llMde§©§¨¤¤§©§©©£¦§¤§¦

`dWxFId mr `EdW eUr `Ed zFO ¨ª¥¨¤©©¥
zFndAd onE ,zFnglOde axg¤¤§©¦§¨¦©§¥
micXd cFr FwlgaE .miGrde mixirVd©§¦¦§¨¦¦§¤§©¥¦
,EpizFAx oFWlA oiwiGn mi`xwPd©¦§¨¦©¦¦¦§©¥

aEzMd oFWlaE(f fi oNdl)oM iM ,mxirU : ¦§©¨§©¨§¦¦¦¥
.xirU FzO`e `Ed `xTi¦¨¥§ª¨¥¦

ïéàådidIW gNYWOd xirVA dpEMd §¥©©¨¨©¨¦©¦§©¥©¤¦§¤
la` ,dlilg eil` EpY`n oAxẅ§¨¥¦¨¥¨¨¦¨£¨
Ep`xFA oFvx zFUrl EpzpEM didYW¤¦§¤©¨¨¥©£§§¥
dUrW inl ,dfA lWOde .KM EpESW¤¦¨¨§©¨¨¨¤§¦¤¨¨
Wi`d z` KlOd dEve ,KlOl dCrq§ª¨©¤¤§¦¨©¤¤¤¨¦
iCarl zg` dpn oY :dCrQd dUFrd̈¤©§ª¨¥¨¨©©§©§¦
mElM ozFp dCrQd dUFrd oi`W ,ipFlR§¦¤¥¨¤©§ª¨¥§
,FOr dUri FcFakl `le ,`Edd carl̈¤¤©§Ÿ¦§©£¤¦
qxR ozFp KlOde ,KlOl ozp lMd wx©©Ÿ¨©©¤¤§©¤¤¥§¨
cFakl dUre Fzevn df xnWe ,FCarl§©§§¨©¤¦§¨§¨¨¦§
KlOd mpn`e ,EdEv xW` lM KlOd©¤¤¨£¤¦¨§¨§¨©¤¤
EidIW dvx dCrQd lrA lr Fzlngl§¤§¨©©©©§ª¨¨¨¤¦§
FgaWA xRqIW DPOn oipdp eicar lM̈£¨¨¤¡¦¦¤¨¤§©¥§¦§

.FzEpbA `le§Ÿ¦§
äæåodMd did EN` iM ,zFlxFBd mrh §¤©©©¨¦¦¨¨©Ÿ¥

,lf`frle 'dl dRA mzF` WiCwn©§¦¨©¤©§©£¨¥
la` ,FnWl xcFpe eil` caFrM did̈¨§¥¥¨§¥¦§£¨
ld` gzR 'd iptl mzF` cinrn did̈¨©£¦¨¦§¥¤©Ÿ¤

crFn(f wEqR),'dl dpYn mdipW iM , ¥¨¦§¥¤©¨¨©
`ai xW` wlgd FCarl mdn ozp `Ede§¨©¥¤§©§©¥¤£¤¨Ÿ
lxFB mdl liRd `Ed ,mXd z`n Fl¥¥©¥©¦¨¤¨

xn`PW oiprM ,mdl wNg Fciefh ilWn) §¨¦¥¨¤§¦§¨¤¤¡©¦§¥

(bllM 'dnE lxFBd z` lhEi wigA :©¥©¤©¨¥¨
Fcinrn did lxFBd ixg` mbe .FhRWn¦§¨§©©£¥©¨¨¨©£¦
Epgp` oi`e ,FNW `EdW xnFl 'd iptl¦§¥©¤¤§¥£©§
FnM ,mXl oFvxl `N` FgENWA mipEkn§©§¦§¦¤¨§¨©¥§

xn`W(i wEqR):øtëì 'ä éðôì éç ãîòé ¤¨©¨¨¢©©¦§¥§©¥
ì åéìòBúà çlLhgWp `l KklE ,'Fbe ¨¨§©©Ÿ§§¨Ÿ¦§Ÿ

Bxze .llM Epgp` FzF`qElwp` m(o`M): £©§§¨§¦§¥ª§§¨

mWl cg`d iM ,lf`frle mXdC `nWl¦§¨©©¥§©£¨¥¦¨¤¨§¥
FnWl `le lf`frl ipXde ,Fl `le 'd§Ÿ§©¥¦©£¨¥§Ÿ¦§

.lf`fr lW¤£¨¥
éðtîeEpizFAx Exn` df(c gi oNdl k"z): ¦§¥¤¨§©¥§©¨

rxd xvIW mixaC ,izTg z`e§¤ªŸ©§¨¦¤¥¤¨©
oiaiWn mlFrd zFO`e mdA bxhwn§©§¥¨¤§ª¨¨§¦¦
dOc` dxtE fphrW zWial ,mdilr£¥¤§¦©©©§¥¨¨£ª¨
zFpAxTA E`vn `le .gNYWOd xirUe§¨¦©¦§©¥©§Ÿ¨§©¨§¨
md iM ,Epilr mlFrd zFO`l daEWY§¨§ª¨¨¨¥¦¥
gNYWOd xirUA la` ,'d iX` lr©¦¥£¨§¨¦©¦§©¥©
miUFr Ep`W EaWgi iM ,Epilr EaiWï¦¨¥¦©§§¤¨¦
ipRn ,dOc` dxtA oke .mdiUrnM§©£¥¤§¥§¨¨£ª¨¦§¥
Dpipre ,dpgOl uEgn ziUrp `idW¤¦©£¥¦©©£¤§¦§¨¨
xiardl gNYWOd xirU oiprl dnFC¤§¦§©¨¦©¦§©¥©§©£¦
cizrA xn`PW oiprM ,d`nHd gEx©©ª§¨§¦§¨¤¤¡©¤¨¦

(a bi dixkf)gEx z`e mi`iaPd z` : §©§¨¤©§¦¦§¤©
oiaY dGnE .ux`d on xiar` d`nHd©ª§¨©£¦¦¨¨¤¦¤¨¦
xirVd z` gNWnd icbA qEAM mrh©©¦¦§¥©§©¥©¥©¨¦
dnE ,dxRd z` sxFVde lf`frl©£¨¥§©¥¥©¨¨©

EpizFAx ExiMfdX(.cw migaf)qEAkA ¤¦§¦©¥§¨¦§¦
mixirUE mitxUPd mixR lW micbAd©§¨¦¤¨¦©¦§¨¦§¦¦

.mitxUPd©¦§¨¦
äpäåFcFq rcYW mdxa` iAx Ll fnx §¦¥¨©§©¦©§¨¨¤¥©

cFr EgAfi `le :wEqRl riBYWM§¤©¦©©¨§Ÿ¦§§
mixirVl mdigaf z`(f fi oNdl)dNOde , ¤¦§¥¤©§¦¦§©¨§©¦¨

oiprd dPde .miAx dixage ,zaMxnª§¤¤©£¥¤¨©¦§¦¥¨¦§¨
oipr dn xwgY m` izlEf ,x`an§Ÿ¨¨¦¦©§Ÿ¨¦§¨
dfe .oAxTA zFgExle milCaPd milkVl©§¨¦©¦§¨¦§¨©¨§¨§¤
,`"IQpnFxbp znkgA ,zFgExA rcEi¦¨©¨§¨§©©§©©¦¨
oiaOl dxFYd ifnxA milkVA mB rcEie§¦¨©©©§¨¦§¦§¥©¨©¥¦
Epiid iM .Wxtl lkE` `le ,mcFq¨§Ÿ©§¨¥¦¨¦
raHA minMgzOd iR mqgl mikixv§¦¦©§Ÿ¦©¦§©§¦©¤©
lM Wigkd xW` ipeId ixg` mikWnPd©¦§¨¦©£¥©§¨¦£¤¦§¦¨
FYrC qibde ,Fl WBxOd izlEf xaC̈¨¨¦©ª§¨§¥¦©§
lM iM ,mirWxd eicinlze `Ed aWgl©§Ÿ§©§¦¨¨§¨¦¦¨
FzxaqA `Ed eil` biVd `NW oipr¦§¨¤Ÿ¦¦¥¨¦§¨¨

.zn` EPpi`h dxez ¥¤¡¤



צי ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h oey`x meil inei xeriy

(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑ ׁשם לֹו קֹורא עליו, הּגֹורל חּטאת"ּכׁשּמּניח "לה' ואֹומר: ,. ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑אחרים;ּכ עלֿידי חי", "יעמד מֹו »√««ְְֲֲִֵֵַַַֻ
חי'. ּכד 'יּתקם ּתלמּודֿלֹומר (ת"כ)ותרּגּומֹו: לפי מה ? ְְְְִִַַַַַַַָ

אם  ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּנאמר:

עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם ְְְֱֲֳִִִִֶַַַַָָָָלמיתה
למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד tÎÏ¯.חי ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈

ÂÈÏÚ∑ עליו וגֹו'"ׁשּיתוּדה עליו "והתוּדה ּכדכתיב: ,. »»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ) אחיו ועל עליו ׁשני וּדּוי ¿ƒ∆«¬¿ְִִֵֶַָָָ
ׁשּנאמר:הּכהנים  ּביתֹו, קר ּויים ּכּלם ׁשהם קלה), (תהלים ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֻ

ׁשהּכהנים  מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן ְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹֹ"ּבית

ּבֹו, טמאת (ת"כ)מתּכּפרים על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
וקדׁשי  עלֿהּקדׁשמקּדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו ו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

וגֹו'" .מּטמאת ְְִֹֻ

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈

מערבי  צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד (יומא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»
ּדּקה  הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", ּתלמּודֿלֹומר ְְֲֶַַַַַַַָָָֹֹמה

ׁשּנאמר לו)היא, ל אּלא (שמות הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
היה  יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן ּדּקה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהא

לּמכּתׁשת  .מחזירּה ְֲִֶֶַַַָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå| §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

:úeîé̈«
i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ּכתקנּה עׂשאּה לא אם מיתה הא חּיב ,. «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ אחת Ú·L.ּבמׁשמע הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈



`ixgצב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ipy meil inei xeriy

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑,הּכהנים על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְֲִֵֶַַַַַָֹ

יׂשראל  על הּׂשעיר עליו מכּפר ׁשעלה הּׂשעיר והּוא , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לּׁשם  ‰t¯.הּגֹורל Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למעלה אחת ֵַַָ«¬∆»»¿««»ְְַַַָ

למּטה  .וׁשבע ְְֶַַָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ)לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְִִִַַַָָ

ּבּסֹוף ּבטמאה  להם נֹודע ולא "לכלֿ, ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶַַַָָָֹֻ
היא  וחּטאת אף ∑Ì‰ÈÚLtÓe.ׁשֹוגג חּטאתם", ְִֵַַָָֹƒƒ¿≈∆ַ

ּבטמאה הּנכנסין  ÚBÓ„.מזיד Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑ ְְְִִִֵַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈

נז) למעלה (יומא אחת ּבפנים מּׁשניהם ׁשהּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשם
מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוׁשבע

למּטה  וׁשבע למעלה CB˙a.אחת Ìz‡ ÔÎM‰ ְְְְֶַַַַַָָ«…≈ƒ»¿
Ì˙‡ÓË∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אף ֿעלּֿפי À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

ß oqip 'i ipy mei ß

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑,הּזהב מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְִֶַַָָ

"ויצא" ּתלמּודֿלֹומר ּומה ּבהיכל, ה' לפני ?ׁשהּוא ְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הּמזּבח  מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ׁשהּזה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹלפי
מן  לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָולפנים

צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל ולחּוץ, (יומא הּמזּבח ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
ÂÈÏÚ.נח) ¯tÎÂ∑ מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ¿ƒ∆»»ְִִַַַַָָָ

מערבין  – הּׂשעיר" ּומּדם זה הּפר לתֹו .זה ְְִִִֶֶַַַָָָֹ

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)'ä éðôì øLà çaænä ìà àöéå (çé§¨¨¤©¦§¥©£¤¦§¥
âå.'BzxRMd iptNW zF`Gd §©¨¤¦§¥©©Ÿ¤

lW eiWcwe WCwn z`nh lr zFxRkn§©§©ª§©¦§¨§¨¨¨¤
zkxRd lrW zF`Gde ,miptl iptl¦§©¦§¦§©¨¤©©¨Ÿ¤
lkid z`nh lr zFxRkn crFn ld`A§Ÿ¤¥§©§©ª§©¥¨
mgle oglWe dxFpn oFbM ,eiWcwe§¨¨¨§§¨§ª§¨§¤¤
gAfn zFpYnE ,Dnvr zkxtE mipRd©¨¦¨Ÿ¤©§¨©§¦§¥©
lr zFxRkn eilrW zF`Gde inipRd©§¦¦§©¨¤¨¨§©§©
oFbM ,eiWcwe Fnvr gAfn z`nhª§©¦§¥©©§§¨¨¨§

odA wNgn aEzMd okle ,zxhTd©§Ÿ¤§¨¥©¨§©¥¨¤
.DCal dxRM lM xiMfnE©§¦¨©¨¨§©¨

úøBúáemipdM(k wEqR oNdl)df WxFC §©Ÿ£¦§©¨¨¥¤
sFQA aEzMd on(mW)dNke : ¦©¨©¨§¦¨

xRMn :Exn`e ,'Fbe WcTd z` xRMn¦©¥¤©Ÿ¤§§¨§¦©¥
crFn ld` .miptl iptl df ,WcTd z ¤̀©Ÿ¤¤¦§©¦§¦Ÿ¤¥
.inipRd gAfn df ,gAfOd .lkid df¤¥¨©¦§¥©¤¦§¥©©§¦¦
,Fnvr iptA dxRM cg` lMW cOln§©¥¤¨¤¨©¨¨¦§¥©§

miptAW zFpYn zvTn ozp Exn` o`Mn¦¨¨§¨©¦§¨©¨¤¦§¦
ligzie xg` mC `iai ,mCd KRWpe§¦§©©¨¨¦¨©¥§©§¦
z` xnB .miptAW zFpYOA dNgzA¦§¦¨©©¨¤¦§¦¨©¥
mC `iai ,mCd KRWpe miptAW zFpYOd©©¨¤¦§¦§¦§©©¨¨¦¨

dNgzA ligzie xg`.uEgAW zFpYOA ©¥§©§¦¦§¦¨©©¨¤©
`iai ,mCd KRWpe uEgAW zFpYn xnB̈©©¨¤©§¦§©©¨¨¦
zFpYnA dNgzA ligzie xg` mC̈©¥§©§¦¦§¦¨§©§

.'Eke gAfOdhi dxez ©¦§¥©§



צג ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ipy meil inei xeriy

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ הּזאֹות א ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ּגּגֹוחר ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)על ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
לבא ∑BLc˜Â.ּׁשעבר מּמה  .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו מּיֹום (יומא לכ .אתמֹול הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ּגזרה ארץ אל עֹונתם ּכל את עליו הּׂשעיר (טז,ונׂשא ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ּבלי כב) ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּתׁשּובה,
על מכּפר .העברההּׂשעיר . הרי עֹונתם ("ונׂשא ולא ,(" ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹ

(ׁשּמתּכּפרת  ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת קּלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָעברה
על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). הּזה האדםרק ("ּבּיֹום ְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

ּומעּכבּהעליכם יכּפר זֹו לכּפרה 'מנּגד' הּוא ׁשב ׁשּלא ּומי ,(" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמּלחּול

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְֵַָ
לדבריהם  טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

יֹומא לב)ּבמּסכת נאמרה (דף ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמרּו: , ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
עֹולתֹו עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, ֲִִִִֵֶֶַַַַַָָעל

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ׁשּנעׂשים ועֹולת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָּבחּוץ

לבן  ÚBÓ„.ּבגדי Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ הּכף את להֹוציא ְִֵָָ»∆…∆≈ְִֶַַ
ולפנים  לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, .ואת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).øéòOä Làø ìò íúà ïúðå (àë§¨©Ÿ¨©Ÿ©¨¦
`le ,oxd` lW FxtA xn`p `lŸ¤¡©§¨¤©£Ÿ§Ÿ
mEWA `le ,mW lW z`Hgd xirUA¦§¦©©¨¤¥§Ÿ§
ipRn ,dGd oFWNM zFpAxTAW dkinq§¦¨¤©¨§¨©¨©¤¦§¥
mPde 'd iX` lr oFvxl zFpAxTdW¤©¨§¨§¨©¦¥§¦¨
,mXl Fpi`W df la` ,mixRknE miSxn§©¦§©§¦£¨¤¤¥©¥
Fpi` ,dSxn `le xRkn Fpi` FlAwnde§©§©§¥§©¥§Ÿ§©¤¥
lrA on` dpFre ,mzFpFr `UFp `N ¤̀¨¥£¨§¤¨¥§©
`hg lMn miIwp l`xUi zFidaE .FgxM̈§¦§¦§¨¥§¦¦¦¨¥§
`A xW`M mz`Hg `Vi `Ed rWtë¤©¦¨©¨¨©£¤¨

:Edfe .mi`iaPaE dxFYA miAx miwEqtA¦§¦©¦©¨©§¦¦§¤
.åéìò øéòOä àNðålW oFWl KklE §¨¨©¨¦¨¨§¨¨¤

ixFdfxirU lW FgENW zrWA oiAln z §¦©§¦¦§©¦¤¨¦
,mixa` mixa` dUrPWM wEvl FzIgcA¦§¦¨§§¤©£¨£¨¦£¨¦

minkg ixacA xMfOW FnM`nFi) §¤ª§¨§¦§¥£¨¦¨

(.fq.ak dxez

.ãòBî ìäà ìà ïøäà àáe (âë)Exn` ¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥¨§
lW FnFwn df oi`W EpizFAx©¥¤¥¤§¤
mdixacl mrh Epzpe ,df `xwn¦§¨¤§¨§©©§¦§¥¤

`nFi zkQnA(.al)dWxRd lM :Exn`e , §©¤¤¨§¨§¨©¨¨¨

Ff d`iAn uEg xcQd lr dxn`p DNMª¨¤¤§¨©©¥¤¦¦¨
mrd zlFre FzlFr zIUr xg` `idW¤¦©©£¦©¨§©¨¨
oiUrPW xirUe xR ixEO` zxhwde§©§¨©¥¥©§¨¦¤©£¦
WCwnE laFhe ,adf icbaA uEgA©§¦§¥¨¨§¥§©¥
ld` l` `aE oal icbA WaFle ,ohWFtE§¨§¥¦§¥¨¨¨¤Ÿ¤
dYgOd z`e sMd z` `ivFdl crFn¥§¦¤©©§¤©©§¨
,miptl iptl zxhTd z` DA xihwdW¤¦§¦¨¤©§Ÿ¤¦§©¦§¦
,m`ivFdW xg` cAd icbA z` hWtE¨©¥¦§¥©¨©©¤¦¨
oiA lW cinzl adf icbA WaFle§¥¦§¥¨¨§¨¦¤¥

.i"Xx oFWl .miAxrd̈©§©¦§©¦



`ixgצד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i ipy meil inei xeriy
„a‰ È„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑ ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר »«∆ƒ¿≈«»ְְִִֵֵֶַַָ

העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזהב
וׂשעיר  ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ׁשל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּתמיד
ואיל  ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּפנימּיים
ּכף  והֹוצאת זהב, ּבבגדי הּמּוספין ּומקצת ְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהעם
ּבין  ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומחּתה
ּבבגדי  הּפנימי מזּבח ׁשעל ההיכל ּוקטרת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהערּבים

הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָזהב.
בּמים  אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ּבּמדּבר", אתֿהּׂשעיר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ"וׁשּלח
חלב  "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא ְְְְְֵֵֶֶָָָָָֹוגֹו'",
יבֹוא  "ואחריֿכן עד הּפרׁשה וכל וגֹו'", ְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָהחּטאת

אהרן" "ּובא :ואחרּֿכ ÌÁÈp‰Â.אלֿהּמחנה", ְֲֲֶֶַַַַַָָֹ¿ƒƒ»
ÌL∑ ּבאֹותן יׁשּתּמׁש ולא ּגניזה, ׁשּטעּונין מלּמד »ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹ

ליֹום  ּבגדים אחר ארּבעה .ּכּפּורים ְְְִִִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אחר ּכּפּורים ליֹום . . יׁשּתּמׁש כג)ולא טז, עבֹודת (רש"י ְְְֲִִִֵֵַַַֹ
וכ לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּכהן
נהפ אמּתי ׁשּבעל־ּתׁשּובה ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנתּכּפרּו
אֹותן  ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ְְִִִִֵֵֶַָָָָָּכביכֹול

עצמֹו(רמּב"ם)הּמעׂשים" הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
ּבגדים  ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָצרי
הּׁשנה  ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם נהיה הּוא ׁשּכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָחדׁשים,

עֹוד. לֹו ראּויים אינם ְִֵֶֶַָהּקֹודמת

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

úîàáeEpl xnF` dGd aEzMdW ¤¡¤¤©¨©¤¥¨
mEWA okYi `NW ,ipWxC̈§¥¦¤Ÿ¦¨¥§
ld` l` oxd` `aIW dEvIW mipR̈¦¤§©¤¤¨Ÿ©£Ÿ¤Ÿ¤
eicbA mW hWtl wx ,xaC `ll crFn¥§Ÿ¨¨©¦§Ÿ¨§¨¨
mW mgiPdlE ,'d lkidA mxr FzFidle§¦§¨Ÿ§¥©§©¦¨¨

EpgxM lr la` ,oFaTxlïøäà àáe §¦¨£¨©¨§¥¨©£Ÿ
ãòBî ìäà ìà`l ,dcFar carl ¤Ÿ¤¥©£Ÿ£¨Ÿ

z`vFd `ide ,DxiMfdl aEzMd Kxvdª§©©¨§©§¦¨§¦¨©
.dYgOde sMd©©§©©§¨

íòèåozpe :dNgzA xiMfd iM ,aEzMd §©©©¨¦¦§¦¦§¦¨§¨©
'd iptl W`d lr zxhTd z ¤̀©§Ÿ¤©¨¥¦§¥
lr xW` zxRMd z` zxhTd opr dQke§¦¨£©©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤£¤©

zEni `le zEcrd(bi wEqR lirl)xnFl , ¨¥§Ÿ¨§¥¨©
opr dlrIW cr W`d lr zxhTd oYIW¤¦¥©§Ÿ¤©¨¥©¤©£¤£©
dYgOde sMd dPde ,cIn `vie zxhTd©§Ÿ¤§¨¨¦¨§¦¥©©§©©§¨

mipR lM lre ,mW,m`ivFdl Kxhvi ¨§©¨¨¦¦§¨¥§¦¨
oxd` `aE :xn` KklE,crFn ld` l` §¨¨©¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥

.mW giPdX dnl zkxRl ziAn l` `al̈Ÿ¤¦¥©¨Ÿ¤§©¤¦¦©¨
äpäådn llM dxiMfd `l dWxRd §¦¥©¨¨¨Ÿ¦§¦¨§¨©

icbaA dNgzA odMd dUrIX¤©£¤©Ÿ¥¦§¦¨§¦§¥
la` ,xgW lW cinY oFbM ,adf̈¨§¨¦¤©©£¨
,oal icbaA mFId zcFarA dligzd¦§¦¨©£©©§¦§¥¨¨
zxhw mdA dUrIW dWxRd dxCqe§¦§¨©¨¨¨¤©£¤¨¤§Ÿ¤
oipre inipRd xirU xtE miptl iptNW¤¦§©¦§¦©¨¦©§¦¦§¦§©
xcqA EUr df lke .gNYWOd xirVd©¨¦©¦§©¥©§¨¤¨§¥¤
EN`d micbAA zFUrl x`Wp `le cg ¤̀¨§Ÿ¦§©©£©§¨¦¨¥

.dYgOde sMd z`vFd cal llM§¨§©¨©©©§©©§¨

CøãåmilWdl mFwn lkA miaEzMd §¤¤©§¦§¨¨§©§¦
lr s` FA ligzd xW` oiprd̈¦§¨£¤¦§¦©©
dnl xg`n oipr zvw FA WIW iR¦¤¥§¨¦§¨§ª¨§©
oxd` `aE :xn` KklE ,oM xg` xiMfIX¤©§¦©©¥§¨¨©¨©£Ÿ
milWdl dN`d micbAA crFn ld` l ¤̀Ÿ¤¥©§¨¦¨¥¤§©§¦
sMd z`vFd `ide ,mdA eizFcFar£¨¨¤§¦¨©©©
,mXn m`ivFdl Kixv `EdW dYgOde§©©§¨¤¨¦§¦¨¦¨
Wal xW` eicbA z` Fz`v ixg` hWtE¨©©£¥¥¥§¨¨£¤¨©
mgiPde ,WcTd l` F`A zrA xwAA©Ÿ¤§¥Ÿ¤©Ÿ¤§¦¦¨
`lW cOll ,mhiWti xW` mFwOA mẄ©¨£¤©§¦¥§©¥¤Ÿ
dPde ,xg` mixERMd mFiA mzF` WAli¦§©¨§©¦¦©¥§¦¥
mFId lkA oal icbaA dUrPd lM mlWp¦§©¨©©£¨§¦§¥¨¨§¨©

.cg` xcqA§¥¤¤¨
øæçå:xn`eíéna BøNa úà õçøå §¨©§¨©§¨©¤§¨©©¦

åéãâa úà LáìåFl mirEcid §¨©¤§¨¨©§¦
`EdW cOll ,dpXd lM cari mdAW¤¨¤©£Ÿ¨©¨¨§©¥¤
:xn`e .micbal micbA oiA dliah oErḧ§¦¨¥§¨¦¦§¨¦§¨©

,Búìò úà äNòå àöéådUrPd lM iM §¨¨§¨¨¤Ÿ¨¦¨©©£¨
dUrn lMd oaNd icbaA dfl mcFw¥¨¤§¦§¥©¨¨©Ÿ©£¥
md xiMfIW mrd li`e Fli`e ,mipR§¦§¥§¥¨¨¤©§¦¥
dPde .oFvigd gAfOd lr miUrp©£¦©©¦§¥©©¦§¦¥

dWxRd dxiMfd(c wEqRA)dWiaNd ¦§¦¨©¨¨¨§¨©§¦¨
DA Kixvde oaNd icbA lW dpFW`xd̈¦¨¤¦§¥©¨¨§¦§¦¨

dxiMfde ,dliah(ck wEqRA)dhiWRd §¦¨§¦§¦¨§¨©§¦¨
Epcnle ,dliah DA Kixvde dpFxg`d̈©£¨§¦§¦¨§¦¨§¨©§
zFtilg lkA dliah oErh `EdW¤¨§¦¨§¨£¦

.micbA§¨¦

ìòåz`Gd dliaHd didY i"Xx zrC §©©©©¦¦§¤©§¦¨©Ÿ
Fli` ixg` dYgnE sM z`vFd lW¤¨©©©§¨©£¥¥

`eoiA lW cinzl oitqEOd oiA ,mrd li §¥¨¨¥©¨¦§¨¦¤¥
oke ,mipF`Bd lM zrC oke .miAxrd̈©§©¦§¥©©¨©§¦§¥
zxFzA diEpXd `zixAd on d`xi¦§¤¦©¨©§¨©§¨§©

mipdM(o`M).DhEWtM Ÿ£¦¨¦§¨
ìáàinlWExiA Ep`vn Ep`(a"d f"t `nFi): £¨¨¨¨¦©§¦¨

micFn lMd opgFi iAx xn`̈©©¦¨¨©Ÿ¦
xg`l `idW dYgOde sMd z`vFdA§¨©©©§©©§¨¤¦§©©
axd azM oke .miAxrd oiA lW cinŸ¦¤¥¨©§©¦§¥¨©¨©

dWn 'x(a"d a"t mixERMd mFi zcFar 'ld)oke , ¤¦§£©©¦¦§¥
EpzpWnA iEpXd xcQd(a"n f"t `nFi)WCw : ©¥¤©¨§¦§¨¥¨¦¥

adf icbA Fl E`iad ,lahe cxie hWtE¨©§¨©§¨©¥¦¦§¥¨¨
.zxhTd z` xihwdl qpkp¦§©§©§¦¤©§Ÿ¤

àlàicbaA mFId xcq .xcQd `Ed KM ¤¨¨©¥¤¥¤©§¦§¥
oitqEOde mrd li`e Fli`e ,oal̈¨§¥§¥¨¨§©¨¦
miAxrd oiA lW cinze z`Hgd ixEO`e§¥¥©©¨§¨¦¤¥¨©§©¦
z`vFde ,ziWilW dliahA adf icbaA§¦§¥¨¨¦§¦¨§¦¦§¨©
,ziriax dliahA oal icbaA dYgnE sM©©§¨§¦§¥¨¨¦§¦¨§¦¦
adf icbaA zFxpe mikqpE miYag zxhw§Ÿ¤£¦¦§¨¦§¥§¦§¥¨¨

.ziXng dliahA¦§¦¨£¦¦
íòhäåExg`e dcFar Dpi`W itl ,dfA §©©©¨¤§¦¤¥¨£¨§¦£

,mFId dUrn lM xg`l DzF`¨§©©¨©£¥©
KklE .zFliah Wng DA mIwPW calaE¦§©¤§©¥¨¨¥§¦§¨
,miAxrd oiA lW cinYd xcqA wiqtd¦§¦§¥¤©¨¦¤¥¨©§©¦
cinYd oiA dYgnE sM oi`ivFnE¦¦©©§¨¥©¨¦

.zxhTlck dxez ©§Ÿ¤



צה ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyily meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב למדנּו(יומא למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְַַָָ

מּבגדי  מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ"ורחץ
ּפׁשט  טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָזהב
ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבגדי
ׁשּכׁשהּוא  למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּבגדי

טבילה מׁשּנה  טעּון זהב, לבגדי לבן ÌB˜Óa.מּבגדי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ¿»
LB„˜∑(שם יומא היתה (ת"כ, והיא עזרה, ּבקד ּׁשת המקּדׁש »ְְְְֲִִַַָָָָָֻֻ

הּפרוה  ּבית חֹובה ּבגג הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן , ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָ

היתה  הראׁשֹונה אבל ‡˙Œ.ּבחיל לּיֹום, L·ÏÂ ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆
ÂÈ„‚a∑ ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים ימֹות ׁשמֹונה ּכל ¿»»ְְְִֵֶֶָָָָ
העֹולה ∑ÈÂˆ‡.הּׁשנה  ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל מן ַָָ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

‡˙B˙ÏÚŒ.ׁשם  ‰NÚÂ∑:למעלה האמּור לעֹולה איל ָ¿»»∆…»ְְְִַַָָָָ
וגֹו'". אהרן יבא ‰ÌÚ"ּבזאת ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג (יומא ְְֲַָֹֹֹ¿∆…«»»

למעלה  האמּור לעלה" אחד ּבני "ואיל עדת "ּומאת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
וגֹו'" .יׂשראל ְְִֵָ

ß oqip `"i iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר אמּורי ‰ÁaÊn‰.ּפר ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧
õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøt¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפני .ולפנים להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äðçnì õeçî ìà àéöBé (æë)`ivFi ¦¤¦©©£¤¦
xMfPd oxd`(dkÎbk miwEqtA),iEEvA ©£Ÿ©¦§¨¦§¦§¦

,oFkPde .mdxa` iAx zrC lràéöBé ©©©©¦©§¨¨§©¨¦
xn`e .mitxFVd ,EtxUe oke ,`ivFOd©¦§¥§¨§©§¦§¨©
cOll ,miAx oFWlA EtxUe aEzMd©¨§¨§¦§©¦§©¥
cg` ,dtxVA miAx EwQrzp m`W¤¦¦§©§©¦©§¥¨¤¨

ivr xCqn cg`e xF`d z` `ian¥¦¤¨§¤¨§©¥£¥
`l ,W`d z` xiran cg`e dkxrOd©©£¨¨§¤¨©§¦¤¨¥Ÿ
xF`d z` ziSOd `N` ,micbA E`Ohi§©§§¨¦¤¨©©¦¥¨
KklE ,FAxA EPziSIXn mnvr mixRA©¨¦©§¨¦¤©¦¤§ª§¨

i oFWlA xn`e xfgsxVde :cig ¨©§¨©¦§¨¦§©¥
.mz`gk dxez Ÿ¨

.íëéúLôð úà epòz (èë)x`A xaM §©¤©§Ÿ¥¤§¨¥©
`vOIW iEPr lM iM mdxa` iAx©¦©§¨¨¦¨¦¤¦¨¥
,mFSd `Ed WtPd mr waC `xwOA©¦§¨¨¥¦©¤¤©
iTgn mi`xTd lW mdiR mYql¦§Ÿ¦¤¤©¨¨¦¥ª¥

.mWl dxez ¥



`ixgצו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ּתטהרּו ה' ל)לפני (טז, ְְִִֵָ
חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָּכתב
ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשרה".
ּתכלית  ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז ׁשרמז ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם קׁשּור לפניהעּלּוי ה'" ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מסּפר  י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּותֹו, הוי' ׁשם התחלת עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּבעּקר
הּנמּוכה  לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָט"ו;

עׂשרה 'חמׁש - .ּבהמֹות'ּביֹותר ְְְֲֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ)זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ַָָ

ּגדֹול  ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים לפי ׁשל , ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּגדֹול  ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻׁשּנאמרה

א  ּכמֹוהּוהּבא ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְֲֵֶַַָָָ«¬∆¿«≈∆»
מרּבה (ת"כ) הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאין

מּנין  ידֹוּבגדים את ימּלא "ואׁשר ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ
מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל והם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹוגֹו'",
הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ÂÈ·‡ ˙Áz Ô‰ÎÏ∑(ת"כ) את ממּלא ּבנֹו ׁשאם ללּמד ¿«≈««»ƒְְְִֵֵֶֶַַ
אדם מקֹומֹו לכל קֹודם הּוא ,. ְְֵָָָ

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
:øtëé ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ֿיֹום ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְִִֶַ

הּזה  ּכּסדר עׂשה אהרן הּכּפּורים ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד ;, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּלא

.(ת"כ)
ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f jxk zegiy ihewl)

לגדּלתֹו לֹובׁשן היה לד)ׁשּלא טז, מּדּוע (רש"י לׁשאל, יׁש ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֻ
לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי לגּבי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּדהּנה
יכֹול  אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻׁשהרי

ליֹום  לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א אֹותם). ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻללּבׁש
זה כג)ּכּפּור פסוק את (רש"י לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבהתאם  ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּגדּלתֹו,
אז. ְְַָָלדרּגתֹו

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bãé úà àlîé øLàå (áì)lFkIW ©£¤§©¥¤¨¤¨
onWA gEWOd `N` il oi ¥̀¦¤¨©¨©§¤¤
cEnlY ,oiPn micbaA dAxn ,dgWOd©¦§¨§ª¤¦§¨¦¦©¦©§

xnFlBãé úà àlîé øLàåz` WAll ©©£¤§©¥¤¨¦§¤
milFcBd mipdMd lM ode ,micbAd©§¨¦§¥¨©Ÿ£¦©§¦
dfpbp einiAW ,Kli`e EdIW`In EcnrW¤¨§¦Ÿ¦¨¨¥¨¤§¨¨¦§§¨
oFWl .dgWOd onW lW zigFlSd©§¦¤¤¤©¦§¨§

.i"Wx©¦
ïéàåodM WCwOA `di `NW ,axl dpEMd §¥©©¨¨¨©¤Ÿ§¥©¦§¨Ÿ¥

EdIW`In `N` micbaA dAxn lFcB̈§ª¤¦§¨¦¤¨¦Ÿ¦¨
`xnBA ixdW ,Kli`e(.bi zFixFd):Exn` ¨¥¨¤£¥©§¨¨¨¨§

micbaA dAxnE dgWOd onWA gEWn̈©§¤¤©¦§¨§ª¤¦§¨¦
Exn`e ,mcFw odn dfi`(:`i zFMn)zzinA : ¥¤¥¤¥§¨§©§¦©

`Ed odn cg` zzinA F` xfFg `Ed oNMª¨¥§¦©¤¨¥¤
la` .cg` onfA mi`vnp oNMW ,xfFg¥¤ª¨¦§¨¦¦§©¤¨£¨
xWM micbaA dAxzp m` miPnGd lkA§¨©§©¦¦¦§©¨¦§¨¦¨¥
mlFrl ixdW ,mixERMd mFi zcFarl©£©©¦¦¤£¥§¨

mixERMd mFiA xg` odM oipTzn(.a `nFi) §©§¦Ÿ¥©¥§©¦¦¨

odkA lEqR rx` m`e ,FzF` oigWFn oi`e§¥§¦§¦¥©§§Ÿ¥
xWM `EdW ,eiYgY df WOWn lFcB̈§©¥¤©§¨¤¨¥

.dgiWn `lA micbAd iEAxAbl dxez §¦©§¨¦§Ÿ§¦¨
)(ãìmrheúà 'ä äeö øLàk Nòiå §©©©©©©£¤¦¨¤

,äLîdn lM oxd` mITW ¤¤¦¥©£Ÿ¨©
l` `ai `NW eini lM xdfpe ,dEhvPX¤¦§©¨§¦§©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ¤
,mixERMd mFiA izlEf ,zkxRl ziAn¦¥©¨Ÿ¤¨¦§©¦¦
lkM eizFpAxw mixERMd mFiA dUre§¨¨§©¦¦¨§§¨§¨

.dWn z` 'd dEv xW`` dxez £¤¦¨¤¤



צז ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i iriax meil inei xeriy

ß oqip a"i iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:øîàì¥«Ÿ

(â)øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬
õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà áNë-Bà¤²¤¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑ מדּבר הּכתּוב - קרּבן"ּבמקּדׁשין "להקריב ׁשּנאמר: ,.‰Ána∑ זבחים) ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆

.לעזרה חּוץ קו) ֲָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

éða ìk ìàå åéða ìàå ïøäà ìà (á)¤©£Ÿ§¤¨¨§¤¨§¥
.ìàøNédWxRd zFid xEarA ¦§¨¥©£¡©¨¨¨

ld`A zFpAxTd lM aixwdl dxdf ©̀§¨¨§©§¦¨©¨§¨§Ÿ¤
miaixwOd mdW mipdMd xidfi ,crFn¥©§¦©Ÿ£¦¤¥©©§¦¦
mB xidfie ,uEgA mEaixwi `NW oAxTd©¨§¨¤Ÿ©§¦©§©§¦©
Eaixwi `le mW mdl mE`iaIW l`xUi¦§¨¥¤§¦¨¤¨§Ÿ©§¦

.mnvr ici lr uEgA mzF`¨©©§¥©§¨
ïBëpäåEpizFAx ExiMfdX dn ,dWxRA §©¨©¨¨¨©¤¦§¦©¥

(:fh oiNg)de`Y xUA xq`W ª¦¤¨©§©©£¨
wx Elk`i `le ,xAcOA l`xUil§¦§¨¥©¦§¨§ŸŸ§©
xn` KklE ,'d gAfn lr EUrIW minlW§¨¦¤¥¨©¦§©§¨¨©
ipin zWlXn hgWIW in lMW¤¨¦¤¦§Ÿ¦§¤¦¥
,zFpAxTd lM E`iai odn xW` zFndAd©§¥£¤¥¤¨¦¨©¨§¨
mNM mE`iaIW ,fre aUke xFW mdW¤¥§¤¤§¥¤§¦ª¨
igaf mzF` EUrie ,crFn ld` gzR l ¤̀¤©Ÿ¤¥§©£¨¦§¥
gAfn lr mCde algd aixwdlE minlW§¨¦§©§¦©¥¤§©¨©¦§©
.hRWOM xUAd `Ed lk`i f`e ,'d§¨Ÿ©©¨¨©¦§¨
didi xg` mFwnA mhgWi m`W xn`e§¨©¤¦¦§£¥§¨©¥¦§¤

.zxM aIg©¨¨¥
áBøwäåaIg dNgYn iM ,aEzMd oFWlA §©¨¦§©¨¦¦§¦¨¦¥

ENt` uEgA hgFW lkA zxM̈¥§¨¥©£¦
,de`Yd xUaA xEQ`d `Ede ,oiNgd©ª¦§¨¦¦§©©©£¨
'dl mEWiCwIW xEarA mrHd ozpe§¨©©©©©£¤©§¦©
xihwie 'd gAfn lr mCd odMd wxfie§¦§Ÿ©Ÿ¥©¨©¦§©§©§¦

oM ixg`e ,algd eilr(hÎg miwEqRA) ¨¨©¥¤§©£¥¥©§¦

uEgA 'dl gAfn dUri `NW xidfd¦§¦¤Ÿ©£¤¦§¥©©©
F` mixMfPd minlXd eilr aixwie§©§¦¨¨©§¨¦©¦§¨¦
zrWA miWCwnA dUrPd oiprM ,dlFr¨¨¦§¨©©£¨§ª§¨¦¦§©
crFn ld` gztA wx ,zFnAd xYd¤¥©¨©§¤©Ÿ¤¥

lM oTx dPde .mXl mzF` dlri©£¤¨©¥§¦¥¦¥¨
oNM zFidl oiWCwnaE oiNgA zFhigXd©§¦§ª¦§ª§¨¦¦§ª¨

.miptA¦§¦
CëìedxFY dpWnA xn`(`iÎi ai mixaC): §¨¨©§¦§¥¨§¨¦

mYaWie oCxId z` mYxare©£©§¤¤©©§¥¦©§¤
'd xgai xW` mFwOd dide ,'Fbe ux`Ä¨¤§§¨¨©¨£¤¦§©
xn`e ,mkigafe mkizlFr E`iaz dOẄ¨¨¦Ÿ¥¤§¦§¥¤§¨©

(ci bi miwEqR mW)dlrY oR Ll xnXd : ¨§¦¦¨¤§¤©£¤
m` iM ,d`xY xW` mFwn lkA LizlrŸŸ¤§¨¨£¤¦§¤¦¦
uEg ihEgW xEQ` zFidl ,'Fbe mFwOA©¨§¦§¦§¥

nAziA zrWA FnFwnA cnFr oiWCw §ª§¨¦¥¦§¦§©¥
Edf ,oiNgA FzF` xiYd la` ,dxigAd©§¦¨£¨¦¦§ª¦¤

xn`W(eh wEqR mW)LWtp zE` lkA wx : ¤¨©¨¨©§¨©©©§§
`NW xnFl ,'Fbe xUa Ylk`e gAfY¦§©§¨©§¨¨¨§©¤Ÿ
o`M zxn`Pd dripOd ux`A bdpzY¦§©¥¨¨¤©§¦¨©¤¡¤¤¨
lMd dyrIWe llM oiNg hgWi `NW¤Ÿ¦§Ÿª¦§¨§¤©£¤©Ÿ

.'d gAfn lr minlW igaf¦§¥§¨¦©¦§©
LøôemW('k wEqR)'d aigxi iM ,mrHd ¥¥¨¨©©©¦©§¦

iM xnFl ,'Fbe LlaB z` Lidl ¡̀Ÿ¤¤§ª§§©¦
xAcOA mzFidA dNgYn xEQ`d did̈¨¨¦¦§¦¨¦§¨©¦§¨
l` mdigaf lM `iadl mdilr lwIW¤¥©£¥¤§¨¦¨¦§¥¤¤
aigxIW ixg` la` ,crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥£¨©£¥¤©§¦
EhgWie de`Y xUA Elk`i mlEaB§¨Ÿ§§©©£¨§¦§£

.oiWCwOd `l K` ,mdixrWA§©£¥¤©Ÿ©ª§¨¦
äæå:o`kA xiMfdX dn mrhøLà §¤©©©¤¦§¦§¨£¤

èçLé øLà Bà äðçna èçLé¦§©©©£¤£¤¦§¨
,äðçnì õeçîmihgFXd mB xiMfi ¦©©£¤©§¦©©£¦

`iadl miaIg EidIW dpgOl uEgn¦©©£¤¤¦§©¨¦§¨¦
lr s` iM ,crFn ld` gzR l` mzF`¨¤¤©Ÿ¤¥¦©©

mXd aigxIWM de`Y xUA xiYIW iR¦¤©¦§©©£¨§¤©§¦©¥
,WCwOd mFwnA mpi`W ipRn mlEaB§¨¦§¥¤¥¨¦§©¦§¨
,dpgOl uEg ENt` xAcOA oM xiYi `lŸ©¦¥©¦§¨£¦©©£¤
xW`M gAfOd on miwFgx mpi`W itl§¦¤¥¨§¦¦©¦§¥©©£¤
f` iM mlEaB mXd aigxIW ux`A Eidi¦§¨¨¤¤©§¦©¥§¨¦¨
lW FYrC Edfe .de`Y xUA mdl xiYi©¦¨¤§©©£¨§¤©§¤

l`rnWi iAx(:fh oiNg),ElNd zFIWxRA ©¦¦§¨¥ª¦©¨¨¦©¨
xn` o`MnE(mW)Edl xqzi` `xTrnC : ¦¨¨©¨§¥¦¨¨¦§©§

lr aEzMA zF`pd `Ede ,de`Y xUA§©©£¨§£¨©¨©
.hWRd KxC¤¤©§¨

eäæådcBdA mxn`n(e c dAx mixaC)oipAx : §¤©£¨¨©©¨¨§¨¦©¨©¨¦
mzF` xq` mixaC dAxd oixn ©̀§¦©§¥§¨¦¨©¨
mFwnA mxiYde xfge `Ed KExA WFcTd©¨¨§¨©§¦¦¨§¨
`Ed KExA WFcTd xq` ,Ll rcY ,xg ©̀¥¥©§¨©©¨¨

hgWlEP`iaIW cr l`xUil lk`le ¦§Ÿ§¤¡Ÿ§¦§¨¥©¤§¦¤
xn`PW ,oiPn ,crFn ld` gzRwEqtA) ¤©Ÿ¤¥¦©¦¤¤¡©§¨

(c:ãòBî ìäà çút ìàåaizM dn ,'Fbe §¤¤©Ÿ¤¥§©§¦
o`ke ,'Fbe `Edd Wi`l aWgi mC :mẄ¨¥¨¥¨¦©§§¨

xn`PW ,mdl FxiYde xfg(k ai mixaC): ¨©§¦¦¨¤¤¤¡©§¨¦

dOn ,oiPn ,xUA lk`Y LWtp zE` lkA§¨©©©§§Ÿ©¨¨¦©¦¦©
.Lidl` 'd aigxi iM :oiprA E`xTX¤¨§§¦§©¦©§¦¡Ÿ¤

äîei"Xx azMW(b wEqtA)oiWCwnA : ©¤¨©©¦§¨§ª§¨¦
FWxcn `Ed ,'Eke xAcn aEzMd©¨§©¥§¦§¨

xnF`d lW(:fh oiNg)`l de`Y xUA ¤¨¥ª¦§©©£¨Ÿ
`zixAd zipWp FYrC lre ,llM xqz ¦̀§©§¨§©©§¦§¥©¨©§¨

mipdM zxFzAW(o`M)aEXi KxC la` , ¤§©Ÿ£¦¨£¨¤¤¦
minkg Kxce mdipt` lr zF`xwOd©¦§¨©¨§¥¤§¤¤£¨¦
FnM zFnFwOd axaE zFcBdÄ©¨§Ÿ©§§

.EpWxRWb dxez ¤¥©§



`ixgצח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i iriax meil inei xeriy

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ האדם ּדם ּבנפׁשֹוּכׁשֹופ ׁשּמתחּיב ,.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ רגילים הם .לזּבח אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

הּדם את הּכהן ו)וזרק (יז, ְֵֶַַַָָֹ
היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּדם
לׁשמר  יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹוהּוא
ׁשּלא  היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. לדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻרק

ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹנּתן
מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ּכיון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּוא,
אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ְִָֻלקדּׁשה.

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ã)dUrOn ,aWgi mC mrhe§©©¨¥¨¥¦©£¥
ilrA lkA dPd ,xn`i .ziW`xA§¥¦Ÿ©¦¥§¨©£¥
miOM mnC iziUr mc` izlEf miIg©¦¨¦¨¨¨¦¦¨¨©©¦

xn`W FnM ,millbM mnEglE(b h mW): §¨¦§¨¦§¤¨©¨

la` ,lM z` mkl iYzp aUr wxiM§¤¤¥¤¨©¦¨¤¤Ÿ£¨
KtFWM aWgi dpgOl uEgn hgWi m ¦̀¦§©¦©©£¤¥¨¥§¥

.minCd dxez ¨¦
.íøéòOì (æ)xnF` `Ed oke .micXl ©§¦¦©¥¦§¥¥

(`k bi dirWi).mW EcTxi mixirUE : §©§¨§¦¦§©§¨
mipdM zxFYn i"Xx oFWl(o`M)xn`e . §©¦¦©Ÿ£¦¨§¨©

xEarA oM micXd E`xwPW mdxa` iAx©¦©§¨¨¤¦§§©¥¦¥©£
,aFxTde .mzF` d`Fxd sEBd xrYUIW¤¦§©¥©¨¤¨§©¨
zEncM mirBWnd mzF` E`xIW xEarA©£¤¦§¨©§ª¨¦¦§

zNnE .mixirUãBòEid oMW dxFY §¦¦¦©¤¤¥¨
md xW` .mixvnA miUFr l`xUi¦§¨¥¦§¦§©¦£¤¥
mdA oin`nE mzF` WTan lM iM ,mipFf¦¦¨§©¥¨©£¦¨¤

Wi iM aWgIW ,eidl` zgYn dpFf `Ed¤¦©©¡Ÿ¨¤©§Ÿ¦¥
cAkPd mXdn uEg rxi F` aihiOW in¦¤¥¦¥©¥©¥©¦§¨

.`xFPde§©¨
øáëezNnA mdxa` iAx fnxãBò §¨¨©©¦©§¨¨§¦©

dlrnl iYazM xW`M zn`d̈¡¤©£¤¨©§¦§©§¨
(g fh lirl)Ll xxAzi mixirVd mW oke . §¥§¥¥©§¦¦¦§¨¥§

E`xTie .mXníéãLmpMWOW xEarA ¦¨§¦¨§¥¦©£¤¦§¨¨
xTre ,xAcOd oFbM cEcW mFwnA§¨¨§©¦§¨§¦©
oFtv z`R oFbM ,zFevTA mzE`ivn§¦¨©§¨§§©§

.xTd ipRn axgd¤¨¥¦§¥©Ÿ
òãådNgYn d`ixAd xW`M iM §©¦©£¤©§¦¨¦§¦¨

mc`d sEbA ziW`xA dUrnA§©£¥§¥¦§¨¨¨
zFkYOde mignSde WtPd ilrA lkaE§¨©£¥©¤¤§©§¨¦§©©¨
mYrAx` ExAgzpe ,zFcFqi rAx`n¥©§©§§¦§©§©§©§¨
WBxn qB sEB odn zFidl idl` gkA§Ÿ©¡Ÿ¦¦§¥¤©ª§¨
,FzEQblE Fiarl ,zFWBxdd zWng lkl§¨£¥¤©©§¨§¨§§©

W`d on ,zFcFqi ipXn dxivi dzid KM̈¨§¨§¦¨¦§¥§¦¨¥
`le WBxp Fpi` sEB mdn dide ,xie`de§¨£¦§¨¨¥¤¥¦§¨§Ÿ
Wtp xW`M ,zFWBxdd on zg`l bVnª¨§©©¦©©§¨©£¤¤¤
zFWBxdl zbVn DPpi` dndAd©§¥¨¥¤¨ª¤¤§©§¨
qEhi ,ipgEx `Ed dGd sEBde ,DzETcl§©¨§©©¤¨¦¨
xW`ke .xie`aE W`A FzENwe FzETcl§©§©¨¥©£¦§©£¤
diedd zAq xaC lkA daMxdd©©§¨¨§¨¨¨¦©©£¨¨
KM ,zFcFqi rAx`n miaMxOA cqtdde§©¤§¥©ª§¨¦¥©§©§¨
,zFcFqid ipXn EN`d miaMxOA `id¦©ª§¨¦¨¥¦§¥©§
,ig sEBd lrA didi mzExAgzdA iM¦§¦§©§¨¦§¤©©©©

.zOM didi mcxRzdaE§¦§¨§¨¦§¤©¥
CëìeEpizFAx Exn`(.fh dbibg)dXW : §¨¨§©¥£¦¨¦¨

dWlW ,micWA Exn`p mixaC§¨¦¤¤§§¥¦§¨
.mc` ipaM dWlWE ,zxXd ik`lnM§©§£¥©¨¥§¨¦§¥¨¨
mitpM mdl Wi ,zxXd ik`lnM dWlW§¨§©§£¥©¨¥¥¨¤§¨©¦
ik`lnM miqhe ,zxXd ik`lnM§©§£¥©¨¥§¨¦§©§£¥



צט ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

ß oqip b"i iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]ּבחּוץלחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרת נכרתין זרעֹו .וימיו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑ לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּתלמּודֿלֹומר  הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב :יהא ְְְִֵֶַַַַַַָָָֻ
ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ) ׁשּלי אני ּפנאי ּפֹונה , ָָ¿»«ƒ»«ְֲִִֶֶַ

ּבֹו ועֹוסק עסקי .מּכל ְֲִֵַָָ

(àé)íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

:øtëé Lôpa©¤¬¤§©¥«
i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑ ּתלּויה היא" "ּבּדם ּברּיה, ּכל האדם;ׁשל נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ , ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנפׁש על ּותכּפר נפׁש .ּתבא ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`al cizrX dn oircFie ,zxXd©¨¥§§¦©¤¨¦¨Ÿ
,KYrC `wlq oircFi .zxXd ik`lnM§©§£¥©¨¥§¦©§¨©§¨
.zFidl cizrX dn oirnFW `ni` `N ¤̀¨¥¨§¦©¤¨¦¦§
ipaM oizFWe oilkF` ,mc` ipaM dWlW§¨¦§¥¨¨§¦§¦¦§¥
miznE ,mc` ipaM oiAxe oixR ,mc`̈¨¨¦§¨¦¦§¥¨¨¥¦

.mc` ipaM¦§¥¨¨
úañådAQd `id ,xEAgd cExR dziOd §¦©©¦¨¥©¦¦©¦¨

dqiHd zAqe .miaMxOd lkA§¨©ª§¨¦§¦©©¦¨
mB d`xp xW`M ,mzFcFqi zENwA§©§¨©£¤¦§¤©
W`d eilr ExaBW ipRn iM ,sFrA§¦¦§¥¤¨§¨¨¨¥
,miHrn FA mixg`d zFcFqide ,xie`de§¨£¦§©§¨£¥¦§©¦
oi`W EN` oMW lke ,gxFtE qh `Ed¨¥©§¨¤¥¥¤¥
mElM micaMd zFcFqid on mdÄ¤¦©§©§¥¦§

.Erbii `le EtEri ,dlFcB ozqiHW¤¦¨¨§¨¨§Ÿ¦¨
ïéðòåW`de miOd on Kgll dlik`d §¦§©¨£¦¨¦§Ÿ¦©©¦§¨¥

W`d oiprM ,zFglde zFgixd̈¥§©¥§¦§©¨¥
dlrYA xW` miOd KglYWgi `Îmikln) ¤§©¥©©¦£¤©§¨¨§¨¦

(glilrA EUrIW zFxhwdd oipr `Ede .§¦§©©©§¨¤©£©£¥
WaId ,DzAqe .micXl d"`IqpnFxbp©§©©¦¨©¥¦§¦¨¨©Ÿ¤
,otEbA xie`A xW` W`d WAiY xW £̀¤§©¥¨¥£¤©£¦§¨
dlik`d `id xW`M ,Dxifgdl Kixve§¨¦§©§¦¨©£¤¦¨£¦¨

.EPOn KYp `EdX dn Kxvl mc`Ä¨¨§Ÿ¤©¤¦©¦¤
ïéðòåcizrX dn oirnFW :Exn`X dn §¦§©©¤¨§§¦©¤¨¦

xie`A ozqihA iM ,zFidl¦§¦§¦¨¨©£¦
zFlGOd ixVn zFcizrd ElAwi minXd©¨©¦§©§¨£¦¦¨¥©©¨
.ilYd icibp mde ,xie`A mipkFXd©§¦©£¦§¥§¦¥©§¦
mitpMd ilrA mB EciBi mXnE¦¨©¦©©£¥©§¨©¦
,miWgpA dQpn `Ed xW`M ,zFcizrd̈£¦©£¤§ª¤¦§¨¦

FnFwnA Wxt` xW`ke(h gi mixaC) §©£¤£¨¥¦§§¨¦

dnA mircFi mpi` EN`e .mXd zxfrA§¤§©©¥§¥¥¨§¦§©
miYrlE miAx minil zFidl cizrX¤¨¦¦§§¨¦©¦§¦¦
zFidl cizrA EPricFi wx ,zFwFgx§©¦¤¤¨¦¦§
on ElAwIW mzFpFiqpA Erci iM ,aFxwA§¨¦¥§§¦§¨¤§©§¦

.`al xfbPA micXd©¥¦©¦§¨¨Ÿ

Cëìe`l micXl EgAfi qElwp` mBxY §¨¦§¥ª§§¦§§©¥¦Ÿ
Dl`(fi al mixaC)oicXl EgAC ¡Ÿ©§¨¦©¨©¥¦

mEW mdA oi`W xn`i ,KFxv oFdA zilC§¥§§Ÿ©¤¥¨¤
`le ,cizrd wfPd Erpni `l iM ,KxvŸ¤¦Ÿ¦§§©¥¤¤¨¦§Ÿ
EricFi `l mbe ,zlrFY mEW EUri©£¤¤§©Ÿ¦
.FYrcA mc`d EPOn xOYWIW wFgxA§¨¤¦§©¥¦¤¨¨¨§©§

àeäå,Dl` `l :oM mB aEzMd oFWl §§©¨©¥Ÿ¡Ÿ©
,"dlWnnE gM `l" xn` EN`M§¦¨©ŸŸ©¤§¨¨
,md l` ,gke zEli` oFWl midl` iM¦¡Ÿ¦§¥§Ÿ©¥¥
,gM mEWe zEli` micXA oi`W xn`iŸ©¤¥©¥¦¥§Ÿ©
mbe Erxi `l iM ,mdA Kxv oi` KklE§¨¥Ÿ¤¨¤¦Ÿ¨¥§©

.mzF` oi` ahidg dxez ¥¥¥¨
)éðàå àåä íca øNaä Lôð ék (àé¦¤¤©¨¨©¨¦©£¦

.çaænä ìò íëì åézúð§©¦¨¤©©¦§¥©
xq`IW ,xn`IW dGd aEzMd zErnWn©§¨©¨©¤¤Ÿ©¤¥¨¥
lr zFidl Epl EpYPW ipRn mCd Epl̈©¨¦§¥¤¦§¨¦§©
wlg `Ede ,EpizFWtp lr xRkl gAfOd©¦§¥©§©¥©©§¥§¥¤



`ixgק zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

(áé)íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

:øôòa eäqëå Bîc-úà¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין אּוזין (ת"כ. ציד, אּלא לי אין ¬∆»ִִִֵֶַַָָ

מּכלֿמקֹום. "ציד", ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ְְְְִִִִֵַַַַָָותרנגֹולין
ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאם

זאת אּלא  ÏÎ‡È.ּבהזמנה ¯L‡∑ לטמאים ּפרט. ְְֶַָָָֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dOl dWwp m`e .algd mrhM ,mXd©¥§©©©¥¤§¦©§¤¨¨
,axwi `l xW` sFrde dIgd mC xq`̈©©©©¨§¨£¤Ÿ¦§©
Epwigxdl dvxW ,l`FXd z` dgcp¦§¤¤©¥¤¨¨§©§¦¥
iR lr s` ,FA dBWp `NW ,mC lMn¦¨¨¤Ÿ¦§¤©©¦

.`Ed xMp iM algA oM dUr `NW¤Ÿ¨¨¥§¥¤¦¦¨
áøäåmikFaPd dxFnA azM(en b)iM , §¨©¨©§¥©§¦¦

mCd miq`Fn miCUMd Eid̈©©§¦£¦©¨
Elk`i la` ,d`nhl mdl EdEaWgie§©§§¨¤§ª§¨£¨Ÿ§
micXl xAgzdl mivFxd EPOn¦¤¨¦§¦§©¥©¥¦
oEkY dxFYde ,zFcizrd mdn `aPdlE§¦¨¥¥¤¨£¦§©¨§©¥
KtdA mzElkq ipipA qxdl mlFrl§¨©£Ÿ¦§§¥¦§¨©£Ÿ
mCd dxq` KklE ,mdizFaWgn©§§¥¤§¨¨§¨©¨
zF`GdA xdHdl Fa dxgaE dlik`A©£¦¨¨£¨§¦¨¥§©¨
xn` KklE ,dxRkl gAfOd lr FwxflE§¨§©©¦§¥©§©¨¨§¨¨©

(i wEqR)z` zlk`d WtPA ipt iYzpe : ¨§¨©¦¨©©¤¤¨Ÿ¤¤¤
KlOl FrxGn ozFPA xn`W FnM ,mCd©¨§¤¨©©¥¦©§©Ÿ¤

(e k oNdl)ipiOn oinl `ian `EdW , §©¨¤¥¦§¦¦¦¥
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mc`d iIgA mCd iEqiM¦©¨§©¥¨¨¨

אׁשר  ּבתֹוכם הּגר ּומן־הּגר יׂשראל מּבני איׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָואיׁש
את־ּדמֹו וׁשפ יאכל אׁשר אֹו־עֹוף חּיה ציד ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֽיצּוד

ּבעפר: יג)וכּסהּו (יז, ְִֶָָָֽֽ
על  ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹצּוה
ּבלבד  מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹהּמזּבח,
הּמצּויים  רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם הם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוגם
ולא  לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹנׁשחטים
וגם  ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין ּדם לכּסֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָחׁשׁש

יצּוה. הרֹוב על כן בפרשתנו)אחרי (רמב"ן ְֲֵֵֶַַַָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

הּוא  ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְִִֶֶַַַַַַָָ"ּדם"
צריכים  ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבעניני  מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ּבחּיּות ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָלעׂשֹותֹו
חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָחֹול
לא  ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ולב", לב ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּבלא

ּתֹוכן  וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשביל
צריכים חּולין ׁשּבעניני הּדם, ּכיסּוי הּדם,לכּסֹותמצות את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָ

חּיּות. ּבהם ניּכר יהיה ְִִֶֶֶַָָֹׁשּלא
ּבעפר  להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
עפר  "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֹּדוקא
עֹוסק  האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר "ונפׁשי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹואפר",

ה  ּבנפׁשֹו לעֹורר צרי הרׁשּות, להיֹות ּבדברי וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
הרׁשּות  ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר להּמׁש ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹחרד
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשביל
הרׁשּות  ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָא
החּולין  עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, ה' מעבֹודת חלק הם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
לכּסֹות  צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות יכֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָׁשּלֹו
וזה  לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּדם
מאחר  ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ׁשּבהמת ּבזה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָנרמז

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶַַׁשרֹוב

(ãé)éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑הּנפׁש ּבמקֹום לֹו הּוא ,ּדמֹו »¿«¿ְִֶֶַָ

ּבֹו ּתלּויה ‰Â‡.ׁשהּנפׁש BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑ ְֶֶֶַָƒ∆∆»»»»ƒ
לׁשֹון הּנפׁש 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. היא ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָ

.נקבה  ְֵָ

(åè)øbáe çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈©¥®
:øäèå áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְִַָ
הּכתּוב  ׁשּנבלעת ּדּבר ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

ּבאכילתּהּבבית  ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
לא ואינ  ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָֹ

עֹוף  נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹנכּתבה
"טרפה" ּתלמּודֿלֹומר הּבליעה? ּבבית מטּמאה ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמא

ּבמינֹו ׁשּיׁש מי ּבמינֹו– ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
.טרפה  ְֵָ

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈
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`ixgקב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«

i"yx£BBÚ ‡NÂ∑לּמקּדׁש יּכנס אֹו קדׁש יאכל ,אם ¿»»¬ְִִִֵֶַַָָֹֹ
טמאֹות  ׁשאר ּככל זֹו טמאה על Ï‡.חּיב B¯N·e ְְְְַַָָָָֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ƒ¿»¿»»¬ְְִֵַַַָָ
ּבמלקֹות ּכּבּוס  .ּבגדים ְְְִִַָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא (שמות אני ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִֶַַָ
מעּתה כ) מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי :ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּסֹופן  לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָקּבלּו

ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָלּנתק
להּפרע  ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ"אני

ׂשכר  לׁשּלם .ונאמן ְְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai jxk zegiy ihewl)

עזרא ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן . . אֹומר (רש"י רּבי ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ב) למארע יח, היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבדר

אֹומר  זה, קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב זמן ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיארע
הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרׁש"י

זאת  הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ׁשּבעל־ּפה ׁשּדברים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹואף
מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמּׁשּום
אּזיל  ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן על ּדוד ׁשאמר ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָּפסּוק

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשיטתיּה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 83 cenr ,ai jxk zegiyÎihewl oiieri)

lkVl zFcbEpnWM mB 'izFxfB ElAw'©§§¥©©§¤§¨©¥¤

אלהיכם: יהוה אני אלהם ואמרּת יׂשראל אל־ּבני ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּֽֽֽדּבר
עליכם  וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאני

ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה רש"י)מלכּותי, ובפירוש ב. .(יח, ְְְִֵֵַַַַָ
("קּבלּתם  הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי
ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָעליכם
"קּבלּתם  רׁש"י מחּלק מּדּוע ואם־ּכן ּגזירֹות, ּגם ּכֹולל ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמל

ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָעליכם
ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּביאּור
הּמּובנֹות  מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשּקּבלּו
לא  אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן לכל־הּפחֹות אֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּׂשכל,

לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ּגזירֹות ְְְִֵֵֶֶַָקּבלּו
ּגזרה  ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָולכן,

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהמנּוגדת
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

ל"ּבׂשר  ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָּתכלית
ּכאׁשר  ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד"
ׁשּכל  ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
עם  התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָקּיּום
מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ואף ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאחיֹותיהם,
ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלמה,

צריכה  ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָאם־ּכן
ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהיֹות
הקּדימה  ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ּכל אל ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹאיׁש

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני ְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהּתֹורה
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קג ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,miyecwÎixg` zyxt zay zgiyn)

"ּגזירה": נקרא העריֹות על ׁשהּציּווי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָוהּטעם
ּתֹופסת  הּיֹוחסין מעלת לניׂשּואין, ׁשּבנֹוגע הּוא, מּובן ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדבר
יחּוס  ּבר הּוא להׁשּתּד ּכׁשהּבא ּובפרט ועיקרי, חׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּביחּוסּה האריכה ׁשהּתֹורה וראינּו ׁשּלמדנּו ּוכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָנעלה.
נחׁשֹון" אחֹות עּמינדב ּבת "אליׁשבע את ׁשּנׂשא אהרן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאׁשת
וגם) עּמינדב (ּבת ּבהיֹותּה ּביחּוסּה, מצּויינת ׁשהיתה לבאר -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
אּׁשה  הּנֹוׂשא למדנּו, "מּכאן רׁש"י: [וכדפירׁש נחׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָאחֹות

ּבאחיה"]צרי אליעזר לבּדֹוק את ּכׁשּׁשלח אברהם וכן ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
מֹולדּתי  ואל ארצי אל "ּכי לֹו אמר ליצחק, לבנֹו אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָלקחת
ּומֹולדּתֹו ארצֹו ּבנֹות ּכי ליצחק", לבני אּׁשה ולקחּת ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָתל

אברהם. מּמׁשּפחת ּבהיֹותן הן, ְְְְִִִֵַַַָָָָמיּוחסֹות
המיּוחס  לאיׁש טֹוב הכי ׁשהׁשידּו נֹותנת הּסברא זה, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּולפי
יֹותר  ּומתאים הגּון יֹותר, אליו הּקרֹוב וכל מּמׁשּפחּתֹו, - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא

.הּׁשידּו ְְִִַַלענין

ונעׂשּו ּורבּו, ּפרּו ׁשּיהיה הּוא הּניׂשּואין ּתכלית ועיקר: ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָּובכלל
אחד ל" יֹותר ּבׂשר ּבׁשלימּות ׁשּזהּו מּובן הרי ּבילדיהם, - " ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

היא ּבׂשרֹוּכׁשהאּׁשה נהפֹוך ׁשאר עריֹות ּובדיני האיׁש. ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
אל איׁש איׁש והתחלתם: ּבׂשרֹוהּוא, ׁשאר תקרבּוּכל לא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

גֹו'!
ּבזה  ּתלּוי היה ׁשּקּיּומֹו ּבאֹופן העֹולם את הקּב"ה ּברא ְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָועֹוד:
אחיֹות  נׂשא יעקב ׁשּלהם, אחיֹות יׂשאּו הראׁשֹון אדם ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּבני
מרים  ונֹולדּו ּדֹודתֹו נׂשא עמרם ׁשלימה, ּדוקא מּטתֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָוהיתה

ּד" האיסּור - זה ּכל ׁשעל־ּפי ּומׁשה, ּבׂשרֹואהרן ׁשאר "ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אמרּת "אתמֹול העקידה ּבענין רׁש"י ּפירּוׁש על־ּדר הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי
ּבא  לכן הּנער". אל יד ּתׁשלח אל לי אֹומר אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָעכׁשיו
ּבא  ואחר־ּכ ּבכללּות, ה"ּגזירֹות" קּבלת על מיּוחד ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָציּווי

העריֹות. על הּפרטית, ה"ּגזירה" על ְְֲִִֵַַַַַָָָָהּציּווי

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ) ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒֲִֵֶֶַַ

האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֻֻׁשל
ּבֹו ׁשּיׁשבּו מקֹום הּכל ואֹותֹו מן מקלקל .יׂשראל ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ

‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ עממין ׁשאֹותן מּגיד ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ֲִִֶַָָ
יׂשראל  מּכּלםׁשּכבׁשּו יֹותר מקלקלים .(ת"כ), ְְְְִִִֵֵֶָָָָֻֻ

eÎÏ˙ ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח ר?מה ¿À…≈∆…≈≈ִִֶַַַַָָֹ
ּכגֹון  להם, החקּוקין ּדברים ׁשּלהן, נימּוסֹות אּלּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

ּדרכי טרטּיאֹות  אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
חכמים  ׁשּמנּו .האמֹורי ֱֲִִֶָָָ

(ã)úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ האמּורים ּדברים אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְֲִִֵָָ
לאמרן ּבּתֹורה  ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו .ּבמׁשּפט, ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡Â∑ ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ¿∆À…«ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
ואּמֹות  לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב ְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֻהרע
ּולביׁשת  חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָהעֹולם

ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ְְְֱֲֳִֵֵֶַַַַַָָָׁשעטנז
לה  רּׁשאים אּתם אי עליכם, ÎÏÏ˙.ּפטר!ּגזרּתי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ»∆∆

Ì‰a∑ מּתֹוכם ּתּפטר למדּתי אל ּתאמר: ׁשּלא , »∆ְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
האּמֹות  חכמת ואלמד אל יׂשראל, .חכמת ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìòå (â)mdxa` iAx zrC(fh fi lirl) §©©©©¦©§¨¨§¥

xiMfdíéøöî õøà äNòîklr ¦§¦§©£¥¤¤¦§©¦©
,mixMfPd mixirVdõøà äNòîëe ©§¦¦©¦§¨¦§©£¥¤¤

ïòðkmdA miprpMd EidW zFixrd lr §©©©¨£¨¤¨©§©£¦¨¤
sFQA xn` xW`M ,mi`hge mirxwEqR) ¨¦©£¨¦©£¤¨©©¨

(fkiWp` EUr l`d zarFYd lM z` iM :¦¤¨©¥Ÿ¨¥¨©§¥
.ux`d̈¨¤

ìòåmipdM zxFzA EpizFAx zrC(o`M) §©©©©¥§©Ÿ£¦¨

dOfA mitEhW mixvOd mB Eid̈©©¦§¦§¦§¦¨

`Ede ,dndAaE xEkfaE zFixrd lkA§¨¨£¨§¨©§¥¨§
xEkGA ux`A did Wcw mB iM ,zn`d̈¡¤¦©¨¥¨¨¨¨¤©¨
ipA :odA cirn aEzMde ,dYr cre f`n¥¨§©©¨§©¨¥¦¨¤§¥

xUa ilcB KipkW mixvn(ek fh l`wfgi), ¦§©¦§¥©¦¦§¥¨¨§¤§¥

mxUA mixFng xUA xW` :xnF`e§¥£¤§©£¦§¨¨
mznxf miqEq znxfe(k bk mW)xUAde , §¦§©¦¦§¨¨¨§©¨¨

FxUAn af :oke ,iEPM(a eh lirl)didi mC , ¦§¥¨¦§¨§¥¨¦§¤
DxUaA Daf(hi wEqR mW).c dxez Ÿ¨¦§¨¨¨¨

).eNòz éètLî úà (ãmixaC EN` ¤¦§¨©©£¥§¨¦

Exn`p `l EN`W dxFYA mixEn`d̈£¦©¨¤¦Ÿ¤¤§
zxFzaE .i"Xx oFWl .oxn`l did oiCA©¦¨¨§¨§¨§©¦§©

mipdM(o`M)miaEzMd mixaC EN` : Ÿ£¦¨¥§¨¦©§¦
did oiCA EaYkp `l ilEN`W dxFYA©¨¤¦¥Ÿ¦§§©¦¨¨
dcFare zFixrde zFlfBd oFbM ,oazkl§¨§¨§©§¥§¨£¨©£¨

.mXd zllwe minC zEkitWE dxf̈¨§¦¨¦§¦§©©¥
ìòå,hWRd KxCéètLî,ornWnM §©¤¤©§¨¦§¨©§©§¨¨

dN`e zWxtA mixEn`d oipiCd©¦¦¨£¦§¨¨©§¥¤
:xn`i KklE ,dxFYd lkaE mihRWOd©¦§¨¦§¨©¨§¨Ÿ©



`ixgקד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i iying meil inei xeriy

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ ּדקּדּוקי ׁשאר לרּבֹות ¿«¿∆∆À…«ְְְִֵַָ
ּבהםהּפרׁשה  הּכתּוב ּפרט ׁשּלא לּתן (ת"כ), אחר: ּדבר . ִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

למׁשּפטים  ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה ,ׁשמירה ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָָָֻ

לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא .לפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
Ì‰a ÈÁÂ∑,הּזה ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, לעֹולם »«»∆ִֶֶַַַָָָָָֹ

מת! הּוא סֹופֹו ‰'.והלא È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ֲֵַֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia itÎlr .288 cenr a jxk zeiecreezd mgpn zxez)

אֹותם  יעׂשה אׁשר מׁשּפטי ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻּוׁשמרּתם
ּבהם וחי ה)האדם (יח, ֶַָָָָָ

ּבהם ׁשּימּות לא - ּבהם כהנים)וחי (תורת ֶֶֶַָָָָֹ
מה  - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹיׁש

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמֹוסיף
מרב  אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר ה ּמדרׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּכּונת
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהתלהבּות

ֲַֹאהרן.

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,xii` a"i ,lecbd zay ,ixg` zyxt zay zgiy)

ׁשה'ּבן  ּכפי המּתנה, מּלׁשֹון (ּגם) ּפירּוׁשֹו - ׁשמירה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּלׁשֹון
הּפסּוק  על וּיׁשב ּבפרׁשת רׁש"י ּפירּוׁש זֹוכר למקרא' ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחמׁש
יבֹוא". מתי ּומצּפה ממּתין "היה הּדבר", את ׁשמר ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ"ואביו

ּבלׁשֹון  חּקֹותי", את "ּוׁשמרּתם לֹומר מדייק ׁשהּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻוכיון
וציּפּיה, המּתנה ׁשל הּמׁשמעּות ּגם ּבזה יׁש - ּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשמירה
והעריבּות  ("קא") וההתלהבּות החּיּות על מֹורה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזה

ּבּדבר. להיֹות ׁשּצריכה ְְְִִֶֶַַָָָ("ּגעׁשמאק")
חּקֹותי  "ואת הּפסּוק ּבפירּוׁש רׁש"י ׁשמסּיים מה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֻוזהּו
"אי־ כּו'", הּמל ּגזירת ׁשהן "ּדברים על ּדקאי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּתׁשמרּו",
ּבהם", "ללכת הּכתּוב: ּבהמׁש וכן ליּפטר", רּׁשאים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּתם
יׂשראל, חכמת למדּתי ּתאמר ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ"אל
אֹודֹות  ּכאן מדּוּבר ׁשּלא - האּומֹות" חכמת ואלמד ְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹאל
ּבזה. וההתלהבּות החּיּות אֹודֹות אּלא והּקּיּום, הּליּמּוד ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָעצם
לֹו ׁשּתהיה מּמּנּו לדרֹוׁש יכֹולים ּכיצד לטעֹון: יכֹול ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָיהּודי
ׁשאין  ּב"חּוקים" קאכן") זי זאל ("ער והתלהבּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָחּיּות

ּגֹוים  עם ּולדּבר ּבלהט לעסֹוק יכֹול הּוא - טעם?! ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָעליהם
ּובלׁשֹון  ׂשכל, על־ּפי ׁשּמּובנים "מׁשּפטים", אֹודֹות ְְִִִִִֵֶֶַַָָרק
אבל  העּמים"; לעיני ּובינתכם חכמתכם היא "ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכתּוב:
ּבנֹוגע  להרעיׁש - הּוא טֹוען - ואדרּבה ל'חּוקים'. ּבנֹוגע ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹלא

הׁשם'!... 'חילּול זה הרי ְֲִִֵֵֶַל'חּוקים'
לעסֹוק  עלי להּפטר"; רּׁשאי "אי־אּתה לֹו: אֹומרים זה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָועל

החּוקים. ּבענין ּגם ולהט חּיּות ְְְִִִַַַַַַמּתֹו
אדמּו"ר  וחמי מֹורי ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשּכאׁשר הּידּוע, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּוכהּסיּפּור
רק  עּמהן ׁשּילמד הּמלּמד טען ּבנֹותיו, עבּור "מלּמד" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלקח
ענינים  אֹודֹות להן יסּפר לא אבל ׂשכל, ׁשעל־ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹענינים
מבהילים  סיּפּורים ּכמֹו והּטבע, מהּׂשכל למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהם
אדמּו"ר  לֹו ואמר וכּו'. הּזקן ואדמּו"ר ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָמהּבעל־ׁשם־טֹוב
החינּו ּבהתחלת מּיד אּלא ּכן, לעׂשֹות ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנׁשמתֹו־עדן,

ׁשהּקּב"ה - הּיסֹוד את להדּגיׁש הּמערכֹות צרי את מׁשּדד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מהּטבע. למעלה ׁשהם ענינים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל־ידי

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà£¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤
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wiGi `NWe ,mc`d mFlWE zFpicOd©§¦§¨¨¨§¤Ÿ©¦
l`wfgi oke .EPzini `le Edrx z` Wi ¦̀¥¥¥§Ÿ§¦¤§¥§¤§¥

:mihRWOA zFAx minrR xiMfdøLà ¦§¦§¨¦©©¦§¨¦£¤
,íäa éçå íãàä íúà äNòél`wfgi) ©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤

(`k bi `i kxnF` zFzAWaE(ai wEqR mW): §©¨¥¨¨

dingpA oke ,mdipiaE ipiA zF`l zFidl¦§§¥¦¥¥¤§¥¦§¤§¨
(hk h)dUri xW` ma E`hg LihRWnaE :§¦§¨¤¨§¨£¤©£¤

.mda dige mc`̈¨§¨¨¨¤
eðéúBaøåExn`(:dt `nFi):,íäa éçå §©¥¨§¨¨©¨¤

lr cOll ,mdA zEnIW `le§Ÿ¤¨¨¤§©¥©
.zFvOde zAXd z` dgFCW Wtp gETR¦©¤¤¤¤¤©©¨§©¦§

cFr FWxcnE(o`M k"z):,íäa éçåmlFrl ¦§¨¨¨©¨¤¨¨
`lde dGd mlFrA xn`Y m` ,`Ad©¨¦Ÿ©¨¨©¤©£Ÿ

xfgi ,oM m`e .zn `Ed FtFqäNòé øLà ¥§¦¥©§Ÿ£¤©£¤
íãàä íúà.izTg lr mB Ÿ¨¨¨¨©©ªŸ©

òãåFzpkd itM zFvnA mc`d iIg iM §©¦©¥¨¨¨§¦§§¦£¨¨
`NW zFvOd dUFrd iM .mdl̈¤¦¨¤©¦§¤Ÿ
odA digi qxR lAwl zpn lr onWl¦§¨©§¨§©¥§¨¦§¤¨¤
miqkpaE xWrA miAx mini dGd mlFrÄ¨©¤¨¦©¦§Ÿ¤¦§¨¦

xn`p df lre ,cFake(fh b ilWn): §¨§©¤¤¡©¦§¥

EWxtE ,cFake xWr Dl`nUA(.bq zAW): ¦§Ÿ¨¤§¨¥§©¨

mzF` oke .cFake xWr DA mili`nUOl©©§§¦¦¨¤§¨§¥¨
zpn lr zFvnA oiwQrzn md xW £̀¤¥¦§©§¦§¦§©§¨
micaFrd mdW `Ad mlFrl odA zFMfl¦§¨¤¨¨©¨¤¥¨§¦
lvPdl mzpEkA mikFf ,d`xIn¦¦§¨¦§©¨¨¨§¦¨¥
.oilY aFhA mWtpe ,mirWxd ihRWOn¦¦§§¥¨§¨¦§©§¨§¨¦

ïé÷ñBòäåoiCM dad`n zFvOA §¨§¦©¦§¥©£¨©¦
mlFrd iwqr mr ,iE`xke§¨¨¦¦§¥¨¨
m` zWxtA dxFYA xMfPd oiprM ,dGd©¤¨¦§¨©¦§¨©¨§¨¨©¦

izFTgA(d ek oNdl)z` WiC mkl biVde : §ª©§©¨§¦¦¨¤©¦¤
miIgl dGd mlFrA EMfi ,'Fbe xivÄ¦§¦§¨¨©¤§©¦

mlFrd iIglE ,mlFrd bdpnM miaFh¦§¦§©¨¨§©¥¨¨
.mW dnlW mzEkf `Ad©¨§¨§¥¨¨

íéáæBòäåmpi`e dGd mlFrd ipipr lM §¨§¦¨¦§§¥¨¨©¤§¥¨
mpi` EN`M eilr migiBWn©§¦¦¨¨§¦¥¨
mzpEke mYaWgn lke ,sEB ilrA©£¥§¨©§©§¨§©¨¨¨
oiprd did xW`M ,calA m`xFaA§§¨¦§©©£¤¨¨¨¦§¨
cAkPd mXA mWtp waCdA ,EdIl`A§¥¦¨§¦¨¥©§¨©¥©¦§¨
d`xPM ,mWtpaE mtEbA crl Eigi¦§¨©§¨§©§¨©¦§¤
,dlATA EPOn rEcIke ,EdIl`A aEzMA©¨§¥¦¨§©¨©¦¤©©¨¨
ipaaE KFpgA miWxcOA `AW FnkE§¤¨©¦§¨¦©£¦§¥
.mizOd zIgzA micnFrd `Ad mlFrd̈¨©¨¨§¦¦§¦©©¥¦
zFvOd xkUA miaEzMd Exn`i KklE§¨Ÿ§©§¦¦§©©¦§

Lini oEkix`i ornl(ai k zFnW)ornl , §©©©£¦¨¤§§©©
digY(k fh mixaC)mini Ykx`de ,ak mW) ¦§¤§¨¦§©£©§¨¨¦¨

(fmNM miIgd ipin llki oFWNd iM ,¦©¨¦§Ÿ¦¥©©¦ª¨
.cg` lkl iE`xd itMd dxez §¦¨¨§¨¤¨



קה ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy
ּולהכריז  ולהט חּיּות להיֹות ׁשּצרי - ּבּנּדֹון־ּדידן הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָוכן
ה"חּוקים" ענין אֹודֹות ּגאסן") ּדי אין ("ׁשרייען ְְְְִִִִֶַַַַָּברחֹובֹות

הּׂשכל. מן למעלה ְְִֵֵֶֶַַָׁשהם
ּוׁשמירה  לחּוקים ועׂשּיה ׁשמירה "ליּתן הּפירּוׁש ּתֹוכן ּגם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוזהּו
צרי ּומׁשּפטים חּוקים ׁשל ׁשהּקּיּום - לּמׁשּפטים" ְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָָָועׂשּיה
מֹורי  ּכבֹוד־קדּוׁשת ׁשל הּפתּגם וכּמבֹואר ׁשוה, ּבאֹופן ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָלהיֹות

(לא  לקימן צרי ּד"מׁשּפטים" הּמצוֹות ׁשּגם אדמּו"ר, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹוחמי
ׁשּבּה עֹול" "קּבלת אֹותּה מּתֹו אּלא) הּׂשכל, חּיּוב ִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצד
ּתֹוכן  ׁשּזהּו ,"הּמל ּגזרת "ׁשהן ּד"חּוקים", הּמצוֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַמקּיימים

למׁשּפטים". ועׂשּיה ּד"ׁשמירה ְְְְֲִִִִִַַָָָָָהענין
העבֹודה  ׁשּכאׁשר טֹוב", לי אלקים "קרבת ּבענין ּגם ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוכּידּוע

כּו'. הּכּונה ּתכלית זה אין עצמֹו, הרּגׁש מּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיא

ã ycew zegiyn zecewp ã(451 'nr ,k jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz gqtÎlyÎoexg` zgiyn)

ּבהם ה)וחי (יח, ֶַָָ
הּציצית  חּוטי התנֹועעּו הּבעל־ׁשם־טֹוב ׁשאצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻמסּפר
נתּגּלה  הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל ּכי חי. ּדבר היּו ּכאּלּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמעצמם,

ּבחּוטי  ּבחּיּות) ממׁשיכה מצוה (ׁשעׂשּית ּבהם" ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה"וחי
מּמׁש. הּגׁשמּיים ְִִִִַַַַָהּציצית

ã ycew zegiyn zecewp ã(haya 'i meiÎmeid)

הּמהר"ׁש, אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ׁשל זּוגתֹו רבקה, ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהרּבנית
ּבקּומּה ּתיכף לאכל עליה ּצּוה והרֹופא ּפעם, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹחלתה
נהגה  הּתפּלה, קדם לטעם רצתה ׁשּלא הרּבנית, ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹמּׁשנתּה.
ּפת  לאכל מּכן לאחר ורק ּבהׁשּכמה, ּתחּלה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹלהתּפּלל

ֲִַׁשחרית.
ה'ּצמח־ אדמֹו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד לחֹותנּה, הּדבר ְְְְְְֶֶַַַַַַָָָּכׁשּנֹודע

לּה: אמר ֶֶַָָצדק',
חּיּות  להכניס ׁשּיׁש הינּו ּבהם", "וחי נאמר הּמצֹות קּיּום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעל
ּבריאים  ּכח, ּבעל להיֹות מּוכרחים זאת לעׂשֹות ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹֹּבּמצֹות.

ּבׂשמחה. ולהיֹות ְְְְֲִִִַָָוחזקים,
מּוטב  האכילה. לפני להתּפּלל חּיבת אינ ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוסּים

האכילה! ּבׁשביל מּלהתּפּלל הּתפּלה, ּבׁשביל ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶַַָָָֹלאכל

ß oqip c"i iyiy mei ß

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
åøòñ :ýåýé éðà ä ¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה רּבים להזהיר ‰'.לׁשֹון È‡∑ ׂשכר נאמן .לׁשּלם …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«
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,DPOn lFcBd Fpal FYA z` `iVIW¤©¦¥¦¦§©¨¦¤¨
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.Dxvi zaWl D`xA EdY `l ux`d iM¦¨¨¤ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨
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.eivrFif dxez £¨
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`ixgקו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד אינֹו(סנהדרין אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒִֵֵֶָ

ּכמׁשמעֹו ונאמר אּלא ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ? ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ
כ)להּלן אביו,(לקמן אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות : ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

אביו  אׁשת ּכאן ‡En.אף ˙Â¯ÚÂ∑ׁשאינּה אּמֹו להביא ִֵֶַָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֶָָ
אביו  .אׁשת ִֵֶָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙·∑ אנּוסה ּבת ÏBÓ„˙.ּבמׁשמע אף «»ƒְְֲַַַַָ∆∆
ıeÁ ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ

הֹוצא  לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי ְְִִִֵֵֵֶֶַָָלֹו
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, .את ְְְִִֶֶֶַָָ

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:WxR oke .dzin xg`léçà úåøò §©©¦¨§¥¥¥¤§©£¦
éáàälâú àì E(ci wEqR),Fzexr EdnE , ¨¦Ÿ§©¥¨©¤§¨

zn`A `Ed oke .axwz `l FYW` l ¤̀¦§Ÿ¦§¨§¥¤¡¤
.oFkPd FzErnWn itM§¦©§¨©¨

ìáàoixcdpq zkQnA `xnBA(.cp)Elrd £¨©§¨¨§©¤¤©§¤§¦¤¡
iMéáà úåøòéáà éçà úåøòå EE ¦¤§©¨¦§¤§©£¦¨¦

,WOn mixkGd lr.miYW bbFWA FaIglE ©©§¨¦©¨§©§§¥§©¦
oM xidfi `l dOl ,mYrcl DnY ip`e©£¦¨¥©§©§¨¨¨Ÿ©§¦¥
ilE`e ,mdiWp zexr mr g`aE oaA§¥§¨¦¤§©§¥¤§©
.xzFi mipwGd cFakA dxFYd dWWg̈§¨©¨¦§©§¥¦¥
dxdf` dWxRA wEqtE wEqR lM la £̀¨¨¨¨©¨¨¨©§¨¨
zFxdf` iYW dWxRA E`A `l ,zg ©̀©Ÿ¨©¨¨¨§¥©§¨
oke oNM zFig`A e`Nd iM ,cg` e`lA§¨¤¨¦©¨©£¨ª¨§¥

.dPd zg` zFpAd©¨©©¥¨
ïBëpäåiM ,hWRd KxC lr ipirAúåøò §©¨§¥©©¤¤©§¨¦¤§©

éáàEnà úåøòå Ecg` e`l ¨¦§¤§©¦§¨¤¨
lr `ai `NW rpni ,zg` dxdf`e `Ed§©§¨¨©©¦§©¤Ÿ¨Ÿ©
eia` zexr dNbi dilr F`aA iM ,FO ¦̀¦§Ÿ¨¤¨§©¤¤§©¨¦

xn`W dfe .FO` zexre(o`M):,àåä Enà §¤§©¦§¤¤¨©¨¦§¦
zexr ziNBW ,zFrx miYW DA ziUr iM¦¨¦¨¨§©¦¨¤¦¦¨¤§©

.a` zexre m ¥̀§¤§©¨
éøçàå`idW eia` zexr lr xidfdW §©£¥¤¦§¦©¤§©¨¦¤¦

zW` zexr lr xidfde xfg FO ¦̀¨©§¦§¦©¤§©¥¤
xn`e ,FO` Dpi`W eia`(`Ad wEqRA): ¨¦¤¥¨¦§¨©©¨©¨

éáà úLà úåøòúåøò älâú àì E ¤§©¥¤¨¦Ÿ§©¥¤§©
éáà.àåä E:okeéáà éçà úåøòàì E ¨¦¦§¥¤§©£¦¨¦Ÿ

älâú(ci wEqR)`l FYW` l` :FWExR §©¥¨¥¤¦§Ÿ
."l`e" xn` `l KklE ,axwYg dxez ¦§©§¨Ÿ¨©§¤

).õeç úãìBî Bà úéa úãìBî (èoiA ¤¤©¦¤¤¥
DO` z` mIw Lia`l mixnF`W¤§¦§¨¦©¥¥¦¨
,DO` z` `vFd Lia`l mixnF`W oiA¥¤§¦§¨¦¥¥¦¨
.i"Xx oFWl .dpizp F` zxfnn oFbM§©§¤¤§¦¨§©¦
on FzFg`W dGn `vi iM ,oFkp Fpi`e§¥¨¦¥¥¦¤¤£¦
dGd xEQ`d llkA didY `l zFixrd, ¨£¨Ÿ¦§¤¦§©¨¦©¤

dgtXn zclFPd on uEg ,zxkA oNM ode§¥ª¨§¨¥¦©¤¤¦¦§¨
.zixkpe§¨§¦

éðàå`xnBA ixdW ,axd lr DnY ©£¦¨¥©©¨©¤£¥©§¨¨
ipW wxtA zFnai zkQnA(.bk) §©¤¤§¨§¤¤¥¦

iaIgn FzFg`l hxR `O`e :Wxtn§Ÿ¨§¥¨§¨©£§©§¥
iqtY oie`l iaIg `RR ax xn` ,oie`l̈¦¨©©©¨©¨¥¨¦©§¦

aizkC ,oiWECw EdA(eh `k mixaC)oiidz iM : §¦¦¦§¦§¨¦¦¦§¤¨
zg`de daEd` zg`d miWp iYW Wi`l§¦§¥¨¦¨©©£¨§¨©©
Wie mFwOd iptl daEd` Wi ike ,d`EpU§¨§¦¥£¨¦§¥©¨§¥
daEd` `N` ,mFwOd iptl d`EpU§¨¦§¥©¨¤¨£¨
d`EpU d`EpU di`EVpA daEd £̀¨§¦¤¨§¨§¨
.Wi`l oiidz iM `pngx xn`e ,di`EVpA§¦¤¨§¨©©§¨¨¦¦§¤¨§¦
,zFzixM iaIgn FzFg`l hxR `O`e§¥¨§¨©£¥©§¥§¦

`xw xn` `ax xn`(o`M):EúBçà úåøò ¨©¨¨¨©§¨¨¤§©£§
éáà úáBà úéa úãìBî Enà úá Bà E ©¨¦©¦¤¤¤©¦

,õeç úãìBîmIw Lia`l oixnF`W oiA ¤¤¥¤§¦§¨¦©¥
xn`e ,`vFd Lia`l oixnF`W oiA¥¤§¦§¨¦¥§¨©

`pngx.àéä EúBçà ©§¨¨£§¦
äpäå,`vFd Fl mixnF`W FWExR §¦¥¥¤§¦¥

Dpi`W LziAn DP`ivFYW¤¦¤¨¦¥§¤¥¨
mdW ,DA oiqtFY oiWECw oi`e ,LYW ¦̀§§§¥¦¦§¦¨¤¥
lr s`e ,oiC ziA zFzinE zFzixM iaIg©¨¥§¦¦¥¦§©©

aIg oM iRla` .FzFg` mEXn dilr ¦¥©¨¨¤¨¦££¨
Dpi` zixkPd onE dgtXd on FzFg £̀¦©¦§¨¦©¨§¦¥¨
.dFnM clEdW ipRn dGd xEQ`d llkA¦§©¨¦©¤¦§¥¤©¨¨¨¨

ìòåLzFg` zexr :xn`i hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ©¤§©£§
on zclFn LO` za F` Lia` za©¨¦©¦¤¤¤¦
,ziAl Fl Wi`d DqipkdW ,oi`EVPd©¦¦¤¦§¦¨¨¦©©¦
DzF` Wi` `vOW ,uEg zclFn F`¤¤¤¨¨¦¨
,Fl dclie DOr akWe DUtzE uEgA©§¨¨§¨©¦¨§¨§¨

.Dzexr dNbz `lŸ§©¤¤§¨¨
øékæäon clEYW oiA FO` zaA ¦§¦§©¦¥¤¦¨¥¦

s` iM ,zEpGd on F` oi`EVPd©¦¦¦©§¦©
`le FO` zA odiYXn zg` lMW iR lr©¦¤¨©©¦§¥¤©¦§Ÿ

bdpl iE`xW zrCd lr dlri ,eia` zA©¨¦©£¤©©©©¤¨¦§Ÿ
`le oi`EVPd on zclFOA deg`d cFaM§¨©§¨©¤¤¦©¦¦§Ÿ
KklE ,xwtd lMdW zEpGd on oi`AA©¨¦¦©§¤©Ÿ¤§¥§¨

.lMd lr xidfdl aEzMd Kxvdª§©©¨§©§¦©©Ÿ
ãBòåaEzM a`d on FzFg`A xiMfd §¦§¦©£¦¨¨¨

xg`(`i wEqR):úLà úa úåøò ©¥¨¤§©©¥¤
éáàéáà úãìBî E,EzA FzFg` `ide ¨¦¤¤¨¦§¦£©

,df xiMfdl Kxvde .oi`EVPd on eia`̈¦¦©¦¦§ª§©§©§¦¤
xiMfdW xEarA(o`M):úá EúBçà úåøò ©£¤¦§¦¨¤§©£§©

éáàEA WxtE ,mzqBnà úá(o`M) ¨¦§¨¥¥§©¦¨

,úéa úãìBî,oi`EVPAúãìBî Bà ¤¤©¦©¦¦¤¤
,õeçon a`d zaA dGn aWgie ,zEpfA¦§§¥¨¥¦¤§©¨¨¦

`l ilE` iM ,zxYn didYW zEpGd©§¤¦§¤ª¤¤¦©Ÿ
on `Ad Wi`d x`Wl dxFYd WEgŸ©¨¦§¨¨¦©¨¦
mirEci miclFPd oi`W xEarA zEpGd©§©£¤¥©¨¦§¦

xn`e x`A KklE ,Fl(`i wEqRA):úåøò §¨¥¥§¨©©¨¤§©
éáà úLà úaéáà úãìBî E,EciBdl ©¥¤¨¦¤¤¨¦§©¦

zA Dpi` dNgzA zxMfPd eia` zA iM¦©¨¦©¦§¤¤¦§¦¨¥¨©
gp ipaA didW xEaraE .eia` zW ¥̀¤¨¦©£¤¨¨¦§¥Ÿ©
a`d on `le m`d on deg`A xEQ ¦̀§©§¨¦¨¥§Ÿ¦¨¨

(.gp oixcdpq)l`xUiA iM aEzMd Wxti , ©§¤§¦§¨¥©¨¦§¦§¨¥
.xEQ`A zFeW oNMª¨¨§¦

ïBëpäåExn`X dn ,dGd aEzMd hWtA §©¨¦§©©¨©¤©¤¨§
zFnai zkQnA `xnBA minkg£¨¦©§¨¨§©¤¤§¨

(:ak)A `ide FzFg` lr `Ad :zW` z ©¨©£§¦©¥¤
FzFg` mEXn aIg ,FO` Dpi`W eia`̈¦¤¥¨¦©¨¦£
:mW WxtnE ,eia` zW` zA mEXnE¦©¥¤¨¦§¨¥¨

aizM ickn(o`M):úá EúBçà úåøò ¦§¥§¦¨¤§©£§©
éáà,ELia` zclFn Lia` zW` zAwEqR) ¨¦©¥¤¨¦¤¤¨¦¨

(`imEXn oaIgl Dpin rnW ,il dOl̈¨¦§©¦¨§©§¨¦
lRkie .eia` zW` zA mEXnE FzFg £̀¦©¥¤¨¦§¦§Ÿ
,mWe mW lM lr aIgl ,oie`lA aEzMd©¨§¨¦§©¥©¨¥§¥
miAx oie`l lRki mivxWA ENt` iM¦£¦¦§¨¦¦§Ÿ¨¦©¦

.mdilr zwll cg` mWAi dxez §¥¤¨¦§Ÿ£¥¤



קז ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז -(יבמות מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְֲִֵָ
מדּבר  מאׁשּתֹוהּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו למדין . אנּו , ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבין  תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" אּׁשה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמ"ערות

אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, EaŒ˙a.ׁשהיא ˙Â¯Ú∑ ִִִִֵֵֵֶֶֶַ∆¿««ƒ¿
לבּתקלֿוחמ  הּדין,ר מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

מ'ּגזרהֿׁשוה' עח)למדּוה סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְִֵָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì Eñ :àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«

(âé)Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−
ñ :àåä¦«

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑אלֿאׁשּתֹו" ערותֹו? היא תקרב"ּומה .לא ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ּבּה איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי ונכריתלא וׁשפחה לאנּוסה ּפרט עה), .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−
ñ :àåä¦«

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז הּכתּוב (יבמות אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ַַָָֹ

תּקח", "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאּלא
אתֿאּׁשה  יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשֹון

כ)ואתֿאּמּה" מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְֲִִִֶַָָָָָָֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו ∑nÊ‰.קרֹובֹות ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»

ּכתרּגּומֹו לחטא עצה, יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת :. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceיב  ˙·È¯˜ Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).àéä änæ (æézvr qElwp` mBxY ¦¨¦¦§¥ª§§£©
LxvIW :i"Xx azke .`id oi`hg¤§¦¦§¨©©¦¤¦§§

,dfl mrh iYrci `le .`hgl LvrFi©§©§Ÿ§Ÿ¨©§¦©©¨¤
zFxg`d zFxard mB zFixrd lMW¤¨¨£¨©¨£¥¨£¥

,`Ed oiprd la` .`hgl FvrFi xvId©¥¤£©§Ÿ£¨¨¦§¨
mW iMänæzFUrl mnf xW`M :on ExfB ¦¥¦¨¨§¦©£¤¨©©£



`ixgקח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ∑Ïˆ¯¯.ּכאחת ׁשּתיהן (קידושין ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…
לזֹו צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ

אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, ׁשהיא ׁשאם זמן ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
.ּבחּיים  ִַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d jxk zegiy ihewl)

לצרר תּקח לא אחתּה אל יח)ואּׁשה יפרׂש(יח, "ּבכאן ְְְְֲִִִֵֶָָָָָֹֹֹ
את  זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּכתּוב

צרֹות" ׁשּתהיינה לא ּבחּיי (רמּב"ן)זֹו, זּולתי אסרה לא "ולכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

הּוא (ספורנו)אחֹותּה" האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי . ְֲִִֵֶֶַַַַָָ
הּדין  ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר לפי -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ההלכה ּדר לפי א)ּגם נח, סנהדרין רמ"ה .(ראה ְֲִֶֶַַָָ

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eig`l(hi hi mixaC)dpEbdd daWgnE , §¨¦§¨¦©§¨¨©£¨
dOfn LOn xvAi `le ,dOfn E`xwi¦§§§¦¨§Ÿ¦¨¥¦§§¦¨

(a an aFI`)daWgnA iEUrd zEpfle , ¦§¦§¤¨§©§¨¨
iAl dYtp m` :oiprM ,dOf `xTi xzQA©¥¤¦¨¥¦¨§¦§©¦¦§¨¦¦

dX` lr(h `l mW)aizkE ,(`i wEqR mW): ©¦¨¨§¦¨¨

:oke ,mililR oFr `Ede dOf `id iM¦¦¦¨§¨§¦¦§¥
KizEpfze KzOfe(hk bk l`wfgi)zOfe , §¦¨¥§©§¨¦§¤§¥§¦©

KzEpf(fk bi dinxi).iElBaE xzQA sE`Pd , §¥¦§§¨©¦©¥¤©¨
éôìeaEzMd xn` ,iYrCänædX`A §¦©§¦¨©©¨¦¨§¦¨

dYaaE(o`M)DO`e dX`ek oNdl) §¦¨¨§¦¨§¦¨§©¨

(cimr aMWIWM iM xnFl ,oiprd zFPbl .§©¨¦§¨©¦§¤¦§©¦
zxg`A aWgi FYW` `idW zg ©̀©¤¦¦§©§Ÿ¨©¤¤
didY dPde ,mpFince mzaxw xEarA©£¦§¨¨§¦§¨§¦¥¦§¤
oiprd `Ede .dOf Fl odiYW zaikW§¦©§¥¤¦¨§¨¦§¨

EpzFAx ExiMfdW(:k mixcp)mMn izxaE : ¤¦§¦©¥§¨¦¨Ÿ¦¦¤
iA mirWFRde micxFOd(gl k l`wfgi)EN` , ©§¦§©§¦¦§¤§¥¥

aEzMd xn` KklE .'Eke zFCn rWY ipA§¥¥©¦§§¨¨©©¨
(o`M):,dzáe äMà úåøòWi`e :xn`i oke ¨¤§©¦¨¦¨§¥Ÿ©§¦

`id dOf DO` z`e dX` z` gTi xW £̀¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦
(ci k oNdl)`l LYW` zA zexr xn` `le , §©¨§Ÿ¨©¤§©©¦§§Ÿ

.dNbz `l LYW` m` zexre ,dNbz§©¤§¤§©¥¦§§Ÿ§©¤
íòèådWxRd zNgYn iM ,aEzMdwEqR) §©©©¨¦¦§¦©©¨¨¨¨

(ex`W lM l` Wi` Wi` :xn`̈©¦¦¤¨§¥
Fl zFaFxTd xq` iM ,Eaxwz `l FxUA§¨Ÿ¦§§¦¨©©§

mrh mdA ozpe ,Fx`W mEXn(i wEqR)iM : ¦§¥§¨©¨¤©©¨¦
eWkre ,dPd Lzexr(giÎfi miwEqRA)xq`WM ¤§¨§¥¨§©§¨©§¦§¤¨©

:xn` FYW` zFaFxw,äpä äøàLxnFl §¦§¨©©£¨¥¨©
Ff x`W odW ipRn zFxEq` dOd mBW¤©¥¨£¦§¥¤¥§¥
FnM dOf odiYWA oaMWn didze Ffl̈§¦§¤¦§¨¨¦§¥¤¦¨§

aEzMd xn` oke .iYWxRW(`i ak l`wfgi): ¤¥©§¦§¥¨©©¨§¤§¥

d`OHW ,dOfa `Oh FzNM z` Wi`e§¦¤©¨¦¥§¦¨¤¦§¨
aWgY FOr dzFidA mB iM ,Dlral§©£¨¦©¦§¨¦©§Ÿ

.mpFinC xEarA eia`A§¨¦©£¦§¨
àø÷ålaY :dndAd zaikW aEzMd §¨¨©¨§¦©©§¥¨¤¤

`Ed(bk wEqR)mc` rxf lAlaIW , ¨¤§©§¥¤©¨¨
xn` oke ,dndA rxfe(ai k oNdl)zaikWA §¤©§¥¨§¥¨©§©¨¦§¦©

oAde a`d axrzIW ,`Ed laY :dNMd©©¨¤¤¤¦§¨¥¨¨§©¥
mr aMWY ,cg` Wi`M Dl zFidl¦§¨§¦¤¨¦§©¦

.daWgnA cgi mdipWgi dxez §¥¤©©§©§¨¨
äéìò äúåøò úBlâì øøöì (çé)¦§Ÿ§©¤§¨¨¨¤¨

.äéiçaaEzMd Wxti o`kaE §©¤¨§¨§¨¥©¨
gTYW iE`x Fpi`W xn`i ,xEQ`d mrh©©¨¦Ÿ©¤¥¨¤¦©
,Ffl Ff ozF` xxvl DzFg` l` dX ¦̀¨¤£¨¦§Ÿ¨¨
z` Ff zFadF` dpiidYW zFI`x od iM¦¥§ª¤¦§¤¨£¥
oM xn` `le .zFxv dpiidYW `l ,FfŸ¤¦§¤¨¨§Ÿ¨©¥

dYaE dX`A(mcFTd wEqRA)DO`e dX`e §¦¨¦¨©¨©¥§¦¨§¦¨
(ci k oNdl)ENt` zFxEq`e ,x`W dPd iM , §©¨¦¥¨§¥©££¦

.dzin xg`lhi dxez §©©¦¨
.dúàîè úcða äMà ìàå (èé)xq` §¤¦¨§¦©ª§¨¨¨©

mrh ipRn dCPd aEzMd©¨©¦¨¦§¥©©
iYxMfdW(e wEqtA lirl)dxiYd `NW , ¤¦§©§¦§¥§¨¤Ÿ¦¦¨

dPde .rxGd mEIwl wx aMWOd dxFYd©¨©¦§¨©§¦©¤©§¦¥
,FAx F` FNM dX`d mCn xvFp clEd©¨¨¨¦©¨¦¨ªª

xaM iYxMfd xW`M(a ai lirl)zCnE , ©£¤¦§©§¦§¨§¥¦©
dUri Ki`e ,llM xvFp didi `l zECPd©¦Ÿ¦§¤¨§¨§¥¥¨¤
lM zini ,zeOd mq `Ede ,cle EPOn¦¤¨¨§©©¨¤¨¦¨

.EPlk`i F` FzF` dYWIW miIg lrA©©©¦¤¦§¤Ÿ§¤
äpäå`l ,dAxd dCp mC mgxA zFidA §¦¥¦§¨¤¤©¦¨©§¥Ÿ

,llM xvEi `l iM ,EPOn xArzY¦§©¥¦¤¦Ÿ¦¨¥§¨
oFGp didie xg` mCn xArzY m` s`e§©¦¦§©¥¦¨©¥§¦§¤¦
ExiMfd xakE .EPzini `Ed dGn¦¤§¦¤§¨¦§¦
mCn oFGp didi m`W ,cFr mi`tFxd̈§¦¤¦¦§¤¦¦¨
`N` ,aFh mCn FpFfn lke ,gAWn§ª¨§¨§¦¨¤¨

uingi zECPd mCn FkFzA rTYWPW¤¦§©©§¦©©¦©§¦
zFrEAra`e oigW clEA cilFie FzF`§¦©¨¨§¦©£©§

EpizFAx zrC lre ,mdipinlrxvn `nEgpY) §¦¥¤§©©©©¥©§¨§Ÿ¨

(`didi zvw FtEbA EPOn x`Xi m ¦̀¦¨¥¦¤§§¨¦§¤
iE`x EN`d mipRd lMnE .rxvn clEd©¨¨§Ÿ¨¦¨©¨¦¨¥¨

.dCPd aMWn dxFYd wigxYW¤©§¦©¨¦§©©¦¨
ãBòå`Ede ,iYn` oFiQp FA EciBd §¦¦¦¨£¦¦§

mirC minY zF`ltOn¦¦§§§¦¥¦
m` DaEf zNgzA dCPd iM ,dclFYA©¥¨¦©¦¨¦§¦©¨¦
E`xi DA zF`xl Kix`ze d`xnA hiAY©¦§©§¨§©£¦¦§¨¥¨
lke ,mC zFRhM zFOc` zFRh d`xOA©©§¨¦£ª§¦¨§¨
iM ,xidAd lfxA lW d`xnA oMW¤¥§©§¨¤©§¤©¨¦¦
,i`pB cilFY DAW wiGOd rxd raHd©¤©¨©©©¦¤¨¦§©
`id dPde .d`xOA wAci xie`d rxe§Ÿ©¨£¦¦§©©©§¨§¦¥¦
oMW lke ,FzhAdA zinOd drt`M§¤§¤©¥¦§©¨¨§¨¤¥
DtEB wAcY xW` DOr akFXl wiGYW¤©¦©¥¦¨£¤¦§©¨
xfB KklE .FYaWgnaE FA DYaWgnE©§©§¨§©§©§§¨¨©

aEzMd eilr(ck eh lirl)DzCp idzE : ¨¨©¨§¥§¦¦¨¨
xn`W `Ede .wACn rx Dzrx iM ,eilr̈¨¦¨¨¨Ÿ©¦©¥§¤¨©

(o`M):,dúàîè úcðaz`nh xn`ie ¨§¦©ª§¨¨§Ÿ©ª§©
dCPd(fi el l`wfgi)mlFrl DA xiMfi iM , ©¦¨§¤§¥¦©§¦¨§¨

M `idW ,d`nhrxvnd Wi`ke uxW ª§¨¤¦§¤¤§¨¦©§Ÿ¨
.mtEbA mdl d`nHW¤ª§¨¨¤§¨

ïëzéådxrd Dxwn z` :mrh EdGW §¦¨¥¤¤©©¤§Ÿ¨¤¡¨
dinC xFwn z` DzNB `ede§¦¦§¨¤§¨¤¨

(gi k oNdl)`Edd zgWOd xFwOd iM , §©¨¦©¨©¨§¨©
EPOn Ea`Wie dlBIW `l ,mzQdl iE`ẍ§¦¨¥Ÿ¤¦¨¤§¦§£¦¤
xq`p dPde .c`n miwiGOd mirxd min©¦¨¨¦©©¦¦§Ÿ§¦¥¤¡©
cr Dz`nh ini lM WcTd rxfl§¤©©Ÿ¤¨§¥ª§¨¨©
mB xdHY f` iM ,minA lAhYW¤¦§Ÿ§©¦¦¨¦¨¥©

.ixnbl dIwp didze DYaWgnAk dxez §©§©§¨§¦§¤§¦¨§©§¥



קט ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i iyiy meil inei xeriy

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

(àë)ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים עבֹודת «…∆ְְֱֲִִִֶֶַָֹ
לּכמרים, ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, סד)היא ועֹוׂשין (סנהדרין ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבין  ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָׁשּתי

האׁש מדּורֹות מסירתֹו∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי היא זֹו ְְֵֵָ…ƒ≈ְִִָ
CÏnÏ.לּכמרים  ¯È·Ú‰Ï∑האׁש העברת .זֹו ְִַָ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïzú àì Eúéîò úLà ìàå (ë)§¤¥¤£¦§Ÿ¦¥
.òøæì EzáëLmdxa` iAx xn` §¨§§§¨©¨©©¦©§¨¨

,wlgp miwlg dWlWl lBWOd iM¦©¦§¨¦§¨£¨¦¤§©
lwdl ipXde ,dIaxE dIxtl cg`d̈¤¨¦§¦¨§¦¨§©¥¦§¨¥
de`zl iWilXde ,sEBd zFgNn¥¥©§©§¦¦§©£¨
xn`e .zFndAd ze`zl zlWnPd©¦§¤¤§©£©©§¥§¨©

:aEzMd,òøæìdPde ,rxfl ENt` Fnrhe ©¨§¨©§©££¦§¤©§¦¥
.ixnbl dxEq` `id¦£¨§©§¥

øLôàåxn`W,òøæìmrh xiMfdl §¤§¨¤¨©§¨©§©§¦©©
rxGd rcEi `l iM ,xEQ`d̈¦¦Ÿ¦¨©©¤©
zFlFcB zFarFY dGn E`aie ,`Ed inl§¦§¨Ÿ¦¤¥§
WprA df xiMfd `le .mdipWl zFrxe§¨¦§¥¤§Ÿ¦§¦¤¨Ÿ¤

(i k oNdl)`ivFd `le DA dxrd ENt` iM , §©¨¦£¦¤¡¨¨§Ÿ¦
dhFqA xn` KklE ,aIgzi rxfxAcOA) ¤©¦§©¥§¨¨©§¨©¦§¨

(bi diM ,rxf zakW Dz` Wi` akWe :§¨©¦Ÿ¨¦§©¤©¦
dgtWA oke .Fz`pw didY rxGd xEarA©£©¤©¦§¤¦§¨§¥§¦§¨

dtExg(k hi oNdl)iM ,rxf zakW xiMfd £¨§©¨¦§¦¦§©¤©¦
.dgtXd on rxf cilFIW xEarA xEQ`d̈¦©£¤¦¤©¦©¦§¨

ïBëpäåzW` zFid xEarA iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¡¥¤
`l ,ixnbl Fl dxEq` Fzinr£¦£¨§©§¥Ÿ

DA rbFPd lM dwPi(hk i ilWn)Kxvd , ¦¨¤¨©¥©¨¦§¥ª§©
xnFl,òøæìoYz `l" xn` m`W ©§¨©¤¦¨©Ÿ¦¥

xidfIW d`xp did ,calA "LYakW§¨§§¦§©¨¨¦§¤¤©§¦
o`ke ,wXplE wAgl DOr akFXd ENt £̀¦©¥¦¨§©¥§©¥§¨
Kxvd oM lr ,xidfi zFzixM iaIgA§©¨¥§¦©§¦©¥ª§©
iM Wxtl ,rxfl daikW xiMfdl§©§¦§¦¨§¤©§¨¥¦
dgtWA mrHd `Ede .xidfi lBWnA§¦§¨©§¦§©©©§¦§¨
xn`i oke .Wi` zW`M `idW dtExg£¨¤¦§¥¤¦§¥Ÿ©

Wi` zW`A(i k oNdl)z` s`pi xW` : §¥¤¦§©¨£¤¦§©¤
`l iM ,aMWi xn` `le ,Edrx zW ¥̀¤¥¥§Ÿ¨©¦§©¦Ÿ
o`kA xn` `le .xidfi cal daikWA¦§¦¨§©©§¦§Ÿ¨©§¨
wx oM xiMfi `l iM ,"Dzexr zFNbl"§©¤§¨¨¦Ÿ©§¦¥©
odA xEq`dWe ,dCPaE xUAd x`WA¦§¥©¨¨©¦¨§¤¨¨¨¤

xn`W FnM ,iElBd xEarA(hi wEqR mW): ©£©¨§¤¨©¨¨

.dxrd Fx`W z` iM¦¤§¥¤¡¨
eðéúBaøåhrnl Wi` zW`A EWxC §©¥¨§§¥¤¦§©¥

Exn`e ,zn xa`A WOWn§©¥§¥¤¥§¨§

xnFbA `N` aIg Fpi`W dtExg dgtWA§¦§¨£¨¤¥©¨¤¨§¥
zFnaiA WxtOW FnM ,Fz`iA¦¨§¤§Ÿ¨¦¨

(.dp).`k dxez

.Cìnì (àë).Kln DnXW dxf dcFar ©Ÿ¤£¨¨¨¤§¨Ÿ¤
,dricid mWA aEzMd FxiMfde§¦§¦©¨§¥©§¦¨
iAxe .mdl rEci mixvnA did iM¦¨¨§¦§©¦¨©¨¤§©¦
mMln `EdW okYi iM xn` mdxa ©̀§¨¨¨©¦¦¨¥¤¦§Ÿ

oFOr ipA zarFY(bi bk aÎmikln)oke . £©§¥©§¨¦§¥
aEzM iM ,d`xp(f `i `Îmikln)dpai f` : ¦§¤¦¨§¨¦¨¦§¤

KlnlE a`Fn uTW Wnkl dnA dnlW§ŸŸ¨¨¦§Ÿ¦ª¨§Ÿ¤
.mdl rEci did `Ed mbe ,oFOr ipA uTW¦ª§¥©§©¨¨¨©¨¤

áúëåxqFOW ,DzcFar `id Ffe :i"Xx §¨©©¦§¦£¨¨¤¥
oiUFr mixnMde mixnMl FpA§©§¨¦§©§¨¦¦
oAd z` oixiarnE zFlFcB zFxEcn iYW§¥§§©£¦¦¥©¥
`l .W`d zFxEcn iYW oiA eilbxA§©§¨¥§¥§¨¥Ÿ
xiardl .mixnMl Fzxiqn Edf ,oYY¦¥¤§¦¨©§¨¦§©£¦
dfe .W`d zxEcn zxard Edf ,KlOl©Ÿ¤¤©£¨©§©¨¥§¤
oixcdpq `xnBA Exn` ixdW ,oFkp Fpi ¥̀¨¤£¥¨§©§¨¨©§¤§¦

(:cq)`N` ,xEhR lbxA Fxiard :¤¡¦¨¤¤¨¤¨
Fxiarn `EdW `ixFtC `YxEWnM¦§©©§¨§§¨¤©£¦
aEzMd FA xiMfde .WOn W`d KFzA§¨¥©¨§¦§¦©¨
cr aIg Fpi`W ,W`A dxarde dpizp§¦¨§©£¨¨¨¥¤¥©¨©
FnM ,W`A Fxiarde mixnMl EPxqnIW¤¦§§¤©§¨¦§¤¡¦¨¥§

oixcdpqA WxtOW(mW). ¤§Ÿ¨§©§¤§¦¨

ïëåmixnMl FxqFOW axd xn`X dn §¥©¤¨©¨©¤§©§¨¦
s` azM Kke ,FzF` oixiarn mde§¥©£¦¦§¨¨©©

oixcdpq zkQnA eiWExtA(.cq mW)Fpi` , §¥¨§©¤¤©§¤§¦¨¥
,cFre ,`xnBA mW mpFWNn oM d`xp¦§¤¥¦§¨¨©§¨¨§
,mixg` zcFarA dzin `Ed aIgzi Ki ¥̀¦§©¥¦¨©£©£¥¦
FYaE FpA xiarn :Fnvr aEzMd oFWlE§©¨©§©£¦§¦

W`A(i gi mixaC)FnvrA a`dW Wxcp KM ¨¥§¨¦¨¦§©¤¨¨§©§
.Fxiarn©£¦

ìáàFnvr a`dW ,`Ed KM oiprd £¨¨¦§¨¨¤¨¨©§
,mvETW mWl mixnMl FxqFn§©§¨¦§¥¦¨

KlOl ozp :aEzMW Edfe(b k oNdl)oirM , §¤¤¨¨©©Ÿ¤§©¨§¥
l` mpzpE :aizkcM ,miptA miUFrW¤¦¦§¦§¦§¦§¨¨¤

odMd(ci eh lirl)oiUFr mixnMd ilE`e . ©Ÿ¥§¥§©©§¨¦¦

mde ,KlOd iptl dWBd F` dtEpY FA§¨©¨¨¦§¥©Ÿ¤§¥
FgwFl `Ede ,a`d icil FzF` oixifgn©§¦¦¦¥¨¨§§
FpA xiarn :Edfe ,W`d adlA FxiarnE©£¦§©©¨¥§¤©£¦§

W`A FYaE(i gi mixaC). ¦¨¥§¨¦

CëåinlWExiA Exn`(i"d f"t oixcdpq): §¨¨§¦©§¦©§¤§¦

EPxqnIW cr aIg Fpi` mlFrl§¨¥©¨©¤¦§§¤
xnFlM ,EPxiarie EPlHie mixnMl©§¨¦§¦§¤§©£¦¤§©
`l la` .`Ed EPxiarie mdn EPlHIW¤¦§¤¥¤§©£¦¤£¨Ÿ

Exn` ixdW ,FtxFU did(:cq oixcdpq): ¨¨§¤£¥¨§©§¤§¦

s` ig `EdW ,xEhR Fnvr z` xiarOd©©£¦¤©§¨¤©©
.i"Xx WxR Kke dxard xg`l§©©©£¨¨§¨¥¥©¦

íòårxkdn ipirA d`xPd df lM §¦¨¤©¦§¤§¥©¥¤§©
zlk`nl oAd did iM miwEqRd©§¦¦¨¨©¥§©£Ÿ¤

xnF` aEzMdW ,W`d(fl bk l`wfgi)mbe : ¨¥¤©¨¥§¤§¥§©
mdl Exiard il Ecli xW` odipA z ¤̀§¥¤£¤¨§¦¤¡¦¨¤

mWe ,dlk`l(hl wEqR)mhgWaE :xn`p §¨§¨§¨¨¤¡©§©£¨
dW ,mdilENbl mdipA z`oixiarn Ei ¤§¥¤§¦¥¤¤¨©£¦¦

,W`A zEnIW F` sxVIW cr W`A FzF`¨¥©¤¦¨¥¤¨¨¥
Exiard" dGd oFWNd iM ,FzhigW `ide§¦§¦¨¦©¨©¤¤¡¦
aEzMd FA xn`e ,`Ed KlOA "mdl̈¤©Ÿ¤§¨©©¨
oM m` ,dhigW FA xiMfde ,"dlk`l"§¨§¨§¦§¦§¦¨¦¥
xnFl "`ixFtC `YxEWnM" xn`X dn©¤¨©¦§©©§¨§§¨©
zadlXd lr FzF` oixiarn EidW¤¨©£¦¦©©©§¤¤

.W`d adlA zn `Ede zFAx minrR§¨¦©§¥§©©¨¥
äpäåzrXn dxFYd oicA aIg `Ed §¦¥©¨§¦©¨¦§©

FA lWnYXn dpFW`xd dxard©£¨¨¨¦¨¦¤¦§Ÿ
cg`A W`d qRzPW oFbM ,xE`d̈§¤¦§©¨¥§¤¨

xnFl Ekxvd KklE ,eixa`n(:cq oixcdpq) ¥£¨¨§¨ª§§©©§¤§¦

W`d did la` ,xEhR Fnvr xiarOdW¤©©£¦©§¨£¨¨¨¨¥
.KlOl mpAxw did df iM FA zlkF`¤¤¦¤¨¨¨§¨¨©Ÿ¤
mFwn lkA xn`i "W`A xiarn" oFWlE§©£¦¨¥¥¨¥§¨¨
EPpi`e W`A xrFA `EdW xaCd lr©©¨¨¤¥¨¥§¥¤
W`A FzF` mipzFPW ipRn ,lM ª̀¨¦§¥¤§¦¨¥
xt` dUrp Fpi`e EPOn FzF` mixiarnE©£¦¦¦¤§¥©£¨¥¤
oipAlOW miFBd ilM oiprM ,mitxUPM©¦§¨¦§¦§©§¥©¦¤§©§¦

odA xn`PW W`A FzF`(bk `l xAcOA): ¨¥¤¤¡©¨¤©¦§¨

oFOr ipaA xn`e .xdhe W`a ExiarY©£¦¨¥§¨¥§¨©¦§¥©



קי
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`l ai aÎl`EnW),oAlOA mzF` xiarde : §¥§¤¡¦¨©©§¥
mipaNd EUri xW`M ozF` sxVW xOFl©¤¨©¨©£¤©£©§¥¦
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Dz` zWxl mkl dPpY` ip`e mznc ©̀§¨¨©£¦¤§¤¨¨¤¨¤¤Ÿ¨
on mkz` iYlCad xW` mkidl` 'd ip £̀¦¡Ÿ¥¤£¤¦§©§¦¤§¤¦
lMn EpzF` liCad iM xn`i .miOrd̈©¦Ÿ©¦¦§¦¨¦¨
midl`e mixU mdilr ozp xW` miOrd̈©¦£¤¨©£¥¤¨¦¥Ÿ¦
`Ed EidIW ux`d z` Epl FYzA ,mixg £̀¥¦§¦¨¥¨¨¤¤¦§
micgin didpe midl`l Epl KxAzi¦§¨©¨¥Ÿ¦§¦§¤§ª¨¦
mXd zlgp `idW ux`d dPde .FnWl¦§§¦¥¨¨¤¤¦©£©©¥
`le ,DzF` `Ohn lM `iwY cAkPd©¦§¨¨¦¨§©¥¨§Ÿ
.zFixr miNbnE dxf dcFar icaFr lAqY¦§Ÿ§¥£¨¨¨§©¦£¨

äLøtäållkl KlOd dxiMfd z`Gd §©¨¨¨©Ÿ¦§¦¨©Ÿ¤¦§Ÿ
oFxkf mr dxf dcFar£¨¨¨¦¦§

xn` mNM lre .zFixrd(o`M):ìà ¨£¨§©ª¨¨©¨©
älà ìëá ék älà ìëa eànhz¦©§§¨¥¤¦§¨¥¤
úà õøàä àé÷zå ,íéBbä eàîèð¦§§©¦©¨¦¨¨¤¤

.äéáLBédIpXd dWxRA xn` okeoNdl) §¤¨§¥¨©©¨¨¨©§¦¨§©¨

(ek kzFidl miOrd on mkz` lCa`e :¨©§¦¤§¤¦¨©¦¦§
KklE .dxf dcFar xEQ` xng `EdW ,il¦¤Ÿ¤¦£¨¨¨§¨
FnWl micgin mdW ipRn iM xn`̈©¦¦§¥¤¥§ª¨¦¦§

xn`PW ,ux`d mdl ozp oM xEarAmW) ©£¥¨©¨¤¨¨¤¤¤¡©¨

(ck wEqRz` EWxiY mY` mkl xn`e : ¨¨Ÿ©¨¤©¤¦§¤
Dz` zWxl mkl dPpY` ip`e mznc ©̀§¨¨©£¦¤§¤¨¨¤¨¤¤Ÿ¨
mkz` iYlCad xW` mkidl` 'd ip £̀¦¡Ÿ¥¤£¤¦§©§¦¤§¤

.miOrd on¦¨©¦
äpäålMdW iR lr s` ,ux`l dvEgA §¦¥§¨¨¨¤©©¦¤©Ÿ

DA dxdHd oi` ,cAkPd mXl©¥©¦§¨¥©¨¢¨¨
milWFOd mizxWnd xEarA ,dnlW§¥¨©£©§¨§¦©§¦



קיב
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdixU ixg` mirFY miOrde ,dilr̈¤¨§¨©¦¦©£¥¨¥¤
aEzMd xn`i KklE .mzF` mB carl©£Ÿ©¨§¨Ÿ©©¨

(d cp dirWi)iM ,`xTi ux`d lk idl` : §©§¨¡Ÿ¥¨¨¨¤¦¨¥¦
.lMd lr lWFOd midl`d idl` `Ed¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦©¥©©Ÿ
mFxOd `av lr sFQA cTti `Ede§¦§Ÿ©©§¨©¨

mFxOA(`k ck mW)zlWnn xiqdl ©¨¨§¨¦¤§¤¤
,mizxWnd zkxrn qxdle mipFilrd̈¤§¦§©£Ÿ©©¤¤©§¨§¦
dnc`d ikln lr cwti ok ixg`e§©£¥¥¦§Ÿ©©§¥¨£¨¨

dnc`A(mW). ©£¨¨¨

eäæåxn`W aEzMd oipr(ci c l`ipC): §¤¦§©©¨¤¨©¨¦¥

xn`nE `nbzR oixir zxfbA¦§¥©¦¦¦§¨¨¥©
`Edd xaCd iM xn`i .`Yl`W oiWiCw©¦¦§¥§¨Ÿ©¦©¨¨©
oixir zxfB `id xvpckEap lr xfbPd©¦§¨©§©§¤©¦§¥©¦¦
ExfBW ,`Yl`W oiWCw xn`nE `nBzR¦§§¨©£©©¦¦§¦§¨¤¨§
.KM zFUrl odn oilv`Pd zFgMd lr©©Ÿ©¤¡¨¦¥¤©£¨
ExxFrzi ozEliv`n iM "oixir" E`xTie§¦¨§¦¦¦¥£¦¨¦§§

xn`W FnM ,zFNrRd lkA zFgMdmW) ©Ÿ§¨©§ª§¤¨©¨

(`iÎi mWzgp `InW on WiCwe xir El`e : ¨©£¦§©¦¦§©¨¨¦
.'Fbe `pli` EcB xn` oke liga `xẅ¥§©¦§¥¨©Ÿ¦¨¨§
xnFlM ,`Yl`W oiWiCw xn`nE©£©©¦¦§¥§¨§©
ixg`e ,eilr oFilrd oFvxd dn El`XW¤¨£©¨¨¨¤§¨¨§©£¥

Edfe ,oM zFUrdl ExfB oMFl xn`W ¥¨§§¥¨¥§¤¤¨©
l`ipC(`k wEqR mW),`id d`Nr zxfbE : ¨¦¥¨¨§¥©¦¨¨¦

.KxAzi FY`n lMd iM¦©Ÿ¥¦¦§¨©
äpäåidl` KxAzi cAkPd mXd §¦¥©¥©¦§¨¦§¨©¡Ÿ¥

idl`e ,ux`l uEgA midl`d̈¡Ÿ¦§¨¨¤¥Ÿ¥
:mrh Edfe .'d zlgp `idW l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¤¦©£©§¤©©

ux`d xkp idl` ixg` dpfe`l mixaC) §¨¨©£¥¡Ÿ¥¥©¨¨¤§¨¦

(fhmXd ux`A mixkp zEdl`d iM ,¦¨¡Ÿ¨§¦§¤¤©¥
xn`PW Edfe .FzlgpaE(ek fi aÎmikln)`l : §©£¨§¤¤¤¡©§¨¦Ÿ

gNWie ux`d idl` hRWn z` Ercï§¤¦§©¡Ÿ¥¨¨¤©§©©
mzF` mizinn mPde zFix`d z` mÄ¤¨£¨§¦¨§¦¦¨
idl` hRWn z` mirci mpi` xW`M©£¤¥¨Ÿ§¦¤¦§©¡Ÿ¥
miWprp Eid `l miIzEMd dPde ,ux`d̈¨¤§¦¥©¦¦Ÿ¨¤¡¨¦
gNWl mdidl` z` mcarA mvx`A§©§¨§¨§¨¥¡Ÿ¥¤§©¥©
mXd ux`A m`aaE ,zFix`d z` mdÄ¤¥¨£¨§Ÿ¨§¤¤©¥
glW mipFW`xd mdiUrnM mW EUre§¨¨§©£¥¤¨¦¦¨©

.mzF` mizinOd zFix`d mdÄ¤¨£¨©§¦¦¨
ïëå`xtqA EpW(ak k oNdl)`iwz `le : §¥¨§©§¨§©¨§Ÿ¨¦

l`xUi ux` ,'Fbe mkz` ux`d̈¨¤¤§¤§¤¤¦§¨¥
znIwn Dpi` ,zFvx` x`WM Dpi ¥̀¨¦§¨£¨¥¨§©¤¤

ixtqaE .dxar ixaFr(ai al mixaC)oi`e : §¥£¥¨§¦§¦§¨¦§¥
cg`l zEWx `dY `NW ,xkp l` FOr¦¥¥¨¤Ÿ§¥§§¤¨
oiprM ,mkA hlWl `al zFO`d ixVn¦¨¥¨ª¨Ÿ¦§Ÿ¨¤§¦§¨

xn`PW(k i l`ipC)xU dPde `vFi ip`e : ¤¤¡©¨¦¥©£¦¥§¦¥©
mxn`n `Ede .'Fbe oei(:iw zFAzM)xCd lM : ¨¨§§©£¨¨§ª¨©¨

Dl` Fl oi`W inM dnFC ux`l dvEgA§¨¨¨¤¤§¦¤¥¡Ÿ©
:xn`PW(gl dk oNdl)ux` z` mkl zzl ¤¤¡©§©¨¨¥¨¤¤¤¤

xnF`e ,midl`l mkl zidl orpM§©©¦§Ÿ¨¤¥Ÿ¦§¥

(hi ek `Îl`EnW)gRYqdn mFId ipEWxb iM : §¥¦¥§¦©¥¦§©¥©
midl` car Kl xn`l 'd zlgpA§©£©¥Ÿ¥£Ÿ¡Ÿ¦

.mixg £̀¥¦
eøîàådxf dcFarC `YtqFYAd"t) §¨§©¤§¨©£¨¨¨

(d"d:xnF` `Ed ixd :gk ziW`xA) £¥¥§¥¦

(`kdide ia` ziA l` mFlWa iYaWe§©§¦§¨¤¥¨¦§¨¨
l :xnF`e ,midl`l il 'dz` mkl zz ¦¥Ÿ¦§¥¨¥¨¤¤

orpM ux`(gl dk oNdl)mY`W onf lM , ¤¤§©©§©¨¨§©¤©¤
oi` ,midl`l mkl iziid orpM ux`A§¤¤§©©¨¦¦¨¤¥Ÿ¦¥
mkl ip` oi` lFkiaM orpM ux`A mY ©̀¤§¤¤§©©¦§¨¥£¦¨¤

xnF` `Ed oke ,midl`l(bi c rWFdi): ¥Ÿ¦§¥¥§ª©

iptl Exar `av ivElg sl` mirAx`M§©§¨¦¤¤£¥¨¨¨§¦§¥
xnF`e ,'d(gi ak `Îd"c)ux`d dWAkpe : §¥§¦§§¨¨¨¤

lr dlrY ike ,FOr iptle mXd iptl¦§¥©¥§¦§¥©§¦©£¤©
ux`d z` oiWAkn l`xUIW LYrC©§§¤¦§¨¥§©§¦¥¨¨¤
dilr odW onf lM `N` ,mFwOd iptl¦§¥©¨¤¨¨§©¤¥¨¤¨
dilr mpi` `d ,zWAkn `id EN`M§¦¦§ª¤¤¨¥¨¨¤¨

.zWAkn Dpi ¥̀¨§ª¤¤
ïîeixtqA Exn` dGd oiprd`i mixaC) ¦¨¦§¨©¤¨§§¦§¦§¨¦

(fiiR lr s` ,dxdn mYca`e :©£©§¤§¥¨©©¦
dvEgl ux`d on mkz` dlbn ip`W¤£¦©§¤¤§¤¦¨¨¤§¨
ExfgYWMW zFvnA oipIvn Eid ux`l̈¨¤¡§ª¨¦§¦§¤§¤©§§
oFc`l lWn ,miWcg mkilr Edi `lŸ§£¥¤£¨¦¨¨§¨
,dia` zial DglWE FYW` lr qrMW¤¨©©¦§§¨¨§¥¨¦¨
mihiWkY zhXwzn ied Dl xn`̈©¨¡¥¦§©¤¤©§¦¦
oke ,miWcg Kilr Eidi `l ixfgYWMW¤§¤©§§¦Ÿ¦§¨©¦£¨¦§¥

dinxi xn`(k `l),mipIv Kl iaiSd : ¨©¦§§¨©¦¦¨¦ª¦
.mdA oipIvn l`xUIW zFvOd EN ¥̀©¦§¤¦§¨¥§ª¨¦¨¤

äpäåxn`W aEzMd(giÎfi `i mixaC): §¦¥©¨¤¨©§¨¦

z` mYnUe dxdn mYca`e©£©§¤§¥¨§©§¤¤
`N` zElBA aIgn Fpi` 'Fbe dN` ixaC§¨©¥¤§¥§©¥©§¤¨
EWxtE ,zFfEfnE oiNtzM sEBd zaFgA§©©¦§¦¦§¥§
Epilr miWcg Edi `NW icM odÄ¤§¥¤Ÿ§£¨¦¨¥
zFvOd lM xTr iM ,ux`l xfgPWM§¤©§Ÿ¨¨¤¦¦©¨©¦§
Exn` KkitlE .'d ux`A miaWFIl©§¦§¤¤§¦¨¨§

ixtqA(alÎ`l `i mixaC)Dz` mYWxie : §¦§¦§¨¦¦¦§¤Ÿ¨
zaiWi ,zFUrl mYxnWE DA mYaWie¦©§¤¨§©§¤©£§¦©
zFvOd lM cbpM dlEwW l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¨§¤¤¨©¦§
dcFarC `YtqFYA `Ed Kke ,dxFYAW¤©¨§¨©¤§¨©£¨

dxf(a"d d"t)mirWxd zaWgn `id Ffe . ¨¨§¦©§¤¤¨§¨¦
(.dw oixcdpq)EpAx ,l`wfgil Exn`W ©§¤§¦¤¨§¦¤§¥©¥

eilr Wi FAx FxkOW car l`wfgi§¤§¥¤¤¤§¨©¥¨¨
xn`PW ,mElM(al k l`wfgi)lr dlrde : §¤¤¡©§¤§¥§¨Ÿ¨©

mixn` mY` xW` didz `l Fid mkgEx£¤¨Ÿ¦§¤£¤©¤Ÿ§¦
zxWl dnc`d zFgRWnM miFBk didp¦§¤©¦§¦§§¨£¨¨§¨¥

.oa`e ur¥¨¨¤
BæålklE Fzial Epia` awri zevn `id §¦¦§©©£Ÿ¨¦§¥§¨

ux`l mz`iA zrWA FOr xW £̀¤¦¦§©¦¨¨¨¨¤
(a dl ziW`xA)xW` xkPd idl` z` Exqd : §¥¦¨¦¤¡Ÿ¥©¥¨£¤

EpMzp FCal Fl mXde .ExdHde mkkzA§Ÿ§¤§¦©£§©¥§©¦§§
zlgzA KxCA lgx dzOW zFlilr£¦¤¥¨¨¥©¤¤¦§¦©
dzn `l DzEkfA iM ,ux`A m`AŸ¨¨¨¤¦¦§¨Ÿ¥¨
ux`A aWi `l FzEkfaE ,ux`l dvEgA§¨¨¨¤¦§Ÿ¨©¨¨¤
z`VPd dzid `ide ,zFig` iYW mr¦§¥£¨§¦¨§¨©¦¥
dxArzPW d`xpe .deg`d xEQ`A§¦¨©§¨§¦§¤¤¦§©§¨
DA rbp `le mkWA m`A mcw oinipAn¦¦§¨¦Ÿ¤Ÿ¨¦§¤§Ÿ¨©¨
.EpxMfdW oiprd ipRn ,llM ux`Ä¨¤§¨¦§¥¨¦§¨¤¦§©§

`iaPd xn`e(gi fh dinxi)iYnNWe : §¨©©¨¦¦§§¨§¦©§¦
lr mz`Hge mpFr dpWn dpFW`x¦¨¦§¥£¨§©¨¨©
mdivETW zlapA ,ivx` z` mlNg©§¨¤©§¦§¦§©¦¥¤
oiprde .izlgp z` E`ln mdizFarFze§£¥¤¨§¤©£¨¦§¨¦§¨
,miaEzMA miAx zFnFwnA `Ed dGd©¤¦§©¦©§¦
FA iYgwRW xg` mdA Wxtn EP`xze§¦§¤§Ÿ¨¨¤©©¤¨©§¦

.Lipir¥¤
áúëåKlIe zWxtA mdxa` iAxmixaC) §¨©©¦©§¨¨§¨¨©©¥¤§¨¦

(fh `liEPXde cg` mXd iM Eprci :¨©§¦©¥¤¨§©¦
dPWi `l mXde ,milAwndn `aïŸ¥©§©§¦§©¥Ÿ§©¤
zcFarnE ,dnkgA md mNM iM eiUrn©£¨¦ª¨¥§¨§¨¥£©
lr .mFwOd itM lEATd gM xnWl mXd©¥¦§ŸŸ©©¦§¦©¨©

aEzM oM(ek fi aÎmikln)idl` hRWn z` : ¥¨§¨¦¤¦§©¡Ÿ¥
idl` z` Exiqd :awriA xn`e ,ux`d̈¨¤§¨©§©£Ÿ¨¦¤¡Ÿ¥
zFixrA waCd mFwOd Ktde ,xkPd©¥¨§¥¤©¨¦¨¥©£¨
eixaC EN` .oiai liMUOde .x`W mdW¤¥§¥§©©§¦¨¦¥§¨¨

.l"fl`kin :wEqRn ilr aiWY l`e§©¨¦¨©¦¨¦¨¥
mkxU(`k i l`IpC)xU `Ed iM : ©§¤¨¦¥¦©

,l`xUi lr mingx WTal zxWn`l §¨¥§©¥©£¦©¦§¨¥Ÿ
`av xU did oke .dlWnnE zEkln xU©©§¤§¨¨§¥¨¨©¨¨

FgixiA rWFdil d`xPd(bi d rWFdi): ©¦§¨¦ª©¦¦§ª©

mgll FglW mXd iM Fl d`xd¤§¨¦©¥§¨¦§Ÿ
EdIwfgA oiprM ,mdizFnglnhi aÎmikln) ¦§£¥¤¨¦§¨§¦§¦¨§¨¦

(dldvEgA EpzidA df didW mbe .§©¤¨¨¤¦§Ÿ¥§¨
ux`d oiprA Wxtl zEWx oi`e .ux`l̈¨¤§¥§§¨¥§¦§©¨¨¤

.dGn xzFi¥¦¤
ìáàdpFW`xd ux`d oiadl dMfY m` £¨¦¦§¤§¨¦¨¨¤¨¦¨

,ziW`xA wEqtA zxMfPd©¦§¤¤§¨§¥¦
izFTgA m` zWxtA zxMfPdeek oNdl) §©¦§¤¤§¨¨©¦§ª©§©¨

(andn oiaze ,mlrpe aBUp cFq rcY ,¥©¦§¨§¤§¨§¨¦©
EpizFAx Exn`X(f ldwIe `nEgpY)ziA : ¤¨§©¥©§¨©©§¥¥

ziA cbpM oEkn dlrn lW WCwOd©¦§¨¤©§¨§ª¨§¤¤¥
Ll iYfnx xakE .dHn lW WCwOd©¦§¨¤©¨§¨¨©§¦§

ux`d il iM wEqRA(d hi zFnW). ©¨¦¦¨¨¤§

äpäåorpM ux` iWp` iM aEzMd xiMfd §¦¥¦§¦©¨¦©§¥¤¤§©©
EpizFAxe ,zFixrd xEarA EWprp¤¤§©£¨£¨§©¥

Exn`(:ep oixcdpq)zrn odilr ExdfdW ¨§©§¤§¦¤ª§££¥¤¥¥
oM m` Wpr `NW ,gplE mc`l dxivid©§¦¨§¨¨§Ÿ©¤Ÿ¨©¦¥
,dxdf`d xiMfi `l aEzMd la` ,xidfd¦§¦£¨©¨Ÿ©§¦¨©§¨¨
iM mzF` `iwY ux`d iM xn`i la £̀¨Ÿ©¦¨¨¤¨¦¨¦

.l`d zFarFYd lM arzY ux`d̈¨¤§©¥¨©¥¨¥



קיג ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h ycew zayl inei xeriy

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦ µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְֶֶֶָָ
אּלא  ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאכילּוהּו

יׂשראל  ארץ ּכ עברה.מקיאֹו, עֹוברי מקּימת אינּה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ְְְְְְְִִֵַַָָָותרּגּומֹו:
.מהם  ֵֶ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦ µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ והּנקבה .ּבמׁשמע הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äpäåEid calA orpM ux` iWp` `l §¦¥Ÿ©§¥¤¤§©©¦§©¨
:xiMfd dWxRde ,mixdfOd on¦©ª§¨¦§©¨¨¨¦§¦

mixvn ux` dUrnM(b wEqR lirl)EidW , §©£¥¤¤¦§©¦§¥¨¤¨
,dN`d zFarFYd lkM miUFr md mB©¥¦§¨©¥¨¥¤
x`W `le mixvn ux` mzF` `iwY `le§Ÿ¨¦¨¤¤¦§©¦§Ÿ§¨
oiprd la` ,mdiiFB z` miFBd zFvx ©̀§©¦¥¥¤£¨¨¦§¨
xn`e .DzXcwE ux`d zlrnl FNMª§©£©¨¨¤§ª¨¨§¨©

aEzMd(o`M):,õøàä à÷zåzrn iM ©¨¨©¨¦¨¨¤¦¥¥
miprpMd lr xfbPW dilr DpFr cwRW¤¨©£¨¨¤¨¤¦§©©©§©£¦
F` ,mzF` d`iwd xaM EN`M zxMdl§¦¨¥§¦§¨¥¦¨¨
mNv xq oiprM ,dlrnl ,"`iwYe"©¨¦§©§¨§¦§©¨¦¨

mdilrn(h ci xAcOA).ek dxez ¥£¥¤©¦§¨

áøwî úBNòä úBLôpä eúøëðå (èë)§¦§§©§¨¨Ÿ¦¤¤
.ínò.mizxkp einie zxkp Frxf ©¨©§¦§¨§¨¨¦§¨¦
i"Xx oFWl(h fi lirl)zFzixkA dPde . §©¦§¥§¦¥¦§¦

xn`PW ,cg`d .mipipr dWlW dxFYA©¨§¨¦§¨¦¨¤¨¤¤¡©
`Edd Wi`d zxkpe :FA(h ,c mW mW), §¦§©¨¦©¨¨

zFWtPd Ezxkpe :odA xn`PW ipXde§©¥¦¤¤¡©¨¤§¦§§©§¨
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ôôô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ ּביתּֿדין על להזהיר ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַ
ּכ.ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

אלהיכם  איני ּומה ּתּטּמאּו, מאחרי, נפסלים ואּתם ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהנאה
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr ak jxk zegiy ihewl)

ואּתם  ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואּתם
ּכליה ל)מתחּיבים יח, ּגֹוזר (רש"י מי "ּדעּו לעיל ּכתב רׁש"י ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ׂשכר". לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדין (מבּדלים)נפסליםעליכם, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
עלינּו ּגֹוזר ׁשה' העבּדה ּכי ּגֹוזר", "מי ׁשל הּנּגּוד הּוא –ְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

אּתנּו. ּומתעּסק לנּו קרֹוב ׁשהּוא מֹוכיחה –הנאהּגזרֹות, ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

יׂשראל. מעבֹודת הנאה על ׁשּמֹורה ׂשכר, ׁשל ּכליה הּנּגּוד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
("רק  ליׂשראל ה' ּבין קׁשר על ׁשּמֹורה ּפרעֹון, ׁשל הּנּגּוד –ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּכאׁשר  עֹונֹותיכם"); ּכל את . . אפקד ּכן על . . ידעּתי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאתכם

ר"ל. ּכליה היא הּתֹוצאה חּיינּו, ׁשהּוא זה, קׁשר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתּבּטל

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiy ihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם, תּטמאּו ל)ולא תּטמאּו(יח, אם הא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
ּבכם לי יׁש הנאה ּומה . . אלקיכם לׁשאל,(רש"י)איני יׁש ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ויׁש ּבכם". הנאה לי "ואין ּכתב ולא ׁשאלה, לׁשֹון נקט ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמּדּוע
לֹו אל – אלקיכם" "איני עליו אֹומר ׁשהּקּב"ה מי ּגם ֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלֹומר:

Ïc‡ל  ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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לה' רּוח נחת לגרם ּתקוה עֹוד לֹו ׁשאין ולחׁשב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלהתיאׁש
ׁשהּקּב"ה  ּבכ להתּבֹונן עליו אּלא, ּבכם"). הנאה לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ("אין

ּדר ּולחּפׂש ּבכם"? לי יׁש הנאה "מה ּכביכֹול: אֹותֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשֹואל
רּוח. נחת לֹו ולגרם אליו ּולהתקרב ְְְְִִֵֵַַַָָָֹלׁשּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 'nr ak jxk zegiyÎihewl)

אלקיכם ה' אני ּבהם ּתּטּמאּו ל)ולא (יח, ְְֱֲִִֵֶֶַָֹֹ
ּומה  מאחרי, נפסלים ואּתם אלקיכם, איני - ּתּטּמאּו אם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהא

ּבכם לי יׁש (רש"י)הנאה ֲִֵֶָָָ
"איני  מׁשקל (על ּבכם" הנאה לי "אין לֹומר לֹו היה ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלכאֹורה,

ּבכם"? לי יׁש הנאה "ּומה אמר ולּמה ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלקיכם"),
טז)ּכתּוב רעה",(משלי ליֹום רׁשע וגם לּמענהּו, ה' ּפעל "ּכל : ְְֲֵַַַַָָָָָָֹ

הּתניא ּבספר כ"ז)ּופרׁש היא (פרק הרׁשע ּבריאת ׁשּמּטרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
היא  לכ להּגיע הּדר ואֹור'". יֹום ׁשּלֹו הרע ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ"ׁשּיעׂשה
אֹותֹו ׁשֹואל ׁשהּקּב"ה ּבעבּדה יתּבֹונן ׁשהרׁשע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעל־ידי־זה
ׁשּיׁשנּה ספק אין - ּכלֹומר ?"ּב לי יׁש הנאה "מה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכביכֹול:
ּדרּוׁש ואּולם הרׁשע), ׁשל ּבריאתֹו מּטרת זֹוהי (ׁשּכן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהנאה

לגּלֹותּה. ּכדי מדקּדק ְְְְִֵַָָֻחּפּוׂש

סימן. עד"ו סימן. כ"ל כ"י פסוקים, אחרי פ' פרשת חסלת

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôä

ä ÷øô òùåäéá

äøçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiå©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈

:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNréåøîàiå ©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤

ïBøà-úà eàN øîàì íéðäkä-ìà rLBäé§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´¥½Ÿ§Æ¤£´

:írä éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaäærLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©

:Cnr äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiää ©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«

á:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úrä¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦

â:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-Nriåãìî-øLà øácä äæå ©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´

íúàöa Cøca øaãná eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìk rLBäé§ª®©¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈

:íéøönîäíéøönî íúàöa Cøca øaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéä íéìî-ék ¦¦§¨«¦¦«ª¦´¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦

mixn zxhrmixn zxhr
äeLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiåøBáòì íéðneæî eéäzøçî ék ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©®̈¦§§¨¦©£¦´¨À̈

ì ïBLàø äéä äLî ìáà ìL 'ì íBéå ,éLéìMä íBiaìLíéîiä úLäNré ©©§¦¦§¤¥¤¤¨¨¦¦§¤©¨¦©«£¤¯
:úBàìôð íëaø÷a ýåýéåíéðäkä-ìà rLBäé øîàiåúøçnä íBéa §Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´§©¨¢¨

úéøaä ïBøà-úà eàN øîàìíéðäkä íBiäå ,íiåìä eàNð åéLëò ãò ¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½©©§¨¨§©§¦¦§©©Ÿ£¦

-úà eàNiå írä éðôì eøárå§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤
:írä éðôì eëìiå úéøaä ïBøà£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«

æíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©©´
Eìcb ìçà äfäïcøiä ò÷áà ©¤À¨¥̧©¤§½¤§©©©§¥

øLà ìàøNé-ìk éðéraäæáe §¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¨¤

ír éúééä øLàk ék ïeòãé¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦
:Cnr äéäà äLîáúra Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«¨¥´

rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©

úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNríb ék £¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦¦©

(å àé äáø øáãîá) ãçé ìàøNé ìk eìBnð íéøönî íúàö ìéìa:âBì-Nriå §¥¥¨¦¦§©¦¦¨¦§¨¥©©©©«©¬
úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«

òøBàîä íL ìò:ãøácä äæåäaéqärLBäé ìî-øLàúà ãáì ©¥©§¨§¤¬©¨−̈©¦¨£¤¨´§ª®©§¨¤

íéøönî àöiä írä-ìk̈¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦
íéøëfäék ,äæ úà äæ æà eìî àìå ©§¨¦¹§Ÿ¨¨¤¤¤¦

äîçìnä éLðà | ìkeéäL ´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¤¨

ìeîì íéeàøe íéìBnðøaãná eúî ¦¦§¦¨¥³©¦§¨¸
:íéøönî íúàöa Cøcaäék ©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«

÷øíéàöiä írä-ìk eéä íéìî ©ª¦´¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®
øaãna íéãliä írä-ìëå§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬
-àì íéøönî íúàöa Cøca©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ



קטז

:eìî-àìå-éðá eëìä äðL íéraøà | ék Ÿ¨«¦´©§¨¦´¨À̈¨«§´§¥«

éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³

eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−

ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé ìB÷a§´§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º

ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³

:Láãe áìç úáæ õøà eðì úúì íúBáàì©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

æzçz íé÷ä íäéða-úàårLBäé ìî íúà í §¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©

:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤

çeáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk éäéå©§¦²©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬

:íúBéç ãr äðçna ízçúèýåýé øîàiå ©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸

íéøöî útøç-úà éúBlb íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©À©²¦¤¤§©¬¦§©−¦

ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−

:äfä íBiäéeNriå ìbìba ìûøNé-éðá eðçiå ©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©©«£´

áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤

:Bçéøé úBáøraàéõøàä øeárî eìëàiå §©§¬§¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¨¨²¤

íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnî¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬

:äfäáééðáì ãBò äéä-àìå õøàä øeárî íìëàa úøçnî ïnä úaLiå ©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNéâéúBéäa éäéå ¦§¨¥−¨®©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´

åéìà rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå åéðér àOiå Bçéøéa rLBäé§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiåãé| øîàiårLBäé ìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ©´Ÿ¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«©Ÿ́¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´¨®¦©¦ŸÁ§ª̧©

:Bcár-ìà øaãî éðãà äî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìàåèrLBäé-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå ¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤§ªÀ©

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìLåàëBçéøéå ©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«¦«¦¸

:àa ïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñæëBòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−

:õøàä-ìëa§¨¨¨«¤

mixn zxhrmixn zxhr
eìîìeîì íéeàø ïk-íà eéä àì íäå:åeëìä äðL íéraøà | ék ¨«§¥Ÿ¨¦¥§¦¨¦´©§¨¦´¨À̈¨«§´

íéàöiä äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´
íéøönîBúìeæ ìeîì ïeâäå éeàø úBéäì íéìBnpäî éî äéä àì ,ïk íàåøLà ¦¦§©½¦§¦¥Ÿ¨¨¦¥©¦¦¦§¨§¨¨¨£¤¬

ýåýé ìB÷a eòîL-àìíéìbøîä äNòîaíäì ýåýé òaLð øLà «Ÿ¨«§−§´§Ÿ̈®§©£¥©§©§¦£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½
õøàä-úà íúBàøä ézìáì§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤
íúBáàì ýåýé òaLð øLà£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸
áìç úáæ õøà eðì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeæíäéða-úàåøLàíé÷ä §¨«§¤§¥¤¸£¤¥¦´
zçz-ék rLBäé ìî íúà í ©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«

eéä íéìøràeää ïîfä ãòék £¥¦´¨½©©§©©¦²
:Cøca íúBà eìî-àìçéäéå «Ÿ¨¬−̈©¨«¤©§¦²

ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàk©«£¤©¬¨©−§¦®
ízçú eáLiåíîB÷îaäðçna ©¥«§¬©§¨²¦§¨©©«£¤−

:íúBéç ãrè-ìà ýåýé øîàiå ©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤
éúBlb íBiä rLBäééúBøñä-úà §ª½©©À©²¦£¦¦¤

íëéìrî íéøöî útøçéôì ¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®§¦

íéðaä eéäå íéøönî úBáàä eàöiL¤¨§¨¨¦¦§©¦§¨©¨¦

ätøç äìøòäå ,íéiøönä Bîk íéìøò£¥¦§©¦§¦¦§¨¨§¨¤§¨

eðì àéä ätøç ék øîàpL Bîkàø÷iå §¤¤¡©¦¤§¨¦¨©¦§º̈
ìbìb àeää íB÷nä íLíL ìò ¥´©¨³©¸¦§½̈©¥

lî 'éúBlb'áeañå ìbìb ïBLíBiä ãr ©¦¦§©§©§¦©−©¬
:äfäéìbìba ìûøNé-éðá eðçiå ©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−©¦§®̈

äraøàa çñtä-úà eNriå©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á
áøra Lãçì íBé øNrøçà ¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤©©

áøò éeø÷ ,íBiä úBöçúBáøra £©¨¤¤§©§¬
:Bçéøéàéøeárî eìëàiåïâcî §¦«©¸Ÿ§¹¥«£¬¦§©

úøçnî õøàäìL ïBLàø íBé ¨¨²¤¦¨«¢©¬¦¤

çñtäøîBòä úáø÷ä øçàúBvî ©¤−©©©©§¨©¨¤©´
éeì÷åíéeìö íéìaLíBiä íöra §¨®¦¢¦§¦§¤−¤©¬
äfääìéla àì ,íBé ìL Bôeâa ©¤«§¤Ÿ©©§¨

øçà CìBä äìélä ìk íò ,åéðôlL¤§¨¨¦¨©©§¨¥©©

íBiä:áéúaLiå÷ñtïnä ©©¦§¸Ÿ¨©©¹̈

úøçnîíB÷î-ìkî ,ãøélî ïnä ÷ñt øãàa äòáLa äLî úúéî íBiî ék óà ¦¨«¢À̈©¦¦¦©¤§¦§¨©£¨¨©©¨¦¥¥¦¨¨

e ,íäéìëaL ïnî ñða íéðBfð eéäãBò äéä-àìå õøàä øeárî íìëàa ¨¦¦§¥¦¨¤¦§¥¤§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨²
ïî ìûøNé éðáìïëì:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ¦§¥¬¦§¨¥−®̈¨¥©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«

âéBçéøéa rLBäé úBéäa éäéåBçéøé ìeáâaàøiå åéðér àOiå ©§¦À¦«§´§ª»©»¦«¦¼¦§§¦©¦¨³¥¨¸©©½§
Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬

äôeìLdøòzî äöeìçCìiå Bãéa §−̈£¨¦©§¨§¨®©¥̧¤
eðìä Bì øîàiå åéìà rLBäé§ª³©¥¨¸©´Ÿ¤½£¨¬

äzàBà eðì øBæòì úàaíàøBæòì ©−̈¨¨©£¨¦©£

eðéøöìúàa:ãéàì | øîàiå §¨¥«¨¨©Ÿ́¤ÀŸ
ìàøNé éáéBàì øBæòì éúàaéðà ék ¨¦©£§§¥¦§¨¥¦²£¦¬

øNíéàeøwä ìàøNé ìL-àáö ©¤¦§¨¥©§¦§¨«
éúàá äzr ýåýéíãà ék ,Eúøæòì §Ÿ̈−©¨´®̈¦§¤§©§¦¨¨

ìétäì dNôúìe Bçéøé ìò íçläì ìBëé̈§¦¨¥©§¦§¨§¨§©¦

,äîBçäåéðt-ìà rLBäé ìtiå ©¨©¦ŸÁ§ª̧©¤¨¨¬
äî Bì øîàiå eçzLiå äöøà©̧§¨¸©¦§½̈©´Ÿ¤½¨¬

Bcár-ìà øaãî éðãàéððäå £Ÿ¦−§©¥¬¤©§«§¦§¦

ïBãàä éøác íi÷îä ãáòk íîi÷ì: §©§¨§¤¤©§©¥¦§¥¨¨

åè-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤
rLBäéäéä ìàëéîìLøñäEìrð §ªÀ©¦¨¥¨¨©¨¥©«©§¸

øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬
àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®

óçé åéìò ãBîòì éeàøäîeNriå ¥¨¨©£¨¨¨¥©©¬©
:ïk rLBäéàëúøâñ Bçéøéå §ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤
äzòå ,øákîúøbñîeøúBé ú÷fçî ¦§¨§©¨§ª¤½¤§ª¤¤¥

ìàøNé éða éðtîíéúìc äîBça ¦§¥−§¥´¦§¨¥®§¨§¨©¦

çéøáeàa ïéàå àöBé ïéàéãk §¦©¥¬¥−§¥¬¨«§¥

øéòä àBáî úà íàøé àì LéàL: ¤¦Ÿ©§¥¤§¨¦

æëéäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬
:õøàä-ìëa BòîL̈§−§¨¨¨«¤
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çñô ãòåîä ìåç úáùì äøèôä

æì ÷øô ìà÷æçé

àýåýé çeøá éðàéöBéå ýåýé-ãé éìr äúéä̈«§¨´¨©»©§Ÿ̈¼©«¦¥³¦§¸©̧§Ÿ̈½

:úBîör äàìî àéäå är÷aä CBúa éðçéðéå©§¦¥−¦§´©¦§¨®§¦−§¥¨¬£¨«

áúBaø äpäå áéáñ | áéáñ íäéìr éðøéáräå§¤«¡¦©¬¦£¥¤−¨¦´¨¦®§¦¥̧©³

:ãàî úBLáé äpäå är÷aä éðt-ìr ãàî§Ÿ¸©§¥´©¦§½̈§¦¥−§¥¬§«Ÿ

âúBîörä äðééçúä íãà-ïa éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©½¤¨¾̈£¦«§¤−¨¨«£¨´

:zrãé äzà äåäé éðãà øîàå älàä̈¥®¤¨«Ÿ©¾£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−©¨¬¨¨«§¨

ãälàä úBîörä-ìr àápä éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©½¦¨¥−©¨«£¨´¨¥®¤

eòîL úBLáéä úBîörä íäéìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨«£¨¸©«§¥½¦§−

:ýåýé-øácäúBîörì ýåýé éðãà øîà äk §©§Ÿ̈«³Ÿ¨©¸£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¨«£¨−

:íúééçå çeø íëá àéáî éðà äpä älàä̈¥®¤¦¥̧£¦¹¥¦¬¨¤²−©¦«§¦¤«

åøNa íëéìr éúìräå íéãéb íëéìr ézúðå§¨«©¦Á£¥¤̧¦¦¹§©«£¥¦¯£¥¤´¨À̈

íúééçå çeø íëá ézúðå øBò íëéìr ézîø÷å§¨«©§¦³£¥¤¸½§¨«©¦¬¨¤²−©¦«§¦¤®

:ýåýé éðà-ék ízrãéåæéúéeö øLàk éúàaðå ¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¦¥−¦©«£¤´ª¥®¦

úBîör eáø÷zå Lrø-äpäå éàápäk ìB÷-éäéå©«§¦³§¦¨«§¦¸§¦¥©½©©¦§§´£¨½

:Bîör-ìà íörçíéãb íäéìr äpäå éúéàøå ¤−¤¤©§«§¨¦¹¦§¦¥̧£¥¤³¦¦¸

äìrîìî øBò íäéìr íø÷iå äìr øNáe¨¨´¨½̈©¦§©¯£¥¤²−¦§®̈§¨

:íäa ïéà çeøåèçeøä-ìà àápä éìà øîàiå §−©¥¬¨¤«©Ÿ́¤¥©½¦¨¥−¤¨®©

| øîà-äk çeøä-ìà zøîàå íãà-ïá àápä¦¨¥´¤Â̈Â̈§¨«©§¨̧¤¨¹©«Ÿ¨©´

éçôe çeøä éàa úBçeø òaøàî äåäé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¥«©§©³¸´Ÿ¦¨½©§¦²
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יום ראשון - ט' ניסן
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

יום רביעי - י"ב ניסן
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שני - י' ניסן
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום חמישי - י"ג ניסן
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שלישי - י"א ניסן
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שישי - י"ד ניסן
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

שבת קודש - ט"ו ניסן
פרק כ

מפרק עז עד סוף פרק עח

לשבוע חג הפסח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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àéápä16àîö ìk éBä" : ©¨¦¨¨¥
,"íénì eëìl"f epinkg - §©©¦

epiid "min" :miyxtn
`l` min oi`" - "dxez"

"dxez17"`nv" eze`e -
epi` ,eilr laew `iapdy
`nv `edy oeekzn
m` ixdy ,dxezd cenill
z` envra deexi ,jk
- dxez cenila epe`nv
eilr laew recn ok m`
cenll el `xewe `iapd
o`k "`nv"d ,`l` ?dxez
`nv `edy ,oeekzn
dwfg dad` ea zppewne
el xne` jk lre .zewl`l
eilry riavne `iapd
epe`nv z` zeexl
cenila - zewl`l
:"`ipz"d oeylae ,dxezd

BèeLt éôì ékly - ¦§¦§
,dxezd cenill `ed oe`nvdy ,"`nv lk ied" weqtdBðéà¥

ãîìiL àèéLt ,ãîìì äeàúîe àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥¦§©¤¦§Ÿ§¦¨¤¦§Ÿ
Bì änìå ,Bîöòî,`eti` -?"éBä" åéìò ÷òöì àéápì,`l` - ¥©§§¨¨©¨¦¦§Ÿ¨¨

ele ,zewl`l `nv `edy ,`id ,o`k "`nv" dlnd zernyn
did - "zilkz" meyn ,dnvrlyk (d"awdl) efk dad`a dzid
oe`nvde dad`d z` d`iand dlitzd zceara wtzqdl leki
on d`ad "dcear"d `id "zilkz"dy oeeik ,j` ;zewl`l
dad`a wtzqi lay ,fixkne ,`iapd "wrev" okl - dad`d
ribie zewl`l epe`nv z` deexi jkae ,dxez cnli - `l` ,dnvr

,dad`d "zilkz"l:úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦

.àî ÷øtxtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr ,"`ipz"d

mr zeevne dxez miiwl icedil lwe aexwy ,"ezeyrlaldjezn ,

;'d z`xie 'd zad`'d zad`lk ly oneiwl yxeyd `id

ly d`vez zeidl jixv xacd ,ie`xk oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn

`ed df llbay - ea weac zeidl epevxe d"awdl icedi ly ezad`

;d"awd mr waczn `ed dci lry meyn ,devn miiwn'd z`xi`id

xearl icedi ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld zeevn lk ly oneiwl yxey

.d"awd ly eieeiv zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta
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íéøîà éèå÷éì
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù

:úåëéøàá à"îá
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oqipקכד 'i ipy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

dxwire dziy`xyxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

lka ,dyrÎzeevn ly oneiw

cala "'d zad`"a ic `l ,z`f

one ,dyrdÎzeevn meiw myl

lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd

ly dphw dbxc mb ,zegtd

z` zxyl yi ,oky ,"'d z`xi"

ly ote`a d"awddcear

) `weczcear:aezkk ,('d

"mzcare,"mkiwl` 'd z`

eze`e"ecearzenk ,"car

zcearae .epec` z` zxynd

,okl .d`xid oipr yxcp car

dxwire dziy`x `id d`xi

z`xie 'd zad`ae) dcear ly

.(dad`l zncew d`xi - 'd

éøö ,íøaúBéäì C §¨¨¦¦§
ãéîz ïBøkæì- §¦¨¨¦

z` zcnzn al zneyzle
äãBáòä úéLàø,'d zcear -óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå ¥¦¨£¨§¦¨¨§¨§¨§¦©

"òøî øeñ"ì LøL àéä äàøiäL`id 'd z`xiy zexnl - ¤©¦§¨¦Ÿ¤§¥©
Î`l zevn lr xearl `ly ,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd

,dyrzäáäàäå,yxey `id -,"áBè äNòå"ìmeiwl - §¨©£¨§©£¥
,dyrÎzeevndcáì äáäàä øøBòì éc àì ïë-ét-ìò-óà©©¦¥Ÿ©§¥¨©£¨§©¨

,"áBè äNòå"ìic `l ,dyrdÎzeevn ly oneiw myl mb - §©£¥
"'d z`xi" eli`e ,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil

;eala wenr dieag x`yizéøö úBçôìeC,zeevnd meiw myl - §¨¨¦
Né ìk áìa úøzñîä úéòáhä äàøiä älçz øøBòì,ìàø §¥§¦¨©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤§¥¨¦§¨¥

,d`iand --Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîa ãøîì àlL¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
,ìéòì økæpk ,àeäzxzeqn d`xi dpyi icedi lk alay - ©¦§¨§¥

lkl ef d`xi .d"awd ly eieeiv zexndl `ly cgt - zirah
ezin`l :xnelk ,"aeh dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd
zeppeazd ici lr d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly
,zegtd lkl ,eilr - jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba
`l jk myly ,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl
,yxcp xacdy dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp
lr) d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk

.(zeppeazd iciàäzL,ef d`xi -Bçî Bà Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦Ÿ
.íéðt-ìk-ìò(` :mipte` ipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - ©¨¨¦

zelbzda") .eala dzybxd icil cr d`xid z` xxern `ed
`dzy ,`l` ,ald zybxda ef d`xi xxerl egeka oi` (a .("eal

,("miptÎlkÎlr egen") cala ezaygnae egena zybxeneðéäc§©§
d`xi eaxwa mc` xxern cvik -efz` `ian `edy ici lr - ?

envríéðt-ìk-ìò BzáLçîa ïðBaúäìz`xi xxerl ick - §¦§¥§©£©§©¨¨¦

d zwnrd jezn opeazdl yi - ala zelbzda 'dzrcm` eli`e ,
opeazdl zegtl eilr - jkl ribdl mc` ly egeka oi`

a ,zrcd zwnrd ila ,ezaygna,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãb§ª©¥¨
àéä øLà Búeëìîe,`id ,ezekln -¯ "íéîìBò ìk úeëìî" ©§£¤¦©§¨¨¦

,íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦
xzei dlecby lkke
`id ,jln ly ezekln
cgte `xen xzei zxxern

,jlndnàlîî" eäéàå§¦§©¥
"ïéîìò ìkd"awd - ¨¨§¦

zenlerd lk z` "`lnn"
zeiga mze` digne

zeig .ziniptefxyt`
,mi`xapa zybxen `dzy
didzy xyt` mi`xape
zeiga dpade dbyd mdl

ziwl`ef,ìk ááBñ"å§¥¨
,"ïéîìòd"awde - ¨§¦

rd lk "aaeq"`ed ,zenle
zeiga mb mze` dign
mi`xapa zybxen dpi`y
mi`xapd zlekia oi`e

zeig biydlef;áeúkL Bîëe1úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤
,"àìî éðà õøàä,d"awd xne` -íéðBéìòä çépîe ¨¨¤£¦¨¥©¦©¨¤§¦

íéðBzçúåzenlerd ly mi`xapd z` "gipn" d"awd - §©§¦
zilkz mieedn mpi` dl` lk ,xnelk ,mipezgzde mipeilrd
dwl` `xwiiy ,mdilr ezekln cgiin d"awd oi`e ,d`ixad

jlnemdly,`l` ,,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe§©¥©§©©¦§¨¥¦§¨
,"l`xyi jln" `xwp d"awd ,oky -,èøôa åéìòåcgiin - §¨¨¦§¨

,ezekln z` d"awdøîBì íãà áiç ék2àøáð éìéáLa : ¦©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨
,íìBòä,jln didi d"awdy ick `idy ,d`ixad zpeek lk - ¨¨

jk ok` zn`d - zehytae ,ilr jln didiy ,"iliaya" df ixd
,cg` seb enk ,dnily zg` dnew ixd md l`xyi lk ik ,`id
mc`yke ,elek sebl rbep xa` lk ixd - mipey mixa` liknd
lka mbt xacd deedn ,lbxa e` cia ,men lra melyeÎqg `ed
ezekln cgiin d"awdy dnl qgia mb jk - y`xd llek ,sebd

lrmrxqg - cg` icedia edyn xqg xy`k ixd ,l`xyi
eilr ezekln cgiin d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa
zekln ler zlaw xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta
zqtcpd ezgiya) `"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny

eilr lg df ixd ,(df wxt seqacgeina.cigi xezaíb àeäå§©
åéìò ìa÷î àeä,ecvn -,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî- §©¥¨¨©§¦§¤¤¨¨

,eilr jln didi d"awdyéðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìe§¨§§©£§§¨¦¥
,ãáò úãBáòlawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr df oipra - £©¤¤

el didiy jixv llka icedi ,oky .miny zekln ler envr lr
car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle miny zekln ler

.epec` oevx dyery
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íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò

.ãáò úãåáò éðéî ìëá
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קכה oqip a"iÎ`"i iriaxÎiyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"א  שלישי יסן יום
,ep 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áöð 'ä äðäå,112 'nr cr.ïéìéôúå

יסן  י"ב רביעי יום
,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé íâå,112 'nr cr.'åë çåîäå áìä

יום שלישי ֿרביעי י "א ֿי "ב יסן 

d`xid z` xxerl ick) ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl
eilr cgiin d"awdy wx `l zeidl dkixv ('ek egena zirahd

,efn dxizi ,m` ik - illk ote`a ezeklnx"enc` w"k oeylae
:`"hily:"z`f cer `"k zellka ezekln cgiin wx `le"

"åéìò ávð 'ä äpäå"3, §¦¥¦¨¨¨
õøàä ìë àìî"e`ed - §Ÿ¨¨¨¤

,wxèéaîe ,"BãBák§©¦
,åéìòcala ef `l - ¨¨

mewn lka `vnp d"awdy
,`l` ,xac lk d`exe
ote`a eilr hian `ed

,cgeináìå úBéìk ïçBáe¥§¨¨¥
eizeybx ogea d"awd -

,mc`d ly miiniptd eizepeirxeïk ìòå .éeàøk BãáBò íà¦§¨¨§©¥
éøöC,mc`d -,äàøéáe äîéàa åéðôì ãáòì-w"k zxrd ¨¦©£Ÿ§¨¨§¥¨§¦§¨

:`"hily x"enc`ik ,jlnd zpicna `vnpy dfk wx `l"
,"m`.Cìnä éðôì ãîBòk.jln iptl envra cnery ink - §¥¦§¥©¤¤

÷éîòéå,wnrzie -éøàéå Bæ äáLçîaúìëé éôk da C §©£¦§©£¨¨§©£¦¨§¦§Ÿ¤
,BlL éàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOäezlekia yiy - ©¨©Ÿ©£©§§¦©§©¤

.ef zeppeazdl yicwdl
,ef zeppeazd ly dzry

:`id,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨
Bîk ,äåönä Bà- ©¦§¨§

,lynlúLéáì éðôì¦§¥§¦©
.ïélôúe úélè-iptl ©¦§¦¦

,'d zceara wqer `edy
meiwa e` dxez cenila
wnrzi ,zeevn
zeyrl cner `edy "dcear"dy ick ,dxen`d zeppeazda
.zeppeazd ici lr eaxwa xxeri `edy 'd z`xi jezn didz

dppi`y ,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl
xen`k zeidl dkixvy zillk zeppeazdiptl'd zcearllka

- zihxt devn ezeyr iptl ,zihxt zeppeazd `l` -
zeppeazdefdzrtyde ,devn lk ly dyecige dpkeza dxeyw

.eytp lr
éà ,ïðBaúé íâåøBàL C §©¦§¥¥¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
"ïéîìò ìk ááBq"ä©¥¨¨§¦

,"ïéîìò ìk àlîî"e- §©¥¨¨§¦
,zenlerd lkïBöø àeä§

,ïBéìòäepcnly itk - ¨¤§
,mincewd miwxta
xewn `ed oeilrd oevxdy
,zenlerd lk zeig
ly ote`a mze` dignd

,df oevxe - "`lnn"e "aaeq"úîëçå úBiúBàa Laìî àeä§ª¨§¦§¨§©
,äøBzädxezd znkge ,eci lr zexn`pd dxezd zeize` - ©¨

,'c wxta epcnly itk ,d"awd oevx yaeln oda - oian `edy
ly slw lr eazkpy eicd zeize`a yalzd oeilrd oevxdy
zaiign dxezd znkgy dn - dxezd znkgae dxez xtq
dvex jk ,oeilrd oevxd melb jka ,leqt e` xyk xacdy
iptl opeazn mc`yke - leqt e` xyk didi df xacy d"awd
oevxd) `edÎjexa seqÎ oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr
,cenll cner `edy dxezd znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd

,elà ïélôúe úéöéöa Bà`edy iptl `id zeppeazdd m` - §¦¦§¦¦¥
oevxdy ji` opeazi - oilitz gipdl e` ziviv yeall cner
- yeall cner `edy el` oilitzae ziviva yaeln oeilrd
,oilitz gipie ziviv yali icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky

Búàéø÷áez`ixwa - ¦§¦¨
,ely dxezd cenile
`id zeppeazdd xy`k

,dxeza ewqr iptlBà
BúLéáìaziviv - ¦§¦¨

opeaznd ly ,oilitze
,ef dyial iptlàeä

îéLîCøaúé BøBà C ©§¦¦§¨¥
÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò̈¨§©§©¥¤
CBúaL "ìònî dBìà¡©¦©©¤§

,Bôebeytp lr -
,ick z`fe ,lrnn dwl` wlg `idy eteb z` dignd ,ziwl`d

.Cøaúé BøBàa ìèaìå ììkì`edy dxezd zlert didz ef - ¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥
xziae ,llka ziwl`d eytp lr ,yael `edy zivivde cnel
,`id ,ziwl`d ytpd zegek lr oilitz zgpd zlert ixd hexit

- alde gend lr ,cin cnlpy itk,èøt Cøãå,hxetn ote`a - §¤¤§¨
:eytp lr dlertd didzïélôúa`edy oilitzd ici lr - ¦§¦¦

,dlertd didz ,gipnBúðéáe Búîëç úðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©¨§¨¦¨
óBñ-ïéà ìL Búðéáe Búîëç úðéçáa úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©¨§¨¦¨¤¥
äéäå" ,"Lc÷" :úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøä©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦©¤§¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
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יג.3. כח, בראשית



oqipקכו b"i iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  י"ג חמישי יום
פרק מא  ,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéöéö úôéèòáå,fp 'nr cr.åëìîå åðåãàì

,"Eàéáé ék,oilitzay "j`iai ik dide"e "ycw" zeiyxta - ¦§¦£
"ycw" zyxta :`edÎjexa seqÎoi` ly ezpiae eznkg zeyaeln

dpia - "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg -4ly ezpiae eznkge ;
ly ezpiae eznkga zelhae zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d

`edÎjexa seqÎoi`
.el` zeiyxt izyay

eðéäcz`hazn dna - §©§
ozellkzd zi`xpe
eznkg ly olehiae

,df ixd - ?ezpiaeàlL¤Ÿ
Búîëça LnzLäì§¦§©¥§¨§¨
ézìa ,BLôðaL Búðéáe¦¨¤§©§¦§¦

,Bcáì 'äìynzyiy - ©§©
zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevne dxezl ezpiae eznkga

;'eke 'd,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå ìèaì ïëåwlgd - §¥¦¨¥§¦¨¥§¦©©©©¤§©§
,genay iyilydììBkä,ekeza llek zrcd gen -ãñç ©¥¤¤

,BaìaL äáäàå äàøé ïäL ,äøeáâeoze` llek zrcd gen - §¨¤¥¦§¨§©£¨¤§¦
gen zewnrzde zexywzd ici lr ,oky .zexvep od eciÎlre

a "zrc"ditk - 'd zad`e 'd z`xi zecnd zexvep - 'd zlecb
gek z` xeqnl `ed mc` ly eciwtze - .b wxt seqa epcnly
,eytpay "zrc"d

ïBéìòä úòc úðéçáa- ¦§¦©©©¨¤§
"zrc"d zpigaa

,dlrnlyãñç ììBkä©¥¤¤
Laìîä ,äøeáâe- §¨©§ª¨

,yaeln oeilrd zrcd
,"òîL" :úBiLøôa§¨¨¦§©
eðéäå ,"òîL íà äéäå"§¨¨¦¨Ÿ©§©§
ïçìL'a áeúkL Bîk§¤¨§ª§¨

'Ceøò5::zeidl dkixv ,oilitz zgpd zrya dpeekdy - ¨
ì;'eë çnäå álä ãaòLoilitz zevn zlert idef .d"awdl - §©§¥©¥§©Ÿ©

.hxta dly zecnde lkyd zegek lre llka ziwl`d ytpd lr

éLîäì :øäfa áeúkL Bîk ïeëé ,úéöéö úôéèòáeåéìò C ©£¦©¦¦§©¥§¤¨©Ÿ©§©§¦¨¨
àéä øLà ,Cøaúé Búeëìî,`id ezeklny zexnl -úeëìî" ©§¦§¨¥£¤¦©§

,'eëå "íéîìBò ìkok it lr s` -6,lertie oeekidãçéìz` - ¨¨¦§§©£¨
,jxazi ezekln,Bæ äåöî éãé-ìò eðéìò,ziviv zyial ly - ¨¥©§¥¦§¨

cgeina zlbeqnd
zlaw epilr jiyndl

.miny zeklnàeäå§
éìò íéNz íBN" ïéðòkE §¦§©¨¦¨¤

"Cìî7.-w"k zxrd ¤¤
:`"hily x"enc`'ity"8

el oi` dniyd iptly -
dzre jln`edr"r miyn

`edy iptl :xnelk ."jln
el oi` ,jln envr lr my

eiykre ,jln`edlr my
.jln envr,éæàå- ©£©

,xen`da opeazi `edyk
àì úàæ ìëa íà óà©¦§¨ŸŸ
ãçôå äîéà åéìò ìtz¦Ÿ¨¨¥¨¨©©

,Baì úelbúäa,d"awd iptl -ìa÷nL øçàî íB÷î-ìkî §¦§©¦¦¨¨¥©©¤§©¥
éLîîe ,íéîL úeëìî åéìòúelbúäa Cøaúé Búàøé åéìò C ¨¨©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨¦§¨¥§¦§©

Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçîler envr lr lawny - ©£©§§¤§Ÿ§©¨¨
,d"awdn cgte `xene miny zeklnàéä,ixd -éìa úézîà ¦£¦¦§¦

àéä éøäL ,÷ôñ íeL,ef dlaw -ìàøNé ìk úBLôð òáè ¨¥¤£¥¦¤©©§¨¦§¨¥
Cøaúé LBãwä Cìna ãøîì àlLd"awda -äøBzä éøä ¤Ÿ¦§Ÿ©¤¤©¨¦§¨¥£¥©¨

äåönä Bà ãîBlL¤¥©¦§¨
Bæ äìa÷ úîçî äNBòL¤¤©£©©¨¨
,miny zekln ly -
äàøiä úëLîä úîçîe©£©©§¨©©¦§¨

úBàø÷ð ,BçîaL- ¤§Ÿ¦§¨
,el` zeevne dxezíLa§¥

,"äîìL äãBáò"- £¨§¥¨
`wec `id dnily dcear
d`xi jezn d`ay ef
cnlpy itk ,d"awdn

- oldlúãBáò ìëk§¨£©
.Bkìîe BðBãàì ãáòä- ¨¤¤©£©§

.d`xi jezn d`a `idy
mc`yk ,`ed xen`d lk
,zegtl ,eaxwa xxern
ef d`xiae ,cala daygna df m` mb ,d`xi ly dphw dbxc

.zeevn miiwne dxez cnel `ed
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù
ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
åðééäå òåîù íà äéäå òîù 'ôá ùáåìîä â"åç ììåëä

'åë çåîäå áìä ãáòùì ò"ùá ù"îë

úéöéö úôéèòáå
àéä øùà 'úé åúåëìî åéìò êéùîäì øäæá ù"îë ïéåëé
àåäå åæ äåöî é"ò åðéìò äãçééì 'åëå íéîìåò ìë úåëìî
àì úàæ ìëá íà óà éæàå êìî êéìò íéùú íåù ïéðòë
øçàî î"î åáì úåìâúäá ãçôå äîéà åéìò ìåôú
'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä

åëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë
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.4- וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שעם בסידור שבפע"ח, תפילין בדרושי בארוכה ˘ËÈÏ"‡."כמבואר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ה.5. סעיף כה, סימן חיים -6.אורח הפרק" בראש ˘ËÈÏ"‡."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.7.טו יז, מסעי 8.דברים לקוטיֿתורה ראה
ד. צ,



קכז oqip e"hÎc"i w"yÎiyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  י"ד שישי יום
יום שישי ֿש "ק י "ד ֿט "ו יסן  ,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenãîåì íà ë"àùî...,fp 'nr cr:íéòãåéì

יסן  ט"ו קודש שבת יום
,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî óà äðäå,114 'nr cr.ì"ðë ïäéùåáìå

,dcáì äáäàa äåönä íi÷îe ãîBì íà ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥¦¥§©¥©¦§¨§©£¨§©¨
,llk d`xi ilaBa ä÷áãì éãk,jxazi -BúøBz éãé-ìò §¥§¨§¨©§¥¨

úàø÷ð dðéà ¯ åéúBöîe,ef dcear -,ãáòä úãBáò íLa ¦§¨¥¨¦§¥§¥£©¨¤¤
äøBzäå,ixd -äøîà9,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :- §©¨¨§¨©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§

xn`py ixd"mzcare",
oeyldcearzcear enk ,

,d`xi jezn `idy ,car
"'Bâå eãáòú BúBàå"10;- §©£Ÿ§

oeyl ok mbdcear,Bîëe§
úLøt] øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©¨¨©
àøBz éàäk" :[øäa§©§©¨
ìò déìò ïéáäéc§©£¦£¥Ÿ
à÷ôàì ïéâa àúéîã÷a§©§¥¨§¦§©¨¨

,'eë àîìòì áè dépî- ¦¥©§¨§¨
eilr minyy xey eze`k
witdl ick ,dligza ler

,mlerl aeh epnnéëä̈¦
éøèöà éîðLð øáì C ¨¥¦§¨¦§©©

ìò déìò àìa÷ì§©¨¨£¥Ÿ
àúéîã÷a íéîL úeëìî©§¨©¦§©§¥¨

,'eëzekln ler dligza envr lr lawl mc`d mb jixv jk -
,('d zceara weqrl okn xg`le) minyçkzLà àì éàä éàå§¦©¨¦§©©

;"'eë äMã÷ déa àéøL àì ¯ dabler zlaw ea oi` m`e - ©¥¨©§¨¥§ª¨
.dyecw ea dxey dpi` ,miny zeklníL 'àðîéäî àéòø'áe]§©§¨§¥§¨¨

[á ãenò àé÷ óc:xn`p -éøö íãà ìkLúBéäì Czceara - ©©¤¨¨¨¨¦¦§
,'dúðéçáe "ãáò" úðéça :ïäå ,úBâøãîe úBðéça ézLa¦§¥§¦©§¥§¥§¦©¤¤§¦©

."ïa"-car,epec`n `xi `ed ,d`xi jezn `id ezceary - ¥
;d`xi jezn 'd z` cearl mc`d lr jkoaeia` ornl dyer -

'd z` cearle oa zpigaa zeidl mc`d lr ,jk ,dad` jezn
.dad` jeznLéc óàåly dbixcn -àeäL "ïa",caa ca - §©§¥¥¤

éà éøä ,"ãáò" ïk-íb©¥¤¤£¥¦
Bæ äâøãîì àáì øLôà¤§¨¨Ÿ§©§¥¨
äàøiä úîéã÷ éìa§¦§¦©©¦§¨
.íéòãBiì òeãik ,äàlò¦¨¨©¨©©§¦

dbixcn mb :xnelk -ef
,(car `edy) oa ly
lk lr - .d`xi dl dncw
mby ep` mi`ex ,mipt
,'d zad` mc`l dpyiyk
,'d z`xi el dxqgy `l`
dxez meiw meyn jka oi`
dcn dze`a ,zeevne
mya z`xew dxezdy
zlekia oi`yke ;"dcear"
zybxd xevil mc`d
- eala d"awdn d`xi
,zegtd lkl ,myy ,ezaygne egena d`xi zegtd lkl xxeri

yibxilbeqn epi`y in mby ,owfd epax xiaqi oldl .ef d`xi
oeeik ,z`f lka - zybxene ziygen d`xi egena elit` xxerl
dxez ecenil zrya ezpeeke ,mixen`d mixaca wnrzn `edy
xak yi ,jlnd z` ,d"awd z` zxyl ick `id zeevn eneiwe

.zizin` dcear meyn jka

íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦
,äLeáe äàøéd"awd cgiin cvik - dxen`d zeppeazddy - ¦§¨¨

hiane eilr "cner" d"awd ji` - efn dxizie ,eilr ezekln z`
,d`xid zybxd ea zxxern dppi` - 'eke ie`xk ecaer `ed m`

ezaygne egena `l mb
- `id xacd zaiqe ,cala
Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤
,dávç øB÷nî BLôð©§¦§ª§¨
úBðBzçz úBâøãnî¦©§¥©§
,äiNòc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦¨
`ed eytp xewny -
,xzeia oezgzd mlerdn
mlerae ,"diyrd mler"

eay zexitqd xyra xzeia zepezgzd zebixcndn - envr df

d`xi ly ,iwl` ybxd eaxwa zelbl ezlekia oi` ,jk meyne -
,egena `l mb ,ziwl`ïekúnL øçàî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥©©¤¦§©¥

BúãBáòa,zeevne dxez meiwa -Cìnä úà ãáòì éãkz` - ©£¨§¥©£Ÿ¤©¤¤
,ely jlnd `edy ,d"awd,äøeîb äãBáò Bæ éøäxqg `l - £¥£¨§¨

jiiyy dna dne`n
dxez eneiw - "dcear"l
mledd ote`a `ed zeevne

,"dcear" x`ezd z`ék¦
äãBáòäå äàøiä- ©¦§¨§¨£¨

,z"iyd zceare ,d`xi
ì úBáLçðúBöî ézL- ¤§¨¦§¥¦§

,zecxtp,â"éøz ïéðîa- §¦§©©§©
,zeevn 613ïðéàå§¥¨

.Bæ úà Bæ úBákòî,d`xid zevn miiwn `ed oi`y zexnle - §©§¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ãîåì íà ë"àùî
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà
àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
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כה.9. כג, ה.10.שמות יג, דברים



oqipקכח e"h ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lka - gena zegtd lkl e` ,ala zybxen zeidl d`xid lr ik
ecnela ,'d zcear zevn meiwa aekir meyn jka oi` ,z`f
.ely jlnd `edy d"awd z` zxyl ick zeevn eneiwae dxez
yibxn `ed oi`y zexnly ok lr xzi xne`e jiynn owfd epaxe

,egena `l mb d`xid z`
wnrzn `edy oeeikn j`
xxerl mdilry mipipra
`ed ezaygnae ,d`xi

xdxdnd`xi ly mipipra
jka miiwn s` `ed -

.d`xi zevn,ãBòå- §
,efn dxiziúîàaL¤¤¡¤

äàøé úåöî íb íi÷î- §©¥©¦§©¦§¨
,"dcear"d zevn wx `l

äîa,ici lr -éLînMC §©¤©§¦
,BzáLçîa äàøiä- ©¦§¨§©£©§

`ed ezaygnayxdxdn
dqpne ef d`xi zece`

,dze` xxerläòLa ék¦§¨¨
íéðt-ìk-ìò Bæ òâøå§¤©©¨¨¦
-ìò ,åéìò íéîL àøBî¨¨©¦¨¨©

,Cìî BðéàL úBçôì èBéãä íãå-øNa àøBîk íéðt-ìk̈¨¦§¨¨¨¨¨¤§§¨¤¥¤¤
ïeâä BðéàL øác úBNòlî Bøeáòa òðîpL ,åéìò èéanä©©¦¨¨¤¦§©©£¦©£¨¨¤¥¨

,åéðéòa,jln eppi` `ed m` mb ,eilr lkzqn edyinyk - §¥¨
zeyrl ef zelkzqd eze` zrpen - heyt mceÎxya m`Îik
drya ,envr z` rpen `ed dcn dze`a - mipbed izla mixac
oevxl cbepnd xac zeyrln ,d`xi dze` ipipra xdxdn `edy

,d"awdBfL,`xen ly df heyt iehia -Bîk ,äàøé úàø÷ð ¤¦§¥¦§¨§
åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL11àäiL ïBöø éäé" : ¤¨©©¨¨¨¤©©§©§¦¨§¦¨¤§¥

,'eë íãå-øNa àøBîk íëéìò íéîL àøBîeicinlzyke - ¨¨©¦£¥¤§¨¨¨¨¨
:dpr - ?jkn dlrp `xen oi` m`d :edel`yíãàLk ,eòãz¥§§¤¨¨
."'eë íãà éðàøé àlL øîBà äøáò øáBò`xeny ,ixd - ¥£¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦¨¨

dfkep` ,mipt lk lr .zexiar xearln mka xevri d"awd iptn
`xwp dfy ,mi`ex`xenrpen dfy oeeikn ,d`xi - miny

rpen mceÎxyan ely `xendy dcn dze`a ,dxiar xearln
zevn mb miiwn `edy ,ixd .miievx izla mixac ziiyr epnn
ici lr ezaygna ef d`xi jiynn `edy jka ,d`xid

.zeppeazd"äàzz äàøé" úàø÷ð Bæ äàøiL ÷ød`xi" - ©¤¦§¨¦§¥¦§¨©¨¨
oke "dpezgz"àèç úàøé"åz`xi" e` "'d z`xi" `l - §¦§©¥§

d`xie ,dxiar xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m`Îik ,"miwl`
`id efBúîëçì úîãBwL12,dncwdk zynyn `id - ¤¤¤§¨§¨
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ìL :äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæîóñk úçàä äørwä äàîe íéLíéráLå ¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤§¦§¦−

äøNr-íézL áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³§¥«¤§¥Æ
ø÷aä-ìk :äàîe íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬¥¨«¨©¨¨̧
íéfr éøérNe íúçðîe øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì̈«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²
íéãzr íéML íìéà íéøt äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»¨¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´
ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤
éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkä ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãrBî¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´

:åéìà øaãéå íéáøkäEúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©§ª¦®©§©¥−¥¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ
úBøpä úráL eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úàäøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå : ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−¦§©¬©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈

dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî äæå :äLî-úà ýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈
:äøðnä-úà äNr ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà äàønk àåä äL÷î¦§¨´¦®©©§¤À£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן י"ב רביעי ליום

éìzôð©§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæ.

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàåïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'è ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éðù íåé

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´¨®£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

ïñéð à"é éùéìù íåé

éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaøLàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérâtíéL §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMáãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן י' שני ליום

ïã̈
ניסן י"א שלישי ליום

øLà̈¥
ניסן ט' ראשון ליום

ïéîéðá¦§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



קלי oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð á"é éòéáø íåé

éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéaéìzôðìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïðér-ïa òøéçàíéL §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

ïñéð â"é éùéîç íåé

äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
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היום יום . . . קלב

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער 

וועלט קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

ֹוְמִרים ּתֹוָרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ר ַהְיהּוִדי. ָהֹעשֶׁ ים ּוָממֹון ֵהם ָהֹעשֶׁ ּתִ לֹא ּבָ
ֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצֹות. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצֹות, ּוְמִביִאים ָלעֹוָלם ּבָ

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידֹו  ר ה’ ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ְיֻצּיָ ֶזה: ִאּלּו  בֹו, ִיְתּבֹוֵנן ּבָ מֹוׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ּבְ ֲעמּוָלה  ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְמַהּלֵ ְוָהָיה  ֶזה,  ַעל  ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  ָהָיה  ַטח  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  יֹון,  ּלָ ִמּכִ ְיהּוִדים  ב  מֹוׁשַ יל  ְלַהּצִ
זֹו,  ֲעמּוָלה  ּתַ ִהיא  ן  ִמּכֵ ְויֹוֵתר  ן  ּכֵ ֶזה.  ּכָ דֹול  ּגָ ְזכּות  ּבִ ְלַזּכֹותֹו  ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ַעל  ֵרְך,  ִיְתּבָ ַח ֶאת ה’  ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשֹות ַמּמָ ִהיא ַהּצָ ׁשֶ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ  – ֲעָבִדים  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ה’".  "ִצְבאֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִנְקְראּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַמן  ִמּזְ
ָאר  ה ׁשְ ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש.  ֶזה ְיִגיָעה ְוָעָמל ַרב, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעְנָין ׁשֶ ׁשּוטֹות – ְוֵיׁש ּבָ ה ְמָלאכֹות ּפְ ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוֵהן  ֲהָגָנה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֵהן  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסיַרת  ְוָעָמל  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ עֹוְבִדים  ׁשֶ ֲעָבִדים  ֵהם  ָצָבא 
ֵאיָנּה  ַוֲעבֹוָדָתם זֹו  ְוׂשֹוֵנא,  ד  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִהְתּפַ ִלי  ִמּבְ ַהּתֶֹקף  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל  ּתְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ ִעְנָין ׁשֶ

ּנּו  ׁשִ ְוִעם ֶזה לֹא  ּוָמִרים,  ים  ִעינּוִיים ָקׁשִ ּבְ ְפלּות  ִ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ִמְצַרִים ָהיּו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
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קלג היום יום . . . 
רּוְך הּוא ִהְבִטיַח  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ָיְדעּו ׁשֶ ַתְכִלית ַהֹחֶזק, ּכִ ם ּבְ ַמְרּתָ יֶהם, ְוָעְמדּו ַעל ִמׁשְ ָמם ּוְלׁשֹוָנם ּוְלבּוׁשֵ ׁשְ
ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה’ עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה’, ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ

ְו’דַא"ח’  ’ִנְגֶלה’  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ

ן  ם ּכֵ "ּב[ נֹוֵכַח, ְואֹוֵמר ּגַ י ]ָהַרׁשַ ַסח ַאַחר ֲחצֹות, ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ מּוָרה ֶעֶרב ּפֶ ְ ת ַהּשׁ ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.
אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון; מיכלא דאסותא - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ִלְפֵני ֲחצֹות,  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶלֱאֹכל  ְכֵדי  ּבִ ר  ְמַקּצֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ֶדר  ּסֵ ּבַ
ֵבאּור  ָעה ג־ד ַאַחר ֲחצֹות, ְוָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ ׁשָ ָעה ט, ְוגֹוְמרֹו ּבְ ִני ָהָיה ַמֲאִריְך. ַמְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ ֵ ּשׁ ֲאָבל ּבַ

ָדה. ַהַהּגָ

ַאְסָוָתא  ּדְ ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ – ַלְיָלה ָהִראׁשֹון; ֵמְכָלא  ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא ּדִ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
אֹוֵמר "ּתֹוָדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ֵ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשׁ

ה לֹא  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה’ ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ
חֹוִלים.
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משנה ': ה'מגיד  כתב

הגמרא ב)למסקנת  קנז, בתרא שדהו(בבא את מכר  הלווה אם  ,

ואת השדה  את  מהקונה  המלווה גובה למלווה , המשועבדת 

לך  אני 'משעבד בשטר כתב הלווה  אם  רק  שהשביחה , מה 

הרמב "ם כתב  ולכן ("דאקני "). בעתיד' שאקנה  נכסים  גם

וכתב מנה  משמעון שלוה  ראובן "לפיכך – ההלכה  בהמשך

זה באופן  רק  כי  לך...", משועבד לקנות  עתיד שאני  לו

השבח. את  גם  גובה  המלווה 

הוציא שהקונה  היינו הוצאה', 'מחמת הוא השבח וכאשר 

רק גובה  המלווה  השדה , את  להשביח  כדי והשקיע  הוצאות 

שאם לדין בהתאם לקונה , נשאר  השני והחצי השבח חצי את 

את חולקים  שניהם  מלווים, לשני  הקרקע  את  שיעבד הלווה 

וגם חצי. גובה  מהם  אחד  כל מהשבח וגם  ביניהם , הקרקע 

של  חוב ' כ'בעל  הוא השדה  בהשבחת  מכספו  שהשקיע הקונה 

והשדה השדה , עבור לו  ששילם  בכסף  הלווה ֿהמוכר 

בשווה . ולמלווה לו  משועבדת

שהוקרה כגון עצמה , "מחמת  השדה  השביחה  אם  ומדוע 

כולה "? את  גובה – אילנות בה  עלו  או  בדמים 

הסמ"ע  סק"ב)מבאר קטו סי' :(חו"מ

של  והשקעה עבודה ללא  מעצמה , השביחה  השדה כאשר 

שהיתה שדה 'קנית  לקונה : לומר  המלווה  יכול  הקונה ,

משתבחת היתה אותה  קונה  היית לא  אם  וגם  אלי, משועבדת 

השבח'. עם  השדה את  גובה  והייתי הלווה  ביד  מעצמה 

גם הגאונים  שלדעת  הרשב "א  בשם  הביא  משנה ' וה 'מגיד

הקונה , של והשקעה  עבודה  ללא  השדה  שהשביחה  בשבח 

הרמ"א  פסק  וכן שבח. חצי רק  גובה  בשם המלווה  שם, (חו"מ

והרא"ש) עיקר".הטור לי  נראה  "וכן וסיים :

á"ôùú'ä ïñéð 'é éðù íåé שנגבתה  קרקע פדיית

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
Bà ,óøèð ìL Bà ,äåì ìL Bãé äâéOä ïîæ øçàìe ...áBç ìòáì§©©§©©§©¦¦¨¨¤Ÿ¤¤¦§¨
BúBà ïé÷lñî Y åéúBòî úà áBç ìòáì eàéáäå ,íäéLøBé§¥¤§¥¦§©©¤§¨§©§¦

.íìBòì íéìòaì úøæBç àîeMäL ;ò÷øwä dúBàî¥¨©©§©¤©¨¤¤©§¨¦§¨
עלה , הקרקע  מחיר  לפדות  הלווה שבא  עד  אם  לדון: יש 

רק משלם  הלווה  האם  – החוב  מדמי  יותר  שווה  היא  וכעת 

כפי לשלם  שעליו  או הקרקע  את  ונוטל ההלוואה  דמי  את 

עתה ? הקרקע  שווי

משנה ' ה'מגיד התרומות(הי"ז)לדעת  חו"מ וספר  בטור (מובא

קג) משנה 'סי' ה'מגיד  וכתב  ההלוואה . דמי את רק  לשלם  עליו  ,

כי כריבית  נראה זה  הרי עתה , הקרקע כשווי  ישלם  שאם 

משהלווה . יותר  גבוה סכום  מקבל המלווה למעשה 

יוסף ' ה 'בית  שם)אך  בשעה(חו"מ שהרי  זה , טעם  על חולק 

הלווה כאשר  וגם  המלווה, של להיות  הפכה  הקרקע  את  שגבו 

שמשלם הדבר  משמעות אין בחזרה , הקרקע  את  ונוטל משלם

הקרקע את  נוטל וממילא  החוב  נשארה את  שהקרקע למפרע (ומתברר

המלווה) לבעלות עברה ולא להחזירשלו המלווה צריך  היה  כן אם  כי ,

בינתיים  שאכל הפירות  דמי שלו)את  היתה לא שהקרקע התברר .(כי

אלא המלווה של  היתה  אכן שהקרקע  לומר  בהכרח אלא

כאן אין כן ואם  בחזרה , ללווה  למוכרה  עליו חכמים שמתקנת 

הנוכחי. שווייה  לפי עתה  הקרקע  את  לו  מוכר  הוא  שהרי  ריבית 

שמטע כיאלא החוב , בתשלום  שדי לומר יש  אחר  ם 

הישר "ועשית  משום היא  הקרקע  את  המלווה  שיחזיר  התקנה 

חסד  הלווה  עם  לעשות המלווה  את חז "ל שחייבו  והטוב",

כסף הלווה  מלכתחילה שהרי מכך, מפסיד  שאינו  מאחר 

קרקע , לקנות  התכוון ולא  בחזרה  מעותיו את  לקבל והתכוון

ההלוואה . דמי את  שיקבל בכך  די  כן ואם 

הרא "ש  לדעת ד)אך סי' פ"ג התייקרה(ב"מ הקרקע אם 

שיכול  נאמר  אם  כי כעת, השווי  כפי לשלם  הלווה  יצטרך 

לו יהיה  אם שגם יתכן  בלבד, החוב  תמורת  לעולם  לפדותה 

כאשר ורק  כן , לעשות ימהר לא  לפדותה  כסף הזמן במשך 

אחד  שמצד ונמצא , לפדותה . יבוא  יעלה  הקרקע  מחיר 

ואילו זה , זמן במשך ולהרוויח  להשקיע יוכל לא  המלווה 

לו ישתלם וכאשר  ולהרוויח  כספו  עם  להתעסק  יוכל  הלווה 

זו והרי להלוות  יימנעו  אנשים  כך ומשום  הקרקע . את  יפדה 

רק היתה  שהתקנה  לומר יש  לכן לווים . בפני דלת נעילת 

בעת שוויה לפי אך עת , בכל הקרקע את  לפדות  שיוכל 

פחות . ולא  הפדייה 

á"ôùú'ä ïñéð à"é éùéìù íåé קטן  של ערבות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,ÂÎ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úà áøòL ïè÷̈¨¤¨©¤
ì áiç BðéàL íéðBàb eøBä Y íéøçà...ìécâiLk óà ,íeìk ílL £¥¦§¦¤¥©¨§©¥§©§¤©§¦

ì éãk úòc ïè÷ì ïéàL.Ba áiç BðéàL øáãa Bîöò ãaòL ¤¥§¨¨©©§¥§©§¥©§§¨¨¤¥©¨
מכירה  ה"ו)בהל' כט שש(פרק מגיל שקטן  הרמב "ם פסק

קיימת . ומתנתו מכר –ממכרו ומתן משא  בטיב היודע  שנים 

אף עצמו את  לחייב  דעת  בר  נחשב  הקטן כי  מכך ומבואר 

תמורה  קבלת  במתנה).ללא  אין(כמו ערבות לגבי כן  אם  ומדוע 

בו"? חייב  שאינו  בדבר  עצמו "לשעבד  דעת  לו

כאשר רק  לתת  בדעתו גומר  הקטן משנה ': ה'מגיד ומבאר 

מתנה , בנתינת כמו  בפועל , מרשותו  הדבר  את  מוציא הוא 
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כמו בעתיד , דבר לתת  להתחייב  בדעתו גומר אינו אבל 

ערבות . בקבלת

יש הקטן, את  לפתות  בקלות  וניתן מאחר כי  שהוסיפו ויש 

ולא ושכנוע פיתוי מחמת  כערב לשמש  שהסכים  חשש 

ממונות בדיני אחרים שבתחומים  ואף עצמי . דעת  משיקול

לטובתו, תקנה  זו הרי  הקטן, למעשי  תוקף  חכמים  העניקו 

לתת סיבה  אין אבל ולהתפרנס , במסחר להשתלב  שיוכל כדי 

תועלת  כל  מכך לו  שתצמח  בלי  שנותן  לערבות  (סמ"ע תוקף 

סקמ"ה) רלה סי' .חו"מ

קבלן ' 'ערב להיות  עצמו  על  שקיבל  קטן על ולגבי  (המקבל

החוב  את קיבל וכאילו הלווה, את שתבעו לפני גם אליו לפנות שיוכלו עצמו

בעצמובעצמו), שלווה  הקטן  שהרי  חלה  שהערבות אומרים  יש 

לשלם ה"י)חייב לעיל כאילו(כמבואר נחשב קבלן' 'ערב והרי 

ההתחייבות אין זה  באופן  שגם  אומרים  יש  אך בעצמו, קיבל

הוא ולכן  בפועל הנאה  לידו  הגיעה  בהלוואה  כי חלה,

לידו הגיעה  לא למעשה  הרי כאן אולם  עליה, לשלם מתחייב 

תוקף אין  מצדו ההתחייבות לקבלת  ואילו  ספר הנאה , (ראה

שם) תרומה ובגידולי מא, א, לה שער .התרומה

נובע קטן  מצד ערבות  בקבלת והחיסרון מאחר  מאידך,

איזו לקטן  נגרמת  אם  תמורה , ללא  משתעבד שאינו  מכך 

הערבות  קבלת  ידי  על הנאה שכר)טובת כך על שמקבל –(כגון

תחול  אכן שאירע)הערבות  מ"ש ד"ה עט סי' ה, מהדורה ומשיב .(שואל

á"ôùú'ä ïñéð á"é éòéáø íåé בשעורים' לו והודה בחטים 'טענו

:È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰éì Lé íéhç øBk'¦¦¥¦
éîcî óà øeèt Y 'íéøBòN øBk àlà éãéa Eì ïéà' ,'Eãéa§¨§¥§§¨¦¤¨§¦¨©¦§¥

.'íéøBòN Eãéa éì ïéà' :Bì øîBà òáBzä éøäL ;íéøBòN§¦¤£¥©¥©¥¥¦§¨§§¦
בהם ? הודה  והרי שעורים , הנתבע  ישלם  לא  ולמה 

רש "י פטור)פירש  ד"ה ב לה, קמא תבע(בבא לא  שהתובע  כיון  :

לו. מחל כאילו זה  הרי שעורים ,

טוֿטז)והרא "ש  סי' פ"ג לאדם(שם יש  כאשר גם זה: על  תמה 

וכשתובע אחת בפעם  אותם  תובע  הוא  אין  תביעות, כמה

כאן, ואף  תביעותיו , שאר על  מוחל  אינו אחת תביעה 

אחר . חוב  על  מוחל אינו חיטים  בתביעתו 

המרש "ל  לד)ומבאר  סי' פ"ג שלמה של לאחר(ים שגם  כיון  :

משמע חיטים , רק  ותבע  התובע חזר בשעורים הנתבע  שהודה 

שעורים . חייב  שאינו שמודה  מכך

התוספות  כתבו צריכה)וכן  ד"ה א. ו, של (סנהדרין שהפטור 

מפני אלא  מחילה, מטעם אינו  בשעורים  שהודה  הנתבע 

חיוב שאין  בכך מודה שעורים , תבע  לא  בתביעתו שהתובע 

הנתבע . הודאת ומתבטלת  שעורים ,

הלוי הנ"ל)והר "מ הרא"ש לפטור(הביאו שלישי טעם  הביא

היתה לא  שהודאתו  כיון – השעורים  מתשלום  הנתבע  את 

המחייבת הודאה  זו  אין עדים, שני בפני או דין בית  בפני

עדים') כמאה דין בעל בך ('הודאת אני "משטה לומר ויכול

בשעורים". כשהודאתי

שיש המעידים  עדים  יש  אם  הרי  זה: על  הקשה  והרא "ש 

כלשהו  חוב  הנתבע  שעורים)על או חטים דמי אם יודעים אינם אין(אך

הגמרא  ומסוגיית  בך', הייתי  'משטה  לטעון  יכול (ב"ק הנתבע 

הפטורשם) אם ואילו עדים. כשיש  אף  פטור שהנתבע  משמע 

התובע הודאת  מטעם  מחילתו)הוא מלשלם(או פטור  הנתבע 

הודה התובע שהרי  שעורים , שחייב  עדים  יש  אם  אף  שעורים 

לו ! שמחל  או  חייב  שאינו 

ערוך' ב 'שלחן סי"ב)וגם  פח סי' זו:(חו"מ הלכה כך הביא 

שעורים , מדמי  אף  פטור – בשעורים  לו והודה  חטים "תבעו

שעורים , לו חייב  שאינו התובע  הודה  כאילו  דחשיב  משום 

פטור". – השעורים על  עדים  יש  אפילו ולפיכך

á"ôùú'ä ïñéð â"é éùéîç íåé עדים  בהעדאת במקצת' 'מודה שבועת

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰,'Eãéa éì äðî'¨¤¦§¨§
Bìöà Bì Lé ïéãòL åéìò ïéãéòî íéãòå ,'íeìk éãéa Eì ïéà'¥§§¨¦§§¥¦§¦¦¨¨¤£©¦¥¤§
ìò òáMéå ,íéMîç ílLiL ,äëìä íéðBàbä ìk e÷ñt Y íéMîç£¦¦¨§¨©§¦£¨¨¤§©¥£¦¦§¦¨©©

.øàMä©§¨
חייא  רבי  דעת א)זו ג, זוז(ב"מ מאה מחברו שהתובע

שהוא מעידים  העדים  אך כלום חייב  שאינו  אומר  והנתבע 

חמישים , חייב  שאינו להישבע הנתבע על – זוז חמישים חייב

יתרת על להישבע  שחייב הטענה  במקצת  מודה  כדין

אפטוריקי  רבי  של אביו  לדעת אך א)התביעה . ה, כאשר(שם

על  מעידים  עדים  אם  גם  התביעה , כל את  מכחיש  הנתבע 

נלמד  וכך  השאר . על נשבע  הנתבע אין – התביעה  מקצת 

במקצת)מהפסוק  מודה הוא(בשבועת כי יאמר  אשר  אבדה  כל "על 

שדווקא  eitזה ", z`ceda הטענה יאמר')במקצת  אתה('אשר

במקצת עדים  העדאת  ידי  על מחייבו אתה  ואי שבועה  מחייבו 

הטענה .

חמישים שישלם  הלכה  הגאונים כל  "פסקו הרמב "ם וכתב 

חייא . רבי כדעת השאר ", על וישבע 

משנה ': ה 'לחם והקשה 

בגמרא  זה '(שם)מבואר הוא  'כי הפסוק  חייא  רבי שלדעת 

עדים בהעדאת שבועה  חיוב  למעט בא  של אינו אביו (כדברי

ב 'הודאהאפטוריקי) רק  הוא  במקצת' 'מודה שבועת  שחיוב  אלא 

הטענה ' בחיטים)ממין  לו והודה חיטים מחברו ב 'הודאה(תבע ולא

הטענה' ממין בשעורים)שלא  לו והודה חיטים של (תבע אביו ואילו .

ממין להיות  צריכה אינה  שההודאה  סובר  אפטוריקי  רבי 

עדים . בהעדאת  שבועה חיוב למעט בא והפסוק  הטענה ,

הטענה ממין  במודה  רק  הוא  שבועה  חיוב  שלהלכה  וכיון

ה"ח) פ"ג שבועה(לעיל חיוב  ממעט אינו זה ' הוא  'כי  והפסוק 

שבועה שחייב  חייא  כרבי  שהלכה מובן  עדים , בהעדאת 

פסק על להסתמך  הרמב "ם  הוצרך ומדוע  עדים , בהעדאת 

הגאונים ?
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גדול' ה 'אור מ"א)ומבאר  פ"ו :(שבועות

בגמרא אחת  גרסא שם)לפי  אפטוריקי(ב"מ רבי של אביו 

ומה הטענה , ממין  להיות  צריכה שההודאה  לסבור  יכול 

עדים  בהעדאת  שבועה חיוב  למעט בא שהפסוק (ולא שאמר

הטענה) ממין להיות צריכה זאתשההודאה ללמוד שאין רק זה  הרי

להיותweqtdמ  צריכה  שההודאה  יתכן  הסברא  מצד אבל  ,

במודה רק הוא  שבועה  שחיוב  אף  ומעתה, הטענה . ממין 

בהעדאת שבועה חיוב  שאין  לומר  מקום היה  הטענה , ממין 

התביעה מקצת על  אפטוריקי)עדים  רבי של אביו ולכן(כדעת ,

"שישלם הגאונים  של  ההלכה  פסק  על הרמב "ם הסתמך

ו השאר".rayiחמישים  על

á"ôùú'ä ïñéð ã"é éùéù íåé ממונות  ובדיני באישות 'אמתלא'

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰eàBáiL øçàî¥©©¤¨
ìBëé Bðéà Y äéìò CîqL äðBøçàä Búðòè eLéçëéå ,íéãòä̈¥¦§©§¦©£¨¨©£¨¤¨©¨¤¨¥¨
CîqL äðòhì àìúîà ïúð ïk íà àlà ,úøçà úðòèì dàéOäì§©¦¨§©£©©¤¤¤¨¦¥¨©£©§¨©©£¨¤¨©

.úøçàä äðòhä úàæa àéOäL Bîk dòîLîa Léå ,äéìò̈¤¨§¥§©§¨¨§¤¦¦§Ÿ©©£¨¨©¤¤
בו וחזר ממון לו שחייב לחברו במודה  הפוסקים נחלקו 

בכך  הודה  מדוע  הסבר  ונתן נכונה , אינה שהודאתו וטען 

מתקבלת ? חזרתו  האם  מלכתחילה .

במשנה מצאנו דומה , לשאלה  א)התייחסות  כב, :(כתובות

חזרה מכן  ולאחר  נשואה  שהיא דין  בית  בפני שהודתה  אשה 

מלכתחילה מדוע  הסבר  ונותנת  פנויה , שהיא  וטוענת בה 

פנויה . שהיא  לטעון  נאמנת היא  הרי – נשואה  שהיא טענה 

בדיני להודאה  מכאן ללמוד ניתן האם הפוסקים ונחלקו

ממונות :

הלוי מהר "ש  כֿכא)בשו "ת  סי' בממון(ח"א שגם  כתב 

ערווה באיסור הקלו אם קל ֿוחומר: והדברים  חזרה . מועילה 

הקל. בממון  כל ֿשכן החמור,

חסון המהר "א א)אך  פ, החושן בקצות דבריו לחלק(הובאו כתב 

מפקיעה אינה  נשואה  שהיא  מהודאתה  בה שחוזרת  אשה  כי

בא ממון  של מהודאה  החוזר אך אדם , אף של זכותו  את 

השני של זכותו  את  לו)להפקיע  חייב הוא הראשונים דבריו פי (שעל

בכוחו. אין  וזאת 

הלוי מהר"ש  שם)ובשו"ת  כב מוכח (סי' שכדבריו  כתב 

ובאו דין בבית  טענה  שהטוען זו בהלכה הרמב"ם  מדברי

אחרת לטענה  להשיאו  יכול "אינו  דבריו , את  והכחישו עדים 

dilr jnqy dprhl `lzn` ozp ok m` `l` שעל מפורש  הרי ."

בו ! לחזור יכול אמתלא ידי

החושן' ה 'קצות  לשון(שם)אך  דיוק  מתוך זו  ראיה  דוחה 

עליה , שסמך לטענה  אמתלא  נתן  כן אם  "אלא  yieהרמב "ם
zxg`d dprhd z`fa `iydy enk drnyna, כלומר ."dxfg

באפשרותו  אם  רק מועילה  הראשונה  `zמהטענה  xiaqdl
mipey`xd eixacבאפשרותו אין  אך  היטב , הובנו שלא  ולטעון 

אמת , שאינה טענה שטען ולומר  הראשונים  דבריו את  לבטל

אמתלא . לכך כשנותן  אף 

á"ôùú'ä ïñéð å"è çñôä âç ùãå÷-úáù מחאה? מועילה מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äçnL éøä£¥¤¦¨
àì' ,øîàéå ïáeàø ïòèé àì äî éðtî Y ä÷Bçø äðéãîa ïBòîL¦§¦§¦¨§¨¦§¥¨Ÿ¦§Ÿ§¥§Ÿ©Ÿ
...Bì ïéøîBàL éðtî ?'éøèLa øäfàL éãk ,éa äçnL ézòîL̈©§¦¤¦¨¦§¥¤¤¨¥¦§¨¦¦§¥¤§¦

éìà òébäL ä÷æçìL CBúa Ea äçnL zòãiL ïåéëå ;øácä EL £¨¨¤¦¦©¥¤©¨¨§¥¨¤¨©§¨¤¦¨§§¨Ÿ
zãñôä äzà ,Ba zøäæð àìå øèL Eì äéä úîàa íà Y íéðL̈¦¦¤¡¤¨¨§§¨§Ÿ¦§©§¨©¨¦§©§¨

.'Eîöò ìò©©§§
הבעלים יכולים  שלו, שאינה  בקרקע  מחזיק  אדם  כאשר 

ואם מחאה , ידי על  הפולש  של  שנים ' ג' 'חזקת  את  לבטל

– שלו  שהנכס  והכריז מחה  שמעון  אך בנכס  החזיק ראובן

חזקה  ראובן של חזקתו  א)אין לח, בתרא (בבא

הרשב "ם  מחאה)ומפרש  ד"ה הויא(שם בפניו  שלא "...מיחה :

המחזיק ידע  לא ואפילו לאזניו , לבא  הדבר יכול שהרי מחאה ,

כהוגן". זה שמיחה  מאחר חיישינן , לא  מערער  של  מחאתו 

התוספות  דעת  מחאה)וכן ד"ה א מ, יתברר(שם "אפילו  שכתבו 

החזקה". לבטל מהני מחאה, המחזיק  שמע  שלא  לנו

ה 'מרא שבשתיקת  הראיה  את  מבטלת  המחאה  כלומר ,

גם ולכן  בקרקע , המחזיק  של הבעלות  מבוססת  שעליה  קמא'

סוף כי  בטלה  החזקה  המחזיק , לאזני  הגיעה  לא  המחאה  אם 

שתיקה . כאן הייתה  לא סוף 

ויאמר ראובן  יטעון לא  מה  "מפני  כותב : כאן הרמב "ם  אך

שאומרים מפני  בשטריה , שאזהר כדי בי  שמיחה  שמעתי לא 

אחר, חבר לו יש  והחבר חבר , לו  יש  חברך – ribdyלו dwfge
xacd jil`באמת אם  שנים , ג' בתוך בך שמיחה  שידעת  וכיון 

עצמך ". על  הפסדת אתה בו  נזהרת ולא  שטר  לך היה

חזקה יוצרת  אכן בקרקע ישיבה הרמב "ם  שלדעת הרי

דינו לבעל יש  עדיין בה , מוחזק  בקרקע היושב אם  שגם  אלא

על  המעיד שטר לך אין מדוע שלך הקרקע  אם לטעון: מקום 

אי שוב  שנים , ג' בקרקע  ישב  שאם חכמים תיקנו ובזה  כך ?

אין שנים  שלוש  שאחרי  כיון שטרך, היכן כנגדו  לטעון אפשר

המכירה . שטר  על לשמור צורך 

הקרקע על הבעלות  לגוף נוגעת  אינה המחאה  זה ולפי 

כדי שטרך ', 'היכן  המחזיק  כלפי הצדדית  לטענה אלא

שטרו. על לשמור יזהר בקרקע  שהמחזיק 

(my a"a xteq mzg iyecig d`xe ,xn d"c .a,gl a"a ,c"ix 'qez)

איך שייך שיהיה אצל בני ישראל עניין של גלות?
ממאמר י"ב ניסן, ה'תשכ"ז
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á"ôùú'ä ïñéð 'è ïåùàø íåé

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
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 ÏÚ·Ï 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 ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ 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

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ 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 Ô·e‡¯16ÔBÚÓL ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ¯ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ ,‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ - Û¯ËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c18Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁ¯Ë ‰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 ÔBÚÓL19Û¯BË 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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
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 ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰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 שתי 25)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

.‰Ô¯ÎÓ26˙Á‡ ˙·a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈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 Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡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

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
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¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈
ÔÓ ÔÈ·Bb 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 ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«

ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ
ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿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 Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,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 שהרי 50)פי
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ 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¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡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 ואףֿעלֿפי

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 (בבא6ֿ)ראה 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∆»…

.ÔB¯Á‡ ‡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 - ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa ·BÁ ÏÚ·Ï ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï -12BÏ ‰˜ - ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14- ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙B·BÁ 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 בכסףֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
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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)הכסףֿמשנה 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 ˙B¯ËL¿»∆¿«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  "ואףֿעלֿגב 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 ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ 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 - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰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 .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰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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הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן
ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ 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»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe 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,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„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 Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ 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‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·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‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«
ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«
‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰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 Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»
˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«

?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»
Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ 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 Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿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 d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ 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 כדי 5)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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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

.·˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ 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

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ 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 Á·MÓ ‰·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 ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·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"
[במגידֿ 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 B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ 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. ∆»»

ראוי 48)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
מבעלֿ 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'
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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‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ 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,
שטעותֿ משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.Ê·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ 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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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
Á·L ¯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)].

á"ôùú'ä ïñéð 'é éðù íåé

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר

שומא.

.‡B¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰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‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ 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‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

ãycew zegiyn zecewpã

."`ed jk aegd ziiab xcq"

הדיין... טעה ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין

חוקיו  ליעקב, דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
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קמה dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לישראל  אומר הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו
מלוה  דכתיב "מאי בבא־בתרא בגמרא ומפורש לעשות".
כביכול, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה'
שזה  כתב הזקן אדמו"ר ובשו"ע מלוה". לאיש לוה "עבד
שהצדקה  מאמינים בני מאמינים אנו "בשגם באמונה עיקר
וגמולו  דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה הלוואה אלא אינה

הזה. בעולם בכפליים לו ישלם
תחילה, שיתבענו שצריך הוא כך החוב גביית וסדר
את  לתבוע ישראל צריכים שבגלות, הכוונות כל שלאחרי
אלקים  מתי "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף
עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל, ואחד אחד לכל הנוגע
בגאולתם  תלויה השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי

שבותך  את אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, ופירש של "
שרויה  שהשכינה כיון אלא והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י,
לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין גלותם בצרת ישראל עם
בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
הגאולה  את להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית
(.ai oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

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 ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆
ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - 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·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰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 Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)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 ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 ˙È·Ï ‡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 ,e¯Ó‡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„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…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

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰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 BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»

,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ 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 B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰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
אולי 45) 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 כדי 48)- 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 - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯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 Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ 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„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿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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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»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡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 „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰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 ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ 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¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰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 ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ
BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»

¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈
‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»

- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ
‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c 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 כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ 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 ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙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 ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰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 ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡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).

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שטרי 1) 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 È¯ËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt -4Û¯BË È¯‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ¯ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰¯Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ÔÓfÓ Ba Û¯ËÈ ‡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 È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË 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 ewL15¯Lk -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

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ 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

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰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 Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»
ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „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‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««ƒ

¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L28‰¯Á‡˙Â : ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«¿ƒ¿«¬»
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k29ewL ÌBÈ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿∆»

ÔÎÂ .‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba30ÈÓ ¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ
ÌÈ„Ú‰ e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»≈ƒ
‰¯ÒÓpL ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»∆ƒ¿¿»

.Ô„È ˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba»≈∆»»∆»¿¬ƒ«»»

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

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡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 Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
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Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»
B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…

ÔBÚ¯t‰ 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 בעליֿחוב 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

.Á¯ÎnL 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 Û¯BË43ÔÈc 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 לשני 42)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

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆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≈¿≈»
Û¯ËÏ 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 Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««

BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿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 Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ 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.ÂÈL¯BÈ ‡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˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„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‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰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¿«
Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

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 B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ

Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï 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
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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 כשאיֿאפשר 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

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡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 ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -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

.„È·BÁ ¯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

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙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‡¯83·zÎÈ - ‰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

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆

·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…
.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬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 אףֿעלֿפי
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‰ BÚ¯t ‡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 שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ביתֿדין נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
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·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰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¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬
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ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡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. לשטריֿחוב
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 בעל6ֿ)אין 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‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯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

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙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 ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆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‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«

˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»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«»¿∆»
È·BÁ 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
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ
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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„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
אלאֿאםֿ 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˙ec¯Ó ˙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‡M¯36„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 Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡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˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆

ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. 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 e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»

ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ
˙B¯B„ e·zÎÈ49. 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 ואףֿעלֿפי 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¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ 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¿
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‡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¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ

˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ 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,
ובכסףֿמשנה  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 ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡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 B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ 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 Èz¯ÎÓ :¯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 ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי

á"ôùú'ä ïñéð à"é éùéìù íåé

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜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‰ ÔÈ·Ï 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

.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ
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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. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

t"r` ...axr eze` eyr oicÎzia m` oke ...axrd carzyp"
."oicÎzia edepin`dy d`pd el yie li`ed ...ecin epw `ly

אם  רק הוא קניין בלא הערב שיעבוד הרמב"ם, לשיטת
על  הנאה לו ויש הואיל ערב, אותו עשו בית־דין

בית־דין, שהאמינוהו
מעות, מתן אחר ערב הריני ואמר המלוה האמינו אם אבל
משעבד  אינו כי א' בהלכה שכתב כמו קניין בלא ערב אינו
הבבלי  כשיטת והוא המלוה. שהאמינו ההנאה בגין עצמו

יוסף' וב'נמוקי גרשום' ב'רבינו שהתבארה בבא כפי (סוף

אלא בתרא) הערב את לשעבד יפה כוחה אין זו שהנאה
בפועל  ממון ומחסרו פיו על ממון שהוציא בגלל שרק
חוב  על בשוק הלוה את שחנק במלוה ולכן משתעבד,
מכיון  אשלם" ואני לו "הנח ואמר חברו ובא לו שחייב
על  ש"לא כיון בפועל ממון חסרו ולא מחסרי" מידי ש"לאו

קניין. בלא משתעבד אינו הלווהו" אמונתו
שהמלווה  בזה לערב שיש ההנאה הירושלמי לשיטת אבל
משתעבד  ב"חנוק" ולכן לשעבדו, בלבד בכוחה יש מאמינו

קניין. בלא גם
(23 'rd 148 cenr y"ewl it lr)

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 B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡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 Ú¯Ù ‰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 Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡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 Ú¯tÈÂ ,‰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 Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt 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 ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
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לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה
הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - 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»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."aiig ecin epwe axr a`d did m`e"

קנין ללא משתעבד בנו לגבי ב.)אבא קעד, בתרא אבל (בבא
ב'לקוטי  ומבואר דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת
ערב  הוא אחד, ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה'

בזה. זה ערבים שכולם ישראל מכל יותר חבירו בעד
(41 'rd 150 cenr e"kg y"ewl it lr)

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 Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)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 e·iÁL 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.L¯t ‡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 Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙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
ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
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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 Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú 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

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡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

.ÔÈ·nÏ 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‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰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 ‡È·È ‡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‰‡ Á¯aL 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

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
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 B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL 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 e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰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 ורבי 11)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‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰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 .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰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

.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



deleקנח deln zekld - mihtyn xtq - oqip `"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„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‰ ˙‡ Ú·Bz ‰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 (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡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 B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
(מגידֿ ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««

ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·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‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«

·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈
‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«

Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«
.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - 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
מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות
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הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,
שם. בירושלמי, אמרו בבבא34ֿ)זה 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 אףֿעלֿפי
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 חפצי 41)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

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡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 z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»
ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»
Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«

˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬
ÔBÓn‰49. «»

אףֿעל47ֿ) 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

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙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 אףֿעלֿפי
- 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 בבבא53ֿ)מכירה שאמרו ממה נלמד זה
אלאֿאםֿ השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»
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BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿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‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - 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 על58ֿ)השתעבדו 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

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
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 ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL 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 ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa 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 ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡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 - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»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

שטריֿחוב  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 אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
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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
[במגידֿ קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk 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, [בכסףֿמשנה 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 ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈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˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡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

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ 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 ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו 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

.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
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¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó 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 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰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 CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈
¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡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 ‰ËÈL45¯ËL 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 ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ 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 CÈ¯ˆ - 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
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a 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

.Ë¯ËL55Ì‡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 ,‰ˆ¯iM∆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

.È¯ËL60Ìeiw‰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 ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜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

ואףֿעלֿפי  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

.‡È¯ËL64;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»«¿
ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈

ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈
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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

.·È¯ËL69.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 ,‰ˆ¯iM ‰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 :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó 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 ÏÎ·e 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.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „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

.„È¯ËL79‰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 .B¯·Áa 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‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»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 ÔBzÁz·e ,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 שהרי 81)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‰ ·e·Ê ‡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 e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e 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 ראשי88ֿ)שם.
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 בכתבֿיד
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

כסףֿמשנה]. 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
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
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פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות
"וזוז". המילה את ומשמיט

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡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 ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈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‰¯e¯a ‰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 אףֿעלֿפי 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˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ 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¿«¿∆¿…∆

á"ôùú'ä ïñéð á"é éòéáø íåé

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ

ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈
e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»

Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.·:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
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מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן
ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה

לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו

ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב
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אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף

יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
הקדושֿברוךֿ כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
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¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈
Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).

טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»
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ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ

Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…
˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ

BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,
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.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא

ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
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˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«
È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…

.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב

משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז
אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»
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לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים

מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

ובמשנה12ֿ) וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
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אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰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¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
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תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה

שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ

‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
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חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן

אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -
מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום

(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו
כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין

מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)
כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

á"ôùú'ä ïñéð â"é éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
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מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:
משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,
שחייב  פשיטא חמישים פרעתי טען שאם חמישים, אלא

שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»

Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
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שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈

˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ - »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ - ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
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˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«
ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈
Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
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אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו

חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז
לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו לבית36ֿ)כתוב השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
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הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם
אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען

'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»
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ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ואףֿעל59ֿ)ביתֿדין

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«

BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ

Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
שבעלֿ וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
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וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»

‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא

על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ

;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
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בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
ÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚ»«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ

BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…
ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

á"ôùú'ä ïñéð ã"é éùéù íåé

ׁשביעי  1ּפרק
orhpeorFh'ld-mihtynxtq

¤¤§¦¦
¦§¥§¦§̈

ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר
צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי
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קפג orhpe oreh 'ld - mihtyn xtq - oqip c"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈

‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»
.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
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B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ
.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆

˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈

ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,

מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ

‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»
‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…

Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. שם.63)אותה גמרא
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…

Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון

(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים אף13ֿ)אגדה)
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
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טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...oica lecb xwir df xace"

כ"כ  ולהפליג להאריך דרכו אין שהרי לשונו, להבין וצריך
עניינים: ארבעה בו ולמנות מסוים כלל של בחשיבותו

למוצאי  הוא "ברור טעם" של "דבר בדין" גדול "עיקר
שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
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עניינים, ארבעה וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם,
הדיוק. ובתכלית קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט
את  לבאר המפרשים התעכבו לא מדוע תמוה וביותר

בש"ס. מראה־מקום שום לו שאין זה לשונו
שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש

השכל: בהשגת
כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.

" - חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."
בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.

" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "
סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע השקלא־וטריא, אריכות לאחרי ג.
" - zrcdהענין i`venl `ed xexa כח ידי על שנעשה - "

שבשכלו. הדעת
יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.
- בפועל הדברים בקיום גם ועל־דרך־זה ממקומו, להזיזו

"feli `le."
שדין  משמע הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
ארבעת  בכל התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה

פרטיו.
מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועל־פי־זה
שהרי  בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
"נתברר  להיות שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת

להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו
הכי  בתוקף הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
ובלשון  מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול
מקומות  שמצינו ומה היא". סברא קרא, לי "למה הידוע
בתוקף  חלישות על הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב
עד  כ"כ פשוט שהדבר כאן מה־שאין־כן בשכל, ההנחה

במקור. צורך שאין
למעלה  מלמטה האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
למסקנה  האדם מגיע ושקלא־וטריא פלפול של שבדרך
הדבר  הונח שמלכתחילה למטה מלמעלה והשני מסוימת.
אם  גם זה ובאופן שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו
אין  הבנתו, על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא לא
על־דרך  סברתו, נכונות על דעתו בתוקף מאומה משנה זה
תשובות  לו היו שלא כיון רב" ש"שתיק בגמרא שמצינו

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל ששאלוהו, השאלות על
כמה  עד להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
ישנו  לא שבעולם הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח

זה. בעניין דעתו את
בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום
שממנה  שכלית ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:

אחרי  בא בספרו הלימוד כי ית', ויראתו לאהבתו  בא האדם
אודות  לדבר צורך שאין ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד
ידיעה  גם שתהיה הוא הקב"ה של רצונו אבל האמונה. ענין
צריכה  שלכל־לראש הדברים, סדר זהו כי שכלית והבנה
שמגיעים  עד השכלית, הידיעה אח"כ ורק האמונה להיות
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם בסיום למוזכר
והסברה  בהבנה כלל צורך יהיה לא שאז ה'" את לדעת
מהקב"ה  היא חיותם שכל ירגישו הנבראים כל כי  שכלית
שהוא  המרגישים שבים הנבראים כמו מכסים" לים "כמים

חיותם. מקור
להיות  צריכה שקודם הפוך, הדברים סדר הזה בזמן אבל
מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(eh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
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B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»
ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ

Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈
ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ

,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»

ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈
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¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈

E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
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לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` ilka oifge` eidy mipy"

בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות
על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראות שהמצוות וכידוע המצוות, עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
את  לקבל כדי שלי" "כולה שיטען יתכן ואיך פרס, לקבל
שמוכן  השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר? כל
שלא  להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את להביא

ברמב"ם. כמבואר אמת, דבר על אפילו להישבע
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר, לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(fh oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל

שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים
- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.

במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם
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שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
[במגידֿ כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
"אםֿתמציֿ שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
כאםֿ לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)

שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

á"ôùú'ä ïñéð å"è ÷"ù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ
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dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
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מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה
משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו

שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו
מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆

ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור
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בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין

יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
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אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף

מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי
רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
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- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה

ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך
הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי

מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
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א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא
באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא

שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»

ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי
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שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,

פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»

‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
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כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען
"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

תקנת 1) למפרע, מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר

כל  וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים
כתמים  הכשר מהגויים, או ישראל מבין הבאים הכתמים

דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים,

.‡Ô˙ÚL Ôic ÌÈL Úa¯‡2.Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â «¿«»ƒ«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«
‡È‰ BÊ È‡ .‰˜Êe ‰Ïe˙·e ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿À∆∆¿ƒ»¿»¿≈»≈ƒ
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d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ3˙¯aÚÓ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ . ¿À∆∆ƒ∆À«À»»»¿»¿∆¿«¿À∆∆
Áe¯ ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯Â4BÈ‡L ¯·„ B‡ ¿»¬»»¿««»ƒƒ»«»»∆≈

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - „ÏÂ5¯Á‡Â Ìc ‰˙‡¯ .d˙ÚL di„Â »»¬≈¿∆¿»»¿«»¿»»»¬»»¿««
d¯aÚ ¯k‰ Ck6ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - »À«À»»¬≈¿«¿»¿«¿≈«¿»

‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ Ïk ?‰˜ÈÓ ‡È‰ BÊ È‡ .ÌÈLp‰«»ƒ≈ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»»
B‡ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a da ˙Ó elÙ‡ .‰„l‰ ÌBiÓ L„Á…∆ƒ«≈»¬ƒ≈¿»¿¿«∆
Ï·‡ .d˙ÚL dic - ‰˜ÈÓÏ e‰˙˙ B‡ e‰˙ÏÓbL∆¿»«¿¿»«¿ƒ¿ƒ»«»¿»»¬»
‰˜ÈÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒ¿«¿»»…∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»

- ˙ÎÏB‰ÂBÊ È‡ .ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ ¿∆∆¬≈¿≈»¿«¿≈«¿»«»ƒ≈
˙Ïe˙a .‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk ?‰Ïe˙a ‡È‰ƒ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»¿«

ÌÈÓc7ÌÈÏe˙a ˙Ïe˙a ‡Ï ,e¯Ó‡8elÙ‡ ?„ˆÈk . »ƒ»¿…¿«¿ƒ≈«¬ƒ
ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯Â ˙‡O9‰˙‡¯Â ‰„ÏÈ B‡ , ƒ»¿»¬»»≈¬«ƒƒ»¿»¿»¬»

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰„Ï ˙ÓÁÓ Ìc»≈¬«≈»¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿«À¿»
‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊ È‡ .d˙ÚL di„Â¿«»¿»»≈ƒ¿≈»…∆»¿»∆»
È‡Â .Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ»¿ƒ¿»¿…»¬»»¿≈
dÏ ˙B‡¯B˜ ‰È˙B¯·ÁL Ïk ?d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ‡È‰ BÊƒ»¿ƒ¿»…∆«¿∆»¿»

˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰ÈÙa ‰˜Ê10LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú . ¿≈»¿»∆»¿≈»«¿∆∆»¿»∆»»
˙BBÚ11˙BBÚ LÏL ‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ e¯ÊÁÂ ,‰˙‡¯Â¿»¬»¿»¿¿»¿»∆»»

¯˙È B‡ ˙BÁt B‡ ˙B¯Á‡12ÏÎk ‡È‰ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ¬≈»»≈¿»¬»¬≈ƒ¿»
.Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓe ÌÈLp‰«»ƒ¿«¿»¿«¿≈«

ה).2) הלכה ג פרק למעלה (ראה למפרע טמאות אינן
העובר 3) שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שם

העיבור. תחילת אחר חדשים שלושה שלפוחית 4)היא
רוח. אומרים 5)מליאה אנו ואין מעוברת בחזקת

העיבור. את הפסיקה לראייתה.6)שההפלה סמוך
כן.7) לפני דם ראתה נבעלה.8)שלא מחמת 9)שלא

בתולים. דם הם והדמים שהיא 10)בעילה, פי על ואף
יום.11)מתביישת. שלושים היא העונות 12)עונה ימי

הראשונות. העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא

.·‰Ïe˙a13˙ÚÙBL elÙ‡ Ìc ‰˙‡¯L14‰Ú·L Ïk ¿»∆»¬»»¬ƒ««»ƒ¿»
˙ÙÏB„ B‡15˙Á‡ ÌÚt BÊ È¯‰ -16‰˜ÒÙe Ìc ‰˙‡¯ . ∆∆¬≈««««»¬»»»¿»

.ÌÈÓÚt ÈzL BÊ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿»¬»¬≈¿≈¿»ƒ

דמים.13) הפסק.14)בתולת טיפה 15)בלי אחר טיפה
ניכר. הפסק שעתה.16)בלי ודיה

.‚dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ˙˜Èz17ÌÚt Ìc ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï ƒ…∆∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»»««
˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ ;d˙ÚL dic - ‰iLe ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»«»¿»»»¬»««¿ƒƒ

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ -18ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú] .19 ¿«¿¿«¿≈«»¿»∆»¿»√»ƒ
[d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â20‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿««»»¬»«»¿»»»¿»∆»¿»

e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á√»ƒ¬≈ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
‰‡nËÓ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»¿«¿»

Ú¯ÙÓÏ21. ¿«¿≈«

טרם 17) או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
בתורת  הרשב"א מסוים. במקום שערות שתי לה שצמחו
דינים  טעם מפרש כאן) משנה הכסף (מביאו הארוך  הבית
לה  אין לראות זמנה הגיע שלא תינוקת סתם ואומר: אלה
מעיד  שאינו מקרה זה הרי אחת פעם ראתה ואם נידות דמי

ואינה  כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה, שינוי על
פעם  כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת
שאינה  להן שקדמה הראשונה על השתיים מעידות שלישית

נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה או 18)מקרה לעת מעת
שתי  אבל שלישית, בראיה והמדובר לפקידה. מפקידה
פי  על אף שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות הראיות
מפני  דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר
בתינוקת. בה הקילו התורה מן אינה למפרע שהטומאה

דמיה.19) נסתלקו אומרים אנו ראיה, נידונה 20)בלי
ראשונה. הראיות 21)כראיה שתי אבל השלישית, בראיה

למפרע. מטמאות אינן הראשונות

.„‰BL‡¯ ÌÚt ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ˙˜Èzƒ…∆∆ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»««ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰iL ;d˙ÚL dic -22e¯·Ú . «»¿»»¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈«»¿

ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ23dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â »∆»¿»√»ƒ¿««»»¬»«»
d˙ÚL24¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿»»»¿»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿««

Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰˙‡¯ Ck25. »»¬»¿«¿»¿«¿≈«

עשרה 22) משתים כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע אם
נידה  דמי שערות, שתי לה וצמחו ולמעלה אחד ויום שנים
לדבר  בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה  מצויים

זה. בפרק א שבהלכה דמים בתולת היא וזו ללא 23)זה
לנידות 24)ראיה. עדיין הגיעה שלא מוכיח הזה ההפסק

שלה.25)קבועה. וסת הוא שכך אנו אומרים

.‰ÌpÓÊ ÚÈb‰L ‰Ïe˙·e ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿»∆ƒƒ«¿«»
ÌÚt e‡¯ ;Ô˙ÚL Ôic - ‰BL‡¯ ‰i‡¯ e‡¯L ˙B‡¯Ïƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«»¿»»»««
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ - ‰iL¿ƒ»¿«¿¿«¿≈«¿»«»ƒ¿∆≈«¿

Ò‡a ‰BL‡¯‰ e‡¯ Ì‡Â26.Ô˙ÚL Ôic ‰iMa Û‡ - ¿ƒ»»ƒ»¿…∆««¿ƒ»«»¿»»

באונס 26) שראייה פי על אף נבהלה. או שקפצה כגון
דמים. סילוק מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה,

.Â‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ Ìc ‰˙‡¯L ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»∆»¬»»¿»¿»∆»
e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
,‰iL ÌÚt ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»««¿ƒ»
˙B‡nËÓ - ‰BL‡¯ ‰i‡¯Ï ˙ÈLÈÏL ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿«¿

Ú¯ÙÓÏ27¯‰Ë Ìc ¯Á‡ Ì„ ‰‡B¯‰ .28ÌÈ¯OÚ CB˙a ¿«¿≈«»»»«««…«¿∆¿ƒ
˙BÚL Úa¯‡Â29Û‡ ,d˙ÚL dicL ÏÎÂ .d˙ÚL dic - ¿«¿«»«»¿»»¿…∆«»¿»»«

˜c·zL ‰ÎÈ¯ˆ - Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿…
;˙ÁaLÓ - ˜c·Ï ‰a¯n‰ ‰M‡ ÏÎÂ .„ÈÓz dÓˆÚ«¿»»ƒ¿»ƒ»««¿»ƒ¿…¿À««
‰˜È„a‰ ÔÈ‡L ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ ‰cp‰ ÔÓ ıeÁƒ«ƒ»¿∆∆««…«∆≈«¿ƒ»

ÌeÏk Ô‰Ï ˙ÏÚBÓ30. ∆∆»∆¿

או 27) מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה
שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה
עליה  עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
בראייה  ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש
כפירוש  לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה אבל ראשונה,

יום 28)רש"י. עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם
נקרא  שמונים עד נקיבה ללידת עשר חמישה ומיום ארבעים

מטמא. ואינו טוהר טוהר.29)דם דם ימי שנגמרו משעה
נשארת 30) היא כלום תמצא לא אם אפילו נידות בימי
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טהורה  היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה,
מיותרת. הבדיקה ולפיכך

.Ê˙B˜„Ba ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ ˙B·Ï Ô‰Ï ewz ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿
˙È¯ÁLa ,ÌBÈ ÏÎa ÔÓˆÚ31ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ «¿»¿»¿«¬ƒƒ¿≈¿»∆

˙È·¯Ú32˙È·¯Ú·e ,33˙È¯ÁL ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ34ÏÎÂ . «¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿»∆«¬ƒ¿»
‰Óe¯z ˙ÏÎB‡35‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡L ‰ÚLa ˙˜„Ba36, ∆∆¿»∆∆¿»»∆∆∆ƒ¿»

˙¯·BÚL ‰ÚLa ˙˜„Ba ‰M‡ ÏÎÂ37d˙hÓ LnLÏ ¿»ƒ»∆∆¿»»∆∆∆¿«≈ƒ»»
˙B¯‰h‰ ÈtÓ38˙B¯‰Ëa ˙˜ÒBÚ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈«¿»¬»ƒ…»¿»∆∆ƒ¿»

LiL ÌÈLp‰ ÏkL ;dÏÚ·Ï ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ -≈»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»∆»«»ƒ∆≈
˙ÒÂ Ô‰Ï39Ô‰ÈÏÚ·Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa -40e¯‡aL BÓk , »∆∆∆¿∆¿«»√»¿«¿≈∆¿∆≈«¿

.‰c ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ»

לבדוק.31) תבדוק 32)צריכה לא אם שעבר, הערב
הטהרות  כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית

האחרונה. הבדיקה אחר בודקת.33)שעשתה
היום.34) במשך בהן נישאה 35)שנגעה שלא כהן בת

הכנענית. ושפחתו כהן אשת ללוי, או וטמא 36)לישראל
תרומה. לאכול תשמיש.37)אסור לפני שם 38)כלומר,

תשמיש  אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא,
חייבוה  תשמיש מחמת דם ראתה שמא הטהרות, מפני

תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם קבוע 39)לבדוק זמן
נידות. דם קבוע 40)לראיית וסת לה שאין שאשה משמע,

וכן  בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת
ט. הלכה ביאה איסורי מהלכות ד בפרק בפירוש רבינו פסק

.ÁÔ˜¯ÙÏ eÚÈb‰ ‡lL Ï‡¯OÈ ˙Ba ˙˜ÊÁ41˙˜ÊÁa ∆¿«¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿«
‰¯‰Ë42eÚÈb‰MÓ Ï·‡ ;Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â , »√»¿≈«»ƒ¿»¬»ƒ∆ƒƒ

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ Ô˜¯ÙÏ43.Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»

הלכה 41) למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע שלא
דבר.42)ד. לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

הבחינה 43) ולא נידות דם ממנה זב שכבר אנו, מניחים
שאינה  זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר

אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה

.Ë˙L¯Á‰44,ÈÏÁa dzÚ„ ‰Ù¯ËpL ÈÓe ‰ËBM‰Â «≈∆∆¿«»ƒ∆ƒ¿¿»«¿»¿…ƒ
Ô˙B‡ ˙Bw˙Ó ˙BÁ˜t Ô‰Ï LÈ Ì‡45el‡ È¯‰ - ƒ≈»∆ƒ¿¿«¿»¬≈≈
.‰Óe¯˙a ˙BÏÎB‡¿ƒ¿»

כשוטה.44) ודינה מדברת ואינה שומעת אינה
טבילה.45) צריכה היא אם אותן ומטבילות בודקות

.ÈÌÈÓ˙k‰ Ïk46Ï‡¯OÈ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰47˙˜ÊÁa - »«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆¿«
˙˜ÊÁa - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿«»ƒƒ≈»¿≈»ƒ¿∆¿«

ÔÈ¯B‰Ë48‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë - Ï‡¯OÈ È¯Úa ÌÈ‡ˆÓp‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ∆…
ÔÈÚÈˆÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÓ˙k CÈÏL‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿≈∆∆»«¿ƒƒ

Ì˙B‡49- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë50˙Èa ˙B·È·Òe ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰‡Óh‰51e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ÔlÎÂ .52. «À¿»¿À»À¿»»¿»≈¿∆≈«¿

דם.46) כתמי שעליהם מבין 47)בגדים שבאו ראינו
שגזרו 48)ישראל. פי על אף כתמיהן, על טומאה גזרו לא

ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן יש 49)על ולפיכך

הם. גויות שכתמי מוצנע.50)להניח מקום שהם
שם).51) (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד חדר
הוא,52) הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק

מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא
טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰Ú·L »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
- ¯·Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ ¯·Ú ÔÈa - Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

¯B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È¯‰ - ÏÏk ¯·Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
¯Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡Â ;Ú·∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa ¯·k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ e¯·ÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk - È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .¯k BÓeM¯L∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B¯‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
כן  ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה? צריך  למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו

.·È„·‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
Ì‡ :Ú¯Ê ˙·ÎL Ba ‰„·‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰Ú·Lƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ

L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba -58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59- »»»»¿¿««¿ƒ»»»
‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט של בחודו עובר

המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע ישן 59)הבגד בגד
לעיני 60)שנשחק. חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא

בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L Ì˙k‰ ÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â ,˙B¯‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
,˙B¯B‰Ë ‰OÚL ˙B¯‰h‰Â ,Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆∆«¿«¿»∆»»¿
B‡ Ì˙k‰ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡ ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ«««∆∆¿ƒ»««∆∆

˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰Â ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - BÈÚ ‰‰k62È¯‰L , »»≈¬≈∆∆∆¿«¿»¿≈∆¬≈
ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B¯ÈÒ‰Ï Ì˙k‰ ÏÚ „Èt˜‰ƒ¿ƒ««∆∆«¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««

.B¯‰ËÏ ‰iL¿ƒ»¿«¬

יא 61) בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי
לפני  גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו

שם. נאמרו שלא שהמדובר 62)הכיבוס, משמע מלשונו

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



ayeneרב akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oqip 'i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שנעשו  אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות
טמאות. - הטבילה לפני הכביסה אחר

.„È,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓÒ ‰ML ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Ì˙k∆∆∆∆¡ƒ»»ƒ»«¿»ƒ¿…»«
ÔBtˆ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â63˙B¯‰h‰ È¯‰ - ¯·ÚÂ ¿««»∆¡ƒ»»«¿»«¬≈«¿»

¯È·ÚÓ ÔBtv‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙B‡ÓË ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»¿≈««ƒ∆«««¬ƒ
Ú·v‰64- ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «∆«ƒ¿…∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ

Ì˙k ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰65ÈÚÈ·M‰ ¯È·Ú‰ el‡ ‡nLÂ , ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿∆»ƒ∆¡ƒ«¿ƒƒ
,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ .¯·BÚ ‰È‰»»≈∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ¿…»«

¯·ÚÂ ‰iL ÌÚt ÂÈÏÚ Ô¯È·Ú‰Â ¯ÊÁÂ66˙B¯‰h‰ Ïk - ¿»«¿∆¡ƒ»»»««¿ƒ»¿»«»«¿»
‰iLÏ ‰BL‡¯ ˙ÒaÎz ÔÈa ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ¿ƒ»

˙B¯B‰Ë67¯Á‡ ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯‰h‰ ÏÎÂ , ¿¿»«¿»∆«¬««»««
‡e‰L BzÚ„ ‰l‚Â ÏÈ‡B‰ ;˙B‡ÓË ‰iL ˙ÒaÎzƒ¿…∆¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BÓeM¯ ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»¿∆¿ƒƒ¬≈∆»≈

BÏh·iL „Ú68È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k .BÏÈaËÈÂ «∆¿«¿¿«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰ ‰Ó Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ‰‡Èaƒ»ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆»≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ C‡È‰Â¿≈««¬ƒƒ»

סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: ואם 64)רש"י
איסורי  מהלכות ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן

שם). משנה ומגיד לו הלכה שחכמים 65)ביאה מכיוון
הבדיקה. אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו

עבר,66) ולא סימנין שבעה עליו "העביר שם: ברייתא
רבי  ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן
לשנייה  ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה עבר 67)אבל
הקפדתו  אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא,
טהורים  ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא. מועילה
שהרי  הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני

יועיל]. לא שהכיבוס רוצה את 68)הוא גם שיבטל
שנשאר. הרישום

.ÂËÌ„ ‰pnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰˙nL ‰M‡‰69‡nËÓ - »ƒ»∆≈»¿»¿»ƒ∆»»¿«≈
Ì˙k ÌeMÓ70‡ÓË BÓB˜Ó ¯B˜n‰L ,71Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆∆∆«»¿»≈««ƒ
Ìc‰ ‡ˆiL72ÏÈ‡B‰ ,‰c Ô‡k ÔÈ‡Â ‰˙nL ¯Á‡ ∆»»«»««∆≈»¿≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓ˙k ˙‡ÓË ‡nËÓ - ‡ˆÈ ‡ÓË ÌB˜nÓe73Ì‡Â . ƒ»»≈»»¿«≈À¿«¿»ƒ¿ƒ
Ï‰‡a ‡nËÓ - ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰74ÌeMÓ ‡nËÓe »»¿ƒƒ¿«≈¿…∆¿«≈ƒ

Ì˙k75. ∆∆

שהוא.69) כל נידות.70)אפילו דם משום כלומר,
הטומאה.71) אב הוא בו הנמצא שנעקר 72)וכל פירוש,

לבית  ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו
ממש  נידה זו הרי לגופה חוץ יצא שלא פי על אף החיצון,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק טומאת 73)(ראה
טומאה 74)נידות. לקבל הראוי דבר כל מת. טומאת

הזיית  וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא
כמת  זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר

מת 75)שלם. ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא
שהיא  חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור

ומרכב. ומושב משכב מטמאה

á"ôùú'ä ïñéð 'é éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עד 1) בטומאתם הם לעולם והזב ויולדת זבה שנידה יבאר

ונעקר  לטהרה מטומאה לטבול שירדה יולדת ודין שיטבלו,
זכר  של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם
קטנה  זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י"ד או
דם  הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי שטבלה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב וטבלה י"א  ביום

.‡Ô˙‡ÓËa Ì‰ ÌÏBÚÏ ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿»≈¿À¿»»
eÏaËiL „Ú ·k¯Óe ·kLÓe ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe2. ¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»∆¿»«∆ƒ¿¿

‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙i‡¯ ‡Ïa ÌÈL ‰nk e¯Á‡˙ elÙ‡¬ƒƒ¿«¬«»»ƒ¿…¿ƒ«À¿»¿…
.Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - eÏ·Ë»¿¬≈≈¿À¿»»

פ"ד 2) (ראה במים" שתבוא עד תהא "בנדתה ב סד, שבת
שם). מיימוניות והגהות ה"ג, ביאה איסורי מהלכות

.·˙„ÏBÈ3‰Úa¯‡Â ¯ÎÊÏ ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·Ë ‡lL ∆∆∆…»¿»««ƒ¿»¿»»¿«¿»»
CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡¯zL Ìc Ïk ,‰·˜Ï ¯OÚ»»ƒ¿≈»»»∆ƒ¿∆««ƒ∆¿
L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓe ˙ecp‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰ - ¯‰Ë ÈÓÈ4. ¿≈…«¬≈¿««ƒ¿«≈«¿»≈
‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈa ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÓÈa ·e˙k‰ ‰Ïz ‡Ï5. …»»«»¿»ƒƒ¿«∆»¿»ƒ¿ƒ»

א.3) לה, נדה שדם 4)משנה, למדנו, ה"א בפ"ה למעלה
הנוזלים  ושאר כשנתייבש, ובין לח כשהוא בין מטמא נידות
ונחלקו  בלבד. לחים כשהם מטמאים ויולדת זבה של
אחר  טבלה שלא יולדת דם בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי
נקיבה. ללידת עשר ארבעה אחר או זכר ללידת ימים שבעת
ימי  בתוך דמיה מטהרת שהתורה מכיוון אומרים, ביתֿשמאי
כנוזלים  הוא זה דם הרי ה"ו), פ"ד למעלה  (ראה טוהר
שהתורה  סוברים, וביתֿהלל לח. כשהוא רק ומטמא אחרים
לזכר  ימים שבעה שעברו אחר רק היולדת דמי את טיהרה
טבלה, שלא זמן וכל טבלה, וגם לנקבה עשר ארבעה או

יבש. כשהוא גם ומטמא נידות כדם טמא בלשון 5)דמה
טוהר  דם כלומר, רחמנא". תלה וטבילה "ביומי שם: הגמרא
ימי  נגמרים ואףֿעלֿפיֿכן היולדת. טבילת אחר מתחיל

הלידה. מיום לנקבה ושמונים לזכר ארבעים אחרי טוהר

.‚˙„ÏBÈ6‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ÏaËÏ ‰„¯iL7¯˜ÚÂ ∆∆∆»¿»ƒ¿…ƒÀ¿»¿»√»¿∆¡«
‰pnÓ8d˙„È¯Èa Ì„9ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ10È¯‰ - ƒ∆»»ƒƒ»»¿»»¿≈«ƒ«ƒ¬≈

‰‡ÓË BÊ11‰Ê Ì„Ï ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡Â ,12ÏÚ Û‡Â , ¿≈»¿≈«¿ƒ»∆∆¿»∆¿««
d˙iÏÚa ‰pnÓ ¯˜Ú Ì‡Â .d¯O·a ‡È‰ ÔÈ„ÚL Èt13 ƒ∆¬«ƒƒƒ¿»»¿ƒ∆¡«ƒ∆»«¬ƒ»»

,¯‰Ë Ì„ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆¬≈¿»ƒ¿≈∆«…«
ÌÈ¯·È‡a ÚÏ·n‰ Ìc‰ ÏÎÏ ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰Â14 ¿«¿ƒ»∆∆¿»«»«À¿»»≈»ƒ

.¯‰Ë Ì„ B˙B‡ ‰ÓÈOÓe¿ƒ»«…«

א.6) מב, שם רב, של ללידת 7)מימרא ימים שבעת אחרי
נקבה. ללידת יום ארבעהֿעשר או שדם 8)זכר המקום מן

בו. מכונס שטבלה.9)נידות מסויים 10)לפני מקום
ולחוץ  וממנו ה"ב), ביאה איסורי מהלכות פ"ה (ראה ברחם

החיצון. בית החיצון,11)נקרא בבית נמצא שהדם זמן כל
ואע"פ  החמה. שקיעת אחר ותיטהר שנית תטבול ֵֵוכשיצא
רבינו  דעת א) עא, (חולין מטמאה אינה בלועה שטומאה
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ובית  שם, כרבא הסתרים, בית אלא בלוע אינו החיצון שבית
הלכות  (ראה במשא מטמא אבל במגע מטמא אינו הסתרים
טומאת  האשה טמאה ולפיכך וה"ח). ה"ג פ"א מת טומאת
והערב  טבילה וטעונה הדם, את נשאה שהרי אחד, יום
אביי  דעת לפי נאמרה שם הסוגיא כל רבינו, ולדעת שמש.
בו  הנמצאת והטומאה כבלוע, דינו החיצון שבית (שם),
שאינו  אמרו ולפיכך במשא, לא וגם במגע לא מטמאה אינה
אמאי. ד"ה שם תוספות ראה לחוץ. שיצא עד מטמא

הדם 12) כל את לטהר אמנם מועילה היולדת טבילת
לפני  שנעקר הדם את מטהרת אינה אבל במקור, המכונס
אינו  אבל משא טומאת האשה את מטמא זה ודם הטבילה,
טוהר  דם שתקופת מפני ימים, שבעת ראיה טומאת מטמאה

הראיות. טומאות כל את שטבלה.13)מפסיקה אחר
מהֿשאין14ֿ) "מובלע", נקרא במקור במקומו המכונס ודם

החיצון. לבית ויצא ממנו שנעקר הדם כן

.„˙„ÏBÈ15‰Úa¯‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·hL ∆∆∆»¿»««ƒ¿»∆»»¿«¿»»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ B‡ ,‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»««¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

·BÊa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡16¯‰Ë ÈÓÈ ÏÎa ‡È‰ È¯‰ - ƒ»¿»∆∆¿¬≈ƒ¿»¿≈…«
È¯‰Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·hL ‡ÓËk dlL∆»¿»≈∆»««¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿«¬≈

ÌBÈ ˙Ïe·Ë ‡È‰17ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎa18‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â . ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ»
ÌÈÓi‰ ÌÏLÓa ‡l‡ ,¯‰Ë ÈÓÈ ÛBÒa ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë19 ¿ƒ»«∆∆¿¿≈…«∆»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈ¯·c ‰na .BLÓL ·È¯Ú‰L ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆¡ƒƒ¿«∆¿»ƒ
¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰L ÌÈ¯eÓ‡20; ¬ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»«¬≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‡È‰ È¯‰ ÌÈL„˜Ï Ï·‡21‡Ï ÔÈ„ÚL ¬»¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿À¿»∆¬«ƒ…
‡l‡ ,Ï·Ë22ÔÈ„ÚL ˙Ó ‡ÓËa B‡ ‰ca Ú‚pL ÈÓk »«∆»¿ƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿≈≈∆¬«ƒ

˙„ÏBi‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï·Ë ‡Ï…»«¿«≈»∆ƒ¿≈»«»»≈∆«∆∆
¯OÚÓa ˙ÏÎB‡ ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a23˙‡ ˙ÏÒBÙe ¿¿≈…«∆∆¿«¬≈∆∆∆

‰Óe¯z‰24ÏÙ Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëk «¿»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ d˙¯‰Ë ÌcÓe dw¯Ó≈À»ƒ«»√»»«ƒ»∆¿»¬≈

¯‡a˙iL BÓk ¯B‰Ë ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnL ,B˙¯‰Ëa25. ¿»√»∆«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈
˙B‡Óh‰ „ÏÂk ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓe26ÌÈÏLzL „Ú ¿«¿»∆«√»ƒƒ¿««À¿«∆«¿ƒ

ÏkÏ ‰¯B‰Ë ‰È‰˙Â ¯‰Ë ÈÓÈ27¯Á‡nL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈…«¿ƒ¿∆¿»«…¿≈»∆ƒ∆≈««
‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L - L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆«…∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ÛBqa ˙¯Á‡28Èt ÏÚ Û‡ ,L„wa Úbz Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿««»ƒ««…∆««ƒ
˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L.‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»«∆∆«¬ƒ««¿»

ב.15) עא, שם פ"ז 16)משנה ביאה איסורי בהלכות
צריכה  זבה) שהיתה בזמן (שילדה בזוב שיולדת רבינו, ביאר
וימי  טובלת, ואחרֿכן דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור

טבילתה. יום אחר מתחילים ביום 17)טוהר שטבל טמא
החמה. שקיעת עד יום" "טבול נקרא לטומאתו, האחרון

ארוך".18) יום "טבולת התלמוד: כשיושלמו 19)בלשון
מיום  לנקבה ימים וששה וששים לזכר יום ושלושה שלושים

יתבאר.20)טבילתה. שם.21)לקמן במשנה כביתֿהלל
עושה  שני בחולין, שני עושה לטומאה שראשון ביארנו כבר
עושה  שלישית ותרומה בחולין), לא (אבל בתרומה שלישי

בקודש. לכאן 22)רביעי נשתרבבה זו שתיבה נראה
נ 23)בטעות. יום במסכת "טבול שנינו: ג, פי"ד, געים

בתרומה". אוכל שמשו העריב במעשר, עושה 24)אוכל

לטומאה. שלישי התרומה ה"ד.25)את שם
לטומאה.26) שני נעשו בהם שנגעה פירוש,27)וקדשים

מזה  ויוצא עוסקים. אנו שבה יום, טבול מטומאת טהורה
מטומאת  תיטהר ולקדשים ממש, טהורה תהיה שלתרומה
את  תטמא) (ולא תפסול עדיין אולם לטומאה, ראשון
פוסל  כיפורים שמחוסר מפני קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ"י הטומאות אבות בהלכות וכן מ"א), (פ"ג
אלה). מקורות הכסףֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי"ב לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב
כתב  לכך ודומה ה). פ"ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי"ב, מת טומאת מהלכות בפ"ה גם רבינו
ואףֿעלֿפי  במת, כנוגע ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע ולא מת, טומאת בדיני רבינו עוסק

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף
בפי"ב  רבינו של מלשונו משמע [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסףֿמשנה]. הט"ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי

השלמות). (ראה שם. רש"י פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙Ú¯ˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·ËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ¯‰Ë Ì„ È¯‰ - ‰·˜ ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ B‡ ¯ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ ·fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È¯‰L35,˙B‡ÓË ˙B·‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e¯‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי רוק לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ"א: פ"ב יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי רוק זרע, שכבת
הי"ד.36) פ"א למעלה

.Â‰pË˜ ‰·Ê37¯Á‡ dlL ¯enM‰ ÌBia ‰Ï·hL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
ı‰38‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,39È¯‰ - »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈

dÚbÓ40d˙ÏÈÚ·e41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ ¯Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…
¯B‰Ë dÏÚB·e ,¯B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk - ‰˙‡»̄¬»…∆»¿»»¬»»

¯eËÙe43˙B¯‰Ë Ïk - ‰Ï·hL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»
dÏÚB·e ,·k¯Óe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
„enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ¯enM‰ ÏÈÏa ‰Ï·Ë .˙‡hÁ ·iÁ«»«»»¿»¿≈«ƒ…∆∆«¬∆«
·k¯Ó ‰OBÚ ÔÈ„ÚÂ ,‰Ï·Ë ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ¯ÁM‰«««¬≈¿ƒ∆…»¿»«¬«ƒ»∆¿»

·LBÓe44. »

או 37) אחת פעם הזיבה בתקופת שראתה אשה א. עב, נדה
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ayeneרד akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oqip `"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נקראת  זה, אחר בזה ימים בשני בין אחד ביום בין פעמיים,
נקרא  זה ויום המחרת, יום כל לשמור וצריכה קטנה זבה

טהורה. - וטבלה בטהרה עבר ואם השימור, עם 38)יום
לבעלה  שאסורה אלא לטבול, לה מותר שאז השמש, נצנוץ
ותיטמא  ביום בו תראה שמא היום, כל טהרות ולעשות

ה"ט.39)למפרע. ביאה איסורי מהלכות אם 40)בפ"ו
בטהרות. נבעלה.41)נגעה בספק.42)אם עומדים

חטאת.43) קרבן דם 44)מלהביא תראה לא  אם אפילו
משכב  אותה. מטהרת אינה לילה טבילת כי השמור, ביום
לפעמים  רבינו כותב ולפיכך דבר, לכל שוה דינם ומושב
כמו  לו, אחר דין מרכב אבל מושב. ולפעמים משכב

בפ"ו. לקמן שיתבאר

.Ê‰‡B¯‰45ÏÈÏ ·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa Ì„ »»»¿««»»¿»¿»»∆∆≈
·LBÓe ·kLÓ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ÌÈL46Û‡ , ¿≈»»¬≈¿«¿»ƒ¿»»«
‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ47BÓk , «ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿

e¯‡aL48.‰c ¯eq‡ ÔÈÚa ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»

ב.45) עא, שם הקרבן,46)משנה מן פטורים  אבל
שם. וי"ג,47)כביתֿהלל י"ב ביום דם תראה אם אפילו

אינו  נידות ודם נדה, תקופת תחילת הוא י"ב יום שהרי
לטהרה. מועילה לילה טבילת אין אעפ"כ לזיבה, מצטרף

שם.48)

.Á¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë49Û‡ ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ »¿»¿¿≈»»««»≈««»«
·¯ÚÏ [„Ú] LnLÏ ‰¯eÒ‡L Èt ÏÚ50- ‰LnL Ì‡ , «ƒ∆¬»¿«≈«»∆∆ƒƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë d·k¯Óe d·kLÓe ,¯B‰Ë dÏÚBa¬»»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ««ƒ
ÈtÓ .‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯L∆»¬»»¿¿≈»»«««¿ƒ»ƒ¿≈
,‰c ¯eq‡a ÌL e¯‡aL BÓk ,‰c ˙lÁz ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ»¿∆≈«¿»¿ƒƒ»

¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â51‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ¿»≈¿««»»¿ƒ»≈»¿ƒ»
¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ¯ÓLÏ52˙˜ÒBÚÂ ˙Ï·BË ‡l‡ , ƒ¿…¿≈»»∆»∆∆¿∆∆

ÌBÈa ˙Ï·BË - È¯ÈOÚa Ì„ ‰‡B¯‰ Ï·‡ .˙B¯‰Ëaƒ¿»¬»»»»»¬ƒƒ∆∆¿
¯Á‡ Ì„ Ba ‰‡¯z Ì‡L ,B˙B‡ ˙¯nLÓe ¯OÚ „Á‡««»»¿«∆∆∆ƒƒ¿∆»««
,dÏÚBa ‡ÓËÂ ‰˙OÚL ˙B¯‰Ë Ïk e‡ÓË - ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»ƒ¿¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¬»

Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰53BÓk , ««ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿
.‰c ÔÈÚa e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

באשה 49) והמדובר, הקודמת. ההלכה המשך היא זו הלכה
עשר. אחד ביום יעשה 50)שראתה שמא גזירה מדרבנן,

לפניו. או עשירי ביום כשתראה למפרע.51)כך לטמא
ראייתה 52) משעת נדה בטומאת תטמא בו תראה ואם

עשר,53)ואילך. שנים ביום תהיה שלישית ראייה שהרי
עבר  שלא זמן שכל מפני והטעם, זיבה. תקופת גמר אחר

קטנה. כזבה דינה הזיבה, בתקופת בטהרה יום עליה

.ËÈÚÈ·L ÌBÈa eÏ·hL ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ·Ê54,Ô‰lL »¿»»¿»∆»¿¿¿ƒƒ∆»∆
e¯‡aL BÓk55˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È ‡Ï -56;·¯ÚÏ „Ú ¿∆≈«¿…ƒ¿«¿ƒ¿»«»∆∆

,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·L e¯zÒÈÂ ‰‡ÓË e‡¯È ‡nL∆»ƒ¿À¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ e‡ˆÓÂ57Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ¿¿»«¿»¿≈¿«¿≈«««ƒ

Ú¯ÙÓÏ ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚ Ô‰L58ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ∆≈ƒƒ¿»»¿«¿≈«≈¿«¿ƒ
Ëq‰a Ò¯Á ÈÏk59e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏ·hL ¯Á‡Ó ¿≈∆∆¿∆≈≈««∆»¿««ƒ∆»¿

„Ú eËÈÒ‰L Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯˙ÒÂ ‰‡ÓË e‡¯Â¿»À¿»¿»¿«…¿»¿ƒ∆∆∆≈ƒ«
.¯B‰Ë e‡¯ ‡lL∆…»»

נקיים.54) פי"א,55)משבעה ביאה איסורי מהלכות בפ"ו
שביעי. ביום לטבול מותרת כהנים'56)שזבה 'תורת

ב. ט, מצורע א.57)פרשת פא, שם.58)פסחים
כלי 59) מטמאים וזבה זב בתוכו. לנגוע מבלי הזיזוהו אם

(לקמן  מהודק בכיסוי מכוסה הכלי אם ואפילו בהיסט, חרס
השביעי  ביום זיבה ראו שאם רבינו, ומשמיענו ה"ג). פ"ח
אע"פ  בהיסט, למפרע מטמאים אינם טבילתם אחר
שהסיטו  הכלים ולפיכך למפרע, ומושב משכב שמטמאים
דין  למדו ב ח, מגילה במסכת טהורים. - לראייה טבילה בין

מהכתוב. זה

á"ôùú'ä ïñéð à"é éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מרכב 1) בין ומה ומושב משכב בתורה נאמר למה יבאר

או  ומצורע והיולדת והנידה והזבה והזב מדף, ודין למושב,
מרכב  טומאת שומע שאתה מקום כל ודין שמתו, נכרי
וכלים  ומשקין אוכלין ודין הזב, בהן שיגע צריך אם ומושב
למעלה, הזב עליהם שישב ומושב למשכב עשויים שאינם

ממנו. למטה או בו נוגע ואינו הזב מן למעלה שהוא כל

.‡e¯‡a ¯·k2·kLÓ ÔÈ‡nËÓ ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰L , ¿»≈«¿∆«»«¬≈»¿«¿ƒƒ¿»
‰nÏÂ .‡e‰ „Á‡ ·LBn‰Â ·kLn‰Â .·k¯Óe ·LBÓe»∆¿»¿«ƒ¿»¿«»∆»¿»»
Èe‡¯‰ - ·kLn‰L ?·LBÓe ·kLÓ ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»»∆«ƒ¿»»»
ÏÚ ·LiL ÔÈ·e .‰·ÈLÈÏ Èe‡¯‰ - ·LBn‰Â ,‰·ÈÎLÏƒ¿ƒ»¿«»»»ƒƒ»≈∆»««

e‰‡nË - ·LBn‰ ÏÚ ·ÎML B‡ ·kLn‰3CÎÈÙÏ . «ƒ¿»∆»«««»ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,„·Ï ·kLÓ ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈¿»»ƒ¿»¿«¿«ƒ

‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯‰ ‰Ê ?·k¯Ó e‰Ê È‡Â .·LBÓÏ4ÔB‚k , ¿»¿≈∆∆¿»∆»»ƒ¿ƒ»¿
¯BÓÁ‰ ˙Úc¯Ó5ÔËÈtËÂ6.Òeq‰ «¿«««¬¿«≈««

ה"א.2) פ"א מצורע 3)למעלה פרשת כהנים' ב'תורת
המשכב  על ששכב בזמן אלא לי "אין שנינו: ה"ז, פ"ב
המשכב? על וישב המושב על שב מנין המושב, על וישב

ריבה". – יטמא לרכיבה.4)ת"ל מניחים 5)מיוחד
החמור. גב על על 6)אותה להניחו שרגילים שטיח מין

רבינו, דעת מ"ב). פכ"ג (כלים עליו כשרוכבים הסוס גב
ולא  מרכב נקרא רגליים בפיסוק עליו שיושבים דבר שכל
מרכב). ד"ה מ"ג, פ"א כלים יוםֿטוב' 'תוספות (ראה מושב
חלק  אותו ואפילו מ"ג. פ"א כלים למס' בפירושו כתב וכן
אבל  מושב, משום מטמא אינו ממש עליו יושב שהאדם
פרשת  התורה על ובפירושו א כז, (עירובין רש"י דעת
כגון  לרכיבה, המסייעים הדברים פירושו שמרכב מצורע),
תחת  אותה וקושרים שבאוכף בטבעות שמכניסים החגורה,
בו, אוחז שהרוכב העץ או האוכף, את ומחזיקה הסוס בטן
ממש  עליו יושב שהוא המקום אבל גבו, עליו משעין או
והרא"ש. הר"ש דעת וכן מושב, משום טמא רכיבה בשעת
אוכף  הנ"ל) למשנה (בפירושו שמנה רבינו על לתמוה (ויש
כלים  מס' התוספתא הלא מרכב, טומאת המטמאים בין
שלו  והתפוס מושב, טמא "האוכף אומרת: פ"ב בבאֿבתרא
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שדרכן  לנשים המיוחד באוכף מדובר אולי מרכב". טמא
וסובר  הסוס, של אחד בצד נמצאות רגליהן כששתי לירכב,

כמושב). שדינו רבינו

.·˙B·‡Ó ·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ·k¯n‰Â ·kLn‰«ƒ¿»¿«∆¿»»∆»≈∆»≈¬
,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL ˙B‡Óh‰«À¿∆»¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»

‡OÓa Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe7·kLÓ ÔÈa ‰Óe . ¿«¿ƒ∆»»»¿«»«≈ƒ¿»
Ú‚Â Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,·kLÓa Ú‚Bp‰L ?·k¯ÓÏ¿∆¿»∆«≈«¿ƒ¿»ƒ»»»»¿»«
- ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „Ú ÌÈÏk ¯‡L·e ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒƒ¿»≈ƒ«∆…≈≈ƒ¿«¿»

Ì‡nË ‰Ê È¯‰8Ú‚Bp‰Â ;‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‡OÚÂ ¬≈∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿À¿»¿«≈«
La elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ - ·k¯Óa˙Ú ¿∆¿»≈¿«≈¿»ƒ¿…≈ƒ¬ƒƒ¿«

È¯‰ - ·k¯n‰ ˙‡ B‡ ·kLn‰ ˙‡ ‡OBp‰ Ï·‡ .BÚbÓ«»¬»«≈∆«ƒ¿»∆«∆¿»¬≈
„Ú B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ê∆¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»«
˜lÁ ·k¯Ó ˙‡ÓËaL ÔÈpÓe .ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL∆…≈≈ƒ¿«¿»ƒ«ƒ∆¿À¿«∆¿»ƒ≈
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?˜lÁ ‡Ï ·kLÓ·e B‡OnÓ BÚbÓ«»ƒ«»¿ƒ¿»…ƒ≈∆¬≈≈
.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â :·kLÓa¿ƒ¿»¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»¿«≈¿»»
ÂÈÏÚ ·k¯È ¯L‡ ·k¯n‰ ÏÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ·k¯Ó·e¿∆¿»≈¿»«∆¿»¬∆ƒ¿«»»
,·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ ÏÎÂ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ƒ¿»«»»∆
‡nËÓ BÈ‡L ,„nÏÓ .ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡ÏÂ¿…∆¡«¿«≈¿»»¿«≈∆≈¿«≈
ÒaÎÈ Ì˙B‡ ‡OBp‰Â :¯Ó‡Â .BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿««»¿∆¡«¿«≈»¿«≈
·kLÓ ‡OBp‰ B‡ ·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰ „Á‡ .ÂÈ„‚a¿»»∆»«≈∆«∆¿»«≈ƒ¿»
·f‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»
ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·kLÓe ,˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆ƒ¿»»¿À»≈≈
Ïk - ·Ê ÏL B·BÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰c Ì„Â ,Ô‰ÈÏ‚«̄¿≈∆¿«ƒ»¿»»¿∆∆¿∆»»
B‡ el‡ ÏkÓ „Á‡a Ú‚pL Ì„‡Â .·‡ el‡Ó „Á‡∆»≈≈»¿»»∆»«¿∆»ƒ»≈
B‡ B˙ÚÈ‚ ˙ÚLa ÌÈÏk ¯‡Le ÌÈ„‚a ‡nËÓ - Ô‡O¿»»¿«≈¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿ƒ»
ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,B˙‡ÈO ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»¿≈¿«≈…»»¿…¿≈

O¯Á9O¯Á ÈÏk ‡nËÓ - Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏkL ;10ÏÎÂ , ∆∆∆»«¿«≈»»¿«≈¿≈∆∆¿…
‰p‰ .O¯Á ÈÏk ‡nËÓ BÈ‡ - Ì„‡ ‡nËÓ BÈ‡L∆≈¿«≈»»≈¿«≈¿≈∆∆ƒ≈

È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡pL ‡ÓË ÏkL ,z„ÓÏ‰Ê »«¿»∆»»≈∆∆¡«¿«≈¿»»¬≈∆
Ì‰a ÚbiL ÌÈ„‚a ‡nËÓ11L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ¿«≈¿»ƒ∆ƒ«»∆»¿«∆…≈≈

.e‰BÓk ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ,ÂÈ‡nËnÓƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿À¿»»
BÈ‡L ,O¯Á ÈÏkÓ ıeÁ ,ÌÈ„‚·k ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓe¿«≈¿»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ¿«≈…»»¿…¿≈∆∆««ƒ∆¬«ƒ…
È¯‰ - ÂÈ„‚a ÒaÎÈ Ba ¯Ó‡ ‡lL ‡ÓË ÏÎÂ .L¯t≈≈¿»»≈∆…∆¡«¿«≈¿»»¬≈
‡nËÓ BÈ‡L ,L¯tL ¯Á‡k L¯t ‡lL „Ú ‡e‰«∆…≈≈¿««∆≈≈∆≈¿«≈
BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„‚a¿»ƒƒ¿≈∆»»¿≈»ƒ«∆≈
·k¯Óa Ú‚Bp‰ ,CÎÈÙÏe .O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡nËÓ12 ¿«≈»»¿…¿≈∆∆¿ƒ»«≈«¿∆¿»

·k¯n‰ ˙‡ ‡OBp‰Â ,BÚbÓ ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡≈¿«≈¿»ƒƒ¿««»¿«≈∆«∆¿»
.e¯‡aL BÓk ,B˙‡ÈO ˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ¿«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿∆≈«¿

עליו,7) מונחת שטומאה קרש שהרים כגון נגע, שלא אע"פ
כובדו  ומפני מזה, הקרש קצה על כבד כלי הניח אם וכן
פ"ח  לקמן ראה עליה. שהטומאה השני, קצהו למעלה עלה

שם.8)ה"ב. כלים פרשת 9)משנה, כהנים' 'תורת
מטמא  ואינו מטמא הוא "בגד הי"א: ב פרשתא פ"ב מצורע
מהכתוב, שם למדו אחרים כלים חרס". כלי ולא אדם לא

הזב. שעל כבגדים מ"א.10)שמיטמאים פ"ה זבים
הוא 11) שהנוגע ואע"פ לבוש, שהוא הבגדים את רק ולא

התורה  גזרה כלים, מטמא אינו וראשון לטומאה, ראשון
בטומאה  נוגע שהוא בשעה פירוש, "בחיבורים", שיטמא

הכלים. ואת הטומאה את מחבר בו 12)וגופו נאמר שלא
בגדיו". "יכבס

.‚ÌÈÏk‰ Ïk13Ì‰ - ·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ e‡OpiL »«≈ƒ∆ƒ»¿¿«¿»ƒ«»≈
ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰14,Ì‰a Ú‚B ‡e‰L ÌÈÏÎk Ìlk Ì‰Â , «ƒ¿»ƒ«»¿≈À»¿≈ƒ∆≈«»∆

‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ì‰L∆≈ƒ¿À¿»¿≈»¿«¿ƒ…»»¿…
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»¿«¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿

Ì‰È¯·cÓ ÛcÓ ˙‡ÓËÂ .‰‡Óh‰15. «À¿»¿À¿««»ƒƒ¿≈∆

הזב,13) תחת שהם בדברים מדובר הקודמות, בהלכות
אב  כולם העליון, על ושכב זה על זה בגדים מאה אפילו
הזב, מן למעלה שהם בדברים מדובר זו ובהלכה הטומאה,
הבגד  רק טמא התורה מן זב"). של "עליונו התלמוד: בלשון
הבגדים  את מטמא ואינו לטומאה, ראשון ונעשה בזב שנגע

עצמו. בזב נגעו שלא ופירש 14)שעליו מ"ו. פ"ד זבים
נודף  שריח כמו והכוונה, נודף". "ריחו מלשון שם רבינו
הזב. מן המרוחקים הבגדים את מטמא כאן גם כך מרחוק,

רבינו,15) וסובר ב. ד, נדה גזירותיהם. חכמים, דברי
"וכל  י): טו, (ויקרא מהכתוב ב לב, שם בגמרא שהדרשה
כלומר, אסמכתא, היא תחתיו" יהיה אשר בכל הנוגע

(כסףֿמשנה). הזה המקרא על גזירתם הסמיכו חכמים

.„·f‰16- e˙nL Ú¯ˆn‰Â ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿«¿…»∆≈
eÈ‰Lk Ô˙˙ÈÓ ¯Á‡ ·k¯Óe ·kLÓ ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«¿ƒƒ¿»∆¿»««ƒ»»¿∆»
BÊ ‰‡ÓËÂ .¯Oa‰ ˜BniL „Ú ÔÈiÁ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ«∆ƒ«»»¿À¿»

Ì‰È¯·cÓ17en„ÈÂ el‡Ó „Á‡ ÛlÚ˙È ‡nL ‰¯Êb , ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»ƒ¿«≈∆»≈≈ƒ«
B·k¯Óe B·kLÓ ‡ˆÓ .˙Ó ‡Ï ÔÈ„Ú ‡e‰Â ˙nL18 ∆≈¿¬«ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿»∆¿»

Ï·‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ‰‡ÓË ·‡ ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ÏL∆««ƒ»«À¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¬»
·kLÓ ‰OBÚ BÈ‡ - ˙nL È¯Î19ÈÁ ‡e‰Lk È¯‰L , »¿ƒ∆≈≈∆ƒ¿»∆¬≈¿∆«
Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡20e¯‡aL BÓk ,21. ≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

ב.16) סט, נדה שם.17)משנה, נגע 18)גמרא, שלא
התורה. מן מת טומאת טמאים בהם כשנגע אבל בהם,

שם.19) בו. נוגע שאינו משכב מטמא אינו פירוש,
שם.20) ברייתא לגזירה, גזירה גוזרים למעלה 21)ואין

ה"י. פ"ב

.‰ÌB˜Ó Ïk22·k¯Óe ·kLÓ ˙‡ÓË ÚÓBL ‰z‡L »»∆«»≈«À¿«ƒ¿»∆¿»
‡OpiLk ·k¯na B‡ ·kLna ‡Óh‰ ÚbiL BÈ‡ -≈∆ƒ««»≈«ƒ¿»«∆¿»¿∆ƒ»≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏB„b ÌÈ·‡ eÈ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»¬ƒ»¬»ƒ¿¿«¿»ƒ
ÏÚ ·f‰ ‡OÂ ·k¯ÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk‰«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ»«»«

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ·‡‰23·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ‡ÓË - »¬»ƒƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»
‰Ê ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ÛÏ‡ elÙ‡ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ¿«¬»«À¿»¬ƒ∆∆ƒ¿»∆¿»∆
È‡nËnÓ „Á‡ ·LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Ô·‡Â ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿∆∆«»∆¿¿»«∆»ƒ¿«¿≈

- Ô·‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBÓe ·kLÓÏk‰ e‡ÓË24. ƒ¿»»¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿¿«…
‰ÏÚÓ ÏL ·kLn‰ B‡ ı¯‡a Ú‚Bp‰ ·kLn‰ „Á‡Â¿∆»«ƒ¿»«≈«»»∆«ƒ¿»∆«¿»

Ba Ú‚ Ì‡25·‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - B˙·ÈÎL ˙ÚLa ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»»∆»≈∆«
·LBÓe ·kLÓ È‡nËnÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡Óh‰«À¿»¿≈ƒ»»∆»ƒ¿«¿≈ƒ¿»»
Ì„‡Â ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â ,ÂÈab ÏÚ Ô·‡Â ‰hÓÏ¿«»¿∆∆««»»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ô·‡‰ Èab ÏÚ26 ««≈»∆∆∆¿«¿»ƒ∆À»¿≈ƒ
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‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯Â27B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk „Á‡Â . ¿ƒ¿À¿»¿∆»¿ƒ…∆«¿∆
Ì„‡ B‡ ‰˜LÓe ÏÎ‡ B‡ ÈÏk B‡ ,·fa Ú‚Bp‰ Ì„‡»»«≈««»¿ƒ…∆«¿∆»»
„ÏÂ Ïk‰ - ÂÈab ÏÚL Ô·‡‰ ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«»∆∆∆««»«…¿«
ÔÓ ıeÁ ;ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿≈¿«≈…»»¿…≈ƒƒ
ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL „ÚL ,·f‰ Èab ÏÚL Ì„‡‰»»»∆««≈«»∆«∆…≈≈ƒ¿«¿»

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏk ¯‡L ‡nËÓ28. ¿«≈¿»≈ƒ¿∆≈«¿

מ"ג.22) פ"א של 23)כלים כובדו אין הרב, כובדן ומפני
המשכב. על מורגש "אבן 24)הזב נקראת זו טומאת

והיתית  יח): ו, (דניאל כמו שם: רבינו ופירש (שם). מסמא"
ישראל' 'תפארת (ראה גובא פום על ושמת חדה אבן

ו). אות טהרות, לסדר זו 25)בהקדמתו פיסקא באבן.
חוצצת  אינה שאבן כשם לומר: תטעה שלא ללמדנו, באה
כך  שתחתיה, המשכבות לכל חודרת והיא הטומאה בפני
באויר  תלויה סדין גבי על שוכב וכשהזב חוצץ אינו אויר
"בשעת  וכותב מוסיף ורבינו נטמאו. – מהם למעלה
או  שכיבה דרך לנגיעה שהכוונה להשמיענו, שכיבתו"
זה  אלא מטמא אינו מאיבריו באחד נגיעה אבל ישיבה,

ראשון. ונעשה בו הנישא 26)שנגע כל מ"ב: פ"ה זבים
טמא. – הזב גבי (ראה 27)על זב. של עליונו כדין

יום  'תוספות וראה ה"ג, מ"ב,למעלה פ"ה זבים ֿטוב'
ופוסלים  אחד מטמאים "מלמעלן, הגירסה: את שמקיים
אוכלין  מטמאים הזב מן למעלה שהיו אלה פירוש, אחד".
שנעשית  התרומה את פוסלים והם שני, אותם ועושים

ה"ב.28)שלישי). למעלה

.Â‡Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰Â ÔÈ˜Ln‰Â ÌÈÏÎ‡‰»√»ƒ¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆≈»¬ƒ…
·LÈÂ ,‰hÓÏ eÈ‰L ·k¯ÓÏ ‡ÏÂ ·LBÓÏ ‡ÏÂ ·kLÓÏ¿ƒ¿»¿…¿»¿…¿∆¿»∆»¿«»¿»«

Ba ‡ˆBiÎÂ ·f‰29Ôlk - Ô‰a eÚ‚ ‡ÏÂ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÏÚ «»¿«≈¬≈∆¿«¿»¿…»¿»∆À»
ÔÈ¯B‰Ë30,‰ÏÚÓÏ ·f‰Â ‰hÓÏ Ì„‡‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»»»»¿«»¿«»¿«¿»

‡OB ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚B BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈«¬≈∆»≈ƒ≈
·Ê31‡OBp‰L ,‡OÓa ‡nËnL ¯·„ ‡OB ÏÎk , »¿»≈»»∆¿«≈¿«»∆«≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯32‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿À¿»»»«¿»∆…∆ƒ¿∆¿«¿»
·kLÓÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ÔÈa ,Ì„‡ ÔÈa .‡ÓË - ·f‰ ÔÓƒ«»»≈≈»»≈≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L ÔÈa ·k¯ÓÏe ·LBÓÏe¿»¿∆¿»≈¿»»«≈ƒ≈√»ƒ
‰hÓÏ ‰È‰iL ÏÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ .ÔÈ˜LÓ ÔÈa≈«¿ƒ«…ƒ¿À¿»¿…∆ƒ¿∆¿«»
ÈÏk B‡ Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ,¯B‰Ë - Ba ÚbÈ ‡ÏÂ ·f‰ ÔÓƒ«»¿…ƒ«»ƒ»»»¿ƒ
Ì„‡‰L ‡l‡ ;·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»∆»∆»»»
B‡ ·kLÓÏ B‡ ·LBÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk‰Â ,ÔBL‡ƒ̄¿«≈ƒ»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡ ·k¯ÓÏ33. ¿∆¿»««À¿»¿∆≈«¿

ויולדת.29) נדה סאה 30)זבה, כפה יכול א: נט, שבת
ו): טו, (ויקרא תלמודֿלומר טמא? יהא וכו' עליה וישב
לישיבה. שמיוחד מי יטמא" וכו' הזב עליו ישב "אשר

במשא.31) מיטמאים אינם כלים מן 32)אבל פירש אם
הטומאה  כאב דינו - פירש שלא זמן כל אבל הטומאה,

ה"ב). למעלה (ראה כלים בפרק 33)ומטמא פעמים כמה
זה.

á"ôùú'ä ïñéð á"é éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומושב,1) משכב מרכב מטמא הזב דברים שבחמישה יבאר

דברים, בשבעה האדם את מטמאים ומושב שמרכב וכיצד.
ומושב. משכב למרכב נעשה שלא כלי על שדרס זב וכיצד.

.‡·f‰2·k¯n‰Â ·LBn‰Â ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ «»¿«≈∆«ƒ¿»¿«»¿«∆¿»
ÔÚLÂ ‰Ï˙ ,·ÎBL ,·LBÈ ,„ÓBÚ :ÌÈÎ¯c LÓÁa3. ¿»≈¿»ƒ≈≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»

,·k¯ÓÏ B‡ ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿∆¿»
È‡nËnÓ „Á‡ „ÓÚ Ì‡ ,Ô·‡‰ ˙Áz ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»««»∆∆ƒ»«∆»ƒ¿«¿≈
ÔÚL B‡ ·ÎL B‡ ‰ÈÏÚ ·LÈ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ ·kLÓƒ¿»«»∆∆»«»∆»»«ƒ¿«
‰f‰ ÈÏk‰ ÏÚ ‡O˙Â ÏÈ‡B‰ ,da ‰Ï˙ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«≈««¿ƒ«∆
„Á‡ ÏÎÂ .‰‡ÓË ·‡ ‰OÚÂ ‡ÓË - ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿»¿«¬»«À¿»¿»∆»

Ò¯„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ el‡ ÌÈÎ¯„ ‰MÓÁÓ4.ÌB˜Ó ÏÎa ≈¬ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»¿»»

ורבינו 2) בלבד, משכב שנינו ושם ד. ב פרק זבים משנה
בפרק  למעלה השמיענו למושב בנוגע ומרכב. מושב הוסיף
מרכב  שגם רבינו משמיענו וכאן כמשכב. שדינו א, הלכה ו
"יטמא" כתוב במרכב שגם מפני אלו, דרכים בחמש מטמא
השמיטה  ולמה "יטמא". כך אחר שם כתוב שהרי מיותר,
אדם  "לטמא המדובר שבה מפני המרכב? את המשנה
רבינו  אבל בו. הנוגע בגדי מטמא אינו ומרכב בגדים" לטמא
מרכב. גם מנה ולפיכך בגדים" "לטמא המלים את השמיט

לי 3) אין שנינו: ז הלכה ב פרק זבים פרשת כהנים בתורת
על  שכב המושב, על וישב המשכב על ששכב בזמן אלא
תלמוד  מנין? ונתלה נשען עמד, המשכב, על וישב המושב

ריבה. - יטמא" "יטמא על 4)לומר בפירושו רבינו
הוא: פנים החמשה לאלה הכולל והשם אומר: המשנה

מדרס.

.··k¯n‰Â ·kLn‰ ÔÎÂ5Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ¿≈«ƒ¿»¿«∆¿»¿«¿ƒ∆»»»
ÓÁa :ÌÈÎ¯„ ‰Ú·LaÚbÓ·e ,eÈnL el‡ ÌÈÎ¯„ ‰M ¿ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒ»¿»ƒ≈∆»ƒ¿«»

Ò¯cL ·k¯Ó B‡ ·kLÓ ?„ˆÈk .‡OÓ·e6·f‰ ÂÈÏÚ ¿«»≈«ƒ¿»∆¿»∆»«»»«»
ÔÎÂ .‡ÓË B‡OBp‰ B‡ Ba Ú‚Bp‰ - BÒ¯„Óa ‡ÓËÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«≈««¿»≈¿≈
B‡ ‰Ï˙p‰ B‡ ·ÎBM‰ B‡ „ÓBÚ‰ B‡ ÂÈÏÚ ·LBi‰«≈»»»≈«≈«ƒ¿∆
¯B‰h‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó Ô·‡ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚLp‰«ƒ¿»««ƒ∆»¿»∆∆«¿∆∆≈«»
ÏÚ ·Li‰Â :¯Ó‡pL .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ò¯„n‰ ÔÈ·e≈«ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»∆∆¡«¿«≈«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰ ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ ÈÏk‰«¿ƒ¬∆≈≈»»«»ƒƒ«¿»»¿

‡nËÓe ·LBÈ ·f‰L ÌB˜nL7¯B‰h‰ ÌL ·LÈ Ì‡ , ∆»∆«»≈¿«≈ƒ»«»«»
‡ÓË -8˙ÁzL ·LBÓe ·k¯Ó ‡nËÓ ·f‰ ‰Ó . ƒ¿»»«»¿«≈∆¿»»∆««

·k¯n‰ B‡ ·kLn‰ ÔÓ ‡nË˙Ó ¯B‰h‰ Û‡ ,Ô·‡‰»∆∆««»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿»«∆¿»
ÌL ·f‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô·‡‰ ˙ÁzÓ ‡e‰L9ÏÚ ∆ƒ««»∆∆««ƒ∆≈«»»«

‡nËÓ Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰Ê Ì„‡Â .·kLn‰«ƒ¿»¿»»∆∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,ÂÈ‡nËnÓ L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«∆…≈≈ƒ¿«¿»¿∆≈«¿

במשנה.5) שאינו מרכב, רבינו הוסיף כאן "דרס"6)גם
א. בהלכה שנמנו הדרכים לחמש כולל שם את 7)הוא

עליו. שרכב או ששכב שישב, שם 8)הכלי כהנים תורת
לדונה  גמורה דרשה אינה שזו לרבינו, נראה א. הלכה ג פרק

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



רז ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oqip a"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולפיכך  היא פה שבעל תורה אלא בפירוש, נכתב כאילו
השמועה". "מפי שאינו 9)מגדירה לומר, תטעה שלא

שם). כהנים (תורת עליו דורס שהזב זמן כל אלא מטמא

.‚Ba¯ ‡OpiL „Ú ·kLn‰ ˙‡ ‡nËÓ ·f‰ ÔÈ‡10ÏÚ ≈«»¿«≈∆«ƒ¿»«∆ƒ»≈À«
¯B‰h‰ ÔÎÂ .·k¯n‰ ÏÚ B‡ ·LBn‰ ÏÚ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»««»««∆¿»¿≈«»
Ò¯„n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ ·f‰ Ò¯„Ó ÏÚ Ò¯cL∆»««ƒ¿««»≈ƒ¿«≈≈¬««ƒ¿»

BËeÚÓ ‡O Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡OpiL „Ú11ÏÈ‡B‰ , «∆ƒ»≈À»»¬»ƒƒ»ƒƒ
Ú‚ ‡ÏÂ12ÏÚ ‡ÓË ˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¿…»«¬≈∆»≈«ƒ¿»»≈«
·kLn‰13·kLÓ B˙B‡ ÏÚ ¯B‰h‰ ˙ˆ˜Óe14- «ƒ¿»ƒ¿»«»«ƒ¿»

.ÔÈ¯B‰Ë ÂÈÏÚ B˙ˆ˜Ó ‡OpL ¯B‰h‰Â ,¯B‰Ë ·kLn‰«ƒ¿»»¿«»∆ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ
·kLn‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL ‡Óh‰15·k¯n‰ B‡ «»≈∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»«∆¿»

¯B‰h‰ ÔÎÂ .Blk ·k¯n‰ B‡ Blk ·kLn‰ ‡ÓË -ƒ¿»«ƒ¿»À«∆¿»À¿≈«»
Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - Ò¯„n‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ Ba¯ ‡OpL∆ƒ»À«ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ

·LBn‰ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ‡O ‡lL16. ∆…ƒ»∆»ƒ¿»«»

גופו.10) הטהור.11)רוב של או הטמא של הגוף מיעוט
בין 12) הזב בין מפסיקה שאבן כגון נגע לא אם כלומר,

המשכב. ובין הטהור בין או מפסיקה 13)המשכב שאבן
הזב. לבין הזב.14)בינו בו נגע שלא שכזה משכב על

נישא  הזב שמיעוט עצמו משכב אותו על לומר התכוון ולא
טהור. - עליו נישא הטהור של רובו אם אפילו שהרי עליו,

ויוצאת 15) לו נכנסת טומאה נמצאת מסיימת: שם המשנה
במיעוטו. אחרים) (לטמא על.16)ממנו חסר:

.„ÔÈÁpÓ Ô‰L ÔÈÏÒÙÒ ‰MÓÁ ÏÚ ÏhÓ ‰È‰L ·Ê»∆»»À»«¬ƒ»«¿»ƒ∆≈À»ƒ
Ôk¯‡Ï17Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË -18. ¿»¿»¿≈ƒ∆¬≈ƒ»À«»∆»≈∆

ÔaÁ¯Ï ÔÈÁpÓ eÈ‰19ÏÚ Ba¯ ‡O ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë - »À»ƒ¿»¿»¿ƒ∆¬≈…ƒ»À«
Ô‰Ó „Á‡ Ïk20Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - Ì‰ÈÏÚ ÔLÈ Ì‡Â . »∆»≈∆¿ƒ»≈¬≈∆≈»≈»

Ct‰˙ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË21Ïk ÏÚ Ba¯ ‡ˆÓÂ Ì‰ÈÏÚ ¿≈ƒ∆»ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿»À«»
,·kLÓÏ ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk ‰ML ÏÚ ÏhÓ ‰È‰ .„Á‡∆»»»À»«ƒ»≈ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÚ BL‡¯Â ,ÌÈL ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ÈzLe ,ÌÈL ÏÚ ÂÈ„È ÈzL¿≈»»«¿«ƒ¿≈«¿»«¿«ƒ¿…«

·kLÓ ÌeMÓ ‡ÓË ÔÈ‡ - „Á‡ ÏÚ BÙe‚Â ,„Á‡22‡l‡ ∆»¿«∆»≈»≈ƒƒ¿»∆»
ÈL ÏÚ „ÓÚ .ÂÈÏÚ Ba¯ ‡O È¯‰L ,BÙeb ˙ÁzL ‰Ê∆∆««∆¬≈ƒ»À»»»««¿≈
- ÈM‰ ÏÚ ‰iL BÏ‚¯Â „Á‡ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,˙B·kLÓƒ¿»«¿«««∆»¿«¿¿ƒ»««≈ƒ

ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL23. ¿≈∆¿≈ƒ

לרוחבן.17) שוכב כל 18)והוא תומך ספסל כל שהרי
גופו. לאורכן.19)רוחב שוכב גופו 20)והוא רוחב אם

החמישי  חלק רק הרי הספסלים, כל של רוחבם את תופס
ספסל. כל על מונח בפרק 21)מגופו שפסק פי על ואף

כשעת  הטומאות שכל י"ד, הלכה הטומאות מאבות י"ח
להתהפך  ישן של שדרכו מפני כן, אומרים אין כאן מציאתן,
רובו  "ונמצא הפיסקא: של לסופה נמשכת "שמא" והמלה

אחד". כל ונעשו 22)על הזב מגע משום מיטמאים אבל
ונעשה  משכב משום מטמא גופו שתחת וזה לטומאה ראשון

הטומאה. רבי 23)אב כיסאות, שני על "עומד שנינו: שם
ורבינו  טהורים". - מזה זה רחוקין אם אומר, שמעון
כאן  פסק וכן שמעון כרבי הלכה ואין כתב: שם בפירושו

רחוקים. ובין קרובים בין ומשמע סתם "טמאים"

.‰˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â ‰hn‰ Èab ÏÚ ·LBÈ ‰È‰»»≈««≈«ƒ»¿«¿»»ƒ¿»««

dÈ‡L ÈtÓ ,˙B‡ÓË Ôlk - ‰hn‰ ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿≈«ƒ»À»¿≈ƒ¿≈∆≈»
LÏL ÏÚ „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ24. ¿»«¬…«»

הזב.24) של גופו כל את נושאת המיטה רגל כל ולפיכך
עומד  לדין דומה זה דין שמעון. רבי דעת נגד כחכמים פסק
הקודמת. ההלכה שבסוף מזה זה רחוקים משכבות שני על
דעת  נגד והכריע רבינו הסתמך כאן חכמים דעת שעל ונראה
הראב"ד  השגת בזה ומסולקת הקודמת. בהלכה שמעון רבי

שם.

.Â‰Ó‰a Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰25˙Áz ˙B·kLÓ ‰Úa¯‡Â »»≈««≈¿≈»¿«¿»»ƒ¿»««
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ .˙B¯B‰Ë Ôlk - ‰ÈÏ‚¯ Úa¯‡«¿««¿∆»À»¿ƒ¿≈∆«¿≈»¿»
ÚiÒÓe ,ÚiÒÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓÂ ,LÏL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«»¿ƒ¿≈»¿ƒƒ¿«≈«¿«≈«

LnÓ Ba ÔÈ‡26˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ ˙Á‡ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â ; ≈«»¿ƒ¿»««¿»ƒ¿
ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ÚiÒÓ27‡È‰ Ï‚¯ BÊ È‡Â „È BÊ È‡ ¿«≈«¿≈»¿ƒ≈»¿≈∆∆ƒ

‰‡ÓË ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ‰ÈÏÚ ˙ÚL ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»ƒ¿∆∆»∆»¬≈…À¿¿»À¿»
˙B¯B‰Ë Ôlk CÎÈÙÏe ,Ô‰Ó ˙Á‡a28‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿««≈∆¿ƒ»À»¿¿ƒ»ƒ»»

ÈzL ˙Áz B‡ ‰Ó‰a‰ È„È ÈzL ˙Áz „Á‡ ·kLÓƒ¿»∆»««¿≈¿≈«¿≈»««¿≈
È¯‰L ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - dÏ‚¯Â d„È ˙Áz B‡ ‰ÈÏ‚«̄¿∆»««»»¿«¿»¬≈∆»≈∆¬≈
‰ÏBÎÈ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L ,‰Ê ·kLÓ ÏÚ ·f‰ ‡O È‡cÂ««ƒ»«»«ƒ¿»∆∆≈«¿≈»¿»

.ÌÈzL ÏÚ „ÓÚÏ«¬…«¿«ƒ

בין 25) שמחלק יוסי רבי כדעת ולא חמור. ובין סוס בין
לחמור. דומה 26)סוס זה ואין כמסייע. נידונה רגל וכל

אמרו  זה נימוק ד. שבהלכה ספסלים חמשה על ישן לזב
א. צג, שבת מטהרים 27)במסכת שאנו משמע מלשונו

ופירשו  הספק נימוק את דחה שם בגמרא אולם הספק, מפני
עיון. וצריך מסייע. טומאה 28)משום הוחזקה אילמלי

אבל  התערובת, מפני או הספק מפני כולם מטמאים היינו
בלבד. מסייע הן שכולן מפני מטמאה, אינה אחת אף כאן
נימוקים, שני כאן שיש להבין, אפשר רבינו של [מסגנונו
רגל  שכל הנימוק על בעיקר שהסתמך הדברים, נראים אבל

ממש]. בו שאין מסייע היא

.Ê„a‰ ˙Èa ˙¯B˜ ÏÚ ‡Óh‰ ·LÈ29ÌÈÏk‰ Ïk - »««»≈««≈««»«≈ƒ
Ï˜ÚaL30‰¯Bw‰ ˙Áz ÌÈˆeˆ¯ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ‡ÓË31. ∆»≈∆¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«««»

LaÎÓ ÏÚ ·LÈ Ì‡ Ï·‡32ÌÈÏk‰ È¯‰ - Ò·Bk ÏL ¬»ƒ»«««¿≈∆≈¬≈«≈ƒ
˘aÎn‰ ÁeÏ ˙ÁzL33,ÈeÙ¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ∆«««««¿≈¿ƒƒ¿≈∆»

ÂÈÏ‚¯ ÏÚ LaÎn‰ ˙ÚLÓ ˙‡ˆÓÂ34ÌÈÏk‰ ÏÚ ‡Ï , ¿ƒ¿≈ƒ¿∆∆««¿≈««¿»…««≈ƒ
da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒ ÒÈÎ‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯È Ì‡L ;ÂÈzÁzL∆«¿»∆ƒƒ¿∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿«≈»
,ÒÈÎÓ - LaÎn‰ ÔÈ·e LaÎn‰ ˙ÁzL ÌÈÏk‰ ÔÈa≈«≈ƒ∆««««¿≈≈««¿≈«¿ƒ

.¯eL˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»

על 29) שמנים מגרעינים או מזיתים שמן לסחיטת מעבדה
כבידה. קורה של לחץ כעין 30)ידי קלוע נצרים של סל

מפרשים  ויש לסחיטה. העומדים הזיתים בו שמניחים שבכה
מיטב  מהם שהוציאו אחר הזיתים, פסולת את בו שנותנים

שמן. קצת נפלט הקורה לחיצת ידי ועל והזב 31)שמנם
עליהם. ליישר 32)נישא כדי הבגדים, על הכובס שנותן
קמטיהם. לוח 33)את מניח שהכובס מפרש, משנה הכסף

ישב  לא כשהזב כאן, והמדובר עליו. והמכבש הבגדים על
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והלוח  הבגדים. כנגד שלא המכבש קצה על אלא הלוח על
לבגדים. ביותר מהודק אינו המכבש.34)עצמו רגלי

.ÁÒ¯cL ·Ê35·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ ‡lL ÈÏk ÏÚ »∆»««¿ƒ∆…«¬»¿ƒ¿»¿»
‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,·kLÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·k¯ÓÏ B‡¿∆¿»««ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ¿…
‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚»«¬≈∆»∆¬≈¿ƒ¬…¿«¬∆

ÏÓ‰‡Ò ‰Ùk ?„ˆÈk .‰Ê ÈÏÎa ezÎ‡36,‰ÈÏÚ ·LÈÂ ¿«¿≈ƒ¿ƒ∆≈«»»¿»¿»«»∆»
‰·¯Ú ‰Ùk37ÏÚ B‡ ˙Î¯t ÏÚ ·LiL B‡ ,‰ÈÏÚ ·LÈÂ »»¬≈»¿»«»∆»∆»««»…∆«

ÚÏ˜38.ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÙÒ ÏL ∆«∆¿ƒ»¿«≈»∆¬≈≈¿ƒ
‡Ï ,‰·ÈLÈÏ „ÁÈÓ‰ - ÂÈÏÚ ·LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆≈≈»»«¿À»ƒƒ»…
‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ,ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆
ÌÚ ‰·ÈLÈÏ LnLÓ ÈÏk‰ ‰È‰ .‰·ÈLÈÏ ‰OÚ ‡Ï…«¬»ƒƒ»»»«¿ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
.Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - dÏ ‰OBÚL BzÎ‡ÏÓ¿«¿∆∆»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»

„È„¯‰ ÔB‚k39˜eÏÁ‰Â40˙Èlh‰Â41ÏÓ¯z‰Â42 ¿»¿ƒ¿∆»¿««ƒ¿«À¿»
˙ÓÁ‰Â43‰OÚ ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈∆««ƒ∆»∆»≈∆…«¬»

ÌÚ ·kLn‰ ˙‡ LnLÓ ‡e‰ È¯‰ - ·kLÓÏ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈¿«≈∆«ƒ¿»ƒ
ÌÈÏk ˙BÎÏ‰·e .el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BzÎ‡ÏÓ44 ¿«¿¿≈…«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ

ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ Ò¯„Óa ÔÈ‡nhn‰ ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡·‡¬»≈»«≈ƒ«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ∆≈
‰Ê È‡Â ,‰·ÈLÈÏ Èe‡¯ ÈÏk ‰Ê È‡Â .Ò¯„Óa ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒƒ»¿≈∆

.‰·ÈÎ¯Ï Èe‡¯ ‰Ê È‡Â ,‰·ÈÎLÏ Èe‡»̄ƒ¿ƒ»¿≈∆»ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

.akxnl e` ayenl e` akynl dyrp `ly ilk lr qxcy af"
."epzk`ln dyrpe cenr el mixne` ixdy xedh df ixd

היצר  כשבא ה': בעבודת נפלאה ועצה הוראה בזה יש הנה
הרי  כי מלאכתנו" ונעשה עמוד לו "אומרים יהודי אל הרע
"ירא  ולהיותו הקב"ה של בשליחותו שבא טוען הוא
אמת  הן לו אומרים תפקידו, את ממלא הוא הרי שמים"
תפקיד  יש לנו שגם מכיון אבל ושליחות, תפקיד לך שיש
לך  אנו אומרים קוני" את לשמש נבראתי "אני ושליחות
כשיהודי  כי להפריענו. יכול ואינך מלאכתנו" ונעשה "עמוד
אין  קוני" את לשמש נבראתי ש"אני תמידי הרגש עם חי
ונעשה  "עמוד לו אומר שהרי לו, להפריע יכול יצה"ר
שאין  להוסיף ויש טהור". זה "הרי הדין וכפסק מלאכתנו"
שלילה  כי "עמוד" אלא וכד' "הסתלק" או "רד" לו אומרים
עצמו, היצה"ר אצל גם ועליה עמידה של באופן היא זו
אלא  מעבודתו היהודי את לבלבל אינו תכליתו שהרי

בשבילו. העליה וזוהי וינצחו עליו שיתגבר
(cl oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ביאור 35) הוסיף כאן ו. הלכה ו פרק למעלה ראה נגע. ולא
לשם  נעשה לא אם למשכב הראוי דבר שאפילו והדגשה,

משכב. משום מטמא אינו בו 36)כך למדוד מיוחד כלי
וקטניות. בצק.37)תבואה בה ללוש עשוייה

(שמות 39)מפרש.38) הזהב" פחי את "וירקעו דק. בגד
פרק  סנהדרין ובהלכות "ורדידו". אונקלוס מתרגם ג) לט,
של  נוצה שהעביר באחד מעשה רבינו: כותב ג הלכה כ"ג
מלשון  אשה של צעיף מפרשים ויש הדיין. רדיד מעל עוף
זה, פירוש נקבל ואם ז). ה, השירים (שיר רדידי את נשאו

מהגוף. חלק גם העוטף גדול בצעיף המדובר יהיה
שרוולים.40) עם שלנו.41)בגד מצוה של טליתות כמו
מששה 42) אחד (הקב קבים חמשה מחזיק גדול ילקוט

עליו. שוכב הוא ולפעמים חפציו שם נותן והרועה בסאה)
קבים.43) שבעה מחזיק ואילך.44)ילקוט כב מפרק

á"ôùú'ä ïñéð â"é éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הזב 1) בהיסט וחומר האדם את הטומאה הסיטה אם יבאר

קנה  היה ואם חרס, כלי לאויר ידו שהכניס זב ודין ממגעו,
והסיט, טהור של בקמטו הקנה היה אם והסיט, בקמטו אחוז
הזב  שנייה, בכף ומושב משכב וכלי מאזנים בכף הזב
שניהם  שהגיפו או באילן עלו או הספסל על שישבו והטהור
מפשילים  שהיו או מהבור זה את זה העלו ודין הדלת,
על  מקצתו שנישא זב איפכא, או זב שהיכה וטהור בחבלים,

בהיפך. או הטהור

.‡e¯‡a ¯·k2ËÈÒ‰ Ì‡L ,‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a3Ì„‡‰ ¿»≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆∆ƒ≈ƒ»»»
ÌeMÓ ‡ÓË - ‡OÓa ‰‡nËÓ ‡È‰L ‰‡Óh‰ ˙‡∆«À¿»∆ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿»ƒ
‡Ï - Ì„‡‰ ˙‡ ‰‡Óh‰ ‰ËÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡OB≈¬»ƒ≈ƒ»«À¿»∆»»»…

‡ÓË4. ƒ¿»

ה"ו.2) פ"א מת טומאת ממקומו.3)בהלכות הזיז
ב.4) הלכה ראה וחבריו. לזב חוץ הטומאות בכל

.·ËÈÒz Ì‡L ,‰‡ÓË Ôlk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ÏÎa ÔÈ‡≈¿»¬«À¿À»À¿»∆ƒ»ƒ
,Ô˙B‡ ‡nËz ¯B‰h‰ ÈÏk‰ ˙‡ B‡ ¯B‰h‰ Ì„‡‰ ˙‡∆»»»«»∆«¿ƒ«»¿«≈»

ÂÈ¯·Á B‡ ·f‰ ‡l‡5‰¯˙È‰ ‰‡Óh‰ ‡È‰ BÊÂ .„·Ïa ∆»«»¬≈»ƒ¿«¿ƒ«À¿»«¿≈»
‰¯Bz‰ ÏÎa d˙BÓk eÈˆÓ ‡lL ·fa6ËÈÒ‰ Ì‡L , «»∆…»ƒ¿»¿»«»∆ƒ≈ƒ

˙ÏhÓ ‰¯B˜ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .ÔÈ‡ÓË - ÔÈ¯B‰h‰ ˙‡∆«¿ƒ¿≈ƒ≈«»¿»»À∆∆
ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ¯B‰Ë Ì„‡Â ,¯„b‰ L‡¯ ÏÚ«…«»≈¿»»»≈ƒ¬ƒ¿≈

Ò¯Á7ÏÈ‡B‰ ,ÈM‰ ‰ˆw‰ ˙‡ ·f‰ „È‰Â ,d˙ˆ˜ ÏÚ , ∆∆«¿»»¿≈ƒ«»∆«»∆«≈ƒƒ
Ô‰a Ú‚pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙ÓÁÓ e„„˙Â¿ƒ¿«¿¿≈¬««»¬≈∆¿ƒ∆»«»∆
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ eOÚÂ ÔÈ‡ÓËe¿≈ƒ¿«¬ƒ¿À¿»ƒ»¿≈»ƒ
- ÌÈÏk‰ ˙‡ B‡ Ì„‡‰ ˙‡ ·f‰ ‡O Ì‡L ,¯ÓBÏ«∆ƒ»»«»∆»»»∆«≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ˙„ÏBÈÂ ‰c ‰·ÊÂ ·Ê „Á‡Â .Ô‡nhL∆ƒ¿»¿∆»»¿»»ƒ»¿∆∆¿»«¿»ƒ
·f‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ¯B‰h‰ Ì„‡‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .el‡‰»≈ƒ≈»«¿»∆»»»«»∆≈ƒ∆«»
,¯B‰h‰ ˙‡ ËÈÒ‰L ·f‰Â ;·Ê ‡OB ÌeMÓ ‡ÓË -ƒ¿»ƒ≈»¿«»∆≈ƒ∆«»
ÈtÓ ,ÔÈ‡ÓË - Ò¯Á ÈÏk elÙ‡ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa≈»»≈≈ƒ¬ƒ¿≈∆∆¿≈ƒƒ¿≈

Ô‰a Ú‚ el‡k ÌÈ¯Á‡Ï ·f‰ ˙„‰L8. ∆¬»««»«¬≈ƒ¿ƒ»«»∆

פג,5) שבת מדרבנן. וגויה וגוי התורה. מן ויולדת נדה זבה,
התורה".6)א. בכל חבר לו מצינו "שלא שאינו 7)שם:

באוירו, בתוכו בנגיעה אלא החיצון, בדפנו בנגיעה מטמא
זבים  פרשת כהנים' ב'תורת כלל. בדופנו נגע שלא אע"פ
מטמאים  שאין שלמדנו מאחר שנינו: ה"ב, ג פרשתא ד פרק
(ויקרא  לומר תלמוד מה מאוירו, אלא חרס) כלי (את אותו
שהוא  מגע ישבר"? הזב בו יגע אשר חרס "וכלי יב): טו,
לרבות  הכלי, שכל והטעם, היסטו. זה אומר הוי ככולו,

ממקומו. זז נגיעה,8)תוכו, בלי שהסיטו אע"פ כלומר,
כנושא. ומטמא והסיט נגע כאילו דינו
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.‚Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡L :BÚbnÓ ·f‰ Ëq‰a ¯ÓÁ…∆¿∆≈«»ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆
ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰9¯B‰Ë -10.e‰‡nË - BËÈÒ‰ Ì‡Â , «À»»ƒ»ƒ»¿ƒ¡ƒƒ¿»

·e· ‡e‰L Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ11‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯ecÎk ¿≈¿ƒ∆∆∆»¿««¬«ƒ…«¬»
˙Bi¯È‡ ÔÈÒtÏ‡ BÓk ,‰t BÏ12- ·f‰ ÔËÈÒ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ¡ƒ»«»

È¯‰L ,˙n‰ Ï‰‡a ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿ƒ¿…∆«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ìe˙Ò BÁ˙tL ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ Ò¯Á ÈÏÎk Ô‰≈ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»¿≈

‰ÚeÏa ‰˙È‰L ËÁÓ13‰ÚeÏa‰ ˙ÚaËÂ ıÚ‰ CB˙a ««∆»¿»¿»¿»≈¿««««¿»
- ‰·l‰ B‡ ıÚ‰ ˙‡ ·f‰ ËÈÒ‰Â ,‰·l‰ CB˙a¿«¿≈»¿≈ƒ«»∆»≈«¿≈»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ÌÈÚeÏa‰ ÌÈÏk‰ e‡ÓËƒ¿¿«≈ƒ«¿ƒ∆¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

לאויר.9) פתוח מקום בו ואין מצומד, שם.10)כיסוי
באמצעו.11) טהורות 12)חלול "שהן מ"ה: פ"ב עדיות

רבינו: שם ופירש הזב". במשא ומטמאות המת, באוהל
מטיט, חלול כדור עושים נעשות: הן וכך כפולות, מחבתות
לשתי  ומתחלק באמצעו אותו חותכים שריפתו ואחרי
לאויר. פתוחות ואינן שנחתכו לפני כאן והמדובר מחבתות.

גם 13) טמאים שאלה מעיר, הכסףֿמשנה מ"ו. פ"ט כלים
ואםֿכן  מיטמא, אינו בלבד חי בגוף בלוע ורק המת, באוהל

אירניות. אלפסין לדין דומה דינו אין

.„B„È ÒÈÎ‰L ·Ê14,Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BÏ‚¯ B‡ »∆ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê È¯‰ - B„È‰ ‡ÏÂ BÎBzÓ Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿…¡ƒ¬≈∆
.ÌÈ¯·È‡Ï ÔÈ‡nËÓ da ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë»∆≈«ƒ»¿«≈»¿«¿ƒ¿≈»ƒ

"נדה 14) ב: פב, בשבת זה דין מקור מציין הכסףֿמשנה
פ"ו  הטומאות אבות הלכות (ראה לאיברים" מטמאה אינה

כאן). הראב"ד והשגת ה"ג,

.‰·Ê15BËÓ˜ CB˙a ÊeÁ‡ ‰˜ ‰È‰L16ËÈÒ‰Â , »∆»»»∆»¿À¿¿≈ƒ
B‡ Ì„‡ ‰w‰ ‰ˆ˜a ‡ÈˆB‰Â.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÈÏk ¿ƒƒ¿≈«»∆»»¿ƒ¬≈≈¿ƒ

.ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ ·f‰ Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¬∆ƒ««»¿»»…»««»ƒ
Ëq‰a ¯a„Ó ‰f‰ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«»«∆¿«≈¿∆≈

·f‰17‰ÚÈ‚ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ,18- ‰ÚÈ‚p ‰Ó :¯ÓBÏ «»¿ƒƒ¿¿ƒ»««¿ƒ»
Ïˆ‡ ÈeÏb‰ BÙeb ¯‡MÓ ÂÈ„ÈÏ ‰ÓBc‰Â ÂÈ„Èa¿»»¿«∆¿»»ƒ¿»«»≈∆
‡Ï ,BÙe‚aL ÈeÏba ËÈÒiL „Ú - BËq‰ Û‡ ,‰ÚÈ‚p‰«¿ƒ»«∆≈«∆»ƒ«»∆¿…
¯B‰Ë ÏL BËÓ˜a ‰w‰ ‰È‰ .ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ËÈÒiL∆»ƒ¿≈«¿»ƒ»»«»∆¿À¿∆»
‰‡Óh‰ ˙‡ ËÈÒn‰L ;‡ÓË - ·f‰ ˙‡ Ba ËÈÒ‰Â¿≈ƒ∆«»»≈∆«≈ƒ∆«À¿»
- ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a ‡OBp‰L ÌLÎe ,d˙B‡ ‡OBk¿≈»¿≈∆«≈¿≈«¿»ƒ

‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,‡ÓË19ËÈÒn‰ Ck , »≈¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»«≈ƒ
.‡ÓË - ÌÈ¯˙q‰ ˙È·a¿≈«¿»ƒ»≈

א.15) מג, נדה לקיש, ריש של בקמטים 16)מימרא
לאויר. מגולה שאינו במקום הגוף, נגע 17)שבעור שלא

אחר. משהו באמצעות ממקומו הזיזו אלא בטהור
גלויים.18) הבלתי במקומות לנגוע איֿאפשר שהרי
ח.19) הלכה מת טומאת מהלכות א בפרק

.Â·f‰20B‡ ·kLÓÏ ÈeOÚ‰ ÈÏÎe ,ÌÈÊ‡Ó ÛÎa «»¿«…¿«ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿»
Ú¯k :Bc‚k ‰iL ÛÎa ·k¯ÓÏ21Ô‰ È¯‰ - ·f‰ ¿∆¿»¿«¿ƒ»¿∆¿»««»¬≈≈

Ô‰a Ú‚pL ÌÈÏÎk22- Ô‰ eÚ¯k ;ÔËÈÒ‰ È¯‰L , ¿≈ƒ∆»«»∆∆¬≈¡ƒ»»¿≈
·f‰ e‡O È¯‰L ,·‡ eOÚÂ ·kLÓ ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË¿≈ƒƒƒ¿»¿«¬»∆¬≈»¿«»

ÌÈÏk‰ ¯‡L ‰iL ÛÎa ‰È‰ .Ô‰ÈÏÚ „ÓÚ el‡Îe23 ¿ƒ»«¬≈∆»»¿«¿ƒ»¿»«≈ƒ
ÔÈa Ô‰ eÚ¯kL ÔÈa ,Ì„‡ B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡√»ƒ«¿ƒ»»≈∆»¿≈≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ôlk - ·f‰ Ú¯kL24. ∆»««»À»ƒ¿À¿»

מ"ה.20) פ"ג הכף 21)זבים עלתה כך ומתוך הכריע,
עליה. אב 22)שהכלי שהם ומושב, כמשכב ולא

למעלה  (ראה הזב מן למעלה שהם מפני והנימוק, הטומאה.
וכן  רבינו, ופירש "טהורים". כתוב: שם, במשנה ה"ג). פ"ז
אבל  מדרס, מטומאת טהורים שהם המשנה מפרשי כל

זב. של כעליונו למשכב 23)טמאים ראויים שאינם
ה"ו). פ"ו למעלה (ראה מדף,24)ומושב או היסט מדין

ויובן  ומושקין", "אוכלין רק כתוב מ"ז) (שם במשנה
וכלים. לאדם שהואֿהדין

.Ê¯B‰h‰Â ·f‰25¯Òp‰ ÏÚ B‡ ÏÒÙq‰ ÏÚ e·LiL26 «»¿«»∆»¿«««¿»««∆∆
ÔÈ¯ÈbÁÓ Ô‰L ÔÓÊa27,Ú¯ BÁkL ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ , ƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ»∆…«

·w‰ Ú·¯ ˜ÁÏ È„k B¯wÚ È·Úa ÔÈ‡L ÔÏÈ‡‰ ‡e‰Â28, ¿»ƒ»∆≈»√ƒƒ»¿≈»……««»
‰kÒa eÏÚL B‡29da ‡aÁpL ‡e‰Â ,Ú¯ dÁkL30 ∆»¿À»∆…»«¿∆∆¿»»

È¯ˆÓ ÌlÒa eÏÚL B‡ ,Ba ÊeÊz d˙B‡ ˜ÁB„Â31BÈ‡L ¿≈»»∆»¿À»ƒ¿ƒ∆≈
L·k‰ ÏÚ eÏÚL B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜32‰¯Bw‰ ÏÚÂ »«¿«¿≈∆»««∆∆¿««»

‰Ê È¯‰ - ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ ÔÈ‡L ÔÓÊa ˙Ïc‰ ÏÚÂ¿««∆∆ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿ƒ¬≈∆
·f‰ ËÈÒ‰ el‡Îe ,Ô‰a ÔÈ„„˙Ó Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿ƒ≈ƒ«»

¯B‰h‰ ˙‡33e·LÈ Ì‡ Ï·‡ .BnÚL34‰ÏB„‚ ‰ÈÙÒa ∆«»∆ƒ¬»ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»
Ì„‡a ËÈÒ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡L35ÏÚ B‡ ¯Òp‰ ÏÚ B‡ , ∆≈»¿»¿»ƒ¿»»««∆∆«

ÔÏÈ‡a eÏÚL B‡ ,ÔÈ¯ÈbÁÓ ÌÈ‡L ÔÓÊa ÏÒÙq‰««¿»ƒ¿«∆≈»«¿ƒƒ∆»¿ƒ»
,¯ÓÒÓa Úe·w‰ È¯ˆÓ ÌlÒa B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒ·e¿À»∆…»»∆¿À»ƒ¿ƒ«»«¿«¿≈
elÙ‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁnL ˙Ï„·e ‰¯B˜·e L·Îa B‡¿∆∆¿»¿∆∆∆¿À»ƒ¿ƒ¬ƒ

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „vÓ eÏÚ»ƒ«∆»¬≈∆»

מ"א.25) פ"ג חיגר.27)קרש.26)שם כאדם מתנדנדים
יגיע 28) לא מאוד, דק דופן שיישאר עד תוכו יחקקו אם

ב). קה, מציעא (בבא הקב רובע לגודל ענף,29)חללו
שוכה. איש מט): ט, (שופטים הכתוב בגמרא 30)מלשון

ופירשו  שם), הב"ח (הגהות באחוזיונה שנחבאת אמרו: שם
בה  נחבאת כולה היד בכף אותה כשאוחזים ו'תוספות' רש"י
בתוך  נחבאת והיא בה "כשאוחז מפרש ורבינו נראית. ואינה
הכסףֿמשנה), (לשון אותו" מזזת היא אותה, וכופף ידו

הענף. את מזיזה היד אינו 31)פירוש, ואם קטן, סולם
ואילך. אילך מתנועע הוא במסמר קרש 32)קבוע

בחוף, נוגע השני וראשו הספינה על אחד ראשו שמניחים
ליבשה. הספינה מן עליו לעבור גשר משמש והוא

הצד 33) התרומם כך ומתוך הזב הכריע אם אפילו כלומר,
ומכלֿשכן  היסט, משום טמא כן גם עליו, יושב שהטהור
הזב, כמדרס הטומאה אב נעשו בגדיו שאז הטהור, כרע אם
החזוןֿאיש  בעל תמיהת מסולקת [בזה ו. בהלכה כמבואר
הטהור" את הזב הסיט "וכאילו רבינו: כתב למה שהקשה

דעתו]. מניח יישוב מצא ולא להיפך, פ"ג 34)ולא זבים
עליה.35)מ"ג. עולה כשאדם זזה אינה אדם, ע"י כלומר,

.Á¯B‰ËÂ ·Ê36ÔÈÙÈ‚Ó „Á‡k Ì‰ÈL eÈ‰L37˙‡ »¿»∆»¿≈∆¿∆»¿ƒƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁ˙Bt B‡ ˙Ïc‰38ÛÈ‚Ó „Á‡ ‰È‰ . «∆∆¿ƒ¬≈∆»»»∆»≈ƒ

‡ÓË - Á˙Bt „Á‡Â39:¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê eÏÚ‰ . ¿∆»≈«ƒ¿»∆¡∆∆∆ƒ«
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ÈtÓ e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Óh‰ Ì‡ƒ«»≈∆¡»∆«»ƒ¿»ƒ¿≈
BËÈÒ‰L40‡ÓË - ‡Óh‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ¯B‰h‰ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿ƒ«»∆¡»∆«»≈ƒ¿»

B‡OÓa41.e¯‡aL BÓk , ¿«»¿∆≈«¿

מ"ב.36) ונימוקם:38)סוגרים.37)שם שם, כחכמים
האחד  אין קלה, מלאכה היא סגירתה או הדלת שהגפת מפני

למשנה). בפירושו (הרא"ש בחבירו שזה 39)נתלה מפני
זה. על זה נתלים לכאן, והשני לכאן את 40)מושך הזיז

את 41)הטהור. נושא כשהטהור היא משא טומאת סתם
מנוחת  היתה אלא ממקומה, הזיזה לא ואפילו הטומאה,
עליו), חולקים ור"ש רש"י אולם רבינו, דעת היא (כך עליו
טומאת  הלכות (ראה שהוא כל אפילו אותה כשהגביה או
חמור  ובשניהם ממקומו, הזזה פירושו והיסט ה"ו), פ"א מת
אם  רק מטמאות שהן במשא, המטמאות טומאת משאר זב
כשהוא  גם מטמא וזב להיפך, ולא הטמא את הסיט הטהור

הטהור. את נשא או הסיט

.Ë¯B‰ËÂ ·Ê42ÔÈÏÈLÙÓ eÈ‰L43‰È‰ Ì‡ ,ÌÈÏ·Áa »¿»∆»«¿ƒƒ«¬»ƒƒ»»
CLBÓ ‰Ê‡ÓË - CÏÈ‡ CLBÓ ‰ÊÂ CÏÈ‡44eÈ‰ . ∆≈≈«¿∆≈≈«ƒ¿»»

ÔÈ‚¯B‡45B‡ ,ÔÈÁBË B‡ ,ÔÈ·LBÈa ÔÈa ÔÈ„ÓBÚa ÔÈa , ¿ƒ≈¿¿ƒ≈¿¿ƒ¬ƒ
- „·k Ô‡OnL ÔÓÊa :ÔÈÚBË B‡ ¯BÓÁ‰ ÔÓ ÔÈ˜¯Bt¿ƒƒ«¬¬ƒƒ¿«∆«»»»≈

¯B‰Ë - Ï˜ ÈBOÓ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰46. ¬≈∆»≈¿ƒ»»««»

מדרס,44)שוזרים.43)שם.42) טומאת טמאים ובגדיו
הטהור. על נשען הטמא כשהמשא 46)שם.45)שהרי

הם  כבד כשהמשא אבל השני, על נשען האחד אין קל
המשא. באמצעות זה על זה נשענים

.È¯B‰Ë47¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ˙‡ ‰kÓ ‰È‰L48·ÊÂ , »∆»»«∆∆«»¬≈∆»¿»
CLnÈ Ì‡L ;e‰‡nË - ¯B‰h‰ ˙‡ ‰k‰L49¯B‰h‰ ∆ƒ»∆«»ƒ¿»∆ƒƒ»≈«»

ÏÙB ‡Óh‰ È¯‰Â -50ÂÈÏÚ ÔÚL el‡k ‡ˆÓÂ ,51. «¬≈«»≈≈¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«»»
.ÔÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a Û‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»«ƒ¿≈«»¿≈ƒ

הוא 48)שם.47) אבל מדרס, מטומאת טהור פירוש,
(הרא"ש  משא מדין לטומאה ראשון נעשו ובגדיו עצמו

מט. הערה לקמן ראה שם). את 49)בפירושו יעזוב
לגופו. תגיע לא והמכה ידו.50)מקומו, תנופת מעוצמת

מכה 51) וכשהטהור המכה. את ומקבל העומד הטהור על
את  כנושא ודינו הטמא, על נשען הטהור הרי הטמא, את

טמאים. בגדיו שאין הזב

.‡È‡OpL ·Ê52‡OpL ¯B‰Ë B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó »∆ƒ»ƒ¿»««»»∆ƒ»
‡ÓË - ·f‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó53·Ê ÏL BÚaˆ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿»««»ƒ¿»≈«∆¿»∆»

ÁÈp‰L ¯B‰h‰ B‡ ¯B‰h‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ dÁÈp‰L∆ƒƒ»¿«¿»ƒ«»«»∆ƒƒ«
Ô·‡ Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ ,·f‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ BÚaˆ‡∆¿»¿«¿»ƒ«»««ƒ∆≈≈≈∆∆∆

‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯B˜ B‡54È¯eaÁ ÔÎÂ . »¿«≈»∆¬≈∆»≈¿≈ƒ≈
·f‰55e‡OpL ¯B‰Ë È¯eaÁ B‡ ¯B‰h‰ ÏÚ e‡OpL «»∆ƒ¿««»ƒ≈»∆ƒ¿

Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡O el‡Îe ,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ·f‰ ÏÚ««»¬≈∆»≈¿ƒ»»»∆»≈∆
ÌÈpM‰ :ÌÈ¯eaÁ‰ Ì‰ el‡Â .B¯·Á ÏL BÓˆÚ«¿∆¬≈¿≈≈«ƒƒ«ƒ«ƒ

Ô‰lL ¯ÚO‰Â ÌÈ¯tv‰56BÊ ‰‡ÓhL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «ƒ»¿«ƒ¿«≈»∆»∆¿≈»∆ƒ∆À¿»
.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

מ"ב.52) ה, פרק הלכה 53)שם ז בפרק למעלה למדנו

אלא  מטמאים ואינם מיטמאים אינם ומושב שמשכב ג,
כאן, רבינו ומשמיענו האדם. של גופו רוב עליהם כשנישא
ושל  הזב של הגוף מן קטן בחלק אפילו מיטמא, שאדם

מסמא.54)הטהור. אבן הדברים 55)טומאת
חיבורים. הם מה מבואר לקמן לגוף. המחוברים

ה"ג.56) פ"ה זבים תוספתא

á"ôùú'ä ïñéð ã"é éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במסמרים 1) מסומר או בארץ מחובר שהיה דבר יבאר

הסיטו  מכח שנפל דבר כל ודין כלי, והניד הזב עליו והקיש
בנגיעה, אלא מטמא ומושב מרכב ושאין הרעדה, מכוח או
החמור, על רכבו או בספינה שישבו והטהור הזב ודין

בתוכה. שהגוי ברחיים הנדחק

.‡¯aÁÓ ‰È‰L ¯·c2:ÌÈ¯ÓÒÓa ¯nÒÓ B‡ ı¯‡a »»∆»»¿À»»»∆¿À»¿«¿¿ƒ
BÁk ‰È‰ Ì‡3LÈw‰Â ,˜ÊÁÂ ‰ÙÈ4˙Ú·e ,·f‰ ÂÈÏÚ ƒ»»…»∆¿»»¿ƒƒ»»«»¿≈

B‡ B˙‡k‰ ÁkÓ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ B‡ ÈÏk „È‰ LÈw‰L∆ƒƒ≈ƒ¿ƒ√»ƒ«¿ƒƒ…««»»
ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰L5‰ÙÈ BÁk ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»»…»∆

B‡ ÏÈt‰Â ,·f‰ ÂÈÏÚ LÈw‰Â ,„„˙Ó ‡l‡ ˜ÊÁÂ¿»»∆»ƒ¿«¿≈¿ƒƒ»»«»¿ƒƒ
È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk B˙‡k‰ ÁÎa „È‰≈ƒ¿…««»»≈ƒ√»ƒ«¿ƒ¬≈

eÏÙ BÁkÓ È¯‰L ,ÔËÈÒ‰ el‡Îe ,ÔÈ‡ÓË el‡6‰Ê . ≈¿≈ƒ¿ƒ¡ƒ»∆¬≈ƒ…»¿∆
ÏÏk‰7‰„Ú¯‰ ÁkÓ ;‡ÓË - BËq‰ ÁkÓ ÏÙpL Ïk : «¿»…∆»«ƒ…«∆≈»≈ƒ…««¿»»

‰kÒ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ ?„ˆÈk .¯B‰Ë -8,Ú¯ ÔÁkL »≈«ƒƒ«ƒ»À»∆…»«
‰¯B˜ ÏÚ B‡ ,¯ÓÒÓa Úe·˜ BÈ‡L È¯ˆÓ ÌlÒ ÏÚ B‡«À»ƒ¿ƒ∆≈»«¿«¿≈«»
ÏÚ LÈw‰L B‡ ,ËÈËa ÌÈ¯aÁÓ ÌÈ‡L L·ÎÂ ˙Ï„Â¿∆∆»∆∆∆≈»¿À»ƒ¿ƒ∆ƒƒ«

¯‚p‰9ÏeÚn‰ ÏÚ10ËBLn‰Â11LÈw‰L ‰ÚL·e , «∆∆«««¿¿«»¿»»∆ƒƒ
eÏÙ ‡ÏÂ Ô„È‰ elÙ‡ ,ÌÈÏk B‡ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏÈt‰ƒƒ√»ƒ«¿ƒ≈ƒ¬ƒ¡ƒ»¿…»¿
ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ ÏÚ LÈw‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË el‡ È¯‰ -¬≈≈¿≈ƒ¬»ƒƒƒ«ƒ»«
B‡ L·k ÏÚ B‡ ,¯nÒÓ ÌlÒ ÏÚ B‡ ,‰ÙÈ ÔÁkL ‰kÒÀ»∆…»»∆«À»¿À»«∆∆

LÈ¯n‰ ÏÚ B‡ ,ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ‰ ‰¯B˜ B‡ ˙Ïc ÏÚ12, «∆∆»«¿À»ƒ¿ƒ««»ƒ
ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk „È‰ LÈw‰L ‰ÚL·e ,¯epz‰ ÏÚ B‡«««¿»»∆ƒƒ≈ƒ≈ƒ√»ƒ
Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÏÈt‰ elÙ‡ ,ÔÈ˜LÓe«¿ƒ¬ƒƒƒ»¬≈≈¿ƒ¿≈…

.el‡a ‡ˆBik«≈¿≈

מ"ב.2) פ"ד מתנדנד.3)זבים ואינו המחובר הדבר של
רעידת 5)דפק.4) ע"י בעקיפין נגרמה שההנדה מפני

לה, עירובין (רש"י מטמא ואינו כוחו כוח נקרא וזה הקרקע,
הוא  שגם להניח ויש שם, למשנה רבינו פירוש ראה א.

רש"י). לדברי את 6)התכוון ישירות הנידה הדפיקה
יפה. מחוברים היו שלא פ"ד 7)הכלים זבים תוספתא,

כז.8)ה"ה. הערה פ"ח למעלה התקועה 9)ראה יתד
הדלת. אחורי הדלת.10)באסקופה ספינה.11)של של

אותם  מרעידה קלה ודפיקה יפה, מחוברים אינם אלה כל
קורות 12)ישירות. ראשי מונחים שעליה עבה קורה

הבית.

.·¯epz13¯epz‰ ÏÚ LÈw‰Â ,Ba ‰˜e·c ˙t‰ ‰˙È‰L «∆»¿»««¿»¿ƒƒ«««
‰Óe¯z ‰È‰ elÙ‡ ,¯kk ÏÙÂ14¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -15. ¿»«ƒ»¬ƒ»»¿»¬≈∆»
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¯kka ˜a„Ó ¯epz‰ ÔÓ Ò¯Á ‰È‰ Ì‡Â16elÙ‡ ,ÏÙpL ¿ƒ»»∆∆ƒ««¿À»«ƒ»∆»«¬ƒ
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ‰È‰17. »»Àƒ¬≈∆»≈

סיר 13) כעין עשויים היו שבזמניהם התנורים שם. תוספתא,
את  שם מדביקים ואח"כ בפנים אותם ומסיקים גדול, חרס

בטהרתה.14)הפת. כבד,15)שמחמירים שהתנור מפני
הדפיקה. מן ישר הככר הונד בתוספתא 16)לא הגר"א

וזה  זה, בחרס דפק והזב בתנור, מודבק היה שהחרס שם,
כאן. רבינו כפירוש החרס,במקרה17)לא נפל הרי זה,

הדפיקה. מכוח הככר, גם עמו וביחד

.‚·kLn‰ ÔÈ‡18ÔÈÏÎ‡ B‡ ÌÈÏk ‡nËÓ ·k¯n‰ B‡ ≈«ƒ¿»«∆¿»¿«≈≈ƒ√»ƒ
B‡ ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;„·Ïa ÚbÓa ‡l‡ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆»¿«»ƒ¿«¬»ƒ»≈ƒ

Ò¯„n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡19‰È‰L B‡ √»ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»∆»»
‡l‡ Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙ‰ ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ò¯„n‰«ƒ¿»¿«¿»≈∆¬ƒ…ƒ¿ƒ≈≈∆∆»

ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯È20ÔÎÂ . ¿»ƒ¿…»«»∆¬≈≈¿ƒ¿≈
ËÈÒ‰ Ì‡21ÌÈÏÎ‡‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ·kLn‰ ƒ≈ƒ«ƒ¿»∆«≈ƒ∆»√»ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¬≈≈¿ƒ

המשכב 18) על ונישא הנושא "כל שנינו: מ"ג, פ"ה בזבים
האדם". מן חוץ מושב 19)טהור, משכב כולל מונח

מ"ה.20)ומרכב. היו 21)שם והטהור שהמדרס כגון
נתבאר  ה"ו. פ"ח ראה המדרס. והכריע המאזניים כפי על

כנושא. דינו שמסיט כבר,

.„¯B‰h‰Â ·f‰22‰ÏBÎÈ‰ ‰pË˜ ‰ÈÙÒa e·LiL «»¿«»∆»¿ƒ¿ƒ»¿«»«¿»
„Á‡ Ì„‡a ËÈÓ‰Ï23‡cÒ‡a B‡ ,24ÏÚ e·Î¯L B‡ , ¿»ƒ¿»»∆»¿«¿»∆»¿«

‰Ó‰a Èab25‰Êa ‰Ê ÔÈÚ‚B Ô‰È„‚a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈¿≈»««ƒ∆≈ƒ¿≈∆¿ƒ∆»∆
,˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ ,Ò¯„Ó ÌÈ‡ÓË ¯B‰h‰ È„‚a È¯‰ -¬≈ƒ¿≈«»¿≈ƒƒ¿»¿À¿»»¿»≈

Ò¯„ ‡nL26ÌÚ ‰·LiL ‰c ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ·f‰ ∆»»««»¬≈∆¿≈ƒ»∆»¿»ƒ
¯B‰h‰27Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÌÈ„‚a - ‰hÓa28‰tkÓ ıeÁ , «»¿ƒ»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ»

dL‡¯aL29Òp‰ L‡¯aL ÌÈ„‚a‰ ÔÎÂ .30‰ÈÙqaL ∆¿…»¿≈«¿»ƒ∆¿…«≈∆«¿ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë31. ¿ƒ

מ"א.22) פ"ג הוא 23)שם עליה, עולה אחד כשאדם
תחתיו. ונכפפת אותה מחוברות 24)מטה (קורות רפסודה

בנהרות). אותן ומשיטים בהמה 25)יחד, של דרכה
רוכביה. תחת גבה את הכריע 26)לכופף שמא פירוש,

וה"ב. ה"א פ"ח למעלה ראה הזב. את והגביה הטהור
תימן).27) (כת"י "הטהורה" עליהם.28)צ"ל דרסה שמא
עליה.29) דרסה שמא לחשוש שאין הטהורה, של
קט 31)התורן.30) בספינה שישבו וטהור בזב נה,מדובר

אבל  מספק, מדרס טמאים הטהור שבגדי למעלה שאמרנו
ולפיכך  עליהם, לדרוס יכול הזב אין התורן שבראש אלה
"רבי  ד: פרק בראש שם במשנה זה דין מקור טהורים.
כיפה  במיטה, הטהורה עם שישבה נדה אומר, יהושע
הנס  שבראש כלים בספינה, ישבה מדרס, טמאה שבראשה
חולק  יהושע שרבי רבינו, וסובר מדרס". טמאין שבספינה
הבגדים  את אלא מטמאת שאינה מ"א, שבפ"ג המשנה על
הנמצאים  את לא אבל בלבד, הטמא של בצידו הנמצאים

(כסףֿמשנה). משנה' כ'סתם ופסק גבוה, במקום

.‰˜Á„p‰32ÌÎB˙a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÌÈÁ¯a33B‡ «ƒ¿»¿≈«ƒ∆»≈»ƒ¿»

·Ê34Ba ‡ˆBiÎÂ35‰Ê È‡a .Ò¯„Ó ÔÈ‡ÓË ÂÈ„‚a È¯‰ - »¿«≈¬≈¿»»¿≈ƒƒ¿»¿≈∆
„Ú Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„„nL ÌÈÁ¯a ?e¯Ó‡ ÌÈÁ≈̄«ƒ»¿¿≈«ƒ∆¿«¿¿ƒ∆««¿««

Ô‡k „ÓBÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯˜BÚL36.BÓB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÙÁB„Â ∆¿ƒ∆»≈»¿¬ƒƒ¿
¯˜Ú ‡nL ,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓhL ,‡e‰ ¯e¯a ¯·„Â¿»»»∆À¿»¿»≈∆»∆¡«

‡Óh‰37.¯B‰h‰ È„‚a ÏÚ Ò¯„Â «»≈¿»««ƒ¿≈«»

גם 32) שנויה זו הלכה ה"ח. פ"ו טהרות תוספתא,
"שאין  הגירסה שם אבל ה"ג, פ"ט אהלות בתוספתא,

כזבים.33)עוקרים". מטמאים שגויים גזרו וחכמים
בתוכה.34) והנדה הגירסה: שם, נדה 35)בתוספתא זבה,

הריחיים.36)ויולדת. יד על העומד מכוחו 37)האדם
הנדנוד. של

á"ôùú'ä ïñéð å"è ÷"ù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
טומאתו 1) היא ומה טמא בחזקת הוא אם הארץ עם יבאר

מדבר  חוץ חבירות דברי לקבל הבא זו, בחזקה הוא מתי ועד
הארץ  ועם חבירות. דברי לקבל הצריך הוא מי ודין אחד,
הארץ, עם כשהיה טהרות לו והיו חבירות דברי עליו שקיבל
או  מוכס שנעשה וחבר טהרותיו, על החבר נשאל אם ודין
ונחשד  חבירות דברי עליו שקיבל הארץ עם למלך, גבאי

הטהרות. על שנחשד חבר או אחד לדבר

.‡ı¯‡‰ ÌÚ2‰¯B˙a BLÈÂ Ï‡¯OÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»»∆««ƒ∆ƒ¿»≈¿∆¿¿»
˙BˆÓ·e3Ò¯„Ó ÂÈ„‚·e ,‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ¿¬≈¿∆¿«»≈¿»»ƒ¿»
˙B¯‰ËÏ4Ô‰ È¯‰ - ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a ÂÈ„‚a eÚ‚ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»¿¿»»»√»ƒ«¿ƒ¬≈≈

B¯ÈÂ‡Ó Ò¯Á ÈÏÎa Ú‚ Ì‡Â .ÔÈ‡ÓË5.e‰‡nË - ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ∆∆≈¬ƒƒ¿»
Ô˙‡ÓhL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÚbÓ ÏÚ ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ¿¿ƒ∆«¿»««»»««ƒ∆À¿»»

˜ÙÒa6˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â .7ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»≈¿≈»∆¡»ƒ««¿»¿ƒ∆≈»
‡e‰ ÌÏBÚÏe .˙B‡ÓËÂ ˙B¯‰Ë È˜ec˜„a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿»¿À¿¿»
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ˙B¯‰h‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â BÊ ‰˜ÊÁa«¬»»¿≈∆¡»««¿»«∆¿«≈»»

˙e¯·Á È¯·c8?ÂÈÏÚ Ïa˜iL ˙e¯·Á È¯·c Ô‰ ‰Óe . ƒ¿≈¬≈»≈ƒ¿≈¬≈∆¿«≈»»
Ô‰a ‡nhÈ ‡lL ˙B‡ÓËa ¯‰Ê ‡‰iL9˙B¯‰Ë·e , ∆¿≈ƒ¿»¿À¿∆…ƒ«»»∆ƒ¿»

Ì˙B‡ ‡nËÈ ‡lL10,Ô˙¯‰Ë·e ÌÈ„È ˙ÏÈËa ¯‰fÈÂ , ∆…¿«≈»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»√»»
ÁÏ ¯·c ı¯‡‰ ÌÚÓ ÁwÈ ‡lLÂ11Á¯‡˙È ‡ÏÂ , ¿∆…ƒ«≈«»»∆»»«¿…ƒ¿»«

BÏˆ‡12B˙eÒÎa BÏˆ‡ BÁ¯‡È ‡ÏÂ ,13. ∆¿¿…¿»¿∆¿ƒ¿

עצמם 2) את חכמים תלמידי הגדירו המשנה בתקופת
בפירושו  (רבינו נאמנה לחברה המשתייכים כ"חברים"
ריקים  מאנשים מתרחקים והיו ג) משנה ב פרק לדמאי
וקראו  שונים, מצוות בדקדוקי ביותר נזהרו שלא מתורה

הארץ". "עם אותן 3)להם אפילו המצוות כל מקיים
הארץ. עמי עליהן "בגדי 4)שנחשדו שנינו: ב יח, בחגיגה

חולין  מלאכול (שנזהרים לפרושים" מדרס הארץ עם
ב  לה, ובחולין איסור). כל בזה שאין פי על אף שנטמאו,

נידה. אשתו עליהם ישבה שמא מתוכו 5)נימקו: כלומר,
לא  בגבו נגע אם אבל ד). הלכה ח פרק למעלה (ראה
החיצון). (מצידו מגבו מיטמא אינו חרס שכלי טימאהו,

או 6) שנפסלו וקדשים תרומה שורפים שאין בידינו וכלל
במסכת  הדין מקור החמירו. הארץ עם בבגדי מספק, נטמאו
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את  שורפים ספיקות שישה "על ה: משנה ד פרק טהרות
עם  בגדי על פירוש, הארץ" עם בגדי ספק ועל וכו' התרומה
ישבה  שמא מספק, ונטמאה בתרומה וודאי שנגעו הארץ

נידה. אשתו נטמאו.7)עליהם שלא להיזהר 8)לומר
בהם. נזהר חכם) (תלמיד שחבר הדברים שלא 9)בכל

טמא.10)לצורך. כשהוא בהן יגע שהוכשר 11)שלא
מעולם  הורטב שלא אוכל אבל נטמא, ואולי טומאה לקבל
לא  אלו שפירות לומר הארץ עם ונאמן טומאה. מקבל אינו
שלא  שנינו ושם ג. ב, פרק דמאי משנה מעולם. נתלחלחו
מפני  זה דין השמיט ורבינו ויבש. לח הארץ לעם ימכור
טומאה  לגרום שאסור שמאי, בית שיטת נוקטת זו שמשנה
ו  פרק (שם הלל בית דעת אבל ישראל, שבארץ לחולין

משנה משנה  היא "וזו כתב: שם בפירושו ורבינו שמותר. ו)
טומאת  מהלכות ט"ז בפרק פסק וכן כן". והלכה אחרונה

ט. הלכה ויטמאהו.12)אוכלים בבגדיו או בו יגע שמא
נידה,13) אשתו עליה ישבה ושמא עליה יושבים שלפעמים

למעלה. כאמור

.·- Ô‰Ó „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ‡a‰«»¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»»∆»≈∆
‚‰BpL e‰eÈ‡¯ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡14CB˙a ‰Úˆa ≈¿«¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»¿

B˙Èa15-È˜ÒÚ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒƒ¿≈
‰Úˆa ‚‰BpL e‰eÈ‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯‰ËÂ ‰‡ÓËÀ¿»¿»√»¿ƒ…¿ƒ∆≈¿ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó Ck ¯Á‡Â B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - B˙È·a¿≈¿«¿ƒ¿««»¿«¿ƒ

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‰lÁz B˙B‡ ÔÈÏa˜Óe16Ck ¯Á‡Â , ¿«¿ƒ¿ƒ»¿»√««»«ƒ¿««»
˙B¯‰ËÏ B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó17Ïa˜Ó ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ¿«≈

ÌÈ„i‰ ˙¯‰ËÏ ‡l‡18˙B¯‰ËÏ Ïa˜ .B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ∆»¿»√««»«ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»
.B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙B¯‰ËÏ Û‡ - ÌÈ„iÏ ‡ÏÂ¿…«»«ƒ«ƒ¿»≈¿«¿ƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ,B˙B‡ ÔÈÏa˜nLk19„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Â ;˙B¯‰Ëa ÏÈ‚¯ ‰È‰ÈÂ „ÓÏiL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆»ƒƒ¿»¿««¿ƒ
ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a È¯‰ ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜iMÓƒ∆¿«≈ƒ¿≈¬≈¬≈¿»»¿ƒ¿»
,˙B¯‰h‰ Ïk ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ˜LÓe ÂÈÏÎ‡√»»«¿»¿ƒ¿∆¡»«»«¿»
.ÌÎÁ „ÈÓÏz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ¯·Á‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«¬≈ƒ¿««ƒ∆≈«¿ƒ»»

חבירות.14) אינם 15)מנהגי החוץ מן שאנשים במקום
לרמות. שכוונתו בו לחשוד ואין במעשיו מתבוננים

הן 16) ידים שסתם בתרומה. נגיעה לפני לסעודה ידיו שיטול
התרומה. את ופוסלות לטומאה כל 17)שניות להחזיק

חברים. של כטהרות אכילת 18)טהרותיו שעיקר מפני
הרי  נטילתן, עליו קיבל ואם הידים נטילת היא בטהרה חולין
דבר  שייר שאם למעלה שאמרנו ומה שלם. דבר השאיר לא
שלם. דבר כששייר המדובר, אותו, מקבלים אין אחד

כהלכה.19) לשמור התרגל שטרם מפני עליו סומכים אין

.‚ÔÈÓ‡ ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬≈≈¿∆¿«»√»∆¡»ƒ
˙Èa ·¯ÁMÓ Ï·‡ .˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¬»ƒ∆»«≈

ÏeÒÏÒ ÌÈ‰k e‚‰ Lc˜n‰20e‰È ‡lL ,ÔÓˆÚa «ƒ¿»»¬…¬ƒƒ¿¿«¿»∆…¿
Ïa˜iL „Ú ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿»¬ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«∆¿«≈

.˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈¬≈

יתירה.20) מעלה

.„Ô˜Ê21‰·ÈLÈa ·LBÈÂ22¯·kL ,Ïa˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ »≈¿≈ƒƒ»≈»ƒ¿«≈∆¿»
·LiL ‰ÚLa Ïa˜23. ƒ≈¿»»∆»«

חכם.21) תורה.22)תלמיד חכמי שאין 23)בישיבת
ולפיכך  חבירות דברי עליו קיבל שלא לישיבה אדם מכניסים

קבלה. הצריכוהו לא המקדש בית חורבן אחר אפילו

.‰‰LÏL ÈÙa Ïa˜Ï CÈ¯ˆ - ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ¿≈¬≈»ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»
ÈÙa Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ B˙È· È·e ÂÈ·e .ÌÈ¯·Á¬≈ƒ»»¿≈≈≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈
.‰¯‰Ë C¯„a ÔÏÈb¯Óe Ô„nÏÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰LÏL¿»ƒ¿≈∆¿«¿»«¿ƒ»¿∆∆»√»
.¯·Ák Ô‰ È¯‰ - ÂÈ„·ÚÂ B˙È· È·e ÂÈ·e ¯·Á ˙L‡Â¿≈∆»≈»»¿≈≈«¬»»¬≈≈∆»≈
ÌÈ¯·Á ˙˜ÊÁa B˙È· È·e ÂÈ·e BzL‡ - ˙nL ¯·ÁÂ¿»≈∆≈ƒ¿»»¿≈≈¿∆¿«¬≈ƒ

e„LÁiL „Ú24. «∆≈»¿

בטהרות.24) זהירים שאינם מבוסס חשד עליהם שיפול

.ÂBc·Ú ÔÎÂ ,¯·ÁÏ ˙‡OpL Bza B‡ ı¯‡‰ ÌÚ ˙L‡≈∆«»»∆ƒ∆ƒ»¿»≈¿≈«¿
È¯·c Ô‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ È¯‰ - ¯·ÁÏ ¯kÓpL∆ƒ¿«¿»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á25˙‡OpL Bza B‡ ¯·Á ˙L‡ Ï·‡ . ¬≈¿«¿ƒ»¬»≈∆»≈ƒ∆ƒ»
ÔÈ‡ - ı¯‡‰ ÌÚÏ ¯kÓpL Bc·Ú ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿≈«¿∆ƒ¿«¿«»»∆≈

‰lÁz·k ˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ26. ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈¿«¿ƒ»

הגירסה 25) ב הלכה ב פרק דמאי בתוספתא וכן שם בגמרא
לקבל  צריכים טהרות להם שמוסרים לפני כלומר, "בתחילה"

בזה. נזהרו לא מעולם שהרי חבירות, כאן 26)דברי גם
מסתיימת  ובתוספתא בתחילה. ובגמרא: בתוספתא הגירסה
חבר  באשת כמו שיחשדו", עד בחזקתן הן "הרי זו: הלכה

ועבדיו. ובניו שמת

.ÊBÏ eÈ‰Â ,˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿»
È‡cÂ Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰Lk ˙B¯‰Ë¿»¿∆»»«»»∆¿»«¬ƒ≈«««

ÌÈ¯Á‡ Ô‰a e˜qÚ˙pL ÔÓÊa ,e‡ÓË ‡lL27È¯‰ - ∆…ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿«¿»∆¬≈ƒ¬≈
Ì„wÓk ˙B¯eÒ‡ Ô‰28Ô‰a ˜qÚ˙ BÓˆÚa ‡e‰ Ì‡Â ; ≈¬¿ƒ…∆¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
BÏ ˙B¯zÓ Ô‰ È¯‰ -29Ì„‡ ÏÎÏ ˙B¯eÒ‡Â30Ï‡LÂ . ¬≈≈À»«¬¿»»»¿ƒ¿»

ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ‰¯‰Ë Ô‰a ‰¯BÓe ÂÈ˙B¯‰Ë ÏÚ ¯·Á‰∆»≈«»√»∆»∆»√»¿«¿¿≈
CÎa B˙B‡ ÔÈ„LBÁ31. ¿ƒ¿»

נטמאו.27) שלא דבריכם על סומך והוא חברים לא
עליהם.28) לסמוך יכול נאמן.29)אינו אינו 30)לעצמו

דברי  שקיבל לפני בהם שנגע טהרות לאחרים להתיר נאמן
הטמא.31)חבירות. את שיטהר

.ÁÈ‡a‚ ‰OÚpL ¯·Á32ÔÒÎBÓ B‡ CÏnÏ33‡ˆBiÎÂ »≈∆«¬»«««∆∆¿»¿«≈
ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚnÓ L¯t .B˙e¯·ÁÓ B˙B‡ ÔÈÁBc - Ô‰a»∆ƒ≈¬≈≈≈ƒ«¬»»»ƒ
˙e¯·Á È¯·c Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ -¬≈¿»»»¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈¬≈

‰lÁz·k34. ¿«¿ƒ»

מסים.32) מכס.33)לגבות פירש 34)גובה לומר, "חזרו
אדם". ככל הוא הרי ומוכסנותו) (מגבאותו

.Ë¯·„Ï „LÁÂ ˙e¯·Á È¯·c ÂÈÏÚ ÏawL ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈¬≈¿∆¿«¿»»
„eLÁ‰ ÏÎÂ .¯·„ B˙B‡Ï ‡l‡ „eLÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈»∆»¿»»¿»∆»
.¯eÓÁÏ „LÁ ‡Ï - ÏwÏ ;Ïw‰ ÏÚ „LÁ - ¯eÓÁÏ∆»∆¿»«««««…∆¿»∆»

.È„LÁpL ¯·Á35ÔÈÏÎ‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,˙B¯‰h‰ ÏÚ »≈∆∆¿»««¿»¿∆»«√»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ¿∆¿«∆≈¿ƒ¬≈∆≈∆¡»

‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ,ÌÏBÚÏ36. ¿»«∆ƒ»«∆»«ƒ¿»¿»
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ריג oqip a"iÎ'h iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואמר 35) טריפה בשר שמכר טבח לדין זה מדמה רבינו
כשר. גמורה:36)שהוא תשובה היא מה מבאר שם רבינו

חשוב  בדבר אבידה ויחזיר אותו מכירים שאין למקום "שילך
חשוב". בדבר שלו) (בבהמה לעצמו טריפה יוציא או

.‡ÈÔ¯ÎnL ‰Óe¯z‰ ÏÚ B‡ ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ««¿»∆¿»»
eLÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ ÌLÏ„eLÁ‰L ;˙B¯‰h‰ ÏÚ „ ¿≈Àƒ¬≈∆»««¿»∆∆»

È¯·c ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ¯·c ÏÚ«»»∆»¬≈»«ƒ¿≈

‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈÏÎ‡‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿»√»ƒ«¿≈ƒ≈¿«¿ƒ¬≈ƒ∆»
Ô‰È¯·cÓ37- ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿»∆»«»»

‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba Ôe„ÏÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡∆¡»¿»ƒ«¬≈ƒ¿»«¬≈ƒ¬»»
.ÌÈ¯Á‡ Ba e‰iL È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ƒ∆≈»»≈¿≈∆≈»¬≈ƒ

ראשון 37) ונעשו הטומאה באב שנגעו אוכלים אפילו
וכלים  אדם אבל התורה, מן אחרים מטמאים אינם לטומאה

התורה. מן ומשקין אוכלין מטמאים ראשונים



zeevnd xtq m"anx ixeriyoqip e"hÎ'h -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïñéð 'è ïåùàø íåé
.åìø äùòú àì úåöî

― 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 לאֿתּׁשי"(k ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

á"ôùú'ä ïñéð 'é éðù íåé
.æìø äùòú àì úåöî

― 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 ck)"לאֿתׂשימּון ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא אףֿעלּֿפי ,"נׁש עליו "לאֿתׂשימּון ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
אתֿהּמלוה, ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
אתּֿכסּפ ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו לאֿתהיה ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
לאֿתּתן ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלאֿתּתן
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו אלּֿתּקח ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
לאֿתּתן עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלאֿתׂשימּון
הּמלוה, ּבלאֿתעׂשה: עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
לאֿתהיה ועל מּמּנּו, ּבלּֿתּקח ועל ּבלּֿתּתן, על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין

לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו לאֿתׂשימּון ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו לאֿתׂשימּון מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

á"ôùú'ä ïñéð à"é éùéìù íåé
.çö÷ äùò úåöî
― 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(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם לאֿתעׂשה". מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

á"ôùú'ä ïñéð á"é éòéáø íåé
.åîø äùò úåöî

ïñéðá"é-'èéòéáø-ïåùàøíåé
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
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i"yx
(Ê).åéúåðîìà òãéå את והורג הנשים את מענה

וידע  ארמנותיו, כמו אלמנותיו פותרין ויש בעליהן,
יידע ממרחק וגבוה כמו והרס פיגור (תהליםלשון

áéøçä.:קל"ח ) íäéøòå לפרעה לתת הארץ על מס שנתן
שנאמר כמו שנה ג)בכל íéåâ(Á):(מ "ב  åéìò åðúéå

.úåðéãîî áéáñ גדודי ואת ארם גדודי את בו ה' וישלח
עמון בני גדודי ואת מואב גדודי ואת כ )כשדים :(שם 

.íéåâ åéìò åðúéå:ואיתכנשו(Ë).øâåñá:בקולרין ת"י
.úåãöîá:שם כלוא ïôâë.(È)להיות êîà מן זה עוד

אתה êîãá.הקינה: דומה כלומר ומשל, דמיון לשון
מים: על שתולה כגפן אמו שהיתה כמו äéøåô.למי

פרי: עושה לשון ראש íéáø.פורה íéîî מים ידי על
íéìùåî.(È‡)רבים: éèáù ìà æåò úåèî שלטונין

גברין: ומלכין שענפיהן íéúåáò.תקיפין אילנות
דבר ùúúå.(È·)מרובין: היא ונטיעה נתישה כל

הארץ: כל פני על בפיזור íéã÷ä.המוטל çåøå:נ"נ
.äéøô ùéáåä:צדקיהו בני את שחט

cec zcevn
(Â).ÍÏ‰˙ÈÂ ודומ המצרים מלכי  בתוך  המלוכה  להם:הנהיג ה 

.‰È‰ ¯ÈÙÎ:וגבור מושל  לטרוףÓÏÈÂ„.מלך עצמו הרגיל
גם שעשק  ר "ל  אדם בני  גם  שאכל עד העכו"ם  לעשוק טרף

ישראל: ‡ÂÈ˙ÂÓÏ.(Ê)את  Ú„ÈÂעמו בני ארמנות  והרס שבר
עריהם : נעשוÌ˘˙Â.והחריב אותה  הממלאים  והאנשים  א"י 

לשון אמר לכפיר  שהמשילו ולפי שאגתו  קול מפחד שממה 
שאגתו : בקול  המחריד אריות בכפיר ÂÈÏÚ(Á)הנופל  Â˙ÈÂ

.ÌÈÂ‚ופרשו מוקש  עליו נתנו  רבות ממדינות  מסביב האומות
בו נלחמו ר "ל  עליו עשו אשר  בהשחת ונתפש רשתם עליו
גדודי ואת כשדים  גדודי את בו ה' וישלח כמ "ש  אותו ולכדו 

וכו' כ"ד)ארם  ·ÂÒ‚¯.(Ë):(מ"ב Â‰˙ÈÂנתנוהו אותו הלוכדים 
לשהוא בבל  מלך  אל  והביאוהו  בשלשלאות סגורים  בכבלים
קולו עוד ישמיע  לא למען שם  כלוא להיות במצדות  יביאהו
לעולם במאסר אסור להיות היה דעתם ר"ל  ישראל  הרי  על

שאגתו בקול  יפחידם  ולא בישראל  עוד ימשול  לא בירמיה)למען כמ"ש בדרך מת כי במצדות ישב ולא לבבל בא לא באמת ‡ÍÓ.(È):(אבל
בית תדמה  מכם כ"א דמות  בעבור הנה מהמלכים אחד  כל  מול  אל יאמר וכאילו בדמותה כגפן  היתה בכללה דוד מלכות בית

הרטיבות: מרבית בה לבוא למים  סמוך  הנטועה לגפן ÙÚÂ‰.המלכות ‰È¯Ùהמים מן גדילה  היתה ענפה וכן  הגפן  של  פריה 
דוד : מזרע היתה כי על  לה בא והממשלה הטובה ר "ל  השקתה אשר ÊÂÚ.(È‡)הרבים ˙ÂËÓומחוזק עוז מטות היו ענפיה 

הקמים כל  את  ולכבוש להכניע חזקה  היתה  הממשלה  ר"ל בהם  המורדים את בהן וללקות  לרדות מושלים  שבטי מהן להיות
˜Â˙ÓÂ.למולה: ‰·‚˙Â:בקומה ÌÈ˙Â·Ú.גבהה  ÔÈ· ÏÚהענפים הם  העבותים בין העומד  האמצעי  והוא  העליון  הסעיף על 

האילנות : מכל  העליונים  הסעיפים כל  על  למעלה עלה  הגפן קומת  ור"ל באלה אלה הקלועים  ·‚·‰Â.המתפשטים ‡¯ÈÂבעבור
מפורסמת והיתה  המלכים  כל  ממשלת על ממשלתה גדלה  ר"ל  והגסים הגבוהים דליותיו  רוב עם למרחוק  נראה היה  גבהו רוב

והכח : הגבורה ברוב ·ÓÁ‰.(È·)בעולם  ˘˙˙Â:לארץ והושלכה רבה  בחמה ממקומה נעקרה הזאת הגפן נשברו‰˙Â˜¯Ù.והנה
חזקות : כמטות  שהיו ענפים עשק‡Â‰˙ÏÎ.ויבשו והאויר לארץ  והושפלה נעקרה המלוכה הנה  ור "ל  הענפים  מן אחד  כל  שרף

ממשלתה: והשפיל טובתה  ·Ó„·¯.(È‚)כל  ‰ÏÂ˙˘מים שם ימצא  לא וצמאון ציה  בארץ  במדבר היא נטועה הזאת  הגפן
הטובה: כל  נפסק  עתה ר "ל  להשקותה

oeiv zcevn
(Ê).Ú„ÈÂ סכות אנשי את בהם  ויודע  כמו שבירה (שופטים ענין

וכן‡ÂÈ˙ÂÓÏ.:ח) הרי"ש  במקום הלמ"ד  ובאה  ארמנותיו כמו
מזרות לח)התוציא במקום(איוב הרי "ש ובאה מזלות כמו  והוא

אולם: מל ' שהוא שהוא יתכן או חורבן:‰È¯Á·.הלמ"ד  מל'
.Ì˘˙Â:שממון סגורים :·ÂÒ‚¯.(Ë)מל ' ·Â„ˆÓ˙.כבלים 

סלעים  מצדות כמו  וחזק  גבוה  מגדל לג)ענין ·„ÍÓ.(È):(ישעיה
וצורה : דמות  מל' והוא  בדמותך  נטועה:˘˙ÏÂ‰.כמו

(‡È).˙ÂËÓ:ומקל מטה  חוזק :ÊÂÚ.מל' מל '˘·ÈË.ענין
ושרביט: עבותÌÈ˙Â·Ú.שבט  עץ ענף וכן קליעה  (ויקרא ענין

דליותיו„ÂÈ˙ÂÈÏ.:כג) לפנות כמו  הגדולים וז)ענפיו :(לעיל
(·È).˘˙˙Âאתוש ולא כמו עקירה מב)ענין ‰È·Â˘.:(ירמיה

יבש : יפרק‰˙Â˜¯Ù.מל ' ופרסיהן כמו  שבירה יא)ענין :(זכריה
(‚È).‰Èˆ:שממון ענין

oqip e"hÎb"i ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

á"ôùú'ä ïñéð â"é éùéîç íåé
.åîø äùò úåöî
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

á"ôùú'ä ïñéð ã"é éùéù íåé
.åîø äùò úåöî
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכל-ּדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

á"ôùú'ä ïñéð å"è ÷"ù íåé
.åîø äùò úåöî

ïñéðå"è-â"éùãå÷-úáù-éùéîçíåé
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "עלּֿכלּֿדברּֿפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכיֿהּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכיֿהּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכלֿמה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

המלך eìläåאל ,äæ ãvîכותים -íéëìBäהמלך ãòאל ,äæ ãvî ¦©¤§©¨§¦¦©¤©
íäì øîà ,øçMä ãenò äìòL ïåék .øçMä ãenò äìòL שאל - ¤¨¨©©©©¥¨¤¨¨©©©©¨©¨¤

הכותים, את ïåékהמלך .Ea eãønL íéãeäé ,Bì eøîà .eìlä éî¦©¨¨§§¦¤¨§§¥¨
òébäLהמלךì ושמו äçøæמקום ,ñøètéèðà הeòâôe änç שמעון ¤¦¦©§©§¦©§¥¨§¨©¨¨§

והמלך äàøLהצדיק ïåék .äæa äæהמלךìãøé ,÷écvä ïBòîL ¤¨¤¥¨¤¨¨§¦§©©¦¨©
Bì eøîà .åéðôì äåçzLäå Bzákønîוכי íäì,עבדיו, øîà .äæ éãeäéì äåçzLé EúBîk ìBãb Cìî ¦¤§©§§¦§©£¨§¨¨¨§¤¤¨§§¦§©£¤¦§¦¤¨©¨¤

Bð÷Béc úeîc[בדמותו äæ[-מלאך ìL ו íäìבאה øîà .ézîçìî úéáa éðôì úçvðî,לישראל המלך §§¨¤¤§©©©§¨©§¥¦§©§¦¨©¨¤
nìeøîà .íúàa ä,לוøLôà שה יתכן וכי -éìò Ba íéìltúnL úéaáøçz àlL Eúeëìî ìòå E, ¨¨¨¤¨§¤§¨©¦¤¦§©§¦¨¤§©©§§¤Ÿ¤¡©

Eeòúéאותך ירמו -íéáëBk éãáBòכדיeìlä éî ,íäì øîà .Báéøçäì.שהתעוניíéiúek ,Bì eøîà ©§§¥¨¦§©£¦¨©¨¤¦©¨¨§¦¦
éðôì íéãîBòL eìläíä éøä ,íäì øîà .Eהכותיםíëéãéa ïéøeñî.כרצונכם íeá÷ðלהענישם ãiî ©¨¤§¦§¨¤¨©¨¤£¥¥§¦¦¥¤¦¨§¨

øäì eòébäL ãò ,íéð÷øaä ìòå íéöBwä ìò ïúBà ïéøøâî eéäå ,íäéñeñ éáðæa íeàìúe ,íäéá÷òa§¦§¥¤§¨§©§¥¥¤§¨§¨§¦¨©©¦§©©©§¨¦©¤¦¦§©
íéæéøb.הכותים של מושבם מקום -eäeLøç ,íéæéøb øäì eòébäL ïåékהמקום ïéðéLøkאת eäeòøæe- §¦¦¥¨¤¦¦§©§¦¦£¨§¨©§¦¦

בהמה, eLwaLמאכל Cøãkהכותים.áBè íBé eäeàNò ,íBiä BúBàå .eðéäìà úéáì úBNòì הרי §¤¤¤¦§©£§¥¡Ÿ¥§©£¨
מותר. שהדבר ומשמע למקדש, חוץ כהונה בגדי לבש הצדיק ששמעון

הגמרא: éàמתרצת úéòa éà,àî ה מאותן היו הצדיק שמעון שלבש éãâáì[-מוכנים]ïééeàøהבגדים ¦¨¥¥¨§¦§¦§¥
,äpeäk.עדיין הוקדשו לא àîéà,אבל úéòa éàåמשום לו והותר ממש, כהונה בגדי לבש úBNòìאכן úò' §¨§¦¨¥¥¨¥©£

'EúøBz eøôä 'äì(קכו קיט אף (תהלים תורה. דבר להפר מותר ה', לשם דבר לעשות שצריך עת כשבא - ©¥¥¨¤
המקדש. בית את להחריב שרצו היתה, סכנה עת כאן

i"yx

øåñà äðéãîìjxc da bdepy Ð
.legíéæéøâ øäoayen mewn Ð

.mizek ly'äì úåùòì úòÐ
ly enyl xac zeyrl zr `ayk

mewn.dxez ea xtdl xzen Ð

המשך מעמוד רכה
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èé-÷øô ìà÷æçébiÎe

å:ìëà íãà óøè-óøèì ãîìiå äéä øéôk úBéøà-CBúa Cläúiåæáéøçä íäéøòå åéúBðîìà òãiå ©¦§©¥¬§£¨−§¦´¨¨®©¦§©¬¦§¨¤−¤¨¨¬¨¨«©¥Æ©Æ©§§½̈§¨¥¤−¤¡¦®
:BúâàL ìBwî dàìîe õøà íLzåçízçLa ízLø åéìò eNøôiå úBðéãnî áéáñ íéBb åéìò eðziå ©¥³©¤Æ¤Æ§Ÿ½̈¦−©£¨«©¦§¸¨¨¬¦²¨¦−¦§¦®©«¦§§¬¨¨²¦§−̈§©§¨¬

:NtúðèiåãBò BìB÷ òîMé-àì ïòîì úBãöna eäàáé ìáa Cìî-ìà eäàáéå íéçça øâeqá eäðz ¦§¨«©«¦§ª³©©Æ©«©¦½©§¦ª−¤¤´¤¨¤®§¦ªÆÆ©§Ÿ½§©À©Ÿ¦¨©¬²−
(ô) :ìàøNé éøä-ìàé:íéaø íénî äúéä äôðòå äiøt äìeúL íéî-ìò Eîãa ïôbë Enààédì-eéäiå ¤¨¥¬¦§¨¥«¦§¬©¤²¤§¨§−©©´¦§¨®«Ÿ¦¨Æ©«£¥½̈¨§−̈¦©¬¦©¦«©¦«§º̈

:åéúiìc áøa Bäáâá àøiå íéúáò ïéa-ìò BúîB÷ daâzå íéìLî éèáL-ìà æò úBhîáéäîça Lzzå ©´ÀŸ¤¦§¥Æ«Ÿ§¦½©¦§©¬«¨−©¥´£Ÿ¦®©¥¨´§¨§½§−Ÿ¨¦Ÿ¨«©ª©³§¥¨Æ
:eäúìëà Là dfò ähî eLáéå e÷øtúä déøt LéáBä íéãwä çeøå äëìLä õøàìâéäìeúL äzòå ¨¨´¤ª§½̈¨§¬©©¨¦−¦´¦§¨®¦§¨§¯§¨¥²©¥¬ª−̈¥¬£¨¨«§§©−̈§¨´

:àîöå äiö õøàa øaãná©¦§¨®§¤−¤¦¨¬§¨¨«

i"yx
(Ê).åéúåðîìà òãéå את והורג הנשים את מענה

וידע  ארמנותיו, כמו אלמנותיו פותרין ויש בעליהן,
יידע ממרחק וגבוה כמו והרס פיגור (תהליםלשון

áéøçä.:קל"ח ) íäéøòå לפרעה לתת הארץ על מס שנתן
שנאמר כמו שנה ג)בכל íéåâ(Á):(מ "ב  åéìò åðúéå

.úåðéãîî áéáñ גדודי ואת ארם גדודי את בו ה' וישלח
עמון בני גדודי ואת מואב גדודי ואת כ )כשדים :(שם 

.íéåâ åéìò åðúéå:ואיתכנשו(Ë).øâåñá:בקולרין ת"י
.úåãöîá:שם כלוא ïôâë.(È)להיות êîà מן זה עוד

אתה êîãá.הקינה: דומה כלומר ומשל, דמיון לשון
מים: על שתולה כגפן אמו שהיתה כמו äéøåô.למי

פרי: עושה לשון ראש íéáø.פורה íéîî מים ידי על
íéìùåî.(È‡)רבים: éèáù ìà æåò úåèî שלטונין

גברין: ומלכין שענפיהן íéúåáò.תקיפין אילנות
דבר ùúúå.(È·)מרובין: היא ונטיעה נתישה כל

הארץ: כל פני על בפיזור íéã÷ä.המוטל çåøå:נ"נ
.äéøô ùéáåä:צדקיהו בני את שחט

cec zcevn
(Â).ÍÏ‰˙ÈÂ ודומ המצרים מלכי  בתוך  המלוכה  להם:הנהיג ה 

.‰È‰ ¯ÈÙÎ:וגבור מושל  לטרוףÓÏÈÂ„.מלך עצמו הרגיל
גם שעשק  ר "ל  אדם בני  גם  שאכל עד העכו"ם  לעשוק טרף

ישראל: ‡ÂÈ˙ÂÓÏ.(Ê)את  Ú„ÈÂעמו בני ארמנות  והרס שבר
עריהם : נעשוÌ˘˙Â.והחריב אותה  הממלאים  והאנשים  א"י 

לשון אמר לכפיר  שהמשילו ולפי שאגתו  קול מפחד שממה 
שאגתו : בקול  המחריד אריות בכפיר ÂÈÏÚ(Á)הנופל  Â˙ÈÂ

.ÌÈÂ‚ופרשו מוקש  עליו נתנו  רבות ממדינות  מסביב האומות
בו נלחמו ר "ל  עליו עשו אשר  בהשחת ונתפש רשתם עליו
גדודי ואת כשדים  גדודי את בו ה' וישלח כמ "ש  אותו ולכדו 

וכו' כ"ד)ארם  ·ÂÒ‚¯.(Ë):(מ"ב Â‰˙ÈÂנתנוהו אותו הלוכדים 
לשהוא בבל  מלך  אל  והביאוהו  בשלשלאות סגורים  בכבלים
קולו עוד ישמיע  לא למען שם  כלוא להיות במצדות  יביאהו
לעולם במאסר אסור להיות היה דעתם ר"ל  ישראל  הרי  על

שאגתו בקול  יפחידם  ולא בישראל  עוד ימשול  לא בירמיה)למען כמ"ש בדרך מת כי במצדות ישב ולא לבבל בא לא באמת ‡ÍÓ.(È):(אבל
בית תדמה  מכם כ"א דמות  בעבור הנה מהמלכים אחד  כל  מול  אל יאמר וכאילו בדמותה כגפן  היתה בכללה דוד מלכות בית

הרטיבות: מרבית בה לבוא למים  סמוך  הנטועה לגפן ÙÚÂ‰.המלכות ‰È¯Ùהמים מן גדילה  היתה ענפה וכן  הגפן  של  פריה 
דוד : מזרע היתה כי על  לה בא והממשלה הטובה ר "ל  השקתה אשר ÊÂÚ.(È‡)הרבים ˙ÂËÓומחוזק עוז מטות היו ענפיה 

הקמים כל  את  ולכבוש להכניע חזקה  היתה  הממשלה  ר"ל בהם  המורדים את בהן וללקות  לרדות מושלים  שבטי מהן להיות
˜Â˙ÓÂ.למולה: ‰·‚˙Â:בקומה ÌÈ˙Â·Ú.גבהה  ÔÈ· ÏÚהענפים הם  העבותים בין העומד  האמצעי  והוא  העליון  הסעיף על 

האילנות : מכל  העליונים  הסעיפים כל  על  למעלה עלה  הגפן קומת  ור"ל באלה אלה הקלועים  ·‚·‰Â.המתפשטים ‡¯ÈÂבעבור
מפורסמת והיתה  המלכים  כל  ממשלת על ממשלתה גדלה  ר"ל  והגסים הגבוהים דליותיו  רוב עם למרחוק  נראה היה  גבהו רוב

והכח : הגבורה ברוב ·ÓÁ‰.(È·)בעולם  ˘˙˙Â:לארץ והושלכה רבה  בחמה ממקומה נעקרה הזאת הגפן נשברו‰˙Â˜¯Ù.והנה
חזקות : כמטות  שהיו ענפים עשק‡Â‰˙ÏÎ.ויבשו והאויר לארץ  והושפלה נעקרה המלוכה הנה  ור "ל  הענפים  מן אחד  כל  שרף

ממשלתה: והשפיל טובתה  ·Ó„·¯.(È‚)כל  ‰ÏÂ˙˘מים שם ימצא  לא וצמאון ציה  בארץ  במדבר היא נטועה הזאת  הגפן
הטובה: כל  נפסק  עתה ר "ל  להשקותה

oeiv zcevn
(Ê).Ú„ÈÂ סכות אנשי את בהם  ויודע  כמו שבירה (שופטים ענין

וכן‡ÂÈ˙ÂÓÏ.:ח) הרי"ש  במקום הלמ"ד  ובאה  ארמנותיו כמו
מזרות לח)התוציא במקום(איוב הרי "ש ובאה מזלות כמו  והוא

אולם: מל ' שהוא שהוא יתכן או חורבן:‰È¯Á·.הלמ"ד  מל'
.Ì˘˙Â:שממון סגורים :·ÂÒ‚¯.(Ë)מל ' ·Â„ˆÓ˙.כבלים 

סלעים  מצדות כמו  וחזק  גבוה  מגדל לג)ענין ·„ÍÓ.(È):(ישעיה
וצורה : דמות  מל' והוא  בדמותך  נטועה:˘˙ÏÂ‰.כמו

(‡È).˙ÂËÓ:ומקל מטה  חוזק :ÊÂÚ.מל' מל '˘·ÈË.ענין
ושרביט: עבותÌÈ˙Â·Ú.שבט  עץ ענף וכן קליעה  (ויקרא ענין

דליותיו„ÂÈ˙ÂÈÏ.:כג) לפנות כמו  הגדולים וז)ענפיו :(לעיל
(·È).˘˙˙Âאתוש ולא כמו עקירה מב)ענין ‰È·Â˘.:(ירמיה

יבש : יפרק‰˙Â˜¯Ù.מל ' ופרסיהן כמו  שבירה יא)ענין :(זכריה
(‚È).‰Èˆ:שממון ענין



gרטז dpyn iriax wxt mi`lk zkqn

ÊBlL CBúa úçà äøeL òèBpä,Bøáç ìL CBúa úçà äøeLå,òöîàa íéaøä Cøãå ãéçiä Cøãå,àeäL øãâå ©¥©¨©©§¤§¨©©§¤£¥§¤¤©¨¦§¤¤¨©¦¨¤§©§¨¥¤
íéçôè äøNòî Ceîð–úBôøèöî elà éøä.íéçôè äøNòî dáb–úBôøèöî ïðéà.äãeäé éaøøîBà:ïñøò íà ¨¥£¨¨§¨¦£¥¥¦§¨§¨Ÿ©¥£¨¨§¨¦¥¨¦§¨§©¦§¨¥¦¥§¨

äìòîìî,úBôøèöî elà éøä. ¦§©§¨£¥¥¦§¨§
ÁúBøeL ézL òèBpä–úBnà äðBîL ïäéðéa ïéà íà,ì òøæ àéáé àGíL.GL eéäL–äøeL ïéa ïéà íà ©¥©§¥¦¥¥¥¤§¤©¨¦¤©§¨¨¨¦¥¥¨

änà äøNò LL dzøáçì,ì òøæ àéáé àGíL.á÷òé ïa øæòéìà éaøíeMî øîBàéàðéëç ïa äéððç:äáøç elôà ©£¤§¨¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦£©§¨¤£¦©£¦¨§¨
úéòöîàä,änà äøNò LL dzøáçì äøeL ïéa ïéàå–ì òøæ àéáé àGíL,ïòèð älçzî elàL,øzî äæ éøä ¨¤§¨¦§¥¥¨©£¤§¨¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨¤¦¦§¦¨§¨¨£¥¤ª¨

úBnà äðBîLa. ¦§¤©

f.exiag ly jeza zg` dxeye ely jeza zg` dxeyïî÷ì øîàã ïåòîù éáø åìéôàå .ùìù ìù úçà äøåùå íéðôâ éúù ìù úçà äøåùù ïåâë éøééîå
:åøéáç ìùå åìù àëéàã ïåéë íéòøæä øåñàì ïéôøèöîã äãåî àëä ,åìù åðéàù øáã øñåà íãà ïéàã ùã÷ àì åøéáç ìù åúàåáú éáâ ìò åðôâ êëñîä éáâ

.miaxd jxce cigid jxce:úåôøèöî ïéàã ïé÷øô éäìùá ïðéøîà úåîà äðîù áçåøáã ,úåîà äðîù áçø íäî ãçà ïéàù.zetxhvn el` ixdúåéäì
:úåîà òáøà ÷éçøäì êéøöå íøë ïééåø÷.dlrnln oqxr m`øãâä ãöáù íúåà íò äæî øãâä ãöáù íúåà ïéáøòúîå øãâä éáâ ìò íéðôâä éùàø äìòäù

:ùøò ïäì äùòù øîåìë ,å ÷øô ùéøá ïî÷ì ïðúã ñéøò äæéà ïåùì àåä ïñøéòå .äæî
g.zexey izy rhepd:áðæ äàöåé úçà ïäá ïéàå íéðôâ éúù éúù ìù.myl rxf `iai `l zen` 'g mdipia oi` m`íé÷åçø ìáà ,íøë úåéäì ïéôøèöîã

:òöîàáù úåîà äùù òøåæå åæ äøåùî íéçôè äùùå åæ äøåùî íéçôè äùù ÷éçøîå ,úéãéçé ïôâë ïä éøäå íéôøèöî ïéà íéðôâä íå÷îî õåç äðîùoia
.dn` f"h dzxagl dxey.äîà äøùò ùù àåäù íøëä úçø÷ ïéãë ïåãð ïäî úåøåù éúù ìë ïéáù íå÷îäå ìåãâ íøëë ååä úåøåù ùìù àëéàã ïåéëã

äáøç éëã úåøåù ùîçå òáøà ïá íøëì éîã àìå ,íøë øééúùð àìã ïåéë äçø÷ øåòéù íäéðéá ïðéòá àì àî÷ àðú éøáãì ,úéòöîàä äøåùä äáøç ìáà
:äîà æ"è çø÷åîä íå÷îä éòá êëìä íøë øàùð éúëà úéòöîàä.zirvn`d dxeyd daxg elit` xne` awri oa xfril` iaxíøë øáë äéäù øçàî

:äîà æ"è êéøöå åì ùé íøë ïéã äúò óà.orhp dlgzn eli`yàì úåøåù éúù àìà äìçúî ïòèåð äéä àìå íøë ììëì íìåòì åòéâä àì íàù øîåìë
ïä éøä íéúù àìà åøàùð àìå úéòöîà äáøçù ô"òà íøë ììëì åòéâäå ùìù ïòèðù åéùëò ,ìéòì ïðéøîàãë úåîà äðîù àìà ïäéðéá úåéäì êéøö äéä

:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äîà æ"è êéøöå åúéòöîàá áøçù íøëë

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

בשדהו היא שורה שכל פי  על שאף גפנים, של  שורות בשתי  ללמד  באה משנתנו
ככרם. דינן  אחר , של 

úçà äøeL òèBpä,גפנים של –BlL CBúa, כרמו בקצה – ÇÅÇÈÇÇÀÆ
úçà äøeLå,נטועה היתה –Bøáç ìL CBúaהסמוך בכרם – ÀÈÇÇÀÆÂÅ

חבירו , òöîàaשל  íéaøä Cøãå ãéçiä Cøãåדרך ואפילו  – ÀÆÆÇÈÄÀÆÆÈÇÄÈÆÀÇ
כאן  שמדובר במפרשים ומבואר השורות; בין  הרבים דרך או  היחיד 
רחבה  הרבים דרך שסתם (אף אמות שמונה רחבה שאינה הרבים בדרך 

מפרשים: ויש  אמה), עשרה miaxdשש jxcהרבים שביל (הראב"ד ;–

ישראל"), גדר,øãâå"תפארת  או –íéçôè äøNòî Ceîð àeäL ÀÈÅÆÈÅÂÈÈÀÈÄ
ביניהן, מפסיק –úBôøèöî elà éøä הללו השורות שתי – ÂÅÅÄÀÈÀ

אמות. ארבע מהן  זרע להרחיק וצריך  כרם, להיקרא יחד  מצטרפות

íéçôè äøNòî dáb עשרה גבוה שהוא גדר ביניהן  היה אם – ÈÙÇÅÂÈÈÀÈÄ
ולמעלה, מעשרה או úBôøèöîטפחים, ïðéà השורות שתי אין  – ÅÈÄÀÈÀ

יחידות. גפנים דין להן  ויש לכרם, øîBà:מצטרפות äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äìòîìî ïñøò íàעל השורות שתי של  הגפנים את הדלה אם – ÄÅÀÈÄÀÇÀÈ

עריסה  כמין ועשאן  יחד  שקלען דהיינו "עריס", מהן ועשה הגדר גבי 

א), ו, להלן  úBôøèöî(כמבואר  elà éøäפי על  אף לכרם, – ÂÅÅÄÀÈÀ
טפחים. מעשרה למעלה גבוה שביניהן שהגדר

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úBøeL ézL òèBpä,גפנים של –ïäéðéa ïéà íà,השורות בין – ÇÅÇÀÅÄÅÅÅÆ
úBnà äðBîL ולכן לכרם, מצטרפות הן הרי  –òøæ àéáé àG ÀÆÇÈÄÆÇ

íLìשתי בין יש  אם אבל  השורות. שתי שבין  בשטח לזרוע אסור  – ÀÈ
מצטרפות  אינן עצמן , הגפנים ממקום חוץ אמות שמונה השורות

וששה  זו  משורה טפחים ששה ומרחיק יחידות, כגפנים ודינן  לכרם,
מדובר המפרשים רוב לפי  הנשאר. השטח את וזורע זו, משורה טפחים

שורות בשתי  mizyבמשנתנו  mizy ly, להשמיענו המשנה ובאה גפנים,
הקודמות, במשניות ששנינו כמו ככרם, דינן אין  להן  שחוצה פי על  שאף

שונה  שביניהן  השטח לגבי  מקום מכל  טפחים, ששה של  בהרחקה ודי 
ואסור לכרם מצטרפות הן הרי  אמות, שמונה ביניהן  אין שאם הדין,

יש אבל למשנתנו . הרמב"ם של מפירושו  גם נראה וכן שם. לזרוע
לעולם  שתיים שתיים של שורות ששתי וסוברים, זה פירוש על  חולקים

להשמיע  אלא משנתנו  באה ולא יחידות, כגפנים אלא ככרם דינן  אין 
ככרם? דינן אימתי יותר, או  גפנים שלש  שלש  של  שורות שתי שהנוטע

אמות, שמונה ביניהן יש  אם אבל  אמות, שמונה השורות בין כשאין 
לכרם מצטרפות שלמה").אינן ב"משנה ("מלאכת הרמב"ם כותב גם וכן 

ב).תורה" ז , כלאים  GL(הל' eéäL,גפנים של  שורות –ïéà íà ÈÈÄÅ
änà äøNò LL dzøáçì äøeL ïéa שורות שלש  ויש  הואיל  – ÅÈÇÂÆÀÈÅÆÀÅÇÈ

הכרם" "קרחת כדין  נידון השורות שבין והשטח גדול  ככרם הן הרי
עשרה  שש  של ריווח השורות בין אין  ואם אמה, עשרה שש ששיעורה

íLìאמה, òøæ àéáé àG חרבה אם אבל לכרם. הן שמצטרפות – ÈÄÆÇÀÈ
אין  בלבד, שורות שתי  אלא נשארו ולא הואיל האמצעית, השורה
כמו  כרם, כאן אין שהרי  הכרם", "קרחת כדין נידון שביניהן  השטח

שאם  שורות, וחמש  ארבע של לכרם דומה זה ואין למעלה; שלמדנו
בשיעור נידון החרב והמקום כרם, נשאר עדיין האמצעית השורה חרבה

אמה. עשרה שש  היינו  הכרם", á÷òé"קרחת ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙ
úéòöîàä äáøç elôà :éàðéëç ïa äéððç íeMî øîBà– ÅÄÂÇÀÈÆÂÄÇÂÄÈÀÈÈÆÀÈÄ

שורות, שתי אלא נשארו  ולא האמצעית, äøeLהשורה ïéa ïéàåÀÅÅÈ
änà äøNò LL dzøáçì,"הכרם "קרחת כשיעור –àéáé àG ÇÂÆÀÈÅÆÀÅÇÈÈÄ

íLì òøæ השורות לשתי יש  עכשיו אף כרם, כבר והיה שהואיל  – ÆÇÀÈ
לזרוע  כדי אמה עשרה שש ביניהן  שיהא וצריך  כרם, דין הנשארות

הכרם", "קרחת כדין  ïòèðבאמצע älçzî elàL שורות שתי – ÆÄÄÀÄÈÀÈÈ
úBnàבלבד, äðBîLa øzî äæ éøä לזרוע כדי  ביניהן ריווח – ÂÅÆËÈÄÀÆÇ

לכלל והגיעו  שורות שלש  והיו  הואיל  אבל ברישא, שלמדנו כמו  שם,
אלא  נשתיירו  ולא האמצעית השורה שחרבה פי על  אף גדול, כרם

אלא  לשם זרע להביא ואין  באמצעו , שחרב ככרם הן  הרי  שורות, שתי
אמה. עשרה שש  ביניהן יש  כן awri.אם oa xfril` iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

a wxt minid ixac - miaezk

à íéîéä éøáãá-÷øôfhÎd

ä(ñ) :ìeîçå ïBøöç õøô-éðaå(ñ) :äMîç ílk òøãå ìkìëå ïîéäå ïúéàå éøîæ çøæ éðáeæéðáe §¥¤−¤¤§¬§¨«§¥´¤À©¦Â§¦§¥¨¯§¥¨²§©§¬Ÿ¨−̈©ª¨¬£¦¨«§¥−
(ñ) :íøça ìòî øLà ìàøNé øëBò øëò éîøkç(ñ) :äéøæò ïúéà éðáeèBì-ãìBð øLà ïBøöç éðáe ©§¦®¨¨Æ¥´¦§¨¥½£¤¬¨©−©¥«¤§¥¬¥−̈£©§¨«§¥¬¤§−£¤´©®

:éáeìk-úàå íø-úàå ìàîçøé-úàééða àéNð ïBLçð-úà ãéìBä áãðénòå áãðénò-úà ãéìBä íøå ¤§©§§¥¬§¤−̈§¤§¨«§−̈¦´¤©¦¨¨®§©¦¨¨Æ¦´¤©§½§¦−§¥¬
:äãeäéàé:æòa-úà ãéìBä àîìNå àîìN-úà ãéìBä ïBLçðåáéãéìBä ãáBòå ãáBò-úà ãéìBä æòáe §¨«§©§Æ¦´¤©§½̈§©§−̈¦¬¤«Ÿ©Ÿ Æ©Æ¦´¤¥½§¥−¦¬

:éLé-úàâé:éLéìMä àòîLå éðMä áãðéáàå áàéìà-úà Bøëa-úà ãéìBä éLéàåãééòéáøä ìàðúð ¤¦¨«§¦©²¦¬¤§Ÿ−¤¡¦¨®©£¦¨¨Æ©¥¦½§¦§−̈©§¦¦«§©§¥Æ¨«§¦¦½
:éLéîçä écøåè:éòáMä ãéåc éMMä íöàæèäéeøö éðáe ìéâéáàå äéeøö íäéúBéçàå (íäéúéçàå) ©©−©£¦¦«µŸ¤©¦¦½¨¦−©§¦¦«§©§¥¤−§¨´©£¦¨®¦§¥´§À̈

ìL ìà-äNòå áàBéå éLáà:äL ©§©²§¨¬©£¨¥−§Ÿ¨«

i"yx
(Â).òøãå ìëìëå ïîéäå ïúéàå ובימי דוד בימי כולם

א' (מלכים נאמר זה ועל ביותר חכמים והיו היו שלמה
וכלכל  והימן האזרחי מאיתן האדם מכל ויחכם ה')
לשון  נופל שלמה חכמת לענין להלן מחול, בני ודרדע
חכמתו  בשביל דיעה דור שנקרא אע"פ דרדע זה
יתיר  אל"ף האזרחי שאמר ומה מכולם שלמה נתחכם
מקומות  ובהרבה יצא מזרח כ"ז) (מדבר הזרחי כמו
יג) (איוב ודוגמתו נקראת ואינה בתיבה האל"ף נכנסת
(במדבר  והאספסוף וכן ט') (ישעיה והאזניחו ואחותי,
ויכו  י"ט) ב' (שמואל ותמרו כמו נחסרת ופעמים י"א)
דורש  ופסיקתא הארמים. כמו כ"ב) ב' (לקמן הרמים

זה מכל הימן אברהם, זה איתן הראשון, אדם זה אדם
מחול  המדבר, דור זה ודרדע יוסף, זה וכלכל משה,

עגל: מעשה להם øëò.(Ê)שמחל éîøë éðáå אני ולמה
עכר  שהוא לפי (ומפורש) שמו עכן והלא עכר קורהו
איש  אלף ל"ו ידו על ונפלו החרם על שעבר ישראל את
מספר  בגנות לספר שיכול מה שכל שפירשתי מה והוא

מהם: מלכות יצא לא) כן ועל (ס"א éðáå(Á)(ואעפ"כ)
.äéøæò ïúéà:(מ"ג (בראשית חושים דן ובני כמו

(Ë).éáåìë úàå בן וכלב למטה שמוכיח כמו כלב זהו
כלבי  והוא כתיב כ"ה) א' (שמואל ובספר חצרון,
היה  מחזיק כלבי תרגום וכך כלב מדבית ותרגום
כלומר  כמוהו שבט בכל מיוחס שאין בעצמו ומתפאר
כן  ועל המלוכה) תבוא (לי מלוכה לו נתן שמואל אם

יצא  שהרי עבדים רבו היום ישי בן ומי דוד מי נאמר
כמ"ש  נכרית נשא אחיו וירחמאל המואביה מרות
נשאו  אשר (בכל) ומתגאה מתנשא כלובי וזה למטה

äãåäé.(È)לבו: éðá àéùð ïåùçð אלא לפרש בא לא
דוד: של כבודו æòåá.(È‡)מפני úà ãéìåä àîìùå

יכול  היאך יש ותימה בועז, זה אבצן אמרו רבותינו
מת  מצרים ליציאת שנייה בשנה נחשון והלא להיות
בנו  ובועז הארץ מבאי היה והוא כבר מת בנו ושלמון
עד  מצרים ומיציאת נולד לארץ בכניסתו אבצן שהוא
שבא  בשעה אמרו וחכמים שנה מאות שלש היו יפתח
שופט  היה ואבצן בועז, מת מיד והרתה רות על בועז
אחריו  וישפוט י"ב) (שופטים דכתיב יפתח מות לאחר
שהרי  תמיה אני זה ועל לחם. מבית אבצן ישראל את
ואמר  וכו' דמו שנצרר לאחר אמר שהוא באברם מצינו
שנה  מאות ג' בן בועז הוליד ואיך יולד שנה מאה הלבן
דוגמתו  הריון לה ה' ויתן ד') (רות אמר כן על וי"ל

ל"ב): (דברי' ה' שהרי ïöáà.ויראהו הצנונים לכל אב
(סא"א): בה נגע ולא ונצטנן אצלו שכבה בחורה אשה

(‚È).åøëá úà ãéìåä éùéàå איש כלומר אל"ף מלא
חיל: éòáùä.(ÂË)גבור ãéåã כבודו מפני יו"ד מלא

השמיני  מנה לא לפיכך המרגלית מצא ועתה דוד של
ìéðéáàå.(ÊË)אליהו: äéåøö íäéúåéçàå כבודו מפני

כך  ושרים, חיל ואנשי גבורים אחותו בני שהיו דוד של
מפורש:

cec zcevn
(Â).ÈÓ¯Î È·Âואף זרח  בן זמרי והוא זבדי  בן היה  כרמי

דן ובני כמו  המקרא  ל ' דרך  כן כי ובני אמר היה , שאחד
כמוהו: ורבים מ "ו) (בראשית  וקראוÎÚ¯.חושים עכן  הוא

בחרם מעל  אשר בדבר ישראל  עוכר  היה  כי  כאמור לגנאי 
בחרב: ונפלו האויב  לפני ישראל נס  ועי"ז יהושע ‰ÈÏÂ„.(È)בימי  Ì¯Âבני הזכיר  לא  עד  יחוסו לספר הקדים  דוד  כבוד מפני

הבכור: ‰˘·ÈÚÈ.(ÂË)ירחמאל  „ÈÂ„היה שאליהו לומר  ויתכן יהודה על  לנגיד  דוד שהקימו אליהו, שהוא  השמיני זכר  ולא
היה לא  אז אליהו את גם עמהם  יחשוב ואם  האב  מן  ולא האם מן רק האחים  לשבעת אחיות היו ואביגיל  צרויה אחרת  מאשה
אמרו לא רז"ל  אולם (בש"ב ) וכמ"ש  האם  מן ולא האב מן לא אחיות היו לא לאליהו כי ואביגיל  צרויה ואחיותיהם לומר יכול

כן:

oeiv zcevn
(Ê).¯ÎÂÚבראשית) אותי עכרתם כמו והשחתה  בלבול  ענין

ופשע :ÏÚÓ.לד ): חטא  כלב:È·ÂÏÎ.(Ë)ענין הוא 
(‚È).È˘È‡Â:ישי הוא
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ÊBlL CBúa úçà äøeL òèBpä,Bøáç ìL CBúa úçà äøeLå,òöîàa íéaøä Cøãå ãéçiä Cøãå,àeäL øãâå ©¥©¨©©§¤§¨©©§¤£¥§¤¤©¨¦§¤¤¨©¦¨¤§©§¨¥¤
íéçôè äøNòî Ceîð–úBôøèöî elà éøä.íéçôè äøNòî dáb–úBôøèöî ïðéà.äãeäé éaøøîBà:ïñøò íà ¨¥£¨¨§¨¦£¥¥¦§¨§¨Ÿ©¥£¨¨§¨¦¥¨¦§¨§©¦§¨¥¦¥§¨

äìòîìî,úBôøèöî elà éøä. ¦§©§¨£¥¥¦§¨§
ÁúBøeL ézL òèBpä–úBnà äðBîL ïäéðéa ïéà íà,ì òøæ àéáé àGíL.GL eéäL–äøeL ïéa ïéà íà ©¥©§¥¦¥¥¥¤§¤©¨¦¤©§¨¨¨¦¥¥¨

änà äøNò LL dzøáçì,ì òøæ àéáé àGíL.á÷òé ïa øæòéìà éaøíeMî øîBàéàðéëç ïa äéððç:äáøç elôà ©£¤§¨¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦£©§¨¤£¦©£¦¨§¨
úéòöîàä,änà äøNò LL dzøáçì äøeL ïéa ïéàå–ì òøæ àéáé àGíL,ïòèð älçzî elàL,øzî äæ éøä ¨¤§¨¦§¥¥¨©£¤§¨¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨¤¦¦§¦¨§¨¨£¥¤ª¨

úBnà äðBîLa. ¦§¤©

f.exiag ly jeza zg` dxeye ely jeza zg` dxeyïî÷ì øîàã ïåòîù éáø åìéôàå .ùìù ìù úçà äøåùå íéðôâ éúù ìù úçà äøåùù ïåâë éøééîå
:åøéáç ìùå åìù àëéàã ïåéë íéòøæä øåñàì ïéôøèöîã äãåî àëä ,åìù åðéàù øáã øñåà íãà ïéàã ùã÷ àì åøéáç ìù åúàåáú éáâ ìò åðôâ êëñîä éáâ

.miaxd jxce cigid jxce:úåôøèöî ïéàã ïé÷øô éäìùá ïðéøîà úåîà äðîù áçåøáã ,úåîà äðîù áçø íäî ãçà ïéàù.zetxhvn el` ixdúåéäì
:úåîà òáøà ÷éçøäì êéøöå íøë ïééåø÷.dlrnln oqxr m`øãâä ãöáù íúåà íò äæî øãâä ãöáù íúåà ïéáøòúîå øãâä éáâ ìò íéðôâä éùàø äìòäù

:ùøò ïäì äùòù øîåìë ,å ÷øô ùéøá ïî÷ì ïðúã ñéøò äæéà ïåùì àåä ïñøéòå .äæî
g.zexey izy rhepd:áðæ äàöåé úçà ïäá ïéàå íéðôâ éúù éúù ìù.myl rxf `iai `l zen` 'g mdipia oi` m`íé÷åçø ìáà ,íøë úåéäì ïéôøèöîã

:òöîàáù úåîà äùù òøåæå åæ äøåùî íéçôè äùùå åæ äøåùî íéçôè äùù ÷éçøîå ,úéãéçé ïôâë ïä éøäå íéôøèöî ïéà íéðôâä íå÷îî õåç äðîùoia
.dn` f"h dzxagl dxey.äîà äøùò ùù àåäù íøëä úçø÷ ïéãë ïåãð ïäî úåøåù éúù ìë ïéáù íå÷îäå ìåãâ íøëë ååä úåøåù ùìù àëéàã ïåéëã

äáøç éëã úåøåù ùîçå òáøà ïá íøëì éîã àìå ,íøë øééúùð àìã ïåéë äçø÷ øåòéù íäéðéá ïðéòá àì àî÷ àðú éøáãì ,úéòöîàä äøåùä äáøç ìáà
:äîà æ"è çø÷åîä íå÷îä éòá êëìä íøë øàùð éúëà úéòöîàä.zirvn`d dxeyd daxg elit` xne` awri oa xfril` iaxíøë øáë äéäù øçàî

:äîà æ"è êéøöå åì ùé íøë ïéã äúò óà.orhp dlgzn eli`yàì úåøåù éúù àìà äìçúî ïòèåð äéä àìå íøë ììëì íìåòì åòéâä àì íàù øîåìë
ïä éøä íéúù àìà åøàùð àìå úéòöîà äáøçù ô"òà íøë ììëì åòéâäå ùìù ïòèðù åéùëò ,ìéòì ïðéøîàãë úåîà äðîù àìà ïäéðéá úåéäì êéøö äéä

:á÷òé ïá øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äîà æ"è êéøöå åúéòöîàá áøçù íøëë

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

בשדהו היא שורה שכל פי  על שאף גפנים, של  שורות בשתי  ללמד  באה משנתנו
ככרם. דינן  אחר , של 

úçà äøeL òèBpä,גפנים של –BlL CBúa, כרמו בקצה – ÇÅÇÈÇÇÀÆ
úçà äøeLå,נטועה היתה –Bøáç ìL CBúaהסמוך בכרם – ÀÈÇÇÀÆÂÅ

חבירו , òöîàaשל  íéaøä Cøãå ãéçiä Cøãåדרך ואפילו  – ÀÆÆÇÈÄÀÆÆÈÇÄÈÆÀÇ
כאן  שמדובר במפרשים ומבואר השורות; בין  הרבים דרך או  היחיד 
רחבה  הרבים דרך שסתם (אף אמות שמונה רחבה שאינה הרבים בדרך 

מפרשים: ויש  אמה), עשרה miaxdשש jxcהרבים שביל (הראב"ד ;–

ישראל"), גדר,øãâå"תפארת  או –íéçôè äøNòî Ceîð àeäL ÀÈÅÆÈÅÂÈÈÀÈÄ
ביניהן, מפסיק –úBôøèöî elà éøä הללו השורות שתי – ÂÅÅÄÀÈÀ

אמות. ארבע מהן  זרע להרחיק וצריך  כרם, להיקרא יחד  מצטרפות

íéçôè äøNòî dáb עשרה גבוה שהוא גדר ביניהן  היה אם – ÈÙÇÅÂÈÈÀÈÄ
ולמעלה, מעשרה או úBôøèöîטפחים, ïðéà השורות שתי אין  – ÅÈÄÀÈÀ

יחידות. גפנים דין להן  ויש לכרם, øîBà:מצטרפות äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äìòîìî ïñøò íàעל השורות שתי של  הגפנים את הדלה אם – ÄÅÀÈÄÀÇÀÈ

עריסה  כמין ועשאן  יחד  שקלען דהיינו "עריס", מהן ועשה הגדר גבי 

א), ו, להלן  úBôøèöî(כמבואר  elà éøäפי על  אף לכרם, – ÂÅÅÄÀÈÀ
טפחים. מעשרה למעלה גבוה שביניהן שהגדר

ח ה נ ש מ ר ו א ב

úBøeL ézL òèBpä,גפנים של –ïäéðéa ïéà íà,השורות בין – ÇÅÇÀÅÄÅÅÅÆ
úBnà äðBîL ולכן לכרם, מצטרפות הן הרי  –òøæ àéáé àG ÀÆÇÈÄÆÇ

íLìשתי בין יש  אם אבל  השורות. שתי שבין  בשטח לזרוע אסור  – ÀÈ
מצטרפות  אינן עצמן , הגפנים ממקום חוץ אמות שמונה השורות

וששה  זו  משורה טפחים ששה ומרחיק יחידות, כגפנים ודינן  לכרם,
מדובר המפרשים רוב לפי  הנשאר. השטח את וזורע זו, משורה טפחים

שורות בשתי  mizyבמשנתנו  mizy ly, להשמיענו המשנה ובאה גפנים,
הקודמות, במשניות ששנינו כמו ככרם, דינן אין  להן  שחוצה פי על  שאף

שונה  שביניהן  השטח לגבי  מקום מכל  טפחים, ששה של  בהרחקה ודי 
ואסור לכרם מצטרפות הן הרי  אמות, שמונה ביניהן  אין שאם הדין,

יש אבל למשנתנו . הרמב"ם של מפירושו  גם נראה וכן שם. לזרוע
לעולם  שתיים שתיים של שורות ששתי וסוברים, זה פירוש על  חולקים

להשמיע  אלא משנתנו  באה ולא יחידות, כגפנים אלא ככרם דינן  אין 
ככרם? דינן אימתי יותר, או  גפנים שלש  שלש  של  שורות שתי שהנוטע

אמות, שמונה ביניהן יש  אם אבל  אמות, שמונה השורות בין כשאין 
לכרם מצטרפות שלמה").אינן ב"משנה ("מלאכת הרמב"ם כותב גם וכן 

ב).תורה" ז , כלאים  GL(הל' eéäL,גפנים של  שורות –ïéà íà ÈÈÄÅ
änà äøNò LL dzøáçì äøeL ïéa שורות שלש  ויש  הואיל  – ÅÈÇÂÆÀÈÅÆÀÅÇÈ

הכרם" "קרחת כדין  נידון השורות שבין והשטח גדול  ככרם הן הרי
עשרה  שש  של ריווח השורות בין אין  ואם אמה, עשרה שש ששיעורה

íLìאמה, òøæ àéáé àG חרבה אם אבל לכרם. הן שמצטרפות – ÈÄÆÇÀÈ
אין  בלבד, שורות שתי  אלא נשארו ולא הואיל האמצעית, השורה
כמו  כרם, כאן אין שהרי  הכרם", "קרחת כדין נידון שביניהן  השטח

שאם  שורות, וחמש  ארבע של לכרם דומה זה ואין למעלה; שלמדנו
בשיעור נידון החרב והמקום כרם, נשאר עדיין האמצעית השורה חרבה

אמה. עשרה שש  היינו  הכרם", á÷òé"קרחת ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙ
úéòöîàä äáøç elôà :éàðéëç ïa äéððç íeMî øîBà– ÅÄÂÇÀÈÆÂÄÇÂÄÈÀÈÈÆÀÈÄ

שורות, שתי אלא נשארו  ולא האמצעית, äøeLהשורה ïéa ïéàåÀÅÅÈ
änà äøNò LL dzøáçì,"הכרם "קרחת כשיעור –àéáé àG ÇÂÆÀÈÅÆÀÅÇÈÈÄ

íLì òøæ השורות לשתי יש  עכשיו אף כרם, כבר והיה שהואיל  – ÆÇÀÈ
לזרוע  כדי אמה עשרה שש ביניהן  שיהא וצריך  כרם, דין הנשארות

הכרם", "קרחת כדין  ïòèðבאמצע älçzî elàL שורות שתי – ÆÄÄÀÄÈÀÈÈ
úBnàבלבד, äðBîLa øzî äæ éøä לזרוע כדי  ביניהן ריווח – ÂÅÆËÈÄÀÆÇ

לכלל והגיעו  שורות שלש  והיו  הואיל  אבל ברישא, שלמדנו כמו  שם,
אלא  נשתיירו  ולא האמצעית השורה שחרבה פי על  אף גדול, כרם

אלא  לשם זרע להביא ואין  באמצעו , שחרב ככרם הן  הרי  שורות, שתי
אמה. עשרה שש  ביניהן יש  כן awri.אם oa xfril` iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

a wxt minid ixac - miaezk

à íéîéä éøáãá-÷øôfhÎd

ä(ñ) :ìeîçå ïBøöç õøô-éðaå(ñ) :äMîç ílk òøãå ìkìëå ïîéäå ïúéàå éøîæ çøæ éðáeæéðáe §¥¤−¤¤§¬§¨«§¥´¤À©¦Â§¦§¥¨¯§¥¨²§©§¬Ÿ¨−̈©ª¨¬£¦¨«§¥−
(ñ) :íøça ìòî øLà ìàøNé øëBò øëò éîøkç(ñ) :äéøæò ïúéà éðáeèBì-ãìBð øLà ïBøöç éðáe ©§¦®¨¨Æ¥´¦§¨¥½£¤¬¨©−©¥«¤§¥¬¥−̈£©§¨«§¥¬¤§−£¤´©®

:éáeìk-úàå íø-úàå ìàîçøé-úàééða àéNð ïBLçð-úà ãéìBä áãðénòå áãðénò-úà ãéìBä íøå ¤§©§§¥¬§¤−̈§¤§¨«§−̈¦´¤©¦¨¨®§©¦¨¨Æ¦´¤©§½§¦−§¥¬
:äãeäéàé:æòa-úà ãéìBä àîìNå àîìN-úà ãéìBä ïBLçðåáéãéìBä ãáBòå ãáBò-úà ãéìBä æòáe §¨«§©§Æ¦´¤©§½̈§©§−̈¦¬¤«Ÿ©Ÿ Æ©Æ¦´¤¥½§¥−¦¬

:éLé-úàâé:éLéìMä àòîLå éðMä áãðéáàå áàéìà-úà Bøëa-úà ãéìBä éLéàåãééòéáøä ìàðúð ¤¦¨«§¦©²¦¬¤§Ÿ−¤¡¦¨®©£¦¨¨Æ©¥¦½§¦§−̈©§¦¦«§©§¥Æ¨«§¦¦½
:éLéîçä écøåè:éòáMä ãéåc éMMä íöàæèäéeøö éðáe ìéâéáàå äéeøö íäéúBéçàå (íäéúéçàå) ©©−©£¦¦«µŸ¤©¦¦½¨¦−©§¦¦«§©§¥¤−§¨´©£¦¨®¦§¥´§À̈

ìL ìà-äNòå áàBéå éLáà:äL ©§©²§¨¬©£¨¥−§Ÿ¨«

i"yx
(Â).òøãå ìëìëå ïîéäå ïúéàå ובימי דוד בימי כולם

א' (מלכים נאמר זה ועל ביותר חכמים והיו היו שלמה
וכלכל  והימן האזרחי מאיתן האדם מכל ויחכם ה')
לשון  נופל שלמה חכמת לענין להלן מחול, בני ודרדע
חכמתו  בשביל דיעה דור שנקרא אע"פ דרדע זה
יתיר  אל"ף האזרחי שאמר ומה מכולם שלמה נתחכם
מקומות  ובהרבה יצא מזרח כ"ז) (מדבר הזרחי כמו
יג) (איוב ודוגמתו נקראת ואינה בתיבה האל"ף נכנסת
(במדבר  והאספסוף וכן ט') (ישעיה והאזניחו ואחותי,
ויכו  י"ט) ב' (שמואל ותמרו כמו נחסרת ופעמים י"א)
דורש  ופסיקתא הארמים. כמו כ"ב) ב' (לקמן הרמים

זה מכל הימן אברהם, זה איתן הראשון, אדם זה אדם
מחול  המדבר, דור זה ודרדע יוסף, זה וכלכל משה,

עגל: מעשה להם øëò.(Ê)שמחל éîøë éðáå אני ולמה
עכר  שהוא לפי (ומפורש) שמו עכן והלא עכר קורהו
איש  אלף ל"ו ידו על ונפלו החרם על שעבר ישראל את
מספר  בגנות לספר שיכול מה שכל שפירשתי מה והוא

מהם: מלכות יצא לא) כן ועל (ס"א éðáå(Á)(ואעפ"כ)
.äéøæò ïúéà:(מ"ג (בראשית חושים דן ובני כמו

(Ë).éáåìë úàå בן וכלב למטה שמוכיח כמו כלב זהו
כלבי  והוא כתיב כ"ה) א' (שמואל ובספר חצרון,
היה  מחזיק כלבי תרגום וכך כלב מדבית ותרגום
כלומר  כמוהו שבט בכל מיוחס שאין בעצמו ומתפאר
כן  ועל המלוכה) תבוא (לי מלוכה לו נתן שמואל אם

יצא  שהרי עבדים רבו היום ישי בן ומי דוד מי נאמר
כמ"ש  נכרית נשא אחיו וירחמאל המואביה מרות
נשאו  אשר (בכל) ומתגאה מתנשא כלובי וזה למטה

äãåäé.(È)לבו: éðá àéùð ïåùçð אלא לפרש בא לא
דוד: של כבודו æòåá.(È‡)מפני úà ãéìåä àîìùå

יכול  היאך יש ותימה בועז, זה אבצן אמרו רבותינו
מת  מצרים ליציאת שנייה בשנה נחשון והלא להיות
בנו  ובועז הארץ מבאי היה והוא כבר מת בנו ושלמון
עד  מצרים ומיציאת נולד לארץ בכניסתו אבצן שהוא
שבא  בשעה אמרו וחכמים שנה מאות שלש היו יפתח
שופט  היה ואבצן בועז, מת מיד והרתה רות על בועז
אחריו  וישפוט י"ב) (שופטים דכתיב יפתח מות לאחר
שהרי  תמיה אני זה ועל לחם. מבית אבצן ישראל את
ואמר  וכו' דמו שנצרר לאחר אמר שהוא באברם מצינו
שנה  מאות ג' בן בועז הוליד ואיך יולד שנה מאה הלבן
דוגמתו  הריון לה ה' ויתן ד') (רות אמר כן על וי"ל

ל"ב): (דברי' ה' שהרי ïöáà.ויראהו הצנונים לכל אב
(סא"א): בה נגע ולא ונצטנן אצלו שכבה בחורה אשה

(‚È).åøëá úà ãéìåä éùéàå איש כלומר אל"ף מלא
חיל: éòáùä.(ÂË)גבור ãéåã כבודו מפני יו"ד מלא

השמיני  מנה לא לפיכך המרגלית מצא ועתה דוד של
ìéðéáàå.(ÊË)אליהו: äéåøö íäéúåéçàå כבודו מפני

כך  ושרים, חיל ואנשי גבורים אחותו בני שהיו דוד של
מפורש:

cec zcevn
(Â).ÈÓ¯Î È·Âואף זרח  בן זמרי והוא זבדי  בן היה  כרמי

דן ובני כמו  המקרא  ל ' דרך  כן כי ובני אמר היה , שאחד
כמוהו: ורבים מ "ו) (בראשית  וקראוÎÚ¯.חושים עכן  הוא

בחרם מעל  אשר בדבר ישראל  עוכר  היה  כי  כאמור לגנאי 
בחרב: ונפלו האויב  לפני ישראל נס  ועי"ז יהושע ‰ÈÏÂ„.(È)בימי  Ì¯Âבני הזכיר  לא  עד  יחוסו לספר הקדים  דוד  כבוד מפני

הבכור: ‰˘·ÈÚÈ.(ÂË)ירחמאל  „ÈÂ„היה שאליהו לומר  ויתכן יהודה על  לנגיד  דוד שהקימו אליהו, שהוא  השמיני זכר  ולא
היה לא  אז אליהו את גם עמהם  יחשוב ואם  האב  מן  ולא האם מן רק האחים  לשבעת אחיות היו ואביגיל  צרויה אחרת  מאשה
אמרו לא רז"ל  אולם (בש"ב ) וכמ"ש  האם  מן ולא האב מן לא אחיות היו לא לאליהו כי ואביגיל  צרויה ואחיותיהם לומר יכול

כן:

oeiv zcevn
(Ê).¯ÎÂÚבראשית) אותי עכרתם כמו והשחתה  בלבול  ענין

ופשע :ÏÚÓ.לד ): חטא  כלב:È·ÂÏÎ.(Ë)ענין הוא 
(‚È).È˘È‡Â:ישי הוא
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ïðéà elàk úBiòöîàä úà. ¤¨¤§¨¦§¦¥¨
‚äòaøà áçøå äøNò ÷îò íøka øáBò àeäL õéøç–æòéìà éaøá÷òé ïa øøîBà:lôî äéä íàLàøî L ¨¦¤¥©¤¤¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨¨§ª¨¥Ÿ

BôBñ ãòå íøkä–íéîøë éðL ïéák äàøð äæ éøä,BëBúa íéòøBæå;åàì íàå,úâk àeä éøä.äwîò íøkaL úbäå ©¤¤§©£¥¤¦§¤§¥§¥§¨¦§§¦§§¦¨£¥§©§©©¤©¤¤£ª¨
äòaøà äáçøe äøNò–øæòéìà éaøøîBà:dëBúa íéòøBæ;íéîëçåíéøñBà.äøNò ääBáb íøkaL äøîBL £¨¨§¨¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¥§¦§¨©£¨¦§¦¥¨¤©¤¤§¨£¨¨

äòaøà äáçøe,dëBúa ïéòøBæ;LúBk øòN äéä íàå,øeñà. §¨¨©§¨¨§¦§¨§¦¨¨¥¨¥¨
„ò÷pa Bà úba äòeèð àéäL ïôb,øúBnä úà òøBæå dúãBáò dì ïéðúBð.éñBé éaøøîBà:òaøà íL ïéà íà ¤¤¤¦§¨©©©¤©§¦¨£¨¨§¥©¤©¨©¦¥¥¦¥¨©§©

úBnà,ì òøæ àéáé àGíL.íøkaL úéaäå,BëBúa ïéòøBæ. ©¨¦¤©§¨§©©¦¤©¤¤§¦§
‰é òèBpäíi÷î Bà íøka ÷ø,Lc÷î äæ éøäíéðôb Lîçå íéòaøà.éúîéà?òaøà ìò úBòeèð eéäL ïîæa ©¥©¨¨©¤¤§©¥£¥¤§©¥©§¨¦§¨¥§¨¦¥¨©¦§©¤¨§©©§©

:åéìò íøë íù ïéà íäéðéá íéøååùá ùåøçì.mxk `"kgeéôì .íäì éåàøä çåéø íäéðéá ùé íà íéðåöéçä ïéôøèöîå íðéà åìéàë íééòöîàä úà íéàåøã
íéòåèðä íééòöîàä åìà êëìä íéöòì åéäé øàùäå íøë åøàùé íøë úåùòäìå íéé÷úäì ïééåàøù ïúåàå ãçéá äáøä úåôåöø úåøåù òèéì íãà éðá êøãù

:íøë úåéäì íéôøèöî íéðåöéçäå àîìòá íéöò íä åìéàë íúåà íéàåø äøåùì äøåù ïéá úåéäì íéåàøä çåéøä êåúá
b.ekeza mirxefeäòáøà áçøå äøùò ÷åîò åìéôà åà 'ãî åà äøùòî úåçô ìáà .ùìåôîå äòáøà áçøå äøùò ÷åîòã ïåéë úøçà úåùøå ÷ñôä áéùçã

ïðáøë øáñ á÷òé ïá øæòéìà éáøå ,ïî÷ì ïðáøå øæòéìà éáø äá å÷ìçðù úâë àéä éøäù ,åëåúá íéòøåæ ïéà ,úåçåø ùìùî åôé÷î íøëäù àìà ùìåôî åðéàå
:úâá òåøæì éøñàã.mxkay dxney:÷åçøîì äàåøå íøëä øåîùì åéìò ãîåò øîåùäù äåáâ ìú.dkeza mirxeføæòéìà éáø ìò ïðáø éâéìô àì àäáå

:äëìä ïëå ïðáø éøñà äôé÷î íøëä øéåàù úâá ìáà äôé÷î íøëä øéåà ïéàå ääåáâ àéäù éôì.yzek xry did m`eïééåø÷ ïäù íéðôâä ìù íéâéøùäù
:ùúëîá éìòë æ"âòæ äøîåùä â"ò äìòîì íéëáúñîå íéáøòúî åéä øòù

c.rwp:úåîåâ ïéòë úåãùáù íéò÷á.dzcear dl mipzep:úéãéçé ïôâ úãåáò àéä åæù íéçôè äùù.xzend z` rxefeïåéë íéàìëë éæçéîã ïðéøîà àìå
:ò÷ðä êåúá åà úâä êåúá íéòøæäå ïôâäù.xeq` `"c my oi` m`'øë äëìä ïéàå .íøëä úãåáòì úåîà òáøà ïúåðã ìéòìã ïé÷øôã íøëä ìåçî ïéãë

:éñåé.mxkay ziade:íéðôâ ùé úéáä úåáéáñù.ekeza mirxef:úåìéòåî úåöéçîä ïéà åéúåçåø òáøàî åúåà íéôé÷î íéðôâäå ìéàåä ïðéøîà àìå
d.mxka wxi rhepd:ñøèðå÷ä äæ óåñá äèîì éúùøéô åæ äðùî ùåøéô.miiwn e` mxka wxi rhepd:åäçéðéå çîåöù åäàåøù.'eke ycwn df ixdììë

òøåæã àëéä ,úåøåù éúù àìà ùã÷î åðéà íøëä úãåáò ìù úåîà òáøà òøåæä ìéòì ïðúã â"òàå .úåìåâò çåø ìëì äîà æ"è ùã÷î íìåòìù àåä åðéúðùî
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úBnà òaøàî úBçt úBçt ìò òeèð àeäL íøk בין שאין  – ÆÆÆÈÇÇÈÈÅÇÀÇÇ
אמות, ארבע לשורה íøkשורה Bðéà :øîBà ïBòîL éaøהואיל – ÇÄÄÀÅÅÆÆ

א  מדי צפופות הזרע והשורות את להרחיק צורך  ואין  כרם, נקרא ינו 
יחידית; גפן  כדין טפחים ששה אלא íøkממנו :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÆ
אמות, ארבע ממנו להרחיק וצריכים –úBiòöîàä úà ïéàBøåÀÄÆÈÆÀÈÄ

ïðéà elàk,הכרם מן  אינן  כאילו האמצעיות השורות את רואים – ÀÄÅÈ
כרם. להיקרא מצטרפות אמות ארבע ביניהן  שיש  החיצוניות והשורות
מארבע  פחות של  במרחק שורות שתי אלא שם אין  שאם יוצא זה לפי

בבבלי כרם. שאינן מודים חכמים אף ביניהן , קב,אמות בתרא  (בבא 

גפנים ב) נוטע אדם אין שמעון רבי  שלדעת המחלוקת, טעם מבואר

נטעו  שלא וכיון הכל, נטע כרם לשם הלכך כך, אחר  לעקרם דעת על 
בצפיפות  תחילה נוטע שאדם סוברים וחכמים כרם. חשוב אינו  כהלכתו 
אותה  יעקור  יפה תעלה שלא וזו  יפה, תעלה גפן איזו לבחון  מנת על 

אינן . כאילו  האמצעיות את רואים הלכך  לעצים,
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äòaøà áçøå äøNò ÷îò íøka øáBò àeäL õéøç,טפחים – ÈÄÆÅÇÆÆÈÙÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ
íøkä Làøî Llôî äéä íà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÈÈÀËÈÅÙÇÆÆ

BôBñ ãòå את שמחלק באופן  הכרם, כל לאורך עובר  החריץ אם – ÀÇ
חלקים, לשני  íéîøëהכרם éðL ïéák äàøð äæ éøä נראה – ÂÅÆÄÀÆÀÅÀÅÀÈÄ

כרמים, שני בין  הוא כאילו  BëBúaהחריץ íéòøBæå נחשב שהוא – ÀÀÄÀ
מיוחדת; åàìכרשות íàå ואין מפולש שהוא או מפולש , שאינו – ÀÄÈ

טפחים, ארבעה ברוחבו שאין או  טפחים עשרה àeäבעומקו éøäÂÅ
úâk מפרשת שהמשנה כמו בתוכה, לזרוע אסור  חכמים שלדעת – ÀÇ

כמותם. בזה סובר  יעקב בן  אליעזר  ורבי  Lוהולכת. úbäåíøka– ÀÇÇÆÇÆÆ
ליין , ענבים בו  שדורכים äòaøàבור  äáçøe äøNò äwîò– ÂËÈÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ

dëBúaטפחים, íéòøBæ :øîBà øæòéìà éaø מיוחדת שרשות – ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÀÈ
íéøñBàהיא, íéîëçå מן כחלק שחשובה הגת, בתוך לזרוע – ÇÂÈÄÀÄ

íøkaLהכרם. äøîBLלשומר מצפה מקום המשמשת גבעה – ÅÈÆÇÆÆ
äòaøàהכרם, äáçøe äøNò ääBáb,טפחים –dëBúa ïéòøBæ ÀÈÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈÀÄÀÈ

אינה  הכרם, של אוירו  בתוך  ואינה שהואיל  חכמים, לדעת אפילו  –
מיוחדת; כרשות נראית היא אלא לגת, LúBkדומה øòN äéä íàåÀÄÈÈÅÈÅ

מעל ומשתרגים בזה זה מתערבים הגפנים של הענפים ראשי אם –
ג), ב, פאה באורנו  (עיין  שהריøeñàהשומירה בתוכה, לזרוע – È

מקיפה. הכרם אויר
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ïôb,יחידית –ò÷pa Bà úba äòeèð àéäL.שבשדה בקיע – ÆÆÆÄÀÈÇÇÇÆÇ
גומה, dúãBáòכעין  dì ïéðúBð בדין שלמדנו כמו  טפחים, ששה – ÀÄÈÂÈÈ

יחידית, øúBnäגפן  úà òøBæå.בנקע או בגת –:øîBà éñBé éaø ÀÅÇÆÇÈÇÄÅÅ
úBnà òaøà íL ïéà íà ב בנקע,– או íLìגת òøæ àéáé àG ÄÅÈÇÀÇÇÈÄÆÇÀÈ

מועילה  טפחים ששה של הרחקה שאין  בכלל , שם לזרוע אסור  –
אם  אבל אמות. ארבע של שטח שם יש כן אם אלא בנקע או בגת

וזורע  טפחים ששה שמרחיק סובר  יוסי רבי  אף אמות ארבע שם יש
המותר  רמב"ם ).את iqei.(ר"ש; iaxk dkld oi`eíøkaL úéaäå– ÀÇÇÄÆÇÆÆ

גפנים, מוקף שהוא פי על BëBúaאף ïéòøBæ הגפנים אם ואפילו – ÀÄÀ
בפני כרשות הוא הרי מקורה והבית שהואיל  הבית, גג על  סוככים

עצמה.
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תזרע  "לא ט): כב, (דברים שכתוב בהנאה, אסורים הכרם שכלאי  הזכרנו , כבר 
פן  כלאים, ופירשו :ycwzכרמך הכרם", ותבואת תזרע אשר  הזרע "otהמלאה,

"ycwzוהן הזרעים הן  כהקדש, בהנאה הכל ייאסר כלאים כרמך תזרע שאם –
נקרא הכרם כלאי של  הנאה איסור  ומכאן  הכרם. דרשו :"yeciw".פירות וחכמים

פןycwz"פן – "y` cwez דינם הכרם שכלאי כלומר ב), נו , קידושין (בבלי
מפרשים: יש בהנאה. אסורים שהם ומכאן תיתעב"ycwz"בשריפה, –mebxz)

(m"anx ;i"yx ;qelwpe`יהיה "ולא מלשון או ,ycw,(יח כג, (דברים ישראל " מבני 
הוראתו כאן האמור תקדש " ש "פן  שווה בגזירה זה מפסוק למדים בירושלמי שכן 
כלאים  במקיים אף אלא בהנאה, נאסרים כלאים כרמו בזורע רק ולא הנאה. איסור
כותב  וכן עוקרם; ואינו תבואה או ירק גידולי  מאליהם בו  שצמחו  כגון  בכרמו ,

לזרוע  "אסור ז -ח): ה, כלאים (הל ' אוהרמב"ם הגפנים בצד תבואה או ירקות

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iying wxt mi`lk zkqn

Ëänà äøNò LL änà äøNò LL ìò Bîøk úà òèBpä,ì òøæ àéáäì øzîíL.øîàäãeäé éaø:äNòî ©¥©¤©§©¥¤§¥©¨¥¤§¥©¨ª¨§¨¦¤©§¨¨©©¦§¨©£¤
Bîøk úà òèpL ãçàa ïBîìöa,änà äøNò LL äøNò LL ìò,à ãöì úBøeL ézL øòN CôBä äéäåòøBæå ãç §©§§¤¨¤¨©¤©§©¥¤§¥¥¤§¥©¨§¨¨¥§©§¥§©¤¨§¥©

øépä úà,øçà íB÷îì øòOä úà CôBä äéä úøçàä äðLáe,øeaä úà òøBæå–éðôì äNòî àáeíéîëç,eøézäå. ¤©¦§¨¨¨©¤¤¨¨¥¤©¥¨§¨©¥§¥©¤©¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦
ïBòîL éaøå øéàî éaøíéøîBà:úBnà äðBîL äðBîL ìò Bîøk úà òèBpä óà,øzî. ©¦¥¦§©¦¦§§¦©©¥©¤©§©§¤§¤©ª¨
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‡áøçL íøk–ïúëìäk úBòeèðe äàñ úéáì íéðôb øNò èwìì Ba Lé íà,ìc íøk àø÷ð äæ éøä.àeäL íøk ¤¤¤¨©¦¤§©¥¤¤§¨¦§¥§¨§§¦§¨¨£¥¤¦§¨¤¤©¤¤¤

àéáeaøò òeèð–GL ãâð íézL ïeëì Ba Lé íàL,íøk äæ éøä;åàì íàå–íøk Bðéà.øéàî éaøøîBà:ìéàBä ¨©¦§§¨¦¤§©¥§©¦¤¤¨£¥¤¤¤§¦¨¥¤¤©¦¥¦¥¦
íéîøkä úéðáúk äàøð àeäå,íøk äæ éøä. §¦§¤§©§¦©§¨¦£¥¤¤¤

·úBnà òaøàî úBçt úBçt ìò òeèð àeäL íøk–ïBòîL éaøøîBà:íøk Bðéà;íéîëçåíéøîBà:íøk,ïéàBøå ¤¤¤¨©©¨¨¥©§©©©¦¦§¥¥¤¤©£¨¦§¦¤¤§¦

h.dn` f"h enxk z` rhepd:äîà æ"è äúøáçî ä÷åçø íéðôâ ìù äøåù ìëù.myl rxf `iadl xzenïî íéçôè äùù àìà ÷éçøäì êéøö ïéàå
:úéãéçé ïôâ úãåáòë ,äøåùä.oenlv:íå÷î íù.zexey izy xry jtedêëñì äöåø äéä àìå äîà æ"è äúøáçî ä÷åçø äøåù ìëù äéä ìåãâ íøë

éåðô íå÷îä øàùðå ,åìà éôìë åìà ãçà ãöì êôåä íéúùå íéúù ìë ìù øòùä åðééäã íéðôâä éùàøå ,íéúù íéúù úåøåùä óøöî äéäå ,åúàåáú â"ò åðôâ
å ,íéçôè äùù çéðîù àìà òøåæå äæ ãöîå äæ ãöîåúåà íéçéðî úøçà äðùì úçà äðù åá íéòøåæù íå÷î íëøã äéä êëù .êôäì äùåò úøçà äðùì

:äòéøæ àìáå äùéøç àìá øåá.xzen zen` dpny dpny lr enxk z` rhepd s`,úéãéçé ïôâë äéì äåä úåîà äðîù úåøåùä úå÷åçøã ïåéë éøáñ÷
:äëìä ïëå .åéã úåîà äðîù é÷çøî éë àø÷éòî òèåðá ìáà áøç íøëá àìà äîà äøùò ùù ïðéòá àìå ,øàùä úà òøåæå íéçôè äùù äøåùì êåîñ çéðîå

d`.d`q zial miptb xyr .axgy mxk:ïëî úåçô àì íéðôâ øùò äàñ úéá ìù ò÷ø÷á ùéù.ozkldk zerehpeúçàå íéúù ãâðë íéúù åðééäã
:úåîà òáøàî úåçô àìå úåîà æ"è åæî åæ úå÷åçø ïéàå áðæ äàöåé.lc mxkáøç åúåàã íøëä úçø÷ äæ ïéàå .åì ùé íøë ïéã ë"ôòàå íéèòåî åéðôâù

:ãö ìëî áøçð äæå åòöîàî.`iaeaxr:äøåùë íéðååëî íéðôâä ïéàù.oiekl leki m`òæâä àöåîå çúåîå èåç àéáéù ïåâë ,ùìù ãâðë íéúù íøëä ìëá
:íøë äæ ïéà ïååëî åðéà òæâäå ïååëî óåðä àöåî íà ìáà .íøë äæ éøä ïååëî åðéà óåðäù ô"òà áðæ àöåé ãçàå íéúù ãâðë íéúù ïååëîminxk zipazk

.mxk df ixd:øéàî éáøë äëìä ïéàå ,úåîà æ"è ä÷çøä éòáå
a.zen` rax`n zegt lr rehp `edy mxk:úåîà òáøà äøåùì äøåù ïéá ïéàù.mxk epi`ìåëé ïéàù ïåéëã ,øàùä úà òøåæå íéçôè äùù ÷éçøîå
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לשורה  שורה בין יש אם שורות, הרבה בו  שיש בכרם שאפילו  ללמד, באה משנתנו

אלא  ממנה זרע להרחיק צריך ואין יחידות, כגפנים שורה כל  דין  אמה, עשרה שש

טפחים, ששה

änà äøNò LL änà äøNò LL ìò Bîøk úà òèBpä– ÇÅÇÆÇÀÇÅÆÀÅÇÈÅÆÀÅÇÈ
אמה, עשרה שש לחברתה שורה בין íLìשמניח òøæ àéáäì øzîËÈÀÈÄÆÇÀÈ

שורה, מכל טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו  השורות, בין  –

מצטרפות. השורות שאין יחידית, גפן äãeäé:כדין éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
ïBîìöa äNòî, התחתון בגליל עיר –,Bîøk úà òèpL ãçàa ÇÂÆÀÇÀÀÆÈÆÈÇÆÇÀ

änà äøNò LL äøNò LL ìò, שבארנו כמו  –CôBä äéäå ÇÅÆÀÅÅÆÀÅÇÈÀÈÈÅ
úBøeL ézL øòN,גפנים שורות שתי של  הענפים ראשי –ãöì ÀÇÀÅÀÇ

ãçà,הזרעים על  יסככו לא שהענפים כדי  אלו, כלפי אלו  –òøBæå ÆÈÀÅÇ
øépä úà ששה בריחוק זה, ומצד  זה מצד  הפנוי  החרוש , המקום – ÆÇÄ

שורה. מכל øòOäטפחים úà CôBä äéä úøçàä äðLáeÀÈÈÈÇÆÆÈÈÅÆÇÅÈ
øçà íB÷îì,שעברה בשנה שזרע הניר  למקום היינו  שכנגד, לצד  – ÀÈÇÅ

øeaä úà òøBæåבכל ושינה שעברה; בשנה נזרעה שלא הקרקע – ÀÅÇÆÇ
התבואה, של  גידולה את להשביח כדי  הזרע מקום את ושנה שנה

משובחת, הריהי  לסירוגין  הנזרעת éðôìשקרקע äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅ
eøézäå ,íéîëçלדברי כראיה המעשה, את הביא יהודה ורבי – ÂÈÄÀÄÄ

קמא טוב").תנא יום íéøîBà:("תוספות  ïBòîL éaøå øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÄÄÀÀÄ
úBnà äðBîL äðBîL ìò Bîøk úà òèBpä óà בין שמניח – ÇÇÅÇÆÇÀÇÀÆÀÆÇ

בלבד , אמות שמונה לחברתה השורות,øzîשורה בין זרע להביא – ËÈ
שורה  בין  שיש  וכל  קטן , לכרם גדול  כרם בין  הבדל  אין  שלדעתם
שורה  מכל  מרחיקים ואין  מצטרפות, השורות אין אמות שמונה לשורה

בכרם  אלא נאמר לא אמה עשרה שש  ושיעור  טפחים; ששה אלא
שיהא  די מזו , זו רחוקות שורות מתחילה שנטעו  בכרם אבל  שחרב,

לכרם. יצטרפו  שלא אמות, שמונה לשורה שורה בין המרחק
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áøçL íøk מאמצעו רק (לא הרבה במקומות גפנים ממנו שנעקרו  – ÆÆÆÈÇ
הכרם"), ב"קרחת äàñכמו úéáì íéðôb øNò èwìì Ba Lé íàÄÆÀÇÅÆÆÀÈÄÀÅÀÈ

שהוא  סאה, בית של  שטח על  גפנים עשר לפחות בו נשארו אם –
מרובעות, אמה מאות וחמש ïúëìäkאלפיים úBòeèðeשתי – ÀÀÄÀÈÈ

ו), ד, (לעיל  זנב יוצאה ואחת שתיים כנגד àø÷ðגפנים äæ éøäÂÅÆÄÀÈ
ìc íøk לזרוע שאסור  ככרם, דינו  מקום ומכל מועטות, שגפניו  – ÆÆÇ

התנאים  בו אין אם אבל אמות. ארבע ממנו  להרחיק וצריך בכולו ,
שמרחיק  יחידות, כגפנים ודינן לכרם מצטרפות הגפנים אין  הללו,

וזורע. טפחים ששה àéáeaøòמהן  òeèð àeäL íøk שאין – ÆÆÆÈÇÄÀÀÈ
מכוונות, בשורות נטועות ãâðהגפנים íézL ïeëì Ba Lé íàÄÆÀÇÅÀÇÄÆÆ

GLL שהן גפנים חמש למצוא אפשר הערבוביא בתוך אם כלומר – È
ואחת  שתיים כנגד  שתיים היינו  שלש , כנגד  שתיים בגזעיהן  מכוונות

זנב, íøkיוצאה äæ éøä ארבע הוא ממנו הזרע הרחקת ושיעור  – ÂÅÆÆÆ
åàìאמות. íàå, שלש כנגד  שתיים לכוון בו שאין –íøk Bðéà ÀÄÈÅÆÆ

וגפן. גפן  מכל טפחים ששה להרחיק ודיו  –:øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅ
íéîøkä úéðáúk äàøð àeäå ìéàBä שורות בו יש שהרי – ÄÀÄÀÆÀÇÀÄÇÀÈÄ

מכוונות, שאינן אלא גפנים, íøkשורות äæ éøä. עליו כרם תורת – ÂÅÆÆÆ

i y i l y m e i
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היו כן  אם אלא לכרם, מצטרפות גפנים שורות שאין  הקודם, בפרק התברר כבר 
שורת  שבין ביותר  הגדול המרחק של  השיעור  בענין  מזו. זו מתאים במרחק נטועות
לכרם  שורות) (שתי קטן  כרם בין  מבדילים יש  תנאים: שם נחלקו  לחברתה גפנים
לא  להיות צריך לשורה שורה בין המרחק קטן  שבכרם ויותר ), שורות (שלש גדול 
לכרם. השורות מצטרפות אמה עשרה שש  עד  בגדול ואילו אמות, משמונה יותר
בין שיש וכל  לגדול , קטן  כרם בין  זה לענין הבדל שאין  וסוברים חולקים ויש 
מהו ללמד באה משנתנו  לכרם. מצטרפות השורות אין  אמות שמונה לשורה שורה
השורות  אם שכן  כרם, להיקרא כדי לשורה שורה שבין ביותר הקטן המרחק שיעור 

להן  כראוי  לגדול  יכולות הגפנים אין מדי לחרוש(m"anx)צפופות אפשר שאי  או  ,
הגפנים בעבודת ולטפל  השורות כרם.(i"yx)בין להיקרא ראויות אינן  ולכן ,

izdw - zex`ean zeipyn
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ïðéà elàk úBiòöîàä úà. ¤¨¤§¨¦§¦¥¨
‚äòaøà áçøå äøNò ÷îò íøka øáBò àeäL õéøç–æòéìà éaøá÷òé ïa øøîBà:lôî äéä íàLàøî L ¨¦¤¥©¤¤¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨¨§ª¨¥Ÿ

BôBñ ãòå íøkä–íéîøë éðL ïéák äàøð äæ éøä,BëBúa íéòøBæå;åàì íàå,úâk àeä éøä.äwîò íøkaL úbäå ©¤¤§©£¥¤¦§¤§¥§¥§¨¦§§¦§§¦¨£¥§©§©©¤©¤¤£ª¨
äòaøà äáçøe äøNò–øæòéìà éaøøîBà:dëBúa íéòøBæ;íéîëçåíéøñBà.äøNò ääBáb íøkaL äøîBL £¨¨§¨¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¥§¦§¨©£¨¦§¦¥¨¤©¤¤§¨£¨¨

äòaøà äáçøe,dëBúa ïéòøBæ;LúBk øòN äéä íàå,øeñà. §¨¨©§¨¨§¦§¨§¦¨¨¥¨¥¨
„ò÷pa Bà úba äòeèð àéäL ïôb,øúBnä úà òøBæå dúãBáò dì ïéðúBð.éñBé éaøøîBà:òaøà íL ïéà íà ¤¤¤¦§¨©©©¤©§¦¨£¨¨§¥©¤©¨©¦¥¥¦¥¨©§©

úBnà,ì òøæ àéáé àGíL.íøkaL úéaäå,BëBúa ïéòøBæ. ©¨¦¤©§¨§©©¦¤©¤¤§¦§
‰é òèBpäíi÷î Bà íøka ÷ø,Lc÷î äæ éøäíéðôb Lîçå íéòaøà.éúîéà?òaøà ìò úBòeèð eéäL ïîæa ©¥©¨¨©¤¤§©¥£¥¤§©¥©§¨¦§¨¥§¨¦¥¨©¦§©¤¨§©©§©

:åéìò íøë íù ïéà íäéðéá íéøååùá ùåøçì.mxk `"kgeéôì .íäì éåàøä çåéø íäéðéá ùé íà íéðåöéçä ïéôøèöîå íðéà åìéàë íééòöîàä úà íéàåøã
íéòåèðä íééòöîàä åìà êëìä íéöòì åéäé øàùäå íøë åøàùé íøë úåùòäìå íéé÷úäì ïééåàøù ïúåàå ãçéá äáøä úåôåöø úåøåù òèéì íãà éðá êøãù

:íøë úåéäì íéôøèöî íéðåöéçäå àîìòá íéöò íä åìéàë íúåà íéàåø äøåùì äøåù ïéá úåéäì íéåàøä çåéøä êåúá
b.ekeza mirxefeäòáøà áçøå äøùò ÷åîò åìéôà åà 'ãî åà äøùòî úåçô ìáà .ùìåôîå äòáøà áçøå äøùò ÷åîòã ïåéë úøçà úåùøå ÷ñôä áéùçã

ïðáøë øáñ á÷òé ïá øæòéìà éáøå ,ïî÷ì ïðáøå øæòéìà éáø äá å÷ìçðù úâë àéä éøäù ,åëåúá íéòøåæ ïéà ,úåçåø ùìùî åôé÷î íøëäù àìà ùìåôî åðéàå
:úâá òåøæì éøñàã.mxkay dxney:÷åçøîì äàåøå íøëä øåîùì åéìò ãîåò øîåùäù äåáâ ìú.dkeza mirxeføæòéìà éáø ìò ïðáø éâéìô àì àäáå

:äëìä ïëå ïðáø éøñà äôé÷î íøëä øéåàù úâá ìáà äôé÷î íøëä øéåà ïéàå ääåáâ àéäù éôì.yzek xry did m`eïééåø÷ ïäù íéðôâä ìù íéâéøùäù
:ùúëîá éìòë æ"âòæ äøîåùä â"ò äìòîì íéëáúñîå íéáøòúî åéä øòù

c.rwp:úåîåâ ïéòë úåãùáù íéò÷á.dzcear dl mipzep:úéãéçé ïôâ úãåáò àéä åæù íéçôè äùù.xzend z` rxefeïåéë íéàìëë éæçéîã ïðéøîà àìå
:ò÷ðä êåúá åà úâä êåúá íéòøæäå ïôâäù.xeq` `"c my oi` m`'øë äëìä ïéàå .íøëä úãåáòì úåîà òáøà ïúåðã ìéòìã ïé÷øôã íøëä ìåçî ïéãë

:éñåé.mxkay ziade:íéðôâ ùé úéáä úåáéáñù.ekeza mirxef:úåìéòåî úåöéçîä ïéà åéúåçåø òáøàî åúåà íéôé÷î íéðôâäå ìéàåä ïðéøîà àìå
d.mxka wxi rhepd:ñøèðå÷ä äæ óåñá äèîì éúùøéô åæ äðùî ùåøéô.miiwn e` mxka wxi rhepd:åäçéðéå çîåöù åäàåøù.'eke ycwn df ixdììë

òøåæã àëéä ,úåøåù éúù àìà ùã÷î åðéà íøëä úãåáò ìù úåîà òáøà òøåæä ìéòì ïðúã â"òàå .úåìåâò çåø ìëì äîà æ"è ùã÷î íìåòìù àåä åðéúðùî

`xephxa yexit

úBnà òaøàî úBçt úBçt ìò òeèð àeäL íøk בין שאין  – ÆÆÆÈÇÇÈÈÅÇÀÇÇ
אמות, ארבע לשורה íøkשורה Bðéà :øîBà ïBòîL éaøהואיל – ÇÄÄÀÅÅÆÆ

א  מדי צפופות הזרע והשורות את להרחיק צורך  ואין  כרם, נקרא ינו 
יחידית; גפן  כדין טפחים ששה אלא íøkממנו :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÆÆ
אמות, ארבע ממנו להרחיק וצריכים –úBiòöîàä úà ïéàBøåÀÄÆÈÆÀÈÄ

ïðéà elàk,הכרם מן  אינן  כאילו האמצעיות השורות את רואים – ÀÄÅÈ
כרם. להיקרא מצטרפות אמות ארבע ביניהן  שיש  החיצוניות והשורות
מארבע  פחות של  במרחק שורות שתי אלא שם אין  שאם יוצא זה לפי

בבבלי כרם. שאינן מודים חכמים אף ביניהן , קב,אמות בתרא  (בבא 

גפנים ב) נוטע אדם אין שמעון רבי  שלדעת המחלוקת, טעם מבואר

נטעו  שלא וכיון הכל, נטע כרם לשם הלכך כך, אחר  לעקרם דעת על 
בצפיפות  תחילה נוטע שאדם סוברים וחכמים כרם. חשוב אינו  כהלכתו 
אותה  יעקור  יפה תעלה שלא וזו  יפה, תעלה גפן איזו לבחון  מנת על 

אינן . כאילו  האמצעיות את רואים הלכך  לעצים,
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äòaøà áçøå äøNò ÷îò íøka øáBò àeäL õéøç,טפחים – ÈÄÆÅÇÆÆÈÙÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ
íøkä Làøî Llôî äéä íà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÈÈÀËÈÅÙÇÆÆ

BôBñ ãòå את שמחלק באופן  הכרם, כל לאורך עובר  החריץ אם – ÀÇ
חלקים, לשני  íéîøëהכרם éðL ïéák äàøð äæ éøä נראה – ÂÅÆÄÀÆÀÅÀÅÀÈÄ

כרמים, שני בין  הוא כאילו  BëBúaהחריץ íéòøBæå נחשב שהוא – ÀÀÄÀ
מיוחדת; åàìכרשות íàå ואין מפולש שהוא או מפולש , שאינו – ÀÄÈ

טפחים, ארבעה ברוחבו שאין או  טפחים עשרה àeäבעומקו éøäÂÅ
úâk מפרשת שהמשנה כמו בתוכה, לזרוע אסור  חכמים שלדעת – ÀÇ

כמותם. בזה סובר  יעקב בן  אליעזר  ורבי  Lוהולכת. úbäåíøka– ÀÇÇÆÇÆÆ
ליין , ענבים בו  שדורכים äòaøàבור  äáçøe äøNò äwîò– ÂËÈÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ

dëBúaטפחים, íéòøBæ :øîBà øæòéìà éaø מיוחדת שרשות – ÇÄÁÄÆÆÅÀÄÀÈ
íéøñBàהיא, íéîëçå מן כחלק שחשובה הגת, בתוך לזרוע – ÇÂÈÄÀÄ

íøkaLהכרם. äøîBLלשומר מצפה מקום המשמשת גבעה – ÅÈÆÇÆÆ
äòaøàהכרם, äáçøe äøNò ääBáb,טפחים –dëBúa ïéòøBæ ÀÈÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈÀÄÀÈ

אינה  הכרם, של אוירו  בתוך  ואינה שהואיל  חכמים, לדעת אפילו  –
מיוחדת; כרשות נראית היא אלא לגת, LúBkדומה øòN äéä íàåÀÄÈÈÅÈÅ

מעל ומשתרגים בזה זה מתערבים הגפנים של הענפים ראשי אם –
ג), ב, פאה באורנו  (עיין  שהריøeñàהשומירה בתוכה, לזרוע – È

מקיפה. הכרם אויר

i r i a x m e i
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ïôb,יחידית –ò÷pa Bà úba äòeèð àéäL.שבשדה בקיע – ÆÆÆÄÀÈÇÇÇÆÇ
גומה, dúãBáòכעין  dì ïéðúBð בדין שלמדנו כמו  טפחים, ששה – ÀÄÈÂÈÈ

יחידית, øúBnäגפן  úà òøBæå.בנקע או בגת –:øîBà éñBé éaø ÀÅÇÆÇÈÇÄÅÅ
úBnà òaøà íL ïéà íà ב בנקע,– או íLìגת òøæ àéáé àG ÄÅÈÇÀÇÇÈÄÆÇÀÈ

מועילה  טפחים ששה של הרחקה שאין  בכלל , שם לזרוע אסור  –
אם  אבל אמות. ארבע של שטח שם יש כן אם אלא בנקע או בגת

וזורע  טפחים ששה שמרחיק סובר  יוסי רבי  אף אמות ארבע שם יש
המותר  רמב"ם ).את iqei.(ר"ש; iaxk dkld oi`eíøkaL úéaäå– ÀÇÇÄÆÇÆÆ

גפנים, מוקף שהוא פי על BëBúaאף ïéòøBæ הגפנים אם ואפילו – ÀÄÀ
בפני כרשות הוא הרי מקורה והבית שהואיל  הבית, גג על  סוככים

עצמה.

ה ה נ ש מ ר ו א ב

תזרע  "לא ט): כב, (דברים שכתוב בהנאה, אסורים הכרם שכלאי  הזכרנו , כבר 
פן  כלאים, ופירשו :ycwzכרמך הכרם", ותבואת תזרע אשר  הזרע "otהמלאה,

"ycwzוהן הזרעים הן  כהקדש, בהנאה הכל ייאסר כלאים כרמך תזרע שאם –
נקרא הכרם כלאי של  הנאה איסור  ומכאן  הכרם. דרשו :"yeciw".פירות וחכמים

פןycwz"פן – "y` cwez דינם הכרם שכלאי כלומר ב), נו , קידושין (בבלי
מפרשים: יש בהנאה. אסורים שהם ומכאן תיתעב"ycwz"בשריפה, –mebxz)

(m"anx ;i"yx ;qelwpe`יהיה "ולא מלשון או ,ycw,(יח כג, (דברים ישראל " מבני 
הוראתו כאן האמור תקדש " ש "פן  שווה בגזירה זה מפסוק למדים בירושלמי שכן 
כלאים  במקיים אף אלא בהנאה, נאסרים כלאים כרמו בזורע רק ולא הנאה. איסור
כותב  וכן עוקרם; ואינו תבואה או ירק גידולי  מאליהם בו  שצמחו  כגון  בכרמו ,

לזרוע  "אסור ז -ח): ה, כלאים (הל ' אוהרמב"ם הגפנים בצד תבואה או ירקות
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Ëänà äøNò LL änà äøNò LL ìò Bîøk úà òèBpä,ì òøæ àéáäì øzîíL.øîàäãeäé éaø:äNòî ©¥©¤©§©¥¤§¥©¨¥¤§¥©¨ª¨§¨¦¤©§¨¨©©¦§¨©£¤
Bîøk úà òèpL ãçàa ïBîìöa,änà äøNò LL äøNò LL ìò,à ãöì úBøeL ézL øòN CôBä äéäåòøBæå ãç §©§§¤¨¤¨©¤©§©¥¤§¥¥¤§¥©¨§¨¨¥§©§¥§©¤¨§¥©

øépä úà,øçà íB÷îì øòOä úà CôBä äéä úøçàä äðLáe,øeaä úà òøBæå–éðôì äNòî àáeíéîëç,eøézäå. ¤©¦§¨¨¨©¤¤¨¨¥¤©¥¨§¨©¥§¥©¤©¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦
ïBòîL éaøå øéàî éaøíéøîBà:úBnà äðBîL äðBîL ìò Bîøk úà òèBpä óà,øzî. ©¦¥¦§©¦¦§§¦©©¥©¤©§©§¤§¤©ª¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡áøçL íøk–ïúëìäk úBòeèðe äàñ úéáì íéðôb øNò èwìì Ba Lé íà,ìc íøk àø÷ð äæ éøä.àeäL íøk ¤¤¤¨©¦¤§©¥¤¤§¨¦§¥§¨§§¦§¨¨£¥¤¦§¨¤¤©¤¤¤

àéáeaøò òeèð–GL ãâð íézL ïeëì Ba Lé íàL,íøk äæ éøä;åàì íàå–íøk Bðéà.øéàî éaøøîBà:ìéàBä ¨©¦§§¨¦¤§©¥§©¦¤¤¨£¥¤¤¤§¦¨¥¤¤©¦¥¦¥¦
íéîøkä úéðáúk äàøð àeäå,íøk äæ éøä. §¦§¤§©§¦©§¨¦£¥¤¤¤

·úBnà òaøàî úBçt úBçt ìò òeèð àeäL íøk–ïBòîL éaøøîBà:íøk Bðéà;íéîëçåíéøîBà:íøk,ïéàBøå ¤¤¤¨©©¨¨¥©§©©©¦¦§¥¥¤¤©£¨¦§¦¤¤§¦

h.dn` f"h enxk z` rhepd:äîà æ"è äúøáçî ä÷åçø íéðôâ ìù äøåù ìëù.myl rxf `iadl xzenïî íéçôè äùù àìà ÷éçøäì êéøö ïéàå
:úéãéçé ïôâ úãåáòë ,äøåùä.oenlv:íå÷î íù.zexey izy xry jtedêëñì äöåø äéä àìå äîà æ"è äúøáçî ä÷åçø äøåù ìëù äéä ìåãâ íøë

éåðô íå÷îä øàùðå ,åìà éôìë åìà ãçà ãöì êôåä íéúùå íéúù ìë ìù øòùä åðééäã íéðôâä éùàøå ,íéúù íéúù úåøåùä óøöî äéäå ,åúàåáú â"ò åðôâ
å ,íéçôè äùù çéðîù àìà òøåæå äæ ãöîå äæ ãöîåúåà íéçéðî úøçà äðùì úçà äðù åá íéòøåæù íå÷î íëøã äéä êëù .êôäì äùåò úøçà äðùì

:äòéøæ àìáå äùéøç àìá øåá.xzen zen` dpny dpny lr enxk z` rhepd s`,úéãéçé ïôâë äéì äåä úåîà äðîù úåøåùä úå÷åçøã ïåéë éøáñ÷
:äëìä ïëå .åéã úåîà äðîù é÷çøî éë àø÷éòî òèåðá ìáà áøç íøëá àìà äîà äøùò ùù ïðéòá àìå ,øàùä úà òøåæå íéçôè äùù äøåùì êåîñ çéðîå

d`.d`q zial miptb xyr .axgy mxk:ïëî úåçô àì íéðôâ øùò äàñ úéá ìù ò÷ø÷á ùéù.ozkldk zerehpeúçàå íéúù ãâðë íéúù åðééäã
:úåîà òáøàî úåçô àìå úåîà æ"è åæî åæ úå÷åçø ïéàå áðæ äàöåé.lc mxkáøç åúåàã íøëä úçø÷ äæ ïéàå .åì ùé íøë ïéã ë"ôòàå íéèòåî åéðôâù

:ãö ìëî áøçð äæå åòöîàî.`iaeaxr:äøåùë íéðååëî íéðôâä ïéàù.oiekl leki m`òæâä àöåîå çúåîå èåç àéáéù ïåâë ,ùìù ãâðë íéúù íøëä ìëá
:íøë äæ ïéà ïååëî åðéà òæâäå ïååëî óåðä àöåî íà ìáà .íøë äæ éøä ïååëî åðéà óåðäù ô"òà áðæ àöåé ãçàå íéúù ãâðë íéúù ïååëîminxk zipazk

.mxk df ixd:øéàî éáøë äëìä ïéàå ,úåîà æ"è ä÷çøä éòáå
a.zen` rax`n zegt lr rehp `edy mxk:úåîà òáøà äøåùì äøåù ïéá ïéàù.mxk epi`ìåëé ïéàù ïåéëã ,øàùä úà òøåæå íéçôè äùù ÷éçøîå
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לשורה  שורה בין יש אם שורות, הרבה בו  שיש בכרם שאפילו  ללמד, באה משנתנו

אלא  ממנה זרע להרחיק צריך ואין יחידות, כגפנים שורה כל  דין  אמה, עשרה שש

טפחים, ששה

änà äøNò LL änà äøNò LL ìò Bîøk úà òèBpä– ÇÅÇÆÇÀÇÅÆÀÅÇÈÅÆÀÅÇÈ
אמה, עשרה שש לחברתה שורה בין íLìשמניח òøæ àéáäì øzîËÈÀÈÄÆÇÀÈ

שורה, מכל טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו  השורות, בין  –

מצטרפות. השורות שאין יחידית, גפן äãeäé:כדין éaø øîàÈÇÇÄÀÈ
ïBîìöa äNòî, התחתון בגליל עיר –,Bîøk úà òèpL ãçàa ÇÂÆÀÇÀÀÆÈÆÈÇÆÇÀ

änà äøNò LL äøNò LL ìò, שבארנו כמו  –CôBä äéäå ÇÅÆÀÅÅÆÀÅÇÈÀÈÈÅ
úBøeL ézL øòN,גפנים שורות שתי של  הענפים ראשי –ãöì ÀÇÀÅÀÇ

ãçà,הזרעים על  יסככו לא שהענפים כדי  אלו, כלפי אלו  –òøBæå ÆÈÀÅÇ
øépä úà ששה בריחוק זה, ומצד  זה מצד  הפנוי  החרוש , המקום – ÆÇÄ

שורה. מכל øòOäטפחים úà CôBä äéä úøçàä äðLáeÀÈÈÈÇÆÆÈÈÅÆÇÅÈ
øçà íB÷îì,שעברה בשנה שזרע הניר  למקום היינו  שכנגד, לצד  – ÀÈÇÅ

øeaä úà òøBæåבכל ושינה שעברה; בשנה נזרעה שלא הקרקע – ÀÅÇÆÇ
התבואה, של  גידולה את להשביח כדי  הזרע מקום את ושנה שנה

משובחת, הריהי  לסירוגין  הנזרעת éðôìשקרקע äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅ
eøézäå ,íéîëçלדברי כראיה המעשה, את הביא יהודה ורבי – ÂÈÄÀÄÄ

קמא טוב").תנא יום íéøîBà:("תוספות  ïBòîL éaøå øéàî éaøÇÄÅÄÀÇÄÄÀÀÄ
úBnà äðBîL äðBîL ìò Bîøk úà òèBpä óà בין שמניח – ÇÇÅÇÆÇÀÇÀÆÀÆÇ

בלבד , אמות שמונה לחברתה השורות,øzîשורה בין זרע להביא – ËÈ
שורה  בין  שיש  וכל  קטן , לכרם גדול  כרם בין  הבדל  אין  שלדעתם
שורה  מכל  מרחיקים ואין  מצטרפות, השורות אין אמות שמונה לשורה

בכרם  אלא נאמר לא אמה עשרה שש  ושיעור  טפחים; ששה אלא
שיהא  די מזו , זו רחוקות שורות מתחילה שנטעו  בכרם אבל  שחרב,

לכרם. יצטרפו  שלא אמות, שמונה לשורה שורה בין המרחק
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áøçL íøk מאמצעו רק (לא הרבה במקומות גפנים ממנו שנעקרו  – ÆÆÆÈÇ
הכרם"), ב"קרחת äàñכמו úéáì íéðôb øNò èwìì Ba Lé íàÄÆÀÇÅÆÆÀÈÄÀÅÀÈ

שהוא  סאה, בית של  שטח על  גפנים עשר לפחות בו נשארו אם –
מרובעות, אמה מאות וחמש ïúëìäkאלפיים úBòeèðeשתי – ÀÀÄÀÈÈ

ו), ד, (לעיל  זנב יוצאה ואחת שתיים כנגד àø÷ðגפנים äæ éøäÂÅÆÄÀÈ
ìc íøk לזרוע שאסור  ככרם, דינו  מקום ומכל מועטות, שגפניו  – ÆÆÇ

התנאים  בו אין אם אבל אמות. ארבע ממנו  להרחיק וצריך בכולו ,
שמרחיק  יחידות, כגפנים ודינן לכרם מצטרפות הגפנים אין  הללו,

וזורע. טפחים ששה àéáeaøòמהן  òeèð àeäL íøk שאין – ÆÆÆÈÇÄÀÀÈ
מכוונות, בשורות נטועות ãâðהגפנים íézL ïeëì Ba Lé íàÄÆÀÇÅÀÇÄÆÆ

GLL שהן גפנים חמש למצוא אפשר הערבוביא בתוך אם כלומר – È
ואחת  שתיים כנגד  שתיים היינו  שלש , כנגד  שתיים בגזעיהן  מכוונות

זנב, íøkיוצאה äæ éøä ארבע הוא ממנו הזרע הרחקת ושיעור  – ÂÅÆÆÆ
åàìאמות. íàå, שלש כנגד  שתיים לכוון בו שאין –íøk Bðéà ÀÄÈÅÆÆ

וגפן. גפן  מכל טפחים ששה להרחיק ודיו  –:øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅ
íéîøkä úéðáúk äàøð àeäå ìéàBä שורות בו יש שהרי – ÄÀÄÀÆÀÇÀÄÇÀÈÄ

מכוונות, שאינן אלא גפנים, íøkשורות äæ éøä. עליו כרם תורת – ÂÅÆÆÆ
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היו כן  אם אלא לכרם, מצטרפות גפנים שורות שאין  הקודם, בפרק התברר כבר 
שורת  שבין ביותר  הגדול המרחק של  השיעור  בענין  מזו. זו מתאים במרחק נטועות
לכרם  שורות) (שתי קטן  כרם בין  מבדילים יש  תנאים: שם נחלקו  לחברתה גפנים
לא  להיות צריך לשורה שורה בין המרחק קטן  שבכרם ויותר ), שורות (שלש גדול 
לכרם. השורות מצטרפות אמה עשרה שש  עד  בגדול ואילו אמות, משמונה יותר
בין שיש וכל  לגדול , קטן  כרם בין  זה לענין הבדל שאין  וסוברים חולקים ויש 
מהו ללמד באה משנתנו  לכרם. מצטרפות השורות אין  אמות שמונה לשורה שורה
השורות  אם שכן  כרם, להיקרא כדי לשורה שורה שבין ביותר הקטן המרחק שיעור 

להן  כראוי  לגדול  יכולות הגפנים אין מדי לחרוש(m"anx)צפופות אפשר שאי  או  ,
הגפנים בעבודת ולטפל  השורות כרם.(i"yx)בין להיקרא ראויות אינן  ולכן ,

izdw - zex`ean zeipyn
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Âé äàBøäøîàå íøka ÷ø:epèwìà Bì òébàLk–øzî.epèwìà øæçàLk–éñBä íàíéúàîa ó,àøeñ. ¨¤¨¨©¤¤§¨©§¤©¦©£©§¤ª¨§¤¤§Ÿ£©§¤¦¦§¨©¦¨

úåðåöéçä úåøåù 'ãá òéâéù ãò ïåñëìàä åðëùî àìå .*äúøåö äæå íéøùòå äòáøà äìåâòä êåúáù íéðôâä ïéðîå úçà äîà äðåöéçä äøåù ìëî äìåâòä
÷øé äàìî äìåâòä åìéàë äàøð åìéôàå ,úåîà ùîç åì äëåîñä äøåù ïéáå ïåñëìàä äö÷ ïéá øàùðù éðôî ,ùîç ìò ùîçá åðéùòù åîë ìåâéòä ìöàù

:òåèð äéäé íàå .íåìë äìåâòä áçåøá åðôñåä àì ë"òå ,äîà úôñåúá íøëä úãåáòì êéøöù äîî øúåé úåéðåöéçä úåøåùä ïéáå äðéá øàùéray lr
.rayïåñëìàä àöåéå ,åéúåéåæ 'ãî õåç áçåø ùîç ìò êøåà úåøåù ùîç äìåâòä êåúá åìôé ,úåîà íéúùå íéùìù äðåñëìàù äìåâò íøëä ïî ùéøôðå

åðëùî àì äæ éðôîå úåîà ùîç äì äëåîñä äðåöéçä äøåù ïéáå ïåñëìàä äö÷ ïéá øàùð ,çåø ìëì úåîà éúù ùîç ìò ùîç åá ùéù òáåøîä úåòìöî
åæ äðùî ìò ì"æ í"áîøä 'éôù äî åäæ .'åëå 'å íå÷îá 'æ éåðéùá úîãå÷ä äøåöä åîë äúøåöå à"ë íéàöîðä íéðôâä ïéðîå ,úåðåöéçä úåøåùì ïåñëìàä

åéøáã øåöé÷áäæì íéëñä ì"æ ù"àøä ë"âå äùîì åøîàðù íéøáãä ïä ïä ùåøéôä äæ ìò áúëù íéðåîã÷ä íéîëçäî ãçà éúéàøù éôìå .éøùôàä ìë
:åæ äðùî ìò ì"æ ïåùîù ø"ä ùåøéô áåúëì éú÷÷æåä àì ì"æ ïåùîù ø"ä 'éô äçãå ùåøéôä

e.el rib`ykéñåäù ô"òàéáâ äúååëãå ,ùàééúðå ìöòúðã íåùî øåñà øåæçàùë ìáà ,íéàìëá ìöòúî åðéàù øçàî ,øúåî åì òéâä àìù ãò íéúàî ó
éñåäù ãò ÷éôñä àìå øåãâì äòù ìë ÷ñòúîù ùàééúð àì ìáà ,ùã÷ äøãâ àìå ùàééúðùëã äöøôðù íøëä úöéçîïéøòùî ãöéëå .ùã÷ àì íéúàî ó

éñåä íàíà äòù äàîá ùáéù êîöò òâä ,äçéì åá øàùú àìù ùáé ïîæ äîëá øáåçîä ïî åæ äàåáú ìù ïéî åà äæ ÷øé íéëúåçùë íéàåø ,íéúàî ó
éñåä éøä åè÷ì àìå åì òéâäùî äòù éöç õøàá àäúùðàåäùë íéúàîî ÷ìç äòù éöç ìëá åúåçìî ùáé àåäù íùëù ,øåñàå íéúàî óêë ,ùåìúá

éñåî:øáåçîá àåäùë íéúàîî ÷ìç äòù éöçá ó
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אם  בדיעבד  מקום מכל  לשם, זרע להביא אסור אמה, עשרה משש
מקדש, זה אין  ויותר , שמונה שמונה על הנטועות הגפנים בין  זרע

אמות שמונה עד אלא חכמים אסרו  לא "קידוש" ("תוספות שלעניין

טוב"). יום

ב"תפארת  גם מפורשת היא וכן טוב", יום "תוספות פי על משנתנו בארנו 
ברישא נקטה משנתנו  זה פירוש ולפי  yngeישראל ". mirax` ycwn df ixd"

,"miptb:בסיפא האמור בדין הכל  כללה lklולא dn` dxyr yy ycwn df ixd"
,"gex,חמש חמש על  נטועות שהיו  בגפנים המיוחד  הדין את להשמיענו  כדי 

על נטועות שגפניו  כרם בסתם כמו גפנים מספר אותו מהן  מקדש שהירק
עשרה  שש בתחום אין  חמש חמש על שבנטועות פי  על  אף ארבע, ארבע
מערערים  יש אבל שבארנו. כמו  גפנים, ושבע שלושים אלא רוח לכל  אמה
ב"על שגוזרים מחדש, טוב" יום "תוספות שבעל הטעם שכן  זה, פירוש על 
בירושלמי. ולא במשנה לא נזכר אינו  ארבע", ארבע "על משום חמש" חמש

פיו. על  יפה מתיישבת שמשנתנו  היחידי הפירוש זהו מקום מכל
חמש  חמש על  ובנטועות שהואיל מיוחדת, בדרך משנתנו  את מבאר הרמב"ם
הציור (ראה האחרונות השורות של מצומצמות אמות בארבע גובל  העיגול
ונמצא  הגפנים, בשורות נוגע שהוא עד העיגול  את מרחיבים למעלה),
גפנים  וחמש ארבעים מתקדשות הלכך  אמה; עשרים צד לכל  אוסר

כזה: העיגול, שבתוך
לשון  הרמב"ם והרי 

תורה" (mi`lkב"משנה
:(a-` ,eאו ירק "הזורע

או בכרם תבואה
שהוסיף  עד  המקיימו 
מקדש  זה הרי  במאתיים
שסביבותיו הגפנים מן 
לכל אמה עשרה שש
ולא  עגולות רוח,
כל ורואין  מרובעות.
שתים  שרחבו  העיגול
כאילו אמה ושלושים

וכל הירק עם נתקדשה זה עיגול בתוך  שתהיה גפן וכל  ירק, מלא כולו הוא
העיגול שפתי בין  כשהיה אמורים, דברים במה מתקדשות. אינן  לעיגול שחוץ

אב  אמות, ארבע על  יותר לו  שחוצה הגפנים שורות ובין  ביניהם הזה היה אם ל
לשורה  הגיע כאילו  העיגול את רואין  פחות, או מצומצמות אמות ארבע
עיגול בתוך  שתיפול גפן כל  ורואין אמה, ארבעים העיגול וכאילו  לו  הסמוכה

מתקדשת". היא הרי  אמה, ארבעים של  זה
העיגול את מרחיבים אם שהרי  הרמב"ם, של  פירושו  על  תמהים רבים אבל 
העיגול את להרחיב שיש שכן  מכל מצומצמות, אמות ארבע עם גובל כשהוא
ארבע, ארבע על בנטועות קשה כן ואם עצמן , בגפנים ממש גובל כשהוא
העיגול ? עם הגובלות הגפנים כל  את לכלול כדי העיגול  את נרחיב לא למה
חצי לפי  המעגל והרי  העיגול ? נרחיב לא למה שש שש על בנטועות ואף
מהשורות  בלבד  אמות שתי של במרחק נמצא אמה עשרה שש של  קוטר
החיצוניות  בשורות נוגע שיהא עד העיגול את נרחיב לא ולמה החיצוניות,

? גפנים ושבע שלושים יתקדשו  ואז

חכם  שהיה ישראל  ה"ר  את הרא"ש ששאל מובא, משנה" ב"כסף ברם,
"...עיינתי לו: והשיב זו , משנה בפירוש לסמוך יש מי  דברי על  בחכמות,
הגדיל עצה הפליא כי וראיתי  ז"ל, להר "ם בכרם" ירק "הנוטע משנת בפירוש
והלשון הרבה, בה האריך  כי דעתי  עניות לפי  לי נראה אבל  בפירושה, תושיה
עיון בהם מעיין  שאינו למי  בדבריו  סתירה נראה כי הצורך , כפי מחוור אינו 
והם  ושמאל ... ימין  ממנו  לנטות אין  והענין  למבין , נכוחים כולם אבל דק,

מסיני ". למשה שנאמרו  הדברים הם
הרמב"ם דברי להסביר רבים נדחקים dcng")מכאן  ux`" oiir).בעל ואילו

כפי הרמב"ם, דברי  הם דחוקים כמה שמוכיח לאחר  טוב" יום "תוספות
החכם  בשם משנה" ב"כסף שמובא מה "ולפיכך כותב: הוא לעיל, שהבאנו

המשנה: בפירוש הרמב"ם דברי  על להרא"ש בתשובתו ישראל odהר "ר  od"
"ipiqn dynl exn`py mixacd...וכלל כלל  בזה אליו נשמע ולא לו נאבה לא –

הוכחנו ". כאשר המשנה בפירוש יתכנו לא הרמב"ם דברי כי

i y i n g m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

כלאים  המקיים גם אלא כלאים הזורע רק שלא הקודמת, במשנה הזכרנו כבר 
זמן כל ברם, שריפה. וטעונים בהנאה, נאסרים הם הרי  מאליהם, בכרמו  שצמחו
ולא  בכרמו  ויניחם עליהם לו  שיוודע עד  איסור  כל  בהם חל לא עליהם ידע שלא

בכלל והריהו לרצונו, שגדלים דעתו  גילה זה שבכגון  mi`lk,יעקרם, miiwnלפי
הזרע המלאה תקדש  "פן הכרם: בכלאי rxfzשכתוב xy`לדעתך כלומר – "

("jepig zgpn"),בכרמו כלאים שצמחו  שראה לאחר  שאף ללמד , באה משנתנו .
כן נאסרים. אינם יעקרם, אליהם שכשיגיע אומר והוא במלאכתו , עסוק הוא אם
אלא  נאסרים אינם עוקרם, ואינו בכרמו כלאים שהרואה ללמדנו , המשנה באה
בהם  היו שראם שבשעה כלומר ממאתיים, אחד  חלק בגידולם שהוסיפו לאחר 
מאתיים, בהם יש  התוספת עם ועכשיו  זו, כתוספת שיעורים ותשעה תשעים מאה
ממאתיים  אחד  של זה שיעור  כולו . הצמח של ממאתיים אחד  התוספת ונמצאת
שאינם  הכרם בכלאי  חכמים שקבעו משום וטעמו , מדרבנן ; שהוא סוברים יש
אסורים  הכרם וכלאי  הואיל  מבתרומה, (כפלים היתר של  במאתיים אלא בטלים
כדי בהיתר  שגדל  במה אין  ממאתיים, אחד הכלאים הוסיפו  אם ולכן  בהנאה), גם

באיסור שגדלה התוספת את `)לבטל ,dk migqt ,i"yx) זה ששיעור  סוברים, ויש  ,
תקדש  "פן שנאמר: ממה ולמדים התורה, מן היינוd`lnd"הוא שיתמלא, מה –

ממאתיים אחד  בשיעור  מוסיף שהזרע mi`xi")התוספת xtq").

é äàBøäíøka ÷ø, מדעתו שלא בכרם שגדל ירק –:øîàå ÈÆÈÈÇÆÆÀÈÇ
Bì òébàLk,לירק –epèwìà,בכרם בעבודתו שעסק כלומר  – ÀÆÇÄÇÂÇÀÆ

פי על  אף אליו, שיגיע בשעה אותו  שיעקור אמר , הירק את וכשראה
זה הרי  ממאתיים, אחד הירק הוסיף אליו שהגיע לפיøzîשעד  – ËÈ

שהמתין  אלא לעקרו , נתעצל ולא בקיומו רוצה שאינו  דעתו שגילה
עמד אם אבל  כלאים. מקיים משום בזה אין  הלכך  אליו; שיגיע עד 

אמר : אלא עקרו , ולא הירק epèwìàאצל øæçàLk הירק נמצא – ÀÆÆÀÙÂÇÀÆ
לפיכך בכך, ונתעצל ללקטו  היה יכול  שהרי  לרצונו, בכרם עכשיו גדל

íàíéúàîa óéñBäאחד חלק הירק הוסיף שלקטו עד  אם – ÄÄÀÈÇÄ
(בהקדמה  לעיל  שבארנו כפי  שראהו, עד שגדל ממה ממאתיים

שנו øeñàלמשנתנו), בזה כיוצא כלאים. מקיים משום בהנאה – È
לשדה  כרם שבין (מחיצה הכרם מחיצת נפרצה שאם בתוספתא,

izdw - zex`ean zeipyn
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òaøà,Lîç Lîç ìò Bà.LL LL ìò úBòeèð eéä,òáL òáL ìò Bà,ìëì änà äøNò LL Lc÷î äæ éøä ©§©©¨¥¨¥¨§©¥¥©¤©¤©£¥¤§©¥¥¤§¥©¨§¨
çeø,úBòaøî àGå úBlâò. ©£ª§§ª¨

åúéòöîà úãå÷ðá òåèð ÷øéäå úåîà á"ì ìò úåîà á"ì òáåøî äéäéù íøë äæéà íðîà .äøùò äùù ãò óøèöîã ìåãâ íøë øåòéùë æ"è ùã÷î íéðôâä ïéá
íà äðäå .÷øéä ïî çåø ìëì äîà äøùò ùù àåäù åìåë ìåâéòä ùã÷úé ,úåîà á"ì åðåñëìà äéäéå òáåøîä úåòìöá åôé÷ä äéäé ìåâò åëåúá ìâòðùë

:úåòåèð íéðôâä.rax` rax` lr'è ìò êøåà úåøåù 'è òáåøîä äéäé ,á"ì ìò á"ì òáåøî íøëä äæî åðùøôäå à"ã äøåùå äøåù ìë ïéá ùéù ùåøéô
íéðôâ è"î íäù íéðôâ 'æ äøåù ìëáå áçåø úåøåù äòáù ìò êøåà úåøåù äòáù ìåâéòä êåúá ïäî ìåôéå áçåø úåøåùìåâéòì õåç úåéåæá 'ã ïäî åàöé

úåéòöîàä úåøåù òáùä åìà áéáñ äøåù ìëá ãåò ïéøñàð ïéà éàîà ì"÷ ì"æ ù"àøä áúëå .*äúøåö åæå íéðôâ ùîçå íéòáøà ìåâéòä êåúá åøàùéåäøåùáù
ì"éå .íéðôâ è"î øñåà àöîð éòöîàä ïôâ ìù äîà äøùò ùù êåúá ïéãîåò éë úåçåø 'ãîíéðôâä ø÷éò àìá åðééä ïôâì ïôâ ïéáù (úåîà ì"ð) úåçåø 'ãù

:ìò äòåèð äéäéùëå .ë"ò äøùò ùùî øúåé ùé íéðôâä íòù àöîð.dyng dyngêøåà úåøåù òáù òáåøîä êåúá ìåôé á"ì ìò á"ìî òáåøî åð÷÷çé
ùî äîà ç÷éå áçåø úåøåù òáù ìòúåøåù òáùä ïî õåç àöåé íéúùå íéùìù äðåñëìàù ìåâòä å÷ ïëå .ïàëî úéòéùú äøåùî äîàå ïàëî úéðéîù äøå

äëåîñä äøåùä å÷ ïéáå äìåâòä å÷ ïéá ÷çøî äéäéå á"ì ïéëéøö åðàå úåîà ùîç ÷çøî ìëá íé÷çøî äùù íäéðéá ùé úåøåù òáùäù éðôî ,çåø ìëì äîà
äëåîñä äøåùä ïéáå äìåâòä ïåñëìà ïéá øàùð àìù ïåéë äðäå ãáìá íéðôâ æ"ì äìåâòá íéñðëðä íéðôâä äðäå .*åúøåö äæå úåîà òáøà òáåøîì õåç åì
íäéðéá äéäù úåðåöéçä úåøåùì äòéâäù ãò äëùîð äìåâòä åìéàë åðéàø íöîåöî øåòéùäù éôì ,íøëä úãåáò øåòéù àåäå úåîà òáøà àìà õåçáî åì
íéùìù ìù ìåâòä ïéàåø åðàù ïåéëã ,íéòáøà ìò íéòáøà ìù ïåñëìà ìåâòá äéäéù ãò çåø ìëì úåîà 'ã åðåñëìàá óñåúéðå úåîà 'ã ïåñëìàä äö÷ ïéáå
êåúá úåñðëð úåøåù 'æ ìò úåøåù òáùá íäù íìåë íéðôâä åàöîðå ,àåä íøëä úãåáòì òéâî [úåøéúéä úåîà 'ãäå] íå÷î ìëá ÷øé àìî åìéàë íéúùå
àöîð ,ùîç àåä òáøà íå÷îáù àìà äðåùàøä úøåöë äúøåö äéäéå ,íéðôâ ùîçå íéòáøà ìåâéòä êåúá äúò äðäå ,úåéåæä òáøàáù 'ãî õåç ìåâéòä
äîà äøùò ùù àåä íåã÷ä ùøåùäù øçàî éë íéðôâ ùîçå íéòáøà ùã÷î äæ éøä øîåì àðúì åëéøöäù äî åäæå .çåø ìëá äîà íéòáøà ùã÷î äúò
ìëì äîà æ"è ùã÷î 'ä 'ä ìòá øîåì åì øùôà éàù ,õøåúî åðáúëù äîáå ,'åëå çåø ìëì äîà äøùò ùù ùã÷î äæ éøä øîåìå øö÷ì åì äéä çåø ìëì

éñåðù øçàì àìà øùôà éà äæå ,íéðôâ ä"î ùã÷î øîà êëéôìå ,çåø ìëì íéøùò ùã÷î àåäù ïåéë çåøïîæá øîà àìù íòèäå .åðøàáù åîë äìåâòá ó
ïåñëìàä áø÷ì çøëåä úôñåú àåä úåîà 'ãå çåø ìëì äîà äøùò ùù àåä ùåãé÷ä ø÷éòù éðôî çåø ìëì äîà íéøùò ùã÷î ùîç ùîç ìò úåòåèð ïäù
ä÷åìçáã çåø ìëì äîà äøùò ùù ììëî àðúä åùéøôä äîì ãáìá äîà äøùò ùù ùã÷î 'ã ìò 'ã íäùëù ïåéë øîàú íàå .åðáúëù íòèî úåøåùì

ùù ìò åà òáøà òáøà ìò úåòåèð åéä àîéðã àôéñãåæì åæ úåîåã ïäéúåøåö ùîçå òáøà ìòã ì"éå .ùîç ùîç ìò úåòåèð ïäùë íò åúåà óøéöå ùù
,ùã÷îù íéðôâä ïéðî åðòéãåäì àåä áåè øúåéå .íéðôâä ïéðîá ïéåù ïä ïë íâå úåéåæ òáøàî õåç òáù ìò úåøåù òáù ïäî úçà ìëá ìåâòä êåúá ìåôé éë
êëéôìå øàáðù åîë òáù òáù ìò äéäéùë íðéðî éôë ùù ùù ìò äéäéùë ùã÷îù íéðôâä ïéðî ïéà òáù òáù ìò åà ùù ùù ìò úåòåèð ïäùë ìáà

:äîà äøùò ùù ùã÷î øîàå ìëä ììåëù ø÷éò ïäá ç÷ì.'eke yy lr zerehp eidå÷ àöåé úåîà íéúùå íéùìù äðåñëìàù äìåâò íøëä ïî åðùøôäå

`xephxa yexit

זה הרי  כן ... עשה ואם תבואה. או  הירק בצד גפן שניהם yciw,ליטע ונאסרו 

תבואה  של  הקש ואפילו  שניהם... את ושורפין  והגפנים, התבואה או הירק בהנאה,

ואחד הנוטע אחד – אותם. ושורפין בהנאה אסורין  האלו גפנים של והעצים

למדנו וכבר  – קידש ". זה הרי  והניחם, בכרמו  צמחו  כלאים שראה כיון המקיים,

זה  הרי  הכרם, עבודת של  אמות ארבע בתוך לכרם מחוץ שהזורע ה), (ד , לעיל 

ירק  שהנוטע ללמד  באה משנתנו  – לזרע. הסמוכות גפנים של  שורות שתי מקדש

הגפנים  שכל כלומר צד , לכל אמה עשרה שש סביבו  מקדש  זה הרי  הכרם, באמצע

אמה  עשרה שש  של  (רדיוס) קוטר  בחצי  לירק שמסביב העיגול בתוך הנמצאות
בטל אמה עשרה משש  שפחות הכרם, בקרחת ומוצאים שהואיל בהנאה, נאסרות

המתבטל השיעור כל סביבו  מקדש הכרם, באמצע ירק כשזורע לפיכך הכרם, לגבי

כמוהו  ונחשב הכרם aeh")עם mei zetqez").

é òèBpäíøka ÷ø,הכרם בתוך  –íi÷î Bà שצמח ירק שרואה – ÇÅÇÈÈÇÆÆÀÇÅ
עוקרו , ואינו  Lc÷îבכרמו äæ éøä,בהנאה אוסר –íéòaøà ÂÅÆÀÇÅÇÀÈÄ

íéðôb Lîçå סביב אמה עשרה שש  שבתוך הגפנים מספר  שהוא – ÀÈÅÀÈÄ
מיד. שנפרש  כמו  גפנים?éúîéàלירק, וחמש  ארבעים נאסרות – ÅÈÇ

eéäL ïîæaהגפניםòaøà òaøà ìò úBòeèð בין שיש אמות, – ÄÀÇÆÈÀÇÇÀÇÇÀÇ
על נטוע כרם סתם ואמנם צד; לכל אמות ארבע של  ריווח לגפן גפן

ארב  זרועארבע שהירק בירושלמי  ומבואר  האמצעית,ע; לגפן  סביב

ייעשה  אם צד , לכל  אמה עשרה שש סביבו  מקדש  והוא והואיל
יימצאו  הרי  אמה, עשרה שש  קוטרו שחצי עיגול  לירק סביב איפוא

בתחום  גפנים וחמש  ארבעים
כזה: העיגול,

על הנמצאות הגפנים ואמנם
בחשבון; נכנסות אינן  Bàהמעגל

Lîç Lîç ìò שהיו או  – ÇÈÅÈÅ
חמש חמש של ברווחים נטועות
חמש לגפן גפן  בין  שיש  אמות,

פי על אף צד , לכל שבכגון אמות
אין ושבע זה שלושים אלא אמה) 16 של (ברדיוס העיגול בתוך

הרי  מקום מכל  גם גפנים, כלומר  גפנים, וחמש  ארבעים מקדש  זה
המעגל , על  הנמצאות הגפנים כזה:שמונה

מבואר הטעם

טוב", יום ב"תוספות
כרם  וסתם שהואיל

ארבע, ארבע על  נטוע
אין  העין ולמראית

כרם  בין מבחין  אדם
ארבע  על  הנטוע

על הנטוע לכרם ארבע
לפי חמש, חמש 

בין  טועה שאדם
לחמש אמות ארבע

ייאסרו  לא אם אמות,
ושבע  שלושים אלא

אינן  סתם בכרם שגם הרואים יאמרו העיגול, בתוך הנמצאות גפנים
הלכך ניכר ; אינו  ביניהם שההבדל  לפי ושבע, שלושים אלא נאסרות

וחמש ארבעים הירק יקדש  חמש , חמש על  בנטוע שגם חכמים גזרו
ארבע. ארבע על  הנטוע כרם סתם משום ìòגפנים, úBòeèð eéäÈÀÇ

òáL òáL ìò Bà ,LL LL אמות שש היו  לגפן גפן שבין – ÅÅÇÆÇÆÇ
צד, לכל  אמות שבע ìëìאו  änà äøNò LL Lc÷î äæ éøäÂÅÆÀÇÅÅÆÀÅÇÈÀÈ

çeøבלבד אמה עשרה שש שבתוך הגפנים מספר  אלא אוסר  אינו – Ç
גפנים), 21 úBòaøî(היינו  àGå úBlâò את מודדים שאין כלומר  – ÂËÀÀËÈ

על אלא ריבוע פי  על  צד לכל הירק מן אמה עשרה שש של  המרחק

גזרו  ולא בארנו. שכבר  כפי אמה עשרה שש קוטרו שחצי  עיגול פי 
שגזרו  כמו  לעיגול שמחוץ גפנים גם שייאסרו שש על בנטועות חכמים

ניכר הוא ההבדל  לשש  ארבע שבין משום חמש, חמש  על בנטועות
עשרה  שש שמקדש הדין על העמידו ולפיכך בהן , טועה אדם ואין

ולא  הן  מקודשות העיגול  בתוך  הנמצאות הגפנים וכל  רוח, לכל  אמה
כלל, מקדש אינו אמות, שמונה שמונה על נטועות הגפנים ואם יותר .

לדעת  ואפילו לכרם. מצטרפות ואינן  בודדות, כשורות זה לענין  שדינן
ברווח  נטועות בכרם הגפנים שאם ט), ד, (לעיל קמא פחות תנא של ים

izdw - zex`ean zeipyn
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Âé äàBøäøîàå íøka ÷ø:epèwìà Bì òébàLk–øzî.epèwìà øæçàLk–éñBä íàíéúàîa ó,àøeñ. ¨¤¨¨©¤¤§¨©§¤©¦©£©§¤ª¨§¤¤§Ÿ£©§¤¦¦§¨©¦¨

úåðåöéçä úåøåù 'ãá òéâéù ãò ïåñëìàä åðëùî àìå .*äúøåö äæå íéøùòå äòáøà äìåâòä êåúáù íéðôâä ïéðîå úçà äîà äðåöéçä äøåù ìëî äìåâòä
÷øé äàìî äìåâòä åìéàë äàøð åìéôàå ,úåîà ùîç åì äëåîñä äøåù ïéáå ïåñëìàä äö÷ ïéá øàùðù éðôî ,ùîç ìò ùîçá åðéùòù åîë ìåâéòä ìöàù

:òåèð äéäé íàå .íåìë äìåâòä áçåøá åðôñåä àì ë"òå ,äîà úôñåúá íøëä úãåáòì êéøöù äîî øúåé úåéðåöéçä úåøåùä ïéáå äðéá øàùéray lr
.rayïåñëìàä àöåéå ,åéúåéåæ 'ãî õåç áçåø ùîç ìò êøåà úåøåù ùîç äìåâòä êåúá åìôé ,úåîà íéúùå íéùìù äðåñëìàù äìåâò íøëä ïî ùéøôðå

åðëùî àì äæ éðôîå úåîà ùîç äì äëåîñä äðåöéçä äøåù ïéáå ïåñëìàä äö÷ ïéá øàùð ,çåø ìëì úåîà éúù ùîç ìò ùîç åá ùéù òáåøîä úåòìöî
åæ äðùî ìò ì"æ í"áîøä 'éôù äî åäæ .'åëå 'å íå÷îá 'æ éåðéùá úîãå÷ä äøåöä åîë äúøåöå à"ë íéàöîðä íéðôâä ïéðîå ,úåðåöéçä úåøåùì ïåñëìàä

åéøáã øåöé÷áäæì íéëñä ì"æ ù"àøä ë"âå äùîì åøîàðù íéøáãä ïä ïä ùåøéôä äæ ìò áúëù íéðåîã÷ä íéîëçäî ãçà éúéàøù éôìå .éøùôàä ìë
:åæ äðùî ìò ì"æ ïåùîù ø"ä ùåøéô áåúëì éú÷÷æåä àì ì"æ ïåùîù ø"ä 'éô äçãå ùåøéôä

e.el rib`ykéñåäù ô"òàéáâ äúååëãå ,ùàééúðå ìöòúðã íåùî øåñà øåæçàùë ìáà ,íéàìëá ìöòúî åðéàù øçàî ,øúåî åì òéâä àìù ãò íéúàî ó
éñåäù ãò ÷éôñä àìå øåãâì äòù ìë ÷ñòúîù ùàééúð àì ìáà ,ùã÷ äøãâ àìå ùàééúðùëã äöøôðù íøëä úöéçîïéøòùî ãöéëå .ùã÷ àì íéúàî ó

éñåä íàíà äòù äàîá ùáéù êîöò òâä ,äçéì åá øàùú àìù ùáé ïîæ äîëá øáåçîä ïî åæ äàåáú ìù ïéî åà äæ ÷øé íéëúåçùë íéàåø ,íéúàî ó
éñåä éøä åè÷ì àìå åì òéâäùî äòù éöç õøàá àäúùðàåäùë íéúàîî ÷ìç äòù éöç ìëá åúåçìî ùáé àåäù íùëù ,øåñàå íéúàî óêë ,ùåìúá

éñåî:øáåçîá àåäùë íéúàîî ÷ìç äòù éöçá ó
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אם  בדיעבד  מקום מכל  לשם, זרע להביא אסור אמה, עשרה משש
מקדש, זה אין  ויותר , שמונה שמונה על הנטועות הגפנים בין  זרע

אמות שמונה עד אלא חכמים אסרו  לא "קידוש" ("תוספות שלעניין

טוב"). יום

ב"תפארת  גם מפורשת היא וכן טוב", יום "תוספות פי על משנתנו בארנו 
ברישא נקטה משנתנו  זה פירוש ולפי  yngeישראל ". mirax` ycwn df ixd"

,"miptb:בסיפא האמור בדין הכל  כללה lklולא dn` dxyr yy ycwn df ixd"
,"gex,חמש חמש על  נטועות שהיו  בגפנים המיוחד  הדין את להשמיענו  כדי 

על נטועות שגפניו  כרם בסתם כמו גפנים מספר אותו מהן  מקדש שהירק
עשרה  שש בתחום אין  חמש חמש על שבנטועות פי  על  אף ארבע, ארבע
מערערים  יש אבל שבארנו. כמו  גפנים, ושבע שלושים אלא רוח לכל  אמה
ב"על שגוזרים מחדש, טוב" יום "תוספות שבעל הטעם שכן  זה, פירוש על 
בירושלמי. ולא במשנה לא נזכר אינו  ארבע", ארבע "על משום חמש" חמש

פיו. על  יפה מתיישבת שמשנתנו  היחידי הפירוש זהו מקום מכל
חמש  חמש על  ובנטועות שהואיל מיוחדת, בדרך משנתנו  את מבאר הרמב"ם
הציור (ראה האחרונות השורות של מצומצמות אמות בארבע גובל  העיגול
ונמצא  הגפנים, בשורות נוגע שהוא עד העיגול  את מרחיבים למעלה),
גפנים  וחמש ארבעים מתקדשות הלכך  אמה; עשרים צד לכל  אוסר

כזה: העיגול, שבתוך
לשון  הרמב"ם והרי 

תורה" (mi`lkב"משנה
:(a-` ,eאו ירק "הזורע

או בכרם תבואה
שהוסיף  עד  המקיימו 
מקדש  זה הרי  במאתיים
שסביבותיו הגפנים מן 
לכל אמה עשרה שש
ולא  עגולות רוח,
כל ורואין  מרובעות.
שתים  שרחבו  העיגול
כאילו אמה ושלושים

וכל הירק עם נתקדשה זה עיגול בתוך  שתהיה גפן וכל  ירק, מלא כולו הוא
העיגול שפתי בין  כשהיה אמורים, דברים במה מתקדשות. אינן  לעיגול שחוץ

אב  אמות, ארבע על  יותר לו  שחוצה הגפנים שורות ובין  ביניהם הזה היה אם ל
לשורה  הגיע כאילו  העיגול את רואין  פחות, או מצומצמות אמות ארבע
עיגול בתוך  שתיפול גפן כל  ורואין אמה, ארבעים העיגול וכאילו  לו  הסמוכה

מתקדשת". היא הרי  אמה, ארבעים של  זה
העיגול את מרחיבים אם שהרי  הרמב"ם, של  פירושו  על  תמהים רבים אבל 
העיגול את להרחיב שיש שכן  מכל מצומצמות, אמות ארבע עם גובל כשהוא
ארבע, ארבע על בנטועות קשה כן ואם עצמן , בגפנים ממש גובל כשהוא
העיגול ? עם הגובלות הגפנים כל  את לכלול כדי העיגול  את נרחיב לא למה
חצי לפי  המעגל והרי  העיגול ? נרחיב לא למה שש שש על בנטועות ואף
מהשורות  בלבד  אמות שתי של במרחק נמצא אמה עשרה שש של  קוטר
החיצוניות  בשורות נוגע שיהא עד העיגול את נרחיב לא ולמה החיצוניות,

? גפנים ושבע שלושים יתקדשו  ואז

חכם  שהיה ישראל  ה"ר  את הרא"ש ששאל מובא, משנה" ב"כסף ברם,
"...עיינתי לו: והשיב זו , משנה בפירוש לסמוך יש מי  דברי על  בחכמות,
הגדיל עצה הפליא כי וראיתי  ז"ל, להר "ם בכרם" ירק "הנוטע משנת בפירוש
והלשון הרבה, בה האריך  כי דעתי  עניות לפי  לי נראה אבל  בפירושה, תושיה
עיון בהם מעיין  שאינו למי  בדבריו  סתירה נראה כי הצורך , כפי מחוור אינו 
והם  ושמאל ... ימין  ממנו  לנטות אין  והענין  למבין , נכוחים כולם אבל דק,

מסיני ". למשה שנאמרו  הדברים הם
הרמב"ם דברי להסביר רבים נדחקים dcng")מכאן  ux`" oiir).בעל ואילו

כפי הרמב"ם, דברי  הם דחוקים כמה שמוכיח לאחר  טוב" יום "תוספות
החכם  בשם משנה" ב"כסף שמובא מה "ולפיכך כותב: הוא לעיל, שהבאנו

המשנה: בפירוש הרמב"ם דברי  על להרא"ש בתשובתו ישראל odהר "ר  od"
"ipiqn dynl exn`py mixacd...וכלל כלל  בזה אליו נשמע ולא לו נאבה לא –

הוכחנו ". כאשר המשנה בפירוש יתכנו לא הרמב"ם דברי כי

i y i n g m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

כלאים  המקיים גם אלא כלאים הזורע רק שלא הקודמת, במשנה הזכרנו כבר 
זמן כל ברם, שריפה. וטעונים בהנאה, נאסרים הם הרי  מאליהם, בכרמו  שצמחו
ולא  בכרמו  ויניחם עליהם לו  שיוודע עד  איסור  כל  בהם חל לא עליהם ידע שלא

בכלל והריהו לרצונו, שגדלים דעתו  גילה זה שבכגון  mi`lk,יעקרם, miiwnלפי
הזרע המלאה תקדש  "פן הכרם: בכלאי rxfzשכתוב xy`לדעתך כלומר – "

("jepig zgpn"),בכרמו כלאים שצמחו  שראה לאחר  שאף ללמד , באה משנתנו .
כן נאסרים. אינם יעקרם, אליהם שכשיגיע אומר והוא במלאכתו , עסוק הוא אם
אלא  נאסרים אינם עוקרם, ואינו בכרמו כלאים שהרואה ללמדנו , המשנה באה
בהם  היו שראם שבשעה כלומר ממאתיים, אחד  חלק בגידולם שהוסיפו לאחר 
מאתיים, בהם יש  התוספת עם ועכשיו  זו, כתוספת שיעורים ותשעה תשעים מאה
ממאתיים  אחד  של זה שיעור  כולו . הצמח של ממאתיים אחד  התוספת ונמצאת
שאינם  הכרם בכלאי  חכמים שקבעו משום וטעמו , מדרבנן ; שהוא סוברים יש
אסורים  הכרם וכלאי  הואיל  מבתרומה, (כפלים היתר של  במאתיים אלא בטלים
כדי בהיתר  שגדל  במה אין  ממאתיים, אחד הכלאים הוסיפו  אם ולכן  בהנאה), גם

באיסור שגדלה התוספת את `)לבטל ,dk migqt ,i"yx) זה ששיעור  סוברים, ויש  ,
תקדש  "פן שנאמר: ממה ולמדים התורה, מן היינוd`lnd"הוא שיתמלא, מה –

ממאתיים אחד  בשיעור  מוסיף שהזרע mi`xi")התוספת xtq").

é äàBøäíøka ÷ø, מדעתו שלא בכרם שגדל ירק –:øîàå ÈÆÈÈÇÆÆÀÈÇ
Bì òébàLk,לירק –epèwìà,בכרם בעבודתו שעסק כלומר  – ÀÆÇÄÇÂÇÀÆ

פי על  אף אליו, שיגיע בשעה אותו  שיעקור אמר , הירק את וכשראה
זה הרי  ממאתיים, אחד הירק הוסיף אליו שהגיע לפיøzîשעד  – ËÈ

שהמתין  אלא לעקרו , נתעצל ולא בקיומו רוצה שאינו  דעתו שגילה
עמד אם אבל  כלאים. מקיים משום בזה אין  הלכך  אליו; שיגיע עד 

אמר : אלא עקרו , ולא הירק epèwìàאצל øæçàLk הירק נמצא – ÀÆÆÀÙÂÇÀÆ
לפיכך בכך, ונתעצל ללקטו  היה יכול  שהרי  לרצונו, בכרם עכשיו גדל

íàíéúàîa óéñBäאחד חלק הירק הוסיף שלקטו עד  אם – ÄÄÀÈÇÄ
(בהקדמה  לעיל  שבארנו כפי  שראהו, עד שגדל ממה ממאתיים

שנו øeñàלמשנתנו), בזה כיוצא כלאים. מקיים משום בהנאה – È
לשדה  כרם שבין (מחיצה הכרם מחיצת נפרצה שאם בתוספתא,

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iying wxt mi`lk zkqn
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åúéòöîà úãå÷ðá òåèð ÷øéäå úåîà á"ì ìò úåîà á"ì òáåøî äéäéù íøë äæéà íðîà .äøùò äùù ãò óøèöîã ìåãâ íøë øåòéùë æ"è ùã÷î íéðôâä ïéá
íà äðäå .÷øéä ïî çåø ìëì äîà äøùò ùù àåäù åìåë ìåâéòä ùã÷úé ,úåîà á"ì åðåñëìà äéäéå òáåøîä úåòìöá åôé÷ä äéäé ìåâò åëåúá ìâòðùë

:úåòåèð íéðôâä.rax` rax` lr'è ìò êøåà úåøåù 'è òáåøîä äéäé ,á"ì ìò á"ì òáåøî íøëä äæî åðùøôäå à"ã äøåùå äøåù ìë ïéá ùéù ùåøéô
íéðôâ è"î íäù íéðôâ 'æ äøåù ìëáå áçåø úåøåù äòáù ìò êøåà úåøåù äòáù ìåâéòä êåúá ïäî ìåôéå áçåø úåøåùìåâéòì õåç úåéåæá 'ã ïäî åàöé

úåéòöîàä úåøåù òáùä åìà áéáñ äøåù ìëá ãåò ïéøñàð ïéà éàîà ì"÷ ì"æ ù"àøä áúëå .*äúøåö åæå íéðôâ ùîçå íéòáøà ìåâéòä êåúá åøàùéåäøåùáù
ì"éå .íéðôâ è"î øñåà àöîð éòöîàä ïôâ ìù äîà äøùò ùù êåúá ïéãîåò éë úåçåø 'ãîíéðôâä ø÷éò àìá åðééä ïôâì ïôâ ïéáù (úåîà ì"ð) úåçåø 'ãù

:ìò äòåèð äéäéùëå .ë"ò äøùò ùùî øúåé ùé íéðôâä íòù àöîð.dyng dyngêøåà úåøåù òáù òáåøîä êåúá ìåôé á"ì ìò á"ìî òáåøî åð÷÷çé
ùî äîà ç÷éå áçåø úåøåù òáù ìòúåøåù òáùä ïî õåç àöåé íéúùå íéùìù äðåñëìàù ìåâòä å÷ ïëå .ïàëî úéòéùú äøåùî äîàå ïàëî úéðéîù äøå

äëåîñä äøåùä å÷ ïéáå äìåâòä å÷ ïéá ÷çøî äéäéå á"ì ïéëéøö åðàå úåîà ùîç ÷çøî ìëá íé÷çøî äùù íäéðéá ùé úåøåù òáùäù éðôî ,çåø ìëì äîà
äëåîñä äøåùä ïéáå äìåâòä ïåñëìà ïéá øàùð àìù ïåéë äðäå ãáìá íéðôâ æ"ì äìåâòá íéñðëðä íéðôâä äðäå .*åúøåö äæå úåîà òáøà òáåøîì õåç åì
íäéðéá äéäù úåðåöéçä úåøåùì äòéâäù ãò äëùîð äìåâòä åìéàë åðéàø íöîåöî øåòéùäù éôì ,íøëä úãåáò øåòéù àåäå úåîà òáøà àìà õåçáî åì
íéùìù ìù ìåâòä ïéàåø åðàù ïåéëã ,íéòáøà ìò íéòáøà ìù ïåñëìà ìåâòá äéäéù ãò çåø ìëì úåîà 'ã åðåñëìàá óñåúéðå úåîà 'ã ïåñëìàä äö÷ ïéáå
êåúá úåñðëð úåøåù 'æ ìò úåøåù òáùá íäù íìåë íéðôâä åàöîðå ,àåä íøëä úãåáòì òéâî [úåøéúéä úåîà 'ãäå] íå÷î ìëá ÷øé àìî åìéàë íéúùå
àöîð ,ùîç àåä òáøà íå÷îáù àìà äðåùàøä úøåöë äúøåö äéäéå ,íéðôâ ùîçå íéòáøà ìåâéòä êåúá äúò äðäå ,úåéåæä òáøàáù 'ãî õåç ìåâéòä
äîà äøùò ùù àåä íåã÷ä ùøåùäù øçàî éë íéðôâ ùîçå íéòáøà ùã÷î äæ éøä øîåì àðúì åëéøöäù äî åäæå .çåø ìëá äîà íéòáøà ùã÷î äúò
ìëì äîà æ"è ùã÷î 'ä 'ä ìòá øîåì åì øùôà éàù ,õøåúî åðáúëù äîáå ,'åëå çåø ìëì äîà äøùò ùù ùã÷î äæ éøä øîåìå øö÷ì åì äéä çåø ìëì

éñåðù øçàì àìà øùôà éà äæå ,íéðôâ ä"î ùã÷î øîà êëéôìå ,çåø ìëì íéøùò ùã÷î àåäù ïåéë çåøïîæá øîà àìù íòèäå .åðøàáù åîë äìåâòá ó
ïåñëìàä áø÷ì çøëåä úôñåú àåä úåîà 'ãå çåø ìëì äîà äøùò ùù àåä ùåãé÷ä ø÷éòù éðôî çåø ìëì äîà íéøùò ùã÷î ùîç ùîç ìò úåòåèð ïäù
ä÷åìçáã çåø ìëì äîà äøùò ùù ììëî àðúä åùéøôä äîì ãáìá äîà äøùò ùù ùã÷î 'ã ìò 'ã íäùëù ïåéë øîàú íàå .åðáúëù íòèî úåøåùì

ùù ìò åà òáøà òáøà ìò úåòåèð åéä àîéðã àôéñãåæì åæ úåîåã ïäéúåøåö ùîçå òáøà ìòã ì"éå .ùîç ùîç ìò úåòåèð ïäùë íò åúåà óøéöå ùù
,ùã÷îù íéðôâä ïéðî åðòéãåäì àåä áåè øúåéå .íéðôâä ïéðîá ïéåù ïä ïë íâå úåéåæ òáøàî õåç òáù ìò úåøåù òáù ïäî úçà ìëá ìåâòä êåúá ìåôé éë
êëéôìå øàáðù åîë òáù òáù ìò äéäéùë íðéðî éôë ùù ùù ìò äéäéùë ùã÷îù íéðôâä ïéðî ïéà òáù òáù ìò åà ùù ùù ìò úåòåèð ïäùë ìáà

:äîà äøùò ùù ùã÷î øîàå ìëä ììåëù ø÷éò ïäá ç÷ì.'eke yy lr zerehp eidå÷ àöåé úåîà íéúùå íéùìù äðåñëìàù äìåâò íøëä ïî åðùøôäå
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זה הרי  כן ... עשה ואם תבואה. או  הירק בצד גפן שניהם yciw,ליטע ונאסרו 

תבואה  של  הקש ואפילו  שניהם... את ושורפין  והגפנים, התבואה או הירק בהנאה,

ואחד הנוטע אחד – אותם. ושורפין בהנאה אסורין  האלו גפנים של והעצים

למדנו וכבר  – קידש ". זה הרי  והניחם, בכרמו  צמחו  כלאים שראה כיון המקיים,

זה  הרי  הכרם, עבודת של  אמות ארבע בתוך לכרם מחוץ שהזורע ה), (ד , לעיל 

ירק  שהנוטע ללמד  באה משנתנו  – לזרע. הסמוכות גפנים של  שורות שתי מקדש

הגפנים  שכל כלומר צד , לכל אמה עשרה שש סביבו  מקדש  זה הרי  הכרם, באמצע

אמה  עשרה שש  של  (רדיוס) קוטר  בחצי  לירק שמסביב העיגול בתוך הנמצאות
בטל אמה עשרה משש  שפחות הכרם, בקרחת ומוצאים שהואיל בהנאה, נאסרות

המתבטל השיעור כל סביבו  מקדש הכרם, באמצע ירק כשזורע לפיכך הכרם, לגבי

כמוהו  ונחשב הכרם aeh")עם mei zetqez").

é òèBpäíøka ÷ø,הכרם בתוך  –íi÷î Bà שצמח ירק שרואה – ÇÅÇÈÈÇÆÆÀÇÅ
עוקרו , ואינו  Lc÷îבכרמו äæ éøä,בהנאה אוסר –íéòaøà ÂÅÆÀÇÅÇÀÈÄ

íéðôb Lîçå סביב אמה עשרה שש  שבתוך הגפנים מספר  שהוא – ÀÈÅÀÈÄ
מיד. שנפרש  כמו  גפנים?éúîéàלירק, וחמש  ארבעים נאסרות – ÅÈÇ

eéäL ïîæaהגפניםòaøà òaøà ìò úBòeèð בין שיש אמות, – ÄÀÇÆÈÀÇÇÀÇÇÀÇ
על נטוע כרם סתם ואמנם צד; לכל אמות ארבע של  ריווח לגפן גפן

ארב  זרועארבע שהירק בירושלמי  ומבואר  האמצעית,ע; לגפן  סביב

ייעשה  אם צד , לכל  אמה עשרה שש סביבו  מקדש  והוא והואיל
יימצאו  הרי  אמה, עשרה שש  קוטרו שחצי עיגול  לירק סביב איפוא

בתחום  גפנים וחמש  ארבעים
כזה: העיגול,

על הנמצאות הגפנים ואמנם
בחשבון; נכנסות אינן  Bàהמעגל

Lîç Lîç ìò שהיו או  – ÇÈÅÈÅ
חמש חמש של ברווחים נטועות
חמש לגפן גפן  בין  שיש  אמות,

פי על אף צד , לכל שבכגון אמות
אין ושבע זה שלושים אלא אמה) 16 של (ברדיוס העיגול בתוך

הרי  מקום מכל  גם גפנים, כלומר  גפנים, וחמש  ארבעים מקדש  זה
המעגל , על  הנמצאות הגפנים כזה:שמונה

מבואר הטעם

טוב", יום ב"תוספות
כרם  וסתם שהואיל

ארבע, ארבע על  נטוע
אין  העין ולמראית

כרם  בין מבחין  אדם
ארבע  על  הנטוע

על הנטוע לכרם ארבע
לפי חמש, חמש 

בין  טועה שאדם
לחמש אמות ארבע

ייאסרו  לא אם אמות,
ושבע  שלושים אלא

אינן  סתם בכרם שגם הרואים יאמרו העיגול, בתוך הנמצאות גפנים
הלכך ניכר ; אינו  ביניהם שההבדל  לפי ושבע, שלושים אלא נאסרות

וחמש ארבעים הירק יקדש  חמש , חמש על  בנטוע שגם חכמים גזרו
ארבע. ארבע על  הנטוע כרם סתם משום ìòגפנים, úBòeèð eéäÈÀÇ

òáL òáL ìò Bà ,LL LL אמות שש היו  לגפן גפן שבין – ÅÅÇÆÇÆÇ
צד, לכל  אמות שבע ìëìאו  änà äøNò LL Lc÷î äæ éøäÂÅÆÀÇÅÅÆÀÅÇÈÀÈ

çeøבלבד אמה עשרה שש שבתוך הגפנים מספר  אלא אוסר  אינו – Ç
גפנים), 21 úBòaøî(היינו  àGå úBlâò את מודדים שאין כלומר  – ÂËÀÀËÈ

על אלא ריבוע פי  על  צד לכל הירק מן אמה עשרה שש של  המרחק

גזרו  ולא בארנו. שכבר  כפי אמה עשרה שש קוטרו שחצי  עיגול פי 
שגזרו  כמו  לעיגול שמחוץ גפנים גם שייאסרו שש על בנטועות חכמים

ניכר הוא ההבדל  לשש  ארבע שבין משום חמש, חמש  על בנטועות
עשרה  שש שמקדש הדין על העמידו ולפיכך בהן , טועה אדם ואין

ולא  הן  מקודשות העיגול  בתוך  הנמצאות הגפנים וכל  רוח, לכל  אמה
כלל, מקדש אינו אמות, שמונה שמונה על נטועות הגפנים ואם יותר .

לדעת  ואפילו לכרם. מצטרפות ואינן  בודדות, כשורות זה לענין  שדינן
ברווח  נטועות בכרם הגפנים שאם ט), ד, (לעיל קמא פחות תנא של ים

izdw - zex`ean zeipyn



aרכב dpyn iyy wxt mi`lk zkqn

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ñéøò eäæéà?íéðôb Lîç ìL äøeL òèBpä,íéçôè äøNò dáb àeäL øãbä ãöa,÷îò àeäL õéøç ãöa Bà ¥¤¨¦©¥©¨¤¨¥§¨¦§©©¨¥¤¨Ÿ©£¨¨§¨¦§©¨¦¤¨Ÿ

øà áçøå íéçôè äøNòäòa–úBnà òaøà BúãBáò Bì ïéðúBð.éànL úéaíéøîBà:øwòî úBnà òaøà ïéããBî £¨¨§¨¦§¨¨©§¨¨§¦£¨©§©©¥©©§¦§¦©§©©¥¦©
äãOì íéðôbä.ìlä úéáeíéøîBà:äãOì øãbä ïî.øîàéøeð ïa ïðçBé éaø:íà àlà !ïk íéøîBàä ìk íéòBè ©§¨¦©¨¤¥¦¥§¦¦©¨¥©¨¤¨©©¦¨¨¤¦¦¨¨§¦¥¤¨¦

øãbìå íéðôb øwòî úBnà òaøà íL Lé,BúãBáò úà Bì ïéðúBð,øúBnä úà òøBæå.ïôbä úãBáò àéä änëå? ¤¨©§©©¥¦©§¨¦§©¨¥§¦¤£¨§¥©¤©¨§©¨¦£©©¤¤
çeø ìëì íéçôè äML;àáé÷ò éaøøîBà:GLäL. ¦¨§¨¦§¨©©¦£¦¨¥§¨

·äâøãnä ïî àöBé àeäL ñéøò–á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:Blk úà øöBáe õøàa ãîBò íà–øñBà äæ éøä ¨¦¤¥¦©©§¥¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¥¨¨¤¥¤ª£¥¤¥

e`.qixr edfi`úà íéâøñîù êøãë ñøò åîë íéð÷ íéâøñîù àåä ñéøòå úçà äøåù àìà åðéàù ô"òà íøëä úãåáòë úåîà 'ã åúãåáò åì íéðúåðù
éåä éîð úçà äøåùáã åãåî ñéøòáå úåøåù éúù íù åéäéù ãò íøë åðéà ã"ôá ìéòì éøîàã éòá÷ ììä úéáã àáéìàå íéðôâä éâéøù äéìò ïéìãîå úåèîä

:íøë.dcyle xcbd onúåîà òáøà ïéðåî ïéà øãâ ìù äáøòîì òåøæì àá íà ,øãâä ìò íéìåò úåøåîæäå øãâ ìù äçøæîì íéòåèð íéðôâä åéä íà ïåâë
:ììä úéá éøîåçå éàîù úéá éìå÷î åæå .åéìò úåìãåî íéðôâä éâéøùù øãâä ïî úåîà òáøà ÷éçøäì êéøö àìà ,øãâä ïî äàìäì ïäù íéðôâ ìù ïø÷éòî

.ok mixne`d lk mireh'ã ïéã øëæåä àìå ,úåîà 'ã äãùì äðîî å÷éçøéù äëéøöäì íøë íéðôâ ìù úçà äøåù ìù ñéøòã ììä úéá åøîà àì íìåòìã
òøåæå úéãéçé ïôâì íéðúåðù åîë íéçôè äùù åúãåáò úà åì ïéðúåð äéìò úåìãåî ïäù øãâì íéðôâ ø÷éòî úåîà 'ã ùé íàù äæ ïéðòì àìà ñéøòá úåîà

å ,øãâä ãò øúåîä úàïé÷øôá éñåé 'ø øîàã ò÷ðá åà úâá äòåèð àéäù ïôâà äåäã éãéî ,íùì òøæ àéáé àì øãâä ãò íéðôâä ø÷éòî úåîà 'ã ïéà íà
:éîìùåøéá àéãäá ùøåôî éëäå ãçà øáã åøîà éñåé 'øå éøåð ïá ïðçåé 'øå ,íùì òøæ àéáé àì úåîà 'ã íù ïéà íà ìéòìã.migth dyly xne` `aiwr iax

:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå .úéãéçé ïôâ úãåáò àéä
a.dbxcnd on:äâøãî ïéîë éåùò äåáâ ìúî.ux`a dhnl cner `edyk m`íå÷î àåä åìéàë ñéøòä ìë úà íéàåø ,ñéøòá ïéåìúä íéáðòä è÷ìì ìåëé

íéçôè äùù àìà ùã÷î åðéà ìáà òåøæì øñåàã àåä äìçúëì à÷åãå ,õåçìå ñéøòä úôùî çåø ìëì äãùá úåîà òáøà øñåàå ,ïùøùå íéðôâä ø÷éò

`xephxa yexit

אבל  בלבד , ירקות ומיני תבואה מיני  mirxfאלא ipin x`y לזרעם מותר

בעל זרעים". מיני  "שאר בענין  נאמרו  שונים פירושים ברם, בכרם".
בדומה  נאכלים, שאינם זרעים למיני שהכוונה מבאר, משנה" "כסף

הנאכלים  זרעים מיני  אבל  לגמרי . מותרים ואלו המלך , ושושנת לאירוס
מיני לכל  שהכוונה מבאר, הרדב"ז  מדרבנן . בכרם כלאים הם הרי

אף  בכרם לזרעם שמותר  נאכלים, שאינם ובין הנאכלים בין הזרעים,
במשנתנו: וגורס הרמב"ם על  משיג הראב"ד meqiwdeמדרבנן. qexi`d"

,"mxka mi`lk opi`e mirxf oin jlnd zpyeyeהראב"ד לדעת – והטעם
אותם. מקיימים שאין לפי  –ñBaðwä שסיביו סיבים, צמח מין – ÇÇÀ

וכדומה, שקים מפרשים, חבלים, לתעשיית ïBôøèמשמשים éaøÇÄÇÀ
íéàìk Bðéà :øîBà;בכרם –íéàìk :íéøîBà íéîëçå– ÅÅÄÀÇÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÄ

.minkgk dkldeñøðwäå ידוע) גדולה תפרחת בעל קוצני  צמח – ÀÇÄÀÈ
"ארטישוק"), הלועזי  íøkaבשמו íéàìk הקנבוס" כותב: הרמב"ם – ÄÀÇÄÇÆÆ

בכרם". ומקדשים ירקות מיני כשאר  הן הרי גפן וצמר והקינרס

א ה נ ש מ ר ו א ב

כרם; אומרים: שמאי  בית – גפנים חמש  של  שורה "הנוטע ה): (ד, שנינו לעיל 
הלל, כבית הלכה ואמנם שורות". שתי  שם שיהו עד כרם, אינו  אומרים: הלל  ובית

ללמד , באה משנתנו שורות. משתי  פחות כרם הלל,qixrayשאין בית מודים
הוא  מהעריס הזרע הרחקת ושיעור כרם, נקראת גפנים של אחת שורה שאפילו
בארנו וכבר  ההרחקה. באופן הלל  ובית שמאי בית נחלקו  ברם אמות. ארבע

"qixr"yאו סוכה כעין  יוצרים ושריגיהן  גדר גבי  על  המודלות גפנים שורת היינו
ח). ז, פאה (עיין  עריסה

ñéøò eäæéà?ככרם שדינו  –íéðôb Lîç ìL äøeL òèBpä ÅÆÈÄÇÅÇÈÆÈÅÀÈÄ
הפחות, לכל –ãöa Bà ,íéçôè äøNò dáb àeäL øãbä ãöaÀÇÇÈÅÆÈÙÇÂÈÈÀÈÄÀÇ

äòaøà áçøå íéçôè äøNò ÷îò àeäL õéøç,טפחים – ÈÄÆÈÙÂÈÈÀÈÄÀÈÈÇÀÈÈ
úBnà òaøà BúãBáò Bì ïéðúBðשלדברי כלומר הכרם, כעבודת – ÀÄÂÈÇÀÇÇ

שנחלקו  אלא אמות, ארבע הוא עריס מאותו הזרע הרחקת שיעור הכל
ההרחקה. באופן  הלל ובית שמאי  ïéããBîבית :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄ

äãOì íéðôbä øwòî úBnà òaøà האמות ארבע מדידת – ÇÀÇÇÅÄÇÇÀÈÄÇÈÆ
מנופן, ולא הגפנים, מגוף היא לשדה íéøîBà:מהעריס ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

äãOì øãbä ïî שהגפנים הגדר מן  היא האמות ארבע מדידת – ÄÇÈÅÇÈÆ
הגפנים  מצד  שהיא בשדה כאן שהמדובר  מפרשים, יש  עליו. מעורסים

המרחק  את בחשבון  לוקחים שאין שמאי  בית וסוברים לגדר ), (מבפנים
ארבע  הגפנים מעיקרי  מרחיקים אלא הגפנים, לעיקרי  הגדר  שבין

מן  אלא מרחיקים שאין וסוברים, מקילים הלל  בית ואילו אמות;

אלא  מרחיקים אין  אמות, שתי  מהגדר  רחוקות היו הגפנים ואם הגדר,
אין  הגדר, של שני מצד ברם, וזורעים. הגפנים מן  נוספות אמות שתי

והשדה העריס בין  מפסיק שהגדר כלל , בהרחקה אבל(הראב "ד).צורך 

והגפנים הרמב"ם  שהואיל  הגדר , שמאחורי  בשדה כאן שהמדובר  מפרש ,

הע  בין  הפסק חשוב הגדר אין  הגדר, על ולדעתו מעורסות והשדה, ריס
ואם  הגפנים, מעיקרי  אמות ארבע שמודדים מקילים, אמנם שמאי בית

את  מרחיק אינו אמות, שתי  היו  לגדר  עד הגפנים מעיקרי  למשל ,
שמודדים  מחמירים הלל  בית אבל  מהגדר; אמות שתי אלא השדה

מרחיק  הגפנים, מצד  לזרוע בא אם אמנם מהגדר . האמות ארבע את
מהעריס  ההרחקה שיעור שמדידת כלומר  אמות, ארבע הגפנים מעיקרי 

הגפנים  לצד  לחומרה: תמיד  הלל ) דבית (אליבא הרמב"ם לדעת היא
מהגדר  מודדים הגדר  ולצד  מעיקריהן , אמות ארבע כלאים מודדים (הל'

ג). ïk!ח , íéøîBàä ìk íéòBè :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà– ÈÇÇÄÈÈÆÄÄÈÈÀÄÅ
סוברים  בעריס שאף כלומר ככרם, דינו  אחת גפנים שורת של  שעריס
יחידית, כגפן  אלא דינה ואין  כרם נקראת אחת שורה שאין  הלל בית

àlà:זה לענין אם כי  בעריס אמות" "ארבע נאמרו לא –Lé íà ÆÈÄÆ
øãbìå íéðôb øwòî úBnà òaøà íL ארבע בעריס יש אם – ÈÇÀÇÇÅÄÇÀÈÄÀÇÈÅ

לגדר, הגפנים בין  Bìאמות ïéðúBð,לעריס –BúãBáò úà ששה – ÀÄÆÂÈ
יחידות, גפנים של לשורה כמו øúBnäטפחים, úà òøBæå השטח – ÀÅÇÆÇÈ

לגדר הגפנים עיקרי בין  אמות ארבע אין אם אבל  הגדר. עד שנשאר
נטועה  שהיא ב"גפן  ד ) ה, (לעיל  ששנינו כשם לשם, זרע להביא אסור

לשם; זרע יביא לא אמות ארבע שם אין  אם יוסי רבי  שלדעת בגת",
אחד. דבר אמרו יוסי  ורבי  נורי  בן יוחנן שרבי בירושלמי, מבואר  וכן

.ixep oa opgei iaxk dkld oi`eïôbä úãBáò àéä änëå?היחידית – ÀÇÈÄÂÇÇÆÆ
çeø ìëì íéçôè äML.( בערך מטר ½) אמה היינו –àáé÷ò éaø ÄÈÀÈÄÀÈÇÇÄÂÄÈ

GL :øîBàäL.יחידית גפן  עבודת היא טפחים –iaxk dkld oi`e ÅÀÈ
.`aiwr

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ñéøò במשנה כמבואר  כלונסאות, גבי על המודלות גפנים שורת – ÈÄ
äâøãnäהקודמת, ïî àöBé àeäL נוהגים ההרים בשיפועי  – ÆÅÄÇÇÀÅÈ

ואם  לזריעה, או לנטיעה שטח להכשיר כדי  מדרגות, כעין  לעשות

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíéòøæ epnî eìôðå íøka øáBò äéä,íéìáfä íò eàöiL Bà,íénä íò Bà,åéøçàì çeøä ezøòñå òøBfä– ¨¨¥©¤¤§¨§¦¤§¨¦¤¨§¦©§¨¦¦©©¦©¥©§¦£©¨©§©£¨
øzî.åéðôì çeøä ezøòñ–àáé÷ò éaøøîBà:íéáNò íà–CôBé,áéáà íàå–õtðé,ïâc äàéáä íàå–÷ìcz. ª¨¦£©¨©§¨¨©¦£¦¨¥¦£¨¦©§¦¨¦§©¥§¦¥¦¨¨¨¦¨¥
Áíøka íéöB÷ íi÷îä–øæòéìà éaøøîBà:Lc÷;íéîëçåíéøîBà:Lc÷ àG,ïéîi÷î eäBîkL øác àlà. ©§©¥¦©¤¤©¦¡¦¤¤¥¦¥©£¨¦§¦¦¥¤¨¨¨¤¨§©§¦

ñeøàä,ñBqwäå,Cìnä úpLBLå,íéòøæ éðéî ìëå–íøka íéàìk ïðéà.ñBaðwä–ïBôøè éaøøîBà:Bðéà ¨¥§©¦§©©©¤¤§¨¦¥§¨¦¥¨¦§©¦©¤¤©©§©¦©§¥¥
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פי על  אף הגידור, בענין  הכרם בעל שמתעסק זמן כל  תבואה),

הכרם  כלאי משום נאסרו  לא מאתיים, התבואה הוסיפה שבינתיים

א ). ב, בתרא בבא בבלי אחד(עיין של זו תוספת משערים וכיצד –

ואם  שנתלש, משעה כולו הירק מתייבש זמן  בכמה רואים ממאתיים?
מהכרם, הירק את שלקח עד  הזמן מאותו ממאתיים אחד  חלק שהה

ונאסר  ממאתיים אחד שהוסיף אומרים שאין (רמב"ם ).אנו  סוברים, ויש 
בכמה  ורואים הירק את שוקלים אלא הפרי, שייבש  עד לחכות צורך 

יודעים  אנו כזה זמן שהה ואם שבו , ממאתיים אחד מתייבש זמן 
ממאתיים אחד הראב"ד).שהוסיף (הר "ש;
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שונים, מקרים ידי על  בכוונה, שלא בכרם שנזרעו  שכלאים ללמד, באה משנתנו
הזרע  המלאה תקדש "פן הכרם: בכלאי  שכתוב נאסרים, אינם במשנה, כמפורט

ומשמע: תזרע", rxfz"אשר  xy`".בכוונה שלא בכרם שנזרעו  לזרעים פרט בכוונה,

íéòøæ epnî eìôðå íøka øáBò äéä, בידיעתו שלא –Bà ÈÈÅÇÆÆÀÈÀÄÆÀÈÄ
eàöiL,זרעים –íéìáfä íò,הכרם את שזיבל בשעה –íò Bà ÆÈÀÄÇÀÈÄÄ
íénä או הכרם, את שהשקה בשעה –òøBfä,בשדה –ezøòñå ÇÇÄÇÅÇÀÄÂÇ

åéøçàì çeøä שהיה הכרם לתוך הזרעים את סערה רוח והוליכה – ÈÇÀÇÂÈ
בכרם, הזרעים וצמחו ראה, לא והזורע שגדלøzîמאחוריו, מה – ËÈ

כלאים  איסור ואין  בכוונה, שלא נזרעו  שהזרעים לפי  מדעתו, שלא שם
ברם, לעיל . שבארנו  כמו  לרצונו, במקיימם או בכוונה בזורעם אלא

חייב  בכוונה, שלא בו שנזרעו  מאותם הגידולים את בכרמו כשיראה
קידש זה הרי  קיימם, ואם åéðôì(רמב"ם ).לעקרם; çeøä ezøòñÄÂÇÈÇÀÈÈ

ראה, והוא שלפניו , הכרם לתוך הזרעים את הוליכה הרוח אם אבל  –
íéáNò íà :øîBà àáé÷ò éaø שצמחו עשבים בכרמו מצא אם – ÇÄÂÄÈÅÄÂÈÄ

הללו, את CôBéמהזרעים ויעקור במחרשה הקרקע את יהפוך – Ç
עוד . יצמחו  שלא áéáàהעשבים íàå אלא שיבולים גדלו שכבר – ÀÄÈÄ

גידולן , שליש הביאו לא אמוראים õtðéשעדיין נחלקו  בירושלמי – ÀÇÅ
הגרעינים  שינפץ מפרש , אושעיא ר ' בשם לקיש  ריש  זה: ענין בפירוש

שינפץ  מפרש , יוחנן  ור ' מותר; הקש  אבל אסורים, שהם השיבולים, מן
ר' סובר בעשבים גם וכן  בהנאה. אסור  שהכל  וישחיתנו, האביב את
אחד כל אצל לשונה המשנה שינתה ולמה בהנאה. הם שאסורים יוחנן 

עשבים  שהם זמן  שכל שלהם, הכליון  דרכי  להשמיענו כדי  ואחד?
כמו  וכו', לנפצם חייב אביב הם ואם במחרשה, היפוכם ידי על יכלם

ה): (ז , תמורה במסכת Ðששנו sxyil ekxcy z` Ð mxkd i`lke"
."xawi Ð xawil ekxcy z`e ,sxyiiביאר למשנתנו בפירושו הרמב"ם

תורה" ב"משנה ואילו  לקיש , ריש דברי יז )לפי  ה , כלאים פסק (הל'
יוחנן. ïâcכר' äàéáä íàå היינו בכרמו, דגן  כבר  מצא ואם – ÀÄÅÄÈÈÈ

גידולה, שליש שהביאה הכרם,ìcz÷תבואה כלאי  כדין תישרף – ÄÈÅ
הרמב"ם ומוסיף לקיש . ריש  לדברי אף בהנאה, אסור  (שם ):והכל

להם". הסמוכות הגפנים עם יישרפו אלו הרי וקיימם, אותם ראה "ואם

l"vf (`"hily) il`xyi axdסיערתו" בין  שההבדל  חמדה", "ארץ בספרו  מבאר 
לא  הראשון שבמקרה בזה אינו  לפניו" הרוח "סיערתו  ובין לאחריו " הרוח
שבארנו (כמו  ראה השני ובמקרה לכרם, הזרעים את הוליכה שהרוח ראה
הרי שמאחוריו , הכרם לתוך  הזרעים שנפלו ראה כשלא שאף הרמב"ם), עפ"י
לתוך שנופלים ידע הרי  כן  ואם לאחוריו, מסערתם שהרוח פנים כל  על  ראה
הפיסקה  את כוללת שהמשנה ועוד , ידיעה? לי מה ראייה, לי ומה הכרם,

שברישא, העניינים שאר עם לאחוריו " הרוח oi`y"סיערתו meyn ,`ed mxzidy
jka drixf jxcבין ההבדל שעיקר נראה, אלא כן ). בפירוש שכתב ר "ש (ועיין

זה על  אין לאחריו" שב"סיערתו  לאחריו ", ל"סיערתו לפניו" zxez"סיערתו 
drixfגרעינים להפיל  הזריעה מדרך  שהרי ואיןeiptl,כלל, הרוח מלאכת וזו

אלא היא, זריעה דרך  לפניו " ב"סיערתו כן שאין מה זורע. תורת riizqnyעליו 
ורוח הזורע מוציא שאני "יכול שנו: ובספרי הרוח. ידי תלמודezriiqn?על 

אינו אותו", רואה "והוא בפירושו  הרמב"ם שכתב ומה תזרע". "אשר לומר 
הרי נופלים, הזרעים להיכן רואה שכשהוא היא, זריעה דרך למה הסבר  אלא
שמטילים  שזה נוסף, תנאי  שהוא ייתכן ועוד מחשבתו. נעשית אם רואה הוא

נופלים. הם היכן רואה כשהוא אלא אינו ללוקטם החיוב עליו 
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במשניות מאליהם;למדנו כשצמחו אף בכרם, כלאים לקיים שאסור הקודמות,
שאין עשב בכרמו  במקיים דנה משנתנו  – קידש. זה הרי בכרם, כלאים והמקיים
במיני המשנה דנה כן בהמה. למאכל  בקיומו רוצה והוא לזרעו, אדם בני  דרך 

בכרם. כלאים הם אם שונים, זרעים

íøka íéöB÷ íi÷îä,הכורמים כל  כדרך עקרם שלא –éaø ÇÀÇÅÄÇÆÆÇÄ
Lc÷ :øîBà øæòéìà,בכרם כלאים משום בהנאה הגידולים אסר  – ÁÄÆÆÅÄÅ

למאכל בשדות קוצים מקיימים ערב) (בארץ שבערביא לפי הוא, וטעמו 

בבלי),גמליהם לכך,(ירושלמי; אותם המקיימים אנשים שיש  ומאחר
מקום. בכל  בכרם כלאים הם ÷Lc,הרי àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÅ
ïéîi÷î eäBîkL øác àlà קוצים המקיים כגון זה, במקום – ÆÈÈÈÆÈÀÇÀÄ

אבל לגמלים, אותם מקיימים ושם הואיל קידש, זה הרי בערביא
לעקרם, הדרך  אלא לגמלים, קוצים מקיימים שאין  אחרים במקומות

בכרם. כלאים מקיים בכלל  שאינו  מותר , אותם המקיים ñeøàäÈÅאף
(ביוונית: מארכים ועלים שונים צבעים בני  יפים פרחים בעל  צמח –

qixi`,(ñBqwäå, העליון הגליל  בחרשי בר  הגדל מטפס צמח – ÀÇÄ
נוי , כצמח אותו  Cìnäומגדלים úpLBLå, צחור שושן  –éðéî ìëå ÀÇÇÇÆÆÀÈÄÅ

íéòøæ,ירקות ומיני  תבואה למיני  פרט –íøka íéàìk ïðéà– ÀÈÄÅÈÄÀÇÄÇÆÆ
הרמב"ם כותב ו),וכן  ה, כלאים  הכרם (הל ' כלאי משום אסור  אין

izdw - zex`ean zeipyn
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אבל  בלבד , ירקות ומיני תבואה מיני  mirxfאלא ipin x`y לזרעם מותר

בעל זרעים". מיני  "שאר בענין  נאמרו  שונים פירושים ברם, בכרם".
בדומה  נאכלים, שאינם זרעים למיני שהכוונה מבאר, משנה" "כסף

הנאכלים  זרעים מיני  אבל  לגמרי . מותרים ואלו המלך , ושושנת לאירוס
מיני לכל  שהכוונה מבאר, הרדב"ז  מדרבנן . בכרם כלאים הם הרי

אף  בכרם לזרעם שמותר  נאכלים, שאינם ובין הנאכלים בין הזרעים,
במשנתנו: וגורס הרמב"ם על  משיג הראב"ד meqiwdeמדרבנן. qexi`d"

,"mxka mi`lk opi`e mirxf oin jlnd zpyeyeהראב"ד לדעת – והטעם
אותם. מקיימים שאין לפי  –ñBaðwä שסיביו סיבים, צמח מין – ÇÇÀ

וכדומה, שקים מפרשים, חבלים, לתעשיית ïBôøèמשמשים éaøÇÄÇÀ
íéàìk Bðéà :øîBà;בכרם –íéàìk :íéøîBà íéîëçå– ÅÅÄÀÇÄÇÂÈÄÀÄÄÀÇÄ

.minkgk dkldeñøðwäå ידוע) גדולה תפרחת בעל קוצני  צמח – ÀÇÄÀÈ
"ארטישוק"), הלועזי  íøkaבשמו íéàìk הקנבוס" כותב: הרמב"ם – ÄÀÇÄÇÆÆ

בכרם". ומקדשים ירקות מיני כשאר  הן הרי גפן וצמר והקינרס
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כרם; אומרים: שמאי  בית – גפנים חמש  של  שורה "הנוטע ה): (ד, שנינו לעיל 
הלל, כבית הלכה ואמנם שורות". שתי  שם שיהו עד כרם, אינו  אומרים: הלל  ובית

ללמד , באה משנתנו שורות. משתי  פחות כרם הלל,qixrayשאין בית מודים
הוא  מהעריס הזרע הרחקת ושיעור כרם, נקראת גפנים של אחת שורה שאפילו
בארנו וכבר  ההרחקה. באופן הלל  ובית שמאי בית נחלקו  ברם אמות. ארבע

"qixr"yאו סוכה כעין  יוצרים ושריגיהן  גדר גבי  על  המודלות גפנים שורת היינו
ח). ז, פאה (עיין  עריסה

ñéøò eäæéà?ככרם שדינו  –íéðôb Lîç ìL äøeL òèBpä ÅÆÈÄÇÅÇÈÆÈÅÀÈÄ
הפחות, לכל –ãöa Bà ,íéçôè äøNò dáb àeäL øãbä ãöaÀÇÇÈÅÆÈÙÇÂÈÈÀÈÄÀÇ

äòaøà áçøå íéçôè äøNò ÷îò àeäL õéøç,טפחים – ÈÄÆÈÙÂÈÈÀÈÄÀÈÈÇÀÈÈ
úBnà òaøà BúãBáò Bì ïéðúBðשלדברי כלומר הכרם, כעבודת – ÀÄÂÈÇÀÇÇ

שנחלקו  אלא אמות, ארבע הוא עריס מאותו הזרע הרחקת שיעור הכל
ההרחקה. באופן  הלל ובית שמאי  ïéããBîבית :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄ

äãOì íéðôbä øwòî úBnà òaøà האמות ארבע מדידת – ÇÀÇÇÅÄÇÇÀÈÄÇÈÆ
מנופן, ולא הגפנים, מגוף היא לשדה íéøîBà:מהעריס ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

äãOì øãbä ïî שהגפנים הגדר מן  היא האמות ארבע מדידת – ÄÇÈÅÇÈÆ
הגפנים  מצד  שהיא בשדה כאן שהמדובר  מפרשים, יש  עליו. מעורסים

המרחק  את בחשבון  לוקחים שאין שמאי  בית וסוברים לגדר ), (מבפנים
ארבע  הגפנים מעיקרי  מרחיקים אלא הגפנים, לעיקרי  הגדר  שבין

מן  אלא מרחיקים שאין וסוברים, מקילים הלל  בית ואילו אמות;

אלא  מרחיקים אין  אמות, שתי  מהגדר  רחוקות היו הגפנים ואם הגדר,
אין  הגדר, של שני מצד ברם, וזורעים. הגפנים מן  נוספות אמות שתי

והשדה העריס בין  מפסיק שהגדר כלל , בהרחקה אבל(הראב "ד).צורך 

והגפנים הרמב"ם  שהואיל  הגדר , שמאחורי  בשדה כאן שהמדובר  מפרש ,

הע  בין  הפסק חשוב הגדר אין  הגדר, על ולדעתו מעורסות והשדה, ריס
ואם  הגפנים, מעיקרי  אמות ארבע שמודדים מקילים, אמנם שמאי בית

את  מרחיק אינו אמות, שתי  היו  לגדר  עד הגפנים מעיקרי  למשל ,
שמודדים  מחמירים הלל  בית אבל  מהגדר; אמות שתי אלא השדה

מרחיק  הגפנים, מצד  לזרוע בא אם אמנם מהגדר . האמות ארבע את
מהעריס  ההרחקה שיעור שמדידת כלומר  אמות, ארבע הגפנים מעיקרי 

הגפנים  לצד  לחומרה: תמיד  הלל ) דבית (אליבא הרמב"ם לדעת היא
מהגדר  מודדים הגדר  ולצד  מעיקריהן , אמות ארבע כלאים מודדים (הל'

ג). ïk!ח , íéøîBàä ìk íéòBè :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà– ÈÇÇÄÈÈÆÄÄÈÈÀÄÅ
סוברים  בעריס שאף כלומר ככרם, דינו  אחת גפנים שורת של  שעריס
יחידית, כגפן  אלא דינה ואין  כרם נקראת אחת שורה שאין  הלל בית

àlà:זה לענין אם כי  בעריס אמות" "ארבע נאמרו לא –Lé íà ÆÈÄÆ
øãbìå íéðôb øwòî úBnà òaøà íL ארבע בעריס יש אם – ÈÇÀÇÇÅÄÇÀÈÄÀÇÈÅ

לגדר, הגפנים בין  Bìאמות ïéðúBð,לעריס –BúãBáò úà ששה – ÀÄÆÂÈ
יחידות, גפנים של לשורה כמו øúBnäטפחים, úà òøBæå השטח – ÀÅÇÆÇÈ

לגדר הגפנים עיקרי בין  אמות ארבע אין אם אבל  הגדר. עד שנשאר
נטועה  שהיא ב"גפן  ד ) ה, (לעיל  ששנינו כשם לשם, זרע להביא אסור

לשם; זרע יביא לא אמות ארבע שם אין  אם יוסי רבי  שלדעת בגת",
אחד. דבר אמרו יוסי  ורבי  נורי  בן יוחנן שרבי בירושלמי, מבואר  וכן

.ixep oa opgei iaxk dkld oi`eïôbä úãBáò àéä änëå?היחידית – ÀÇÈÄÂÇÇÆÆ
çeø ìëì íéçôè äML.( בערך מטר ½) אמה היינו –àáé÷ò éaø ÄÈÀÈÄÀÈÇÇÄÂÄÈ

GL :øîBàäL.יחידית גפן  עבודת היא טפחים –iaxk dkld oi`e ÅÀÈ
.`aiwr
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ñéøò במשנה כמבואר  כלונסאות, גבי על המודלות גפנים שורת – ÈÄ
äâøãnäהקודמת, ïî àöBé àeäL נוהגים ההרים בשיפועי  – ÆÅÄÇÇÀÅÈ

ואם  לזריעה, או לנטיעה שטח להכשיר כדי  מדרגות, כעין  לעשות

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iying wxt mi`lk zkqn

Êíéòøæ epnî eìôðå íøka øáBò äéä,íéìáfä íò eàöiL Bà,íénä íò Bà,åéøçàì çeøä ezøòñå òøBfä– ¨¨¥©¤¤§¨§¦¤§¨¦¤¨§¦©§¨¦¦©©¦©¥©§¦£©¨©§©£¨
øzî.åéðôì çeøä ezøòñ–àáé÷ò éaøøîBà:íéáNò íà–CôBé,áéáà íàå–õtðé,ïâc äàéáä íàå–÷ìcz. ª¨¦£©¨©§¨¨©¦£¦¨¥¦£¨¦©§¦¨¦§©¥§¦¥¦¨¨¨¦¨¥
Áíøka íéöB÷ íi÷îä–øæòéìà éaøøîBà:Lc÷;íéîëçåíéøîBà:Lc÷ àG,ïéîi÷î eäBîkL øác àlà. ©§©¥¦©¤¤©¦¡¦¤¤¥¦¥©£¨¦§¦¦¥¤¨¨¨¤¨§©§¦

ñeøàä,ñBqwäå,Cìnä úpLBLå,íéòøæ éðéî ìëå–íøka íéàìk ïðéà.ñBaðwä–ïBôøè éaøøîBà:Bðéà ¨¥§©¦§©©©¤¤§¨¦¥§¨¦¥¨¦§©¦©¤¤©©§©¦©§¥¥
íéàìk;íéîëçåíéøîBà:íéàìk.ñøðwäå–íøka íéàìk. ¦§©¦©£¨¦§¦¦§©¦§©¦§¨¦§©¦©¤¤

f.mind mr e` milafd mròøæú àìã ,éøù åòøæð äðååëá àìù éðä ìëå ,íéòøæ íäîò ùé íéîòô íøëä úå÷ùäì íéîä úîà çúåôùë åà åîøë ìáæîùë
:òîùî äðååëá êîøë.gexd ezxriq:íøëá òøæä úà äøòñ çåø äëéìåäå òøåæå äãùá ãîåò äéäùeixg`l.xzenêéìåäù äàø àìå äéä äðååëá àìùã

:íøëä êåúì òøæä úà çåøä.xeq` eiptle:øåñà äàøå åéðôì çåøä åúøòéñ íà.jtei miayr m` dyri cvikàì áåùå íéáùòä éùøù êôäéå ùåøçé
:åçîöé.aia` m`:ùéìù àéáä àìù àìà òøæä çîö øáëù.utpi:øåñà ïâãäå ïéøúåî ïéù÷äå úìåáéùä ïî òøæä.wlcz obc d`iad m`e:øåñà ìëäå

g.ycw xne` xfril` iaxìëá íéàìë ååä íäéúåãùá íúåà íéîéé÷î íãà éðá úö÷îù øçàîå ,íäéìîâ åòøéù éãë íøëá íéöå÷ ïéîéé÷î àéáøòá ïëù
:ïîåé÷á íéöåøå òåøæì íéâäåð à"áù äî òîùîã òøæú øùà åá ïðéø÷ øéôùã ,íå÷î.miniiwn edenky xac `l` ycw `làéáøòá íéöå÷ ïåâë íå÷î åúåàá

:íéîëçë äëìäå .øúåî ïúåà ïéîéé÷î ïéàù úåîå÷î øàùá ìáà ,íúåà íéîéé÷î íùìù éôì.qexi`dåì ïéøå÷å ìéùáúá åúåà ïéðúåðå íéáçø åéìòù ÷øé ïéî
:ø"áðñåñ é"áøòá.meqiwde:úåðåìçä ìòå úåéåðçä ìò åúåà ïéìãîù æ"òìá à"øãà.jlnd zpyeye:æ"òìá ï"éæåø.mxka mi`lk opi` mirxf ipin lke

úåçðîá çëåî éëäã íéàìë ååä ïðáøãî ìáà äøåúä ïî[åè óã]:.qeapw:á"ðé÷ éáøòáå æ"òìá å"ôàð÷.mi`lk `"kge:íéîëçë äëìäå.qxpwdéáøòá
äøåúá øåîàä øãøã àåäå å"ãø÷ æ"òìáå ù"åôøë(â úéùàøá):êì çéîöú øãøãå õå÷å

`xephxa yexit

פי על  אף הגידור, בענין  הכרם בעל שמתעסק זמן כל  תבואה),

הכרם  כלאי משום נאסרו  לא מאתיים, התבואה הוסיפה שבינתיים

א ). ב, בתרא בבא בבלי אחד(עיין של זו תוספת משערים וכיצד –

ואם  שנתלש, משעה כולו הירק מתייבש זמן  בכמה רואים ממאתיים?
מהכרם, הירק את שלקח עד  הזמן מאותו ממאתיים אחד  חלק שהה

ונאסר  ממאתיים אחד שהוסיף אומרים שאין (רמב"ם ).אנו  סוברים, ויש 
בכמה  ורואים הירק את שוקלים אלא הפרי, שייבש  עד לחכות צורך 

יודעים  אנו כזה זמן שהה ואם שבו , ממאתיים אחד מתייבש זמן 
ממאתיים אחד הראב"ד).שהוסיף (הר "ש;
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שונים, מקרים ידי על  בכוונה, שלא בכרם שנזרעו  שכלאים ללמד, באה משנתנו
הזרע  המלאה תקדש "פן הכרם: בכלאי  שכתוב נאסרים, אינם במשנה, כמפורט

ומשמע: תזרע", rxfz"אשר  xy`".בכוונה שלא בכרם שנזרעו  לזרעים פרט בכוונה,

íéòøæ epnî eìôðå íøka øáBò äéä, בידיעתו שלא –Bà ÈÈÅÇÆÆÀÈÀÄÆÀÈÄ
eàöiL,זרעים –íéìáfä íò,הכרם את שזיבל בשעה –íò Bà ÆÈÀÄÇÀÈÄÄ
íénä או הכרם, את שהשקה בשעה –òøBfä,בשדה –ezøòñå ÇÇÄÇÅÇÀÄÂÇ

åéøçàì çeøä שהיה הכרם לתוך הזרעים את סערה רוח והוליכה – ÈÇÀÇÂÈ
בכרם, הזרעים וצמחו ראה, לא והזורע שגדלøzîמאחוריו, מה – ËÈ

כלאים  איסור ואין  בכוונה, שלא נזרעו  שהזרעים לפי  מדעתו, שלא שם
ברם, לעיל . שבארנו  כמו  לרצונו, במקיימם או בכוונה בזורעם אלא

חייב  בכוונה, שלא בו שנזרעו  מאותם הגידולים את בכרמו כשיראה
קידש זה הרי  קיימם, ואם åéðôì(רמב"ם ).לעקרם; çeøä ezøòñÄÂÇÈÇÀÈÈ

ראה, והוא שלפניו , הכרם לתוך הזרעים את הוליכה הרוח אם אבל  –
íéáNò íà :øîBà àáé÷ò éaø שצמחו עשבים בכרמו מצא אם – ÇÄÂÄÈÅÄÂÈÄ

הללו, את CôBéמהזרעים ויעקור במחרשה הקרקע את יהפוך – Ç
עוד . יצמחו  שלא áéáàהעשבים íàå אלא שיבולים גדלו שכבר – ÀÄÈÄ

גידולן , שליש הביאו לא אמוראים õtðéשעדיין נחלקו  בירושלמי – ÀÇÅ
הגרעינים  שינפץ מפרש , אושעיא ר ' בשם לקיש  ריש  זה: ענין בפירוש

שינפץ  מפרש , יוחנן  ור ' מותר; הקש  אבל אסורים, שהם השיבולים, מן
ר' סובר בעשבים גם וכן  בהנאה. אסור  שהכל  וישחיתנו, האביב את
אחד כל אצל לשונה המשנה שינתה ולמה בהנאה. הם שאסורים יוחנן 

עשבים  שהם זמן  שכל שלהם, הכליון  דרכי  להשמיענו כדי  ואחד?
כמו  וכו', לנפצם חייב אביב הם ואם במחרשה, היפוכם ידי על יכלם

ה): (ז , תמורה במסכת Ðששנו sxyil ekxcy z` Ð mxkd i`lke"
."xawi Ð xawil ekxcy z`e ,sxyiiביאר למשנתנו בפירושו הרמב"ם

תורה" ב"משנה ואילו  לקיש , ריש דברי יז )לפי  ה , כלאים פסק (הל'
יוחנן. ïâcכר' äàéáä íàå היינו בכרמו, דגן  כבר  מצא ואם – ÀÄÅÄÈÈÈ

גידולה, שליש שהביאה הכרם,ìcz÷תבואה כלאי  כדין תישרף – ÄÈÅ
הרמב"ם ומוסיף לקיש . ריש  לדברי אף בהנאה, אסור  (שם ):והכל

להם". הסמוכות הגפנים עם יישרפו אלו הרי וקיימם, אותם ראה "ואם

l"vf (`"hily) il`xyi axdסיערתו" בין  שההבדל  חמדה", "ארץ בספרו  מבאר 
לא  הראשון שבמקרה בזה אינו  לפניו" הרוח "סיערתו  ובין לאחריו " הרוח
שבארנו (כמו  ראה השני ובמקרה לכרם, הזרעים את הוליכה שהרוח ראה
הרי שמאחוריו , הכרם לתוך  הזרעים שנפלו ראה כשלא שאף הרמב"ם), עפ"י
לתוך שנופלים ידע הרי  כן  ואם לאחוריו, מסערתם שהרוח פנים כל  על  ראה
הפיסקה  את כוללת שהמשנה ועוד , ידיעה? לי מה ראייה, לי ומה הכרם,

שברישא, העניינים שאר עם לאחוריו " הרוח oi`y"סיערתו meyn ,`ed mxzidy
jka drixf jxcבין ההבדל שעיקר נראה, אלא כן ). בפירוש שכתב ר "ש (ועיין

זה על  אין לאחריו" שב"סיערתו  לאחריו ", ל"סיערתו לפניו" zxez"סיערתו 
drixfגרעינים להפיל  הזריעה מדרך  שהרי ואיןeiptl,כלל, הרוח מלאכת וזו

אלא היא, זריעה דרך  לפניו " ב"סיערתו כן שאין מה זורע. תורת riizqnyעליו 
ורוח הזורע מוציא שאני "יכול שנו: ובספרי הרוח. ידי תלמודezriiqn?על 

אינו אותו", רואה "והוא בפירושו  הרמב"ם שכתב ומה תזרע". "אשר לומר 
הרי נופלים, הזרעים להיכן רואה שכשהוא היא, זריעה דרך למה הסבר  אלא
שמטילים  שזה נוסף, תנאי  שהוא ייתכן ועוד מחשבתו. נעשית אם רואה הוא

נופלים. הם היכן רואה כשהוא אלא אינו ללוקטם החיוב עליו 
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במשניות מאליהם;למדנו כשצמחו אף בכרם, כלאים לקיים שאסור הקודמות,
שאין עשב בכרמו  במקיים דנה משנתנו  – קידש. זה הרי בכרם, כלאים והמקיים
במיני המשנה דנה כן בהמה. למאכל  בקיומו רוצה והוא לזרעו, אדם בני  דרך 

בכרם. כלאים הם אם שונים, זרעים

íøka íéöB÷ íi÷îä,הכורמים כל  כדרך עקרם שלא –éaø ÇÀÇÅÄÇÆÆÇÄ
Lc÷ :øîBà øæòéìà,בכרם כלאים משום בהנאה הגידולים אסר  – ÁÄÆÆÅÄÅ

למאכל בשדות קוצים מקיימים ערב) (בארץ שבערביא לפי הוא, וטעמו 

בבלי),גמליהם לכך,(ירושלמי; אותם המקיימים אנשים שיש  ומאחר
מקום. בכל  בכרם כלאים הם ÷Lc,הרי àG :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÅ
ïéîi÷î eäBîkL øác àlà קוצים המקיים כגון זה, במקום – ÆÈÈÈÆÈÀÇÀÄ

אבל לגמלים, אותם מקיימים ושם הואיל קידש, זה הרי בערביא
לעקרם, הדרך  אלא לגמלים, קוצים מקיימים שאין  אחרים במקומות

בכרם. כלאים מקיים בכלל  שאינו  מותר , אותם המקיים ñeøàäÈÅאף
(ביוונית: מארכים ועלים שונים צבעים בני  יפים פרחים בעל  צמח –

qixi`,(ñBqwäå, העליון הגליל  בחרשי בר  הגדל מטפס צמח – ÀÇÄ
נוי , כצמח אותו  Cìnäומגדלים úpLBLå, צחור שושן  –éðéî ìëå ÀÇÇÇÆÆÀÈÄÅ

íéòøæ,ירקות ומיני  תבואה למיני  פרט –íøka íéàìk ïðéà– ÀÈÄÅÈÄÀÇÄÇÆÆ
הרמב"ם כותב ו),וכן  ה, כלאים  הכרם (הל ' כלאי משום אסור  אין

izdw - zex`ean zeipyn
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äãOa úBnà òaøà;åàì íàå,Bcâðk àlà øñBà Bðéà.øæòéìà éaøøîBà:äâøãna úçàå õøàa úçà òèBpä óà ©§©©©¨¤§¦¨¥¥¤¨§¤§©¦¡¦¤¤¥©©¥©©©¨¨¤§©©©©§¥¨
–íéçôè äøNò õøàä ïî ääBáb íà,dnò úôøèöî dðéà;åàì íàå,dnò úôøèöî Bæ éøä. ¦§¨¦¨¨¤£¨¨§¨¦¥¨¦§¨¤¤¦¨§¦¨£¥¦§¨¤¤¦¨
‚úBøéôétà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnä,øúBnä úçz ìà òøæ àéáé àG;àéáä íà,Lc÷ àG.Lãçä Clä íàå, ©©§¤¤©¤¤©¦§¨©¦§¨¨¦¤©¤©©©¨¦¥¦¦¥§¦¦¥¤¨¨

øeñà.à úö÷î ìò äìãnä ïëå÷øñ ïìé. ¨§¥©©§¤©¦§¨¦©§¨

÷øôá ïî÷ìã ñéøò é÷ñô øúåîà äåäã éãéî(æ):.e`l m`eñéøòä úçú àìà òåøæì øåñà ïéà ,íìåñá åà äâøãîá äìòéù ãò ,íéáðòä ìë èå÷ìì ìåëé åðéàù
:äëìä ïëå ,äâøãîä ìò íéãîåòå ìéàåä ñéøò ìù íéðôâä ø÷éò ìù úåîà 'ã êåúá åìéôàå ,øúåî åì äöåçå ,ãáìádxeye ux`a zg` dxey rhepd s`

.dbxcna zg`íà .áðæ úàöåé úçàå íéúù ãâðë íéúù íéðôâ ìù úåøåù 'áá àìà ñéøòá éøééî àì àúùäå ,íøë åáùçéù éãë êéøöù úåøåù éúùî
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äøåùå äøåù ìëì ùé úéãéçé ïôâ ïéã àìà íøë úåéäì úåôøèöî úåøåù éúù ïéà ,äøùò äåáâ äâøãîä

b.zexitit`âéøàä úö÷î ìò ïôâä äìãä íàå .äáøä úåëåøà ïäùë ïäá ïúåà íéáéëùîå íéðôâä éâéøù íäéìò íéìãîå ,áøòå éúù íéâåøà íéð÷ åà íéöò
:ùã÷ àì òøæ íàå ,úåøåîæ åéìò ïéàù ô"òàå øúåîä úçú òåøæì øåñà.ycgd jld m`e:úåøéôéôàä ìë àìîå íéâéøù àéöåäå ïôâä ìãâù.xeq`òøæä

éñåä íà øúåîä úçú òøæðùéìò ùãçä êìäù øçàì íéúàî ó:ïä.wxq oli` lr otb dlcnd okeåðôâ éáâ ìò åìèáî íãàù éôì ,úåøéôéôà ïéãë åðéã
àéáäì øúåîå ïôâë éåä àìå åîöò éðôá áåùç ,åéìò úéìãåî ïôâä ïéàù øúåî åúåà åðôâ éáâ ìò åìèáî íãà ïéàù ìëàî ïìéà ìáà ,ïôâ åìåë åìéàë éåäå

:íùì òøæ

`xephxa yexit

למטה, השדה גבי על ומסככות כזו מדרגה על  נטועות העריס גפני
úà øöBáe õøàa ãîBò íà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÅÈÈÆÅÆ

Blkכל את ולבצור  השדה בשטח למטה לעמוד  יכול  הבוצר  אם – Ë
העריס, äãOaענבי  úBnà òaøà øñBà äæ éøä את שרואים – ÂÅÆÅÇÀÇÇÇÈÆ

סביבו  לזרוע אסור ולכן השדה, בשטח למטה נטוע הוא כאילו העריס
צד; לכל  אמות åàìארבע íàå העריס ענבי את לבצור יכול  שאינו – ÀÄÈ

בסולם, או  במדרגה שיעלה Bcâðkעד àlà øñBà Bðéà תחת – ÅÅÆÈÀÆÀ
אמות  ארבע בתוך  אפילו לזרוע מותר לו  חוצה אבל  בלבד, העריס

המדרגה. על נטועות והן  הואיל  הגפנים, עיקרי  dkld.של  okeéaøÇÄ
äâøãna úçàå õøàa úçà òèBpä óà :øîBà øæòéìà– ÁÄÆÆÅÇÇÅÇÇÇÈÈÆÀÇÇÇÇÀÅÈ

גפנים, של שורות שתי בנוטע אלא בעריס מדבר אינו  אליעזר  רבי

(סמוך במדרגה למעלה אחת ושורה ההר) (לרגלי  למטה אחת שורה
íéçôèלראשונה), äøNò õøàä ïî ääBáb íà המדרגה אם – ÄÀÈÄÈÈÆÂÈÈÀÈÄ

טפחים, עשרה dnòגבוהה úôøèöî dðéà שבמדרגה השורה אין  – ÅÈÄÀÈÆÆÄÈ
כרם, להיחשב כדי שורות שתי להיות שלמטה השורה עם מצטרפת

ששה  אלא ממנה הזרע את מרחיקים שאין יחידית כגפן דינן  אלא
åàìטפחים; íàå,טפחים עשרה גבוהה אינה המדרגה אם –éøä ÀÄÈÂÅ

dnò úôøèöî Bæ.אמות ארבע הרחקתן  ושיעור לכרם, –wqet oke ÄÀÈÆÆÄÈ
m"anxd.(ו ז , כלאים  (הל'

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úBøéôétà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnä–"zexitit`" היינו ÇÇÀÆÆÇÆÆÇÄÀÈÇÄÀÈ¨

וכותב  הגפנים. ענפי עליהם שמודלים עמודים, גבי על סרוגים קנים
שלהן  והאשכולות השריגים והרי כברייתן , שגדלו "הגפנים הרמב"ם:

הנקראין  הן  בארץ, (עריסה)"mxk".מושלכין  מטה כמו  העושה אבל 
האשכולות  שיהיו כדי הארץ, מעל  גבוהה קנים) (סריגת שבכה כמו  או

אותה  על הארץ מעל הגפנים נוף והגביה עליה, נמשכין  והשריגים
נקרא זה הרי  אותו , והדלה בהם "qixr".המטה וכיוצא הקנים ואותם

הנקראים  הן  הגפן נוף את עליהן  והדלה שבכה או  מטה מהן שעשה
."zexitit`" גפן של זמורות (המגביה) שהמדלה ללמד  באה משנתנו ¨

האפיפירות, של חלק על  אותן ופורש  ìàיחידית òøæ àéáé àG ָÈÄÆÇÆ
øúBnä úçz שאין המקום שאר  תחת כלומר  האפיפירות, של – ÇÇÇÈָ

הגפן , שריגי  להתפשטות מיוחדות האפיפירות שכל  לפי  שריגים, ָעליו

הגפן. תחת אל  זרע מביא àéáäונמצא íà תחת שזרע לשם, זרע – ÄÅÄ
האפיפירות, ÷Lcמותר  àG,הכרם כלאי משום הזרע את אסר  לא – ָÄÅ

הגפן. סכך תחת הזרע ואין  Lãçäהואיל  Clä íàå הגפן שגדלה – ÀÄÄÅÆÈÈ
הזרע, על  וסככו האפיפירות מותר על החדשים שריגיה øeñàונמשכו ָÈ

לעקור. וצריך המותר  תחת שנזרע הזרע –äìãnä ïëå, הגפן את – ÀÅÇÇÀÆ
÷øñ ïìéà úö÷î ìò פירות עושה שאינו  אילן בדי  מקצת על – ÇÄÀÈÄÇÀÈ

שאדם  לפי  האילן, כל תחת לזרוע אסור ה), משנה להלן (כמפורש 
אפיפירות. מקצת על כמדלה דינו ולכן  הגפן , לגבי  סרק אילן  ָמבטל 

כאפיפירות, דינו אין לגפן, מבטלו אדם ואין הואיל מאכל , אילן ָאבל 
הבאה. במשנה להלן כמבואר

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' ניסן, תשי"ד
ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש בפרטיות אודות הסדרים השונים בהישיבה ובב"ר, ובודאי גם על להבא יעשה 
כן, ובודאי למותר להעיר על ההשגחה בהנהגת התלמידים והתלמידות בענינים דיראת שמים, ברכות 

וכו' וכו', שזהו יסוד בחיי היום יומים, וכשירגילו אותם בהנ"ל הרי הרגל נעשה טבע שני.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.
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ע"א: סז זהורית:דף של לשון קשירת בענין ברייתא מביאה eðz̈הגמרא
,ïðaøïéøLB÷ eéä äðBLàøa ה ìúéøBäæאת ìL ïBL המקדש בבית ©¨¨¨¦¨¨§¦¨¤§¦

,õeçaî íìeàä çút ìò הלשון הלבין אם לראות יכולים העם כל והיו ©¤©¨¨¦©
אם לא, או עוונותיהם שנמחלו ïéçîN,לסימן eéä ïéaìäואםàì ¦§¦¨§¥¦Ÿ

,ïéLéiaúîe ïéáöò eéä ïéaìäלכןïéøLB÷ eéäiL eðé÷úä הלשון את ¦§¦¨£¥¦¦§©§¦¦§¦¤¦§§¦
çút ìò הeéä ïééãòå ,íéðôaî íìeàהעםöéöîïé האולם לתוך ©¤©¨¦¦§¦©£©¦¨§¦¦

,ïéàBøåאם,ïéçîN eéä ïéaìä ואם,ïéáöò eéä ïéaìä àì לכן §¦¦§¦¨§¥¦Ÿ¦§¦¨£¥¦
BúBà ïéøLB÷ eéäiL eðé÷úä,הצוק ליד Béöçåבמדבר òìqa Béöç ¦§¦¤¦§§¦¤§©¤©§¤§

.åéðø÷ ïéa:הלשון קשירת בטעם לבאר מוסיפה íeçðהגמרא éaø øîà ¥©§¨¨©©¦©
ì ïéøLB÷ eéä äðBLàøa ,øtwä øæòìà éaø íeMî àtt øaïBL ©¨¨¦©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨¨§¦¨

øaãnì øéòN òébäL ïåéëå ,íéðôaî íìeà çút ìò úéøBäæ ìL¤§¦©¤©¨¦¦§¦§¥¨¤¦¦©¨¦©¦§¨
eòãéå ,ïéaìî äéäהמקדש Búåöîבבית úéNòpL הגיע שכבר - ¨¨©§¦§¨§¤©£¥¦§¨

והרמז  במיתתו, לישראל והתכפר כמצותו, השעיר את ודחה לצוק המשלח
כמו הוא העוונות לכפרת האדומה הלשון ישעיה øîàpLבהלבנת בנבואת ¤¤¡©

יח) א eðéaìé',(ישעיה âìMk íéðMk íëéàèç eéäé íà' שאף היינו ¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦
תחזרו  אם באדום], צבועים [-חוטים שנים של כאדמימות לפני מוכתמים שיהיו כך כדי עד חטאיכם יהיו אם

כשלג. אלבינם בתשובה
הדברים  בין ומחלקת וגזירה, חוק אלא אינו לעזאזל השעיר ששילוח המבארת נוספת ברייתא מביאה הגמרא

אותם: מבין השכל שאין לדברים אותם מבין eNòz'שהשכל éètLî úà' ,ïðaø eðz(ד יח אלו ,(ויקרא ¨©¨¨¤¦§¨©©£
(àì) àìîìàL íéøácלא אילו שאף -eázëð ה מן eáúkiL,בתורה, àeä ïéc הם ש'משפטים' מפני §¨¦¤¦§¨¥¦§§¦¤¦¨§

לעשותם. שמסתבר המיושרים íéáëBk,דברים úãBáò ,ïä elàå'לה בלתי אחר לאל לעבוד אין  שוודאי §¥¥£©¨¦
íMäלבדו, úkøáe ,ìæâå ,íéîc úeëéôLe ,úBéøò éelâå.[סגי-נהור ה [בלשון נאמר ובהמשך 'úàפסוק §¦£¨§¦¨¦§¨¥¦§©©¥¤

,'eøîLz éúwçאלוïèNäL íéøácהרע היצר -ïäéìò áéLî מפני תועלת, בהם שאין בטענה תשובה, ªŸ©¦§§§¨¦¤©¨¨¥¦£¥¤
טעם, להם יודעים אנו ואין מלך גזירת אלא åשאינם ,øéæç úìéëà ,ïä elàå איסורæðèòL úLéáì בגד - §¥¥£¦©£¦§§¦©©©§¥

ופשתים, צמר מחוטי äîáéהמעורב úöéìçå להינשא שאסורה זרע, אחריו הותיר ולא בעלה שמת אשה - ©£¦©§¨¨
בעלה, אחי לה שיחלוץ עד העולם òøBöîסדר åלכל úøäè,מנגעוçlzLnä øéòNå ביום לעזאזל §¨¢©§¨§¨¦©¦§©¥©

eäBzהכיפורים, äNòî øîàz ànLå[שוא-]øîBì-ãeîìz ,íäפסוק ä'',באותו éðà' כלומר'ä éðà §¤¨Ÿ©©£¥¥©§©£¦£¦
åéz÷÷ç,החוקים ïäa.את øäøäì úeLø Eì ïéàå £©§¦§¥§§§©§¥¨¤

ליהנות: ניתנו כהונה בגדי האם הספק את לברר חוזרת àöBiäהגמרא ,äpeäk éãâa ,òîL àz כשהוא ¨§©¦§¥§¨©¥
äðéãnìלבוש ïäa,למקדש חוץ -,øeñà חולין.כי מנהג בהם שנוהג הלובשןåון הר Lc÷náאילו בכל - ¨¤©§¦¨¨§©¦§¨
ïäaהבית, úBðäéì eðzéð äpeäk éãâaL éðtî ,øzeî äãBáò úòLa àlL ïéa äãBáò úòLa ïéa¥¦§©£¨¥¤Ÿ¦§©£¨¨¦§¥¤¦§¥§¨¦§¥¨¨¤

הגמרא: מסיימת עבודה. בשעת שלא dpéî.אף òîL§©¦¨
הברייתא: דברי על מקשה àìכיåהגמרא äðéãná,כהונה בגדי ללבוש äMîçåהותר íéøNòa ,àéðúäå §©§¦¨Ÿ§¨©§¨§¤§¦©£¦¨

ãtñîì àìc ,[àeä] íéæéøb øä íBé ,[úáèa] ה הוא בו. להספיד שאין -L íBé בוúà íéiúek eLwa §¥¥©§¦¦§Ÿ§¦§©¤¦§¦¦¤
eðéäìà úéa[המקדש Báéøçäìמלךñeøãðñkìàî[-בית ïBã÷Bî,úà eòéãBäå eàa .íäì Bðúðe ¥¡Ÿ¥¥¨¤§©§§§§©§¦§¨¨¤¨§¦¤

éøéwiîe ,äpeäk éãâáa óhòúðå ,äpeäk éãâa Láì ,äNò äî ,÷écvä ïBòîL[נכבדי-],Bnò ìàøNé ¦§©©¦¤¨¨¨©¦§¥§¨§¦§©¥§¦§¥§¨¦©¦¥¦§¨¥¦
øBà ìL úB÷eáàå[אש-]ìëå .ïäéãéaאותו,äìéläהיוeìläישראל ויקירי הצדיק שמעון -íéëìBä ©£¤¦¥¤§¨©©§¨©¨§¦

i"yx

éèôùîmixac rnyn Ð
.ezeyrl ozep oicde ,mixyeind

÷åçzxifb `l` epi`y rnyn Ð
l`eny) "wgl dniyie" enk ,jln
"wegl sqei dze` myie" .(l `

.(fn ziy`xa)ïèùärxd xvi Ð
z` zerhdl ,daeyz odilr aiyn
dpi` dxezdy xnele ,l`xyi

el` lka zlrez dn ik zn`?jkl
izxfb 'd ip` "weg" oda azkp

.mkilr'ä éðà øîåì-ãåîìúÐ
z` .wilq ediipinc ,i`w izeweg`

exnyz izewegmizwwg 'd ip` Ð
.mizxfb

øúåîmi`lk meyn ea oi` Ð
zi`c dyialc `inec d`lrdc
.xqzi`c `ed menig z`pd da

המשך בעמוד ריד

b dpyn iyy wxt mi`lk zkqn

äãOa úBnà òaøà;åàì íàå,Bcâðk àlà øñBà Bðéà.øæòéìà éaøøîBà:äâøãna úçàå õøàa úçà òèBpä óà ©§©©©¨¤§¦¨¥¥¤¨§¤§©¦¡¦¤¤¥©©¥©©©¨¨¤§©©©©§¥¨
–íéçôè äøNò õøàä ïî ääBáb íà,dnò úôøèöî dðéà;åàì íàå,dnò úôøèöî Bæ éøä. ¦§¨¦¨¨¤£¨¨§¨¦¥¨¦§¨¤¤¦¨§¦¨£¥¦§¨¤¤¦¨
‚úBøéôétà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnä,øúBnä úçz ìà òøæ àéáé àG;àéáä íà,Lc÷ àG.Lãçä Clä íàå, ©©§¤¤©¤¤©¦§¨©¦§¨¨¦¤©¤©©©¨¦¥¦¦¥§¦¦¥¤¨¨

øeñà.à úö÷î ìò äìãnä ïëå÷øñ ïìé. ¨§¥©©§¤©¦§¨¦©§¨

÷øôá ïî÷ìã ñéøò é÷ñô øúåîà äåäã éãéî(æ):.e`l m`eñéøòä úçú àìà òåøæì øåñà ïéà ,íìåñá åà äâøãîá äìòéù ãò ,íéáðòä ìë èå÷ìì ìåëé åðéàù
:äëìä ïëå ,äâøãîä ìò íéãîåòå ìéàåä ñéøò ìù íéðôâä ø÷éò ìù úåîà 'ã êåúá åìéôàå ,øúåî åì äöåçå ,ãáìádxeye ux`a zg` dxey rhepd s`

.dbxcna zg`íà .áðæ úàöåé úçàå íéúù ãâðë íéúù íéðôâ ìù úåøåù 'áá àìà ñéøòá éøééî àì àúùäå ,íøë åáùçéù éãë êéøöù úåøåù éúùî
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .äøåùå äøåù ìëì ùé úéãéçé ïôâ ïéã àìà íøë úåéäì úåôøèöî úåøåù éúù ïéà ,äøùò äåáâ äâøãîä

b.zexitit`âéøàä úö÷î ìò ïôâä äìãä íàå .äáøä úåëåøà ïäùë ïäá ïúåà íéáéëùîå íéðôâä éâéøù íäéìò íéìãîå ,áøòå éúù íéâåøà íéð÷ åà íéöò
:ùã÷ àì òøæ íàå ,úåøåîæ åéìò ïéàù ô"òàå øúåîä úçú òåøæì øåñà.ycgd jld m`e:úåøéôéôàä ìë àìîå íéâéøù àéöåäå ïôâä ìãâù.xeq`òøæä

éñåä íà øúåîä úçú òøæðùéìò ùãçä êìäù øçàì íéúàî ó:ïä.wxq oli` lr otb dlcnd okeåðôâ éáâ ìò åìèáî íãàù éôì ,úåøéôéôà ïéãë åðéã
àéáäì øúåîå ïôâë éåä àìå åîöò éðôá áåùç ,åéìò úéìãåî ïôâä ïéàù øúåî åúåà åðôâ éáâ ìò åìèáî íãà ïéàù ìëàî ïìéà ìáà ,ïôâ åìåë åìéàë éåäå

:íùì òøæ

`xephxa yexit

למטה, השדה גבי על ומסככות כזו מדרגה על  נטועות העריס גפני
úà øöBáe õøàa ãîBò íà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÄÅÈÈÆÅÆ

Blkכל את ולבצור  השדה בשטח למטה לעמוד  יכול  הבוצר  אם – Ë
העריס, äãOaענבי  úBnà òaøà øñBà äæ éøä את שרואים – ÂÅÆÅÇÀÇÇÇÈÆ

סביבו  לזרוע אסור ולכן השדה, בשטח למטה נטוע הוא כאילו העריס
צד; לכל  אמות åàìארבע íàå העריס ענבי את לבצור יכול  שאינו – ÀÄÈ

בסולם, או  במדרגה שיעלה Bcâðkעד àlà øñBà Bðéà תחת – ÅÅÆÈÀÆÀ
אמות  ארבע בתוך  אפילו לזרוע מותר לו  חוצה אבל  בלבד, העריס

המדרגה. על נטועות והן  הואיל  הגפנים, עיקרי  dkld.של  okeéaøÇÄ
äâøãna úçàå õøàa úçà òèBpä óà :øîBà øæòéìà– ÁÄÆÆÅÇÇÅÇÇÇÈÈÆÀÇÇÇÇÀÅÈ

גפנים, של שורות שתי בנוטע אלא בעריס מדבר אינו  אליעזר  רבי

(סמוך במדרגה למעלה אחת ושורה ההר) (לרגלי  למטה אחת שורה
íéçôèלראשונה), äøNò õøàä ïî ääBáb íà המדרגה אם – ÄÀÈÄÈÈÆÂÈÈÀÈÄ

טפחים, עשרה dnòגבוהה úôøèöî dðéà שבמדרגה השורה אין  – ÅÈÄÀÈÆÆÄÈ
כרם, להיחשב כדי שורות שתי להיות שלמטה השורה עם מצטרפת

ששה  אלא ממנה הזרע את מרחיקים שאין יחידית כגפן דינן  אלא
åàìטפחים; íàå,טפחים עשרה גבוהה אינה המדרגה אם –éøä ÀÄÈÂÅ

dnò úôøèöî Bæ.אמות ארבע הרחקתן  ושיעור לכרם, –wqet oke ÄÀÈÆÆÄÈ
m"anxd.(ו ז , כלאים  (הל'

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úBøéôétà úö÷î ìò ïôbä úà äìãnä–"zexitit`" היינו ÇÇÀÆÆÇÆÆÇÄÀÈÇÄÀÈ¨

וכותב  הגפנים. ענפי עליהם שמודלים עמודים, גבי על סרוגים קנים
שלהן  והאשכולות השריגים והרי כברייתן , שגדלו "הגפנים הרמב"ם:

הנקראין  הן  בארץ, (עריסה)"mxk".מושלכין  מטה כמו  העושה אבל 
האשכולות  שיהיו כדי הארץ, מעל  גבוהה קנים) (סריגת שבכה כמו  או

אותה  על הארץ מעל הגפנים נוף והגביה עליה, נמשכין  והשריגים
נקרא זה הרי  אותו , והדלה בהם "qixr".המטה וכיוצא הקנים ואותם

הנקראים  הן  הגפן נוף את עליהן  והדלה שבכה או  מטה מהן שעשה
."zexitit`" גפן של זמורות (המגביה) שהמדלה ללמד  באה משנתנו ¨

האפיפירות, של חלק על  אותן ופורש  ìàיחידית òøæ àéáé àG ָÈÄÆÇÆ
øúBnä úçz שאין המקום שאר  תחת כלומר  האפיפירות, של – ÇÇÇÈָ

הגפן , שריגי  להתפשטות מיוחדות האפיפירות שכל  לפי  שריגים, ָעליו

הגפן. תחת אל  זרע מביא àéáäונמצא íà תחת שזרע לשם, זרע – ÄÅÄ
האפיפירות, ÷Lcמותר  àG,הכרם כלאי משום הזרע את אסר  לא – ָÄÅ

הגפן. סכך תחת הזרע ואין  Lãçäהואיל  Clä íàå הגפן שגדלה – ÀÄÄÅÆÈÈ
הזרע, על  וסככו האפיפירות מותר על החדשים שריגיה øeñàונמשכו ָÈ

לעקור. וצריך המותר  תחת שנזרע הזרע –äìãnä ïëå, הגפן את – ÀÅÇÇÀÆ
÷øñ ïìéà úö÷î ìò פירות עושה שאינו  אילן בדי  מקצת על – ÇÄÀÈÄÇÀÈ

שאדם  לפי  האילן, כל תחת לזרוע אסור ה), משנה להלן (כמפורש 
אפיפירות. מקצת על כמדלה דינו ולכן  הגפן , לגבי  סרק אילן  ָמבטל 

כאפיפירות, דינו אין לגפן, מבטלו אדם ואין הואיל מאכל , אילן ָאבל 
הבאה. במשנה להלן כמבואר

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zenai(oey`x meil)

izy eide ,df ly ezy` lr df mig` ipy e`a m` :epzpyna epipy
,ze`hg rax` mdn cg` lk aiig ,zecp eid oke ,zeig` miypd
zxaeq gxkdae .dcpe ,dy` zeg`e ,g` zy`e ,yi` zy` meyn
jkitl .milg mdipy zg` zaa mi`ad mixeqi` ipyy epzpyn
eig` oerny lr `id zxq`p ,ezy` lgx z` oae`x yciwy drya
el` mixeqi` ipy oky ,g` zy` meyn mbe yi` zy` meyn mb
lr lg llek xeqi`y ,dpynd zxaeq gxkda oke .zg` zaa milg
jk xg`e ,lgx z` oae`x yciw m` ok lre ,el mcwy xg` xeqi`
lr aiigzn `ed ixd ,[xeiv d`x] dzeg` d`l z` oerny yciw
zy` ly mipey`xd mixeqi`d oky .dy` zeg` meyn mb lgx
z` oerny yciwyk eli`e ,dcal lgx lr wx elg g` zy`e yi`
x`y exq`py jezne ,dizeig` x`y mb eilr exq`p dzeg`
gxkda oke .lgx lr mb df xeqi` lg ,dy` zeg` xeqi`a zeig`d
,el mcwy xg` xeqi` lr lg siqen xeqi`y ,dpynd zxaeq
zxq`p ,dcp dqxity ezy` zeg` `idy eig` zy` ok meyne
dze` exq` `l mincewd mixeqi`d lk oky .dcp xeqi`a mb eilr
`idy jezne ,dlra lr mb dxq`p dcp dqxityke ,dlra lr
xeqi`a eilr mb zxq`p `id ixd ,dlra lr dcp xeqi`a zxq`p

.df
:`xnbd zl`ey .epzpyn diepy in zhiya zxxan `xnbdïàîe©

`eddéì úéàc àpz éàäa xeqi` lr lg xeqi`y,ììBk øeqéà ©©¨§¦¥¦¥
éñBî øeqéàå,úçà úa øeqéàå ,ódaiyn .epzpyn diepy ezhiyay §¦¦§¦©©©

:`xnbd,áø øîà äãeäé áø øîàzhiya epizpynàéä øéàî éaø ¨©©§¨¨©©©¦¥¦¦
diepy.[ïðúã] (àéðúã)zezixka(:bi),Lémc`yúçà äìéëà ìëBà ¦§©¥¥£¦¨©©

,ãçà íLàå úBàhç òaøà äéìò áéiçåmc` `edy ote`aàîè §©¨¨¤¨©§©©¨§¨¨¤¨¨¥
ìëàLzifkå ,áìçdf algøúBð àeäalg `ede ,ezaxwd onf xary ¤¨©¥¤§¨

ïîdïéLc÷eîef dlik` dzide ,gafnl axwy [zepaxw ly-]íBéa ¦§¨¦§
.íéøetkäzlik` meyn ,ze`hg drax`a aiigzn `edy `vnp ©¦¦

meyne ,xzep zlik` meyne ,alg zlik` meyne ,d`neha miycw
iabl xf `ed odk s`y dlirn meyn cg` my`e ,mixetikd mei

.mixeni`äúéä íà ,øîBà øéàî éaøa ef dlik`e ,úaLdrya ©¦¥¦¥¦¨§¨©¨
algd z` lk`yåéôa BàéöBä,miaxd zeyxl cigid zeyxnáéiç ¦§¦©¨

.zaya d`ved zk`ln meyn ztqep z`hgBì eøîàiaxl minkg ¨§
df xeqi` ,xi`níMä ïî Bðéàmixeqi`d x`y llka ezepnl oi` - ¥¦©¥

dlik`d mvr lr lg epi` oky ,ef dlik`a mdilr miaiigzny
.d`vedd lr `l`

xeqi`a xeqi` lr lg xeqi` ezhiyly ,xi`n iax ixacn gkene
oky .zg` zaa milgy mixeqi` ipyae ,siqen xeqi`ae ,llek
xzen `ed oiicre ,dlik`a dalg xq`p dndad dxvepy dryn
,d`pda s` dlirn meyn algd xq`p ,dycwedy xg`le .d`pda
,ezlik` lr s` lg `ed ixd ez`pd lr dlirn xeqi` lgy jezne
,gafn zxhwdl s` xq`p ,xzep dyrpyke .siqen xeqi` oick
,ezlik` lr s` lg `ed ixd ezxhwd lr xzep xeqi` lgy jezne
zlik`a s` xq`p `ed ixd mc`d `nhpyke .siqen xeqi` oick
d`neha dlik` xeqi` eilr lg jk jezne ,miycw zekizg x`y
mixetikd mei qpkpyke .llek xeqi` oick ,ef alg zkizga s`
mixetikd mei xeqi` eilr lg jk jezne ,oileg zlik`a s` xq`p
xi`n iax siqedy jkne .llek xeqi` oick ,df alg zlik`a s`
mixeqi` ipy milg ezhiyly gken ,zay z`ved meyn mb aiigl
mdipy milg mixetikd mei xeqi`e zay xeqi` oky ,zg` zaa
lr lg xeqi`y zxaeqd epzpyny `vnp .meid zqipka zg` zaa

.xi`n iax zhiya diepy ,el` mipte` dyly lka xeqi`
:`xnbd zl`eyøéàî éaøåmiypd etlgzpyky epzpyna dpyy §©¦¥¦

,z`hg miycwnd mdilr miaiig ,dtegl ozqipk zryaàaélà©¦¨
ïàîc.ok dpy eizeaxn in zhiya ±øîàä ,òLBäé éaøc àaélà éà §©¦©¦¨§©¦§ª©¨¨©

zay zkqna ryedi iax(.flw)m`yäåöî øáãa äòèaygy - ¨¨¦§©¦§¨
,zewepiz ipy eiptl eidy oebk ,dxiar xare drhe devn miiwl
el etlgzpe ,zayd xg`l epnf ipyde zaya ezlin onf cg`d

,zaya zayd xg`l epnfy df z` lne ,dfa df mdipyøeèẗ
lkn ,llk devn dyrn dyr `l zn`d itly elit`e .z`hgn

itly xg`n mewns` ,ezhiyle .xeht devn dyery xaq ezerh
mdl oi` ,dtegl ozqipk zrya miypd mdl etlgzpy epzpyna
lr mi`a mdy exaq ixdy ,z`hga aiigzdl miycwnl

:`xnbd dwiqn .oi`eyip zevn oda miiwl evxe ,mdizeqex`àlà¤¨
ef dpyn dpy xi`n iaxøæòéìà éaøc àaélàxaerdy xaeqd ©¦¨§©¦¡¦¤¤

.z`hg aiig devn xaca drhy meyn dxiar
:xg` ote`a xi`n iax zhiy z` zyxtn `xnbd,àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨

íìBòìepzpyn z` xi`n iax dpy.òLBäé éaøc àaélàokyék §¨©¦¨§©¦§ª©¦
òLBäé éaø øîà÷éléî éðä ,'øeèt äåöî øáãa äòè'`weecéab ¨¨©©¦§ª©¨¨¦§©¦§¨¨¨¥¦¥©¥

úB÷Bðézmeyn ,dfa df etlgzpyìeäa Bpîæclenl cexh didy - ¦¦§©¨
drh okle ,epnf xeari `ly ick zaya ezlin onfy wepizd z`

.zayd xg` epnfy wepizd z` lneéàä ìáà`ae drhy ycwn £¨©
,exiag zy` lr,ìeäa Bpîæ ïéàc ïåékdevnl reaw onf oi` ixdy ¥¨§¥§©¨

,dilr `ay mcew ezy` `id ef ok` m` wecal eilr did ok lre ,ef
àì.z`hgn ryedi iax exht Ÿ

dnexz lke`d xfy ,epicia dkld :ef `zniwe` lr dywn `xnbd
zexitd xeriyk dizgz mixg` zexit yixtdl aiig ,bbeya

.odkl mpzile ,yneg ztqeza lk`yéøäålke`däîeøz,bbeya ©£¥§¨
,ìeäa Bpîæ ïéàc,dnexz zlik`l reaw onf oi` okyemewn lkn §¥§©¨

ezlik`a devn zeyrl xaqe drh m`øèt÷.ryedi iaxïðúc ¨¨©¦§©
zenexz zkqna(`"n g"t),äéäodkå ,äîeøúa ìëBàjk xg`òãBð ¨¨¥¦§¨§©

el,äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäLlkl xfk `edy llg `ed ixde ¤¤§¨¤£¨
,dnexz zlik`a xeq`e xacáéiçî øæòéìà éaøeze`,LîBçå ïø÷ ©¦¡¦¤¤§©¥¤¤§¤

,øèBt òLBäé éaøåmiiwl oiekzde xyk odk `edy xaqy meyn §©¦§ª©¥
devn xaca dreha ryedi iax xhety ixd .dnexz zlik` zevn

:`xnbd zvxzn .dniiwl leda epi`e ,reaw dpnf oi`yk mbàä̈
a àëä ,ééaà øa éáéa áø øîà ,dìò øîzéàlk`y llgäîeøúly ¦§©£¨¨©©¥©©©©¥¨¨§§¨

ung,ìeäa dpîæc ,ïðé÷ñò çñtä áøòadlke`ln akrzi m` oky §¤¤©¤©©§¦©¦§©¨¨
.dtxeyl jxhvi xeriad onf cr

jxca zyxtne ,epzpyn dzpyp in zhiya oecl zxfeg `xnbd
:zxg`,àîéà úéòa éàåiax zhiya epzpyn z` cinrdl jxev oi` §¦¨¥¥¨

lk `l` ,siqene lleka xeqi` lr lg xeqi`y xaeqd xi`n
xaecny meyn milg da epypy mixeqi`då .úçà úa øeqéàa`id §¦©©©§

elit` diepyïBòîL éaøc àaélàxaeqd(.al lirl)dfa elgy lky ©¦¨§©¦¦§
zg` zaay dcen `ed s` oky ,xeqi` lr lg xeqi` oi` df xg`

:`xnbd zl`ey .mixeqi` dnk milgeälek àîìLazy` xeqi` - ¦§¨¨§
,dy` zeg`e g` zy`e yi`eäì úçkLî,zg` zaa mlek elegiy ©§©©§

oebkcmig`d ipyeäðéeL[epin-]çéìL,miyp mdl ycwl cg` §©¦§¨¦©
eäðéà eeLå[zeig`d izy epine-]çéìL,oiyeciw oxear lawl cg` §©¦§¨¦©
çéìL òâôemig`dçéìLa,mdipy iyeciw z` el xqne zeig`d ¨©¨¦©§¨¦©

elge ,zg` zaa mig`d ipyl zeig`d izy eycwzpy `vnpe
.zg` zaa dy` zeg`e g` zy`e yi` zy` ixeqi` odilràlà¤¨

xeqi`dì úçkLî éëéä úBcðx`y mr zg` zaa legiy ¦¥¦©§©©¨
:`xnbd zvxzn .mixeqi`d,áø øîà íøîò áø øîàdpynd ¨©©©§¨¨©©

zxacnazeig`d eligzdy ote`úBòôBLdcp mcCBzîzpy §§¦
ìLøNò äL,miphw eid oiicre mipy b"i mig`l e`lny mcew ± §¨¨¨

cr ozii`x dkynpeøçàìmig`l e`lnyìLøNò äLdfe .elicbde §©©§¨¨¨
mrhd `edeäðéà éáeiçàìoky ,el` mixeqi` lka [mze` aiigl-] §¦©¥¦§

mdilr elg mixeqi`d lky `vnpe ,oiyper llka mpi` mzephwa
mc zeig`d ertyy xnel jixv oke .elicbdy dryn zg` zaa

CBzîd zpyøNò íéðLcr oz`neh dkynpe ,zephw ocera ozcill ¦§¥¨¨
øçàìodl e`lnyøNò íéðLmrhd `ed dfe .elicbde mipyéáeiçì §©©§¥¨¨§©¥
éäðéàmlek odilr elg ixdy ,el` mixeqi` lka [oze` aiigl-] ¦§¦

.elicbdy dryn ,zg` zaa
zg` lk dlrape zerha etlgedy miyp izy :epzpyna epipy

,dzxiag lralïúBà íéLéøôîick ,miycg dyly odilran ©§¦¦¨
elzi `le xfnn `ede lreadn clep m` miyp`l xaerd xkeiy

:`xnbd dywn .xyk `ede lradn clepyàäå,epicia `ed llk §¨
y,äðBLàø äàéáa úøaòúî äMà ïéàdxarzp `l i`cea ok m`e ¥¦¨¦§©¤¤§¦¨¦¨

:`xnbd zvxzn .ef dyxtda jxevd dne ,ef d`iaa lreadnøîà̈©
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רכז miwxt dyelya` cenr cl sc ± iriax wxtzenai
àðú éàä ïàîåxeqi`a oia ,llek ici lr oia ,xeqi` lr lg xeqi` dil zi`c ,oizipznc Ð

yciwyke .ze`hg rax` oiaiigy el` oebk ,zg` za ici lr oia ,siqenlgx z` oae`x

yi` zy`e g` zy` meyn oerny lr dxq`p dlgz,zg` za epiide Ðaiignwe`pz dil

x`y edleka oiyecw jpd dil ixq`c ebin ,d`l yciwe oerny xfg .ediiexz` ocic

inp dil ixq` ,dy` zeg` meyn `zeeg`

ab lr s`e ,dy` zeg` meyn eig` zy`a

oiicre .llek xeqi` epiide ,`niiwe dilr dxeq`c

ebin ,dcp dqxit .dlra oae`xl zxzen ef lgx

dcp meyn dlra iabl dlr xeqi` sqezi`cÐ

xeqi` ixd ,oerny iabl xeqi` inp da sqezi`

.siqenúåàèç òáøàlke`c d`neh meyn Ð

,alg meyne ,zxka sebd z`neha miycw

my`e .mixetkd mei meyne ,xzep meyne

.`ed xf mixeni` iabl odk elit`c ,zelirníà
'åë úáù äúéä`l mixetkd mei meyn la` Ð

aiign ied,d`ved`d`vede aexir oi` :xaqwc

.mixetkd meil`nl` .zezixka yxtn ikde

,`kd `dc ,edlek xi`n iaxl dil zi`

dxvepynoileg `ide ef dndadalg dxq`p Ð

sqez`c ebin ,dycwed .d`pda xzene dlik`a

[miycw] meyn algd lr d`pd xeqi`Ð

s`e ,zexf meyn dlik` xeqi` inp dia sqezi`

ebin ,xzep dil ded .dlik`a i`we xeq`c ab lr

xzep meyn gafnl xeqi` sqezi`csqezi` Ð

xeqi` meyn ixz jpd ixd ,xzep meyn odkl inp

xzen did eiykr cry df ,`nhp .siqen

ebin ,oda xq`p eiykre ycw xya zekizga

d`neh meyn zekizg x`ya xqzincxq`p Ð

ded .llek xeqi` epiide ,d`neh meyn efa inp

meyn oilega xqzinc ebin ,mixetkd mei dil

mixetkd meimei meyn miycwa inp xeq` Ð

dil aiigncne .llek xeqi` inp epiide ,mixetkd

zay z`ved meyn xi`n iaxdil zi` `nl` Ð

yciwykc ,liig zg` za xeqi`meidelgeilr

.zay xeqi`e mixetkd mei zlik` xeqi`éáøå
ïàîã àáéìà øéàîiax xaqc idp ,xnelk Ð

xeqi` `peeb i`dk edi` xi`n,xeqi` lr lg

`yil devn xacl oiekzn `wc `kid edin

xi`n iaxl dil `xiaq eizeaxn o`nk ,dy`

devn dyr `le devn xaca drha?`ail` i`

ryedi iaxcwxta ,zay zkqna xeht xn`d Ð

mzd `ipzc ,(`,flw) "dlinc xfril` iax"

lenl cg` ,zewepiz ipy el eidy in :`xnba

drh inp epiidc ,zaya zaya cg` ly z` lne gkye ,zaya cg`a lenl cg`e zaya

epnf ribd `l oiicry ,devn dyr `le devn xaca.ryedi iax xhet ÐåðîæãìåäáÐ

.epnf xeari `ly ick ,zay ly z` lenl cexh didyàëä ìáàepnf oi` ,oi`eyp iab Ð

.wcinl dil dede ,devnl reaw onf oi`c ,ledaìåäá åðîæ çñôä áøòá äîåøú`ly Ð

.sxyzàîéà úéòáéàåoerny iaxl elit` `l` ,`id xi`n iax e`l oizipzn dlek Ð

elgc oebke ,icen `kd lwinc.zg` zaa edlekåäðéà ååùãcg` gily oig`d ipy Ð

z` jiledl.oiyecw lawl cg` gily eyr ode ,zeig` izyl oiyecwdçéìùá çéìù òâôå
Ðelge.dy` zeg`e ,g` zy` xeqi`e ,yi` zy` xeqi` ,df lr dfe df lr df cgiàìà

äì úçëùî éöî éëéä úåãðoiyecw mr zg` zaa Ð?df zecpl encw oiyecw i`micw zecp i`e .liige zecp iz` `l eze ,encw g` zy`e dy` zeg`e yi` zy` ixd Ðiz` `l ez Ð

.liige `pixg` xeqi`áø éá éøîà íøîò áø øîàzerteya ,zg` za xeqi`a ze`hg dxyr yy dl zgkyn Ð.dxyr yly xg`l ,milrad zcill dpy dxyr yly jeznéáåéçéàì
åäðéàelgy ,mixkfd aiigl ick df mrh :xnelk Ðjdac ,zg` zaa odilr olek.oiyper llkl ez` `neiéäðéà éáåéçéàì øùò íéðù øçàì øùò íéðù êåúîållkl d`a dy`dy Ð

dxyr mizy za oiyper,cg` meie dpyxkfdeixyza cg`a mixkfd eclepy dl zgkyne .cg` meie dxyr ylylzeawpdedxyr mizy mlyin cg` meiae ,d`ad dpyl ixyza cg`a

zeawpldxyr yly ody.mixkflexqneeligzde .mixkfl dxyr rax` zpya cg` meie ,zeawpl opira dxyr yly zpya cg` meic ,milecb oiyrp odyk zxgnd meil elegiy oiyecw

zecpdy ab lr s`e .xgnl cr dcill dxyr mizy seqa zerteymcwe`vnp ,zevn ipa opi`y itl ,oda mixeq` el` `le ,zevn llka opi`y itl ,el`l zexeq` od eid `l Ðoiyecwd

dkygyk mdilr lg zecp yper xeqi`eoiyecwdy .mixkfl dxyr rax` zpy `idy ,zeawpl dxyr yly ly dpyd y`xencw zecpde,ozelcbloielze,elcbiyk legl oicneredryae

zqitze dcp zqixt mvnvl xyt` i`c ,zertey hwp ikdle .olek elg zg`.ozephwa zg` dry encw ok m` `l` ,zg` drya oiyecwïééåä ïéúøúå ïéúìúiaxk oizipzn `dc Ð

.(`,eh) zezixk zkqnae (`,av) onwl ,d`iae d`ia lk lr aiig :xn`c dil opirnye ,lirl opinwe` xfril`çëå çë ìë ìò:`ipz ikd mzde ,(`,av) "dy`d" wxta onwl ,d`ia ly Ð

dilr `ae xfg ,dilr `azg` mlrda ze`ia izy` aiignc xfril` iaxl dil opirnyc oeike .xfril` iax ixac ,zg` lk lr aiig Ðdnk zg` d`iaa inp dil zrny jgxk lr Ð

,oiaeiggke gk lkcded i` la` .`cg `l` iaiigin eed `l inp ze`ia izyae .od zg` mlrda olekc meyn zg` `l` aiign `lc `ed opaxle .`id dnvr ipta d`ia ly d`pd Ð

gk oia dricigklzkqnae (a,ci) zereaya opzck ,cge cg lk` aiign ded Ðzeixedcin yxite ,iz`nhp el dxn`e dxedhd mr ynyn did :(e),ez`iak el d`pd ez`iviy ,aiig Ð

zewlgn ze`ia xn`c xfril` iaxlezegek inp dil zi` Ð.`l eze dxyr yy `iig iax ipz ikide ,lirl `pniwe` xfril` iaxk oizipzne .oiwlgn
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íà'ek e`ivede zay dzido`kn wcwcl dvx (`,ci zezixk) "el exn`" wxta Ð

dedc ,'ek zay dzid m` hwpnl jixhvi`cn ,mixetkd meil d`vede aexir oi`c

e`ived m`e :ipzinl dilÐwiqne .aiigÐiyet`le ,mixetkd meil d`vede aexir yic

iaeig xi`n iax aiyg ikide :xn`z m`e .mixetkd meie zay meyn aiige ,zay hwp iaeig

lv` df oipr dn ?dlik`c iaeig icda d`ved

dk`ln dyr m` xnel leki did ok enkc !df

zryac meyn :wgvi epiax xne`e !aiig zaya

izk`c ab lr s` ,d`ved aeig inp iz` drila

xn`ck .ozgpd `id ef ozrilac meyn ,gp `l

izy `ived :(`,t zay) "oii `ivend" wxta `ax

jldn `edyk oazke zeize`Ðozaizkc ,aiig

.ozgpd `id ef

åàéöåäåaiig eitaxn`c `de Ð

eita `ivend :(`,av) "ripvnd"a

mi`ivend jxck `ived `ly ,xeht ewtxnae

Ðd`ved jxc xity ied dlik` xac icina

za xeqi` `kd `ki`c qxhpewd yxit .jka

zlik` xeqi` eilr lg meid yciwykc ,zg`

epiaxl `iywe .zay z`ved xeqi`e mixetkd mei

?xeqi` lr lg xeqi`l df oipr dnc :wgvi

xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nl elit`c

zg` zaa elit`Ð`nlr ilekl lg `kd

d`vede dlik` dyri elit`e ,df xg` dfa elit`

mixetkd meie zay elg elit`e ,df xg` dfa

zay zk`ln xeqi` liayay ,df xg` dfa

dlgz `ed m`Ðmei zlik` xeqi` rpni `l

zngn df xq`p `l oiicry ,eixg` legl mixetkd

xeqi`c :wgvi iax xn`e !`kti` oke ,zayd

xeqi`e zayc d`ved xeqi` epiid zg` zaa

zay hwpc ,ziyixtck ,mixetkd meic d`ved

.iaeig iyet`läòèxeht devn xacam`e Ð

(`,ar) "mixac el`" wxta migqta `de :xn`z

cg` ,zewepiz izya ediizbelt xi`n iax iwen

xhtc ,zaya cg`a lenl cg`e zaya lenl

zaya zaya cg` ly lne mcwyk ryedi iax

zay dpzpc meyn ,devn dyr `lc ab lr s`

,zewepiz izya la` .cg` wepiz lv` zegcl

mcwe ,zay axra lenl cg`e zaya lenl cg`

ln zay axr lye zay axra zay ly lne

zayaÐmeyn ,devn dyrc ab lr s` ,aiig

miyp izy iab inp `kde .zegcl dpzp `lc

Ð:xnel yie !zegcl dexr dpzip `lc ,aiigl

meyn `l` ,`zlin `ilz digca `l mzdc

inp `kde .ea drehe ,zaya lenl el yiy wepiza cixhcÐ.ezy`a dreh ixd

áøòá'ek gqtd`nrhe ,dcear ixwi` dnexz zlik`c meyn xninl ivn ded Ð

"dvxz eici lrete" aizkc meyn ryedi iaxcÐel`" wxt xn`ck ,millg elit`

.(a,ar migqt) "mixacøåñéàáoerny iaxc `ail`e zg` zaxity iz`e Ð

axlc (my) "mixac el`" wxta dil zi` oerny iaxc .ryedi iaxk elit`ryedi i

devn dyr `le devn xaca drhÐ.aiigêåúîdyly xg`l xyr dyly

edpi` iaeigi`l xyrzecpc ,zg` zaa ied `lc :dywe .qxhpewd zqxib ok Ð
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רכח
miwxt dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtzenai

äðåùàø äàéáá àøáòéà øîú àäåxrc onwl xn`ck ,dcedin Ðokxck `ly ope`e

.eynyòáöàáäëòéîdgzte ,d`ia mcew Ð.ze`ia izyk dil eede ,geztìëúåëòåî
éáø úéá ìùÐzexiynd,odizerav`a odileza.ony xnzùãç äòáøàå íéøùò ìëÐ

wepizy.wpeiõåçáî äøåæå íéðôáî ùã,xarzz `ly ick Ðlenbze.zenie ,dpa z`

ïðåàå øò äùòîë àìàgzt xnz ,`nl` Ð

.dl did geztäúåà[xy`] (ik) dy`e" Ð

,"mina evgxe rxf zaky dze` yi` akyi

.`ed `herin "dze`"äìëì èøô`ira `lc Ð

yxtnck ,dpey`x d`ia z`neh meyn dliah

.onwl `nrhïåä.mkg my Ðäìë éèéùëú ìò
wxye lgk Ðleahz m`e ,dipt lr zpzepy

mexiari.mindäàéáî úøáòúî äùà ïéàù éôì
äðåùàøoi`c ,dia opixw "rxf zaky" `le Ð

"rxf zaky"n `herin ,edine .rixfdl ie`x`l

`ed rixfdl ie`x mewn i`de li`ed ,`wtp

`l inp rxf zakya rbep meyne .dipy d`iaa

,`inhin,d`nhn `l mixzqd zia z`nehc

`ed oke ,d`iaa `id aezkd zxfby `l`

.(a,`n) dcp zkqnaäàøòäì`ly Ð,rixfd

zqpkd xn`c o`nl i` ,dwiyp xn`c o`nl i`

.dxhräëøãë àìùäàøòäåà÷ôð òøæ úáëùî
d`xrd ,rxf mewn epi` dkxck `ly Ðe`l Ð

ediiexz jkld .rxf o`k oi`c ,`ed rxf zaky

"rxf zaky"n.ihrninàãñç áø úáìezy` Ð

.`axcêéøúáàzidyy Ðxg` mipy xyr

.ded `ng xa inxe ,oey`xd jilraìàåîù øîà
ïìåëå.elrapy miypd Ðïéúîäì úåëéøöÐ

ueg ,oz`ia xg` miycg dyly `ypdln

mzqc ab lr s`e ,dphw zxxgeyne zxeibn

od zepef dgtye zeixkpexfb `l Ðdphwa opax

.melk zxxgeyne zxeib zliah xg` oizndl

dphw zxeibn ueg l`eny xn`wcnellkn Ð

xn`wc olekcza dphwc ,i`w inp zephw`

za e`lc ab lr s`e .oizndl dkixv l`xyi

oey`x ly erxf oia dpgad o`k oi`e ,`id mipa

ipy ly erxfl.dlecb meyn opax da xefb Ð

éàîáå.`nw dlran `wtp Ðøîàä ïåàéîá éà
àéòá àìã ìàåîùÐ,ipezn`xfbinl `kilc

.oe`ina z`vei ,dlecb oi`c dlecb meyn
åøæâå

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

.melk ohw dyrn oi`c ,licbiy cr gily zeyrl `le ycwl leki oi`y dlgz eilr lg

zerteya qxb "milgb iab lr xya" xtqa la` ,ok mipencw mixtq lkac :mz epiax xne`e

ez`e ,d`ial `ifg cg` meie mipy yly xg`lc ,edpi` iaeigi`l yly xg`l yly jezn

elra m`e .edpi` iaeigi`l dxyr mizy xg`l dxyr mizy jezne .iliige ixeqi` edlek

oiae ,ze`hg dxyr yy `ki` zElcba olekyk©§

e`l zertey ef `qxibl oiae qxhpewd zqxibl

zqxible .mizpia dlah `le dz`xy `l` ,`wec

cr dlah `le yly jeza dz`xy mz epiax

.dxyr mizy xg`làìåope`e xr dyrnk

dkxck `ly mzd eli`cynyl xeq`c rnyn Ð

(a,k) mixcpc ipy wxtac ,dnize .dkxck `ly

dil dxn`e iaxc dinwl `iz`c `idd :xn`

dxezd ,iza :dl xn` ,ektde el izkxr ogley

ektde .ikd `zkldc wiqne .el jzxizdÐepiid

xn`py ,jka zxrhvny itl ,dkxck `ly

dze` dpiry "dprie dze` akyie" :(cl ziy`xa)

(`l my) "izepa z` dprz m`" oke .dkxck `ly

dhnl `ede dlrnl `id ektd i`c .okxck `ly

Ðrax` wxt" wxta oke .jk lr zlaew dzid `l

ezy` lr `ad ixkp :xn` (a,gp oixcdpq) "zezin

dkxck `lyÐicin `ki` in :jixte .dzin aiig

`l i`d epiide ?aiigin ixkpe aiigin `l l`xyic

xeqi` `ki` i`c .ixy l`xyiac epiid aiign

l`xyiaÐozxdf`c ,dzin ixkpa aiignc `gip

epiax xne`e !mixac x`ye lfba enk ozzin `id ef

oeikc ,ixyc ,rxf z`ved `la ixiin mzdc :wgvi

.ope`e xr dyrnk ied `l rxf zzgyd `kilc

xr dyrnk aeyg `lc :wgvi epiax xn` cer

zeyrl libxe ,rxf zigydl oiekznyk `l` ope`e

lr `al de`zne ,`nlra i`xw`a la` .cinz ok

dkxck `ly ezy`Ðmixcpa opixn`ck ,ixy

,dyri ezy`a zeyrl dvex mc`y dn lk :(a,k)

dvx ,civd on bce ,gahd on `ad xyal lynÐ

,ilv elke`dvxÐdvx ,lyean elke`Ð.wely

äøåúädlk ihiykz lr dqgleti `ly Ð

heltz cenrzy cinc ab lr s` dipt lrn wxy

leahl jxhvzeÐdqg dxezdy `nip mewn lkn

mcew jen ozzy e` ,cenrz `ly onf lk

.heltz `ly ick ,cenrzy

éàúòãi`ed jlrmeyn :mz epiax xn` Ð

`aac `nw wxtc `caer `idd

ediieexz :`cqg ax za dxn`c ,(a,ai) `xza

itl .dz`eap miiwzzy dtvn dzide ,`piraw

,el `ypil dxgi` zxg` dy` `axl didy

.el dtvn dzid ikd elit`eøîàl`eny

'ek zekixv oleke"ulegd"a opzc miyp lk` Ð

.i`w (a,an) `xnba mzd `ziixaae (`,`n zenai)

ìáàoizndl dkixv l`xyi za dphwÐ

xyi za dphwc zepf opixfbcla` .dlecb eh` l`

?o`nk xn`c l`enye :xn`z m`e .l`xyi za eh` `l` `xiq` `le ,onwl xn`ck ,dytp `xhpin ixeibi`l dzrcc oeik dteb dlecbc ,dlecb zxeib eh` xfbnl jiiy `l dphw zxeiba

l`xyi za dphwa `nlyaÐxaq o`nk ,zxeiba `l` .zepfa oicd `edc l`eny xaqwe ,dlecb eh` oi`eyipa dphw dtecxc `ziixaa (a,an zenai) "ulegd"a xfbc ,xi`n iaxk dl xaq

dcedi iaxk i` ?dlÐaexa `kdc it lr s`e .dcedi iax ixac ,miycg dyly oizndl zekixv ,mipy yly zepa lr zexizi ,'ek dgtyde zxeibd :jenqa `ipzck ,xefbl dphw zxeib elit`

iqei iaxk i`e .mixtqd lka dl opiqxb (`,fl zeaezk) "zexrp el`" wxta ,mipy yly zepa lr zexizi opiqxb `l mixtqÐdlecb zxeiba elit` ixy iqei iaxc ,ixzyz inp dlecb elit`

l`xyi za dphwa dcedi iax xfb `l dtecxc `ziixaa `dc ,dcedi iaxcn dketd l`eny zxaqc :cere .iqei iaxk xn`c `ed 'opixn` dlecb ixyc l`enyc `pyil jci`a `dc .cin `ypil

`le iqei iax dtecxc `ziixaa iqxbc mixtql ,edine .xfb `l zxeibae xfb l`xyi za dphwac :`kti` l`enye ,yly zepa lr zexizi :ipzwck ,dphwa elit` xfb zxeibae ,oi`eyipa elit`

dcedi iaxÐdphwa la` ,dcedi iax xq` `wec dlecbae .dizil `ztqezae ,zexizi oizrnya opiqxb `lc :wgvi epiax xne`e .'d zxfra yxtp inp onwle .xity iz`Ðiaxk l`enye ,ixy

.zxeiba dil `xiaq dcedi

ïúðoizndl dkixv hb dl!dtecxc `ziixa` eizexifba xi`n iaxk dkld l`eny wiqtc ,(a,q zeaezk) "it lr s`" wxta `pnif `cg l`eny dxn` `d :odk dyn epiax ad dywd Ð

,`pipz edlek :mzd dlr jixtc `de .(a,w) zeaezka "dpnl`" seqa `kdc l`enyc dizlin xwire ,zp`nn meyn `l` `kd jixhvi` `l l`enyc dizlin xwirc :wgvi epiax xne`e

opz `lc ,dil jixhvi` miycg dyly oizndl dkixv :ipyneÐ,oizndl dkixv oi`c ,zp`nn meyn `l` jixhvi` `l dteb `id la` .dil jixhvi` miycg dylyc oic :eyexit ikd
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zenai(oey`x meil)

àäåepivn(gl ziy`xa)yäðBLàø äàéáa øîzdlrapyàøaòéà §¨¨¨§¦¨¦¨¦©§¨
oiicr ope` zzin xg`l dcedi dilr `ay drya oky ,[dxarzp-]

.gxfe uxta epnn dxarzp ok it lr s`e ,dleza dziddéì øîà̈©¥
,ongp axäëòî òaöàa øîz,dcedil dlrapy mcew dileza z` ¨¨§¤§©¥£¨

.epnn xarzdl dlki ok lrecixdìL úBëòBî ìk ,÷çöé éaø øîà ©¨©©¦¦§¨¨£¤
éaø úéaodizerav`a odileza z` zexiyn eidy,øîz`xwp did ¥©¦¨¨

.dòaöàa äëònL øîz íL ìò ,øîz ïîL àø÷ð änìå ,ïîL§¨§¨¨¦§¨§¨¨¨©¥¨¨¤¥£¨§¤§¨¨
dlrapy iptl dleza xnz dzidy okzi ji` :`xnbd dywn

,drav`a jrnl dkixv dzidy cr dcedilïðBàå øò eåä àäå§¨£¥§¨
:`xnbd zvxzn .dcedil dlrapy mcew mdl dlrapyïðBàå øò¥§¨

ïkøãë àlL eLnLdkriny cry `vnpe ,mileza mewna `ly ¦§¤Ÿ§©§¨
.dleza dzid oiicr drav`a

:`xnbd dywn aey,éáéúéîixde ,okxck `ly ope`e xr eyny ike ¥¦¥
,`ziixaa epipyLãç äòaøàå íéøNò ìk`idy dcliy xg`l ¨¤§¦§©§¨¨Ÿ¤

`ed dilr `a dlrayk ixd ,dpa z` mda dwipníéðôaî Lc̈¦¦§¦
äøBæåerxf z`,õeçaîwipdl wiqtdl gxkeze xarzz `ly ick §¤¦©

jezne ,wpeil aeh epi`e algd xkrp xeaird ici lr oky ,dpa z`
.zenl lelr `ed jkBì eøîà .øæòéìà éaø éøácokzi ji` ,minkg ¦§¥©¦¡¦¤¤¨§

miyrnk dyerd `lde ,dfd xack xizdläNòîk àlà Bðéà eìlä©¨¥¤¨§©£¥
ïðBàå øòixd .dzin ypera jk lr eyprpe ,mrxf ezigydy ¥§¨

`ly ick uegan exfy `l` ,mileza mewna ope`e xr eyniyy
mdn xarzz.xnz

mewn lkne ,mkxck `ly ope`e xr eyny mlerl :`xnbd zvxzn
`ed ixd uegan dxefe miptan ycdy minkg exn`kznbec §

å ,ïðBàå øò äNòîok`ïðBàå øò äNòîk àì.`ed ynnkznbec ©£¥¥§¨§Ÿ§©£¥¥§¨§
ïðBàå øò äNòîezigyd mdy enk erxf z` zigyny meyn ,`ed ©£¥¥§¨
enk ,mrxf z`áéúëc(h gl ziy`xa)ope`aúLà ìà àa íà äéäå' ¦§¦§¨¨¦¨¤¥¤

å .'äöøà úçLå åéçàmle`ïðBàå øò äNòîk àì,`ed ynneléàc ¨¦§¦¥©§¨§Ÿ§©£¥¥§¨§¦
íúäeyniyy ici lr mrxf z` ezigyd ope`e xra,äkøãë àlL ¨¨¤Ÿ§©§¨

àëäåynyn `ed,dkøãkdxefy ici lr erxf z` zigyny `l` §¨¨§©§¨
.uegan

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbdàîìLa¦§¨¨
y dnïðBàdnn exewn erxf zigydàlà ,'äöøà úçLå' déa áéúëc ¨¦§¦¥§¦¥©§¨¤¨

ïìðî øò:`xnbd daiyn .erxf zigydy,÷çöé øa ïîçð áø øîà ¥§¨¨¨©©©§¨©¦§¨
meynáéúëcope`a(i gl my)'dUr xW` 'd ipirA rxIeíb úîiå ¦§¦©¥©§¥¥£¤¨¨©¨¤©
.'Búày ,rnyn 'mb' oeylneúî äúéî äúBàa àeä óàope` s`y - Ÿ©§¨¦¨¥

ok m` .dzin xr lr dxfbp dzngny dxiar dze` meyn yprp
.ok dyr xr s` erxf z` zgiy ope`y myk

nbd zl`ey:`xïðBà àîìLaerxf zigydíeMîm`y rciy ¦§¨¨¨¦
xnz epnn xarzz'òøfä äéäé Bì àl'(h gl my)zy` dzid oky . Ÿ¦§¤©¨©

mail clepd oade ,meail eiptl dltpe mipa `la zny xr eig`
xn`py ,znd g`d my lr iexw dnaidn(e dk mixac)xFkAd dide'§¨¨©§

.'zOd eig` mW lr mEwi clY xW`éëä ãáò àîòè éàî øò àlà £¤¥¥¨©¥¨¦©¥¤¨¥©©§¨£©¨¥
xr ok dyr :`xnbd daiyn .erxf z` zigydløaòúú àlL éãk§¥¤Ÿ¦§©¥

.déôé Léçëéå§©§¦¨§¨
dpi`y dpey`x d`iaa xn`py sqep oica dpc epiptly `ziixad

:xeairl die`x,ïðaø eðzxn`p(gi eh `xwie)Wi` aMWi xW` dX`e' ¨©¨¨§¦¨£¤¦§©¦
s`y o`kne ,'axrd cr E`nhe miOa Evgxe ,rxf zakW DzŸ̀¨¦§©¨©§¨£©©¦§¨§©¨¨¤
xn`py dnne .d`ia ici lr rxf zaky z`neha z`nhp dy`d

'dúBà',hrnl yiälëì èøt.dpey`xd dz`iaa z`nhp dpi`y ¨§¨§©¨
,íéøîBà íéîëçå .äãeäé éaø éøác,hrnl `a 'dze`'ì èøtdy` ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦§¨§

dlrapy,dkøãë àlL.ef d`iaa z`nhp dpi`yïBä déì øîà ¤Ÿ§©§¨¨©¥
[mkg my-]äãeäé éaø øáñ à÷ àîéì ,ïîçð áøì ïîçð áøc déøa§¥§©©§¨§©©§¨¥¨¨¨©©¦§¨

y meyn d`iaa z`nhp dpi` dlkyälë éèéLëz ìò äñç äøBzä©¨¨¨©©§¦¥©¨
dz`nehl leahl jxhvz m`e ,dzteg meia mda dhywzpy

.ceai`l eklie dilry wxyde lgkd z` mind exiaridéì øîà̈©¥
`ed enrh `l` ,dcedi iax ly enrh `ed df `l ,ongp axéôì§¦

,äðBLàø äàéaî úøaòúî äMà ïéàL,'dze`'n dcedi iax hrnne ¤¥¦¨¦§©¤¤¦¦¨¦¨
xarzdl die`x `id ok m` `l` dy`d z` d`nhn d`ia oi`y

.ef d`ian

:`xnbd zl`eyéâìtéî÷ éàîadaiyn .dcedi iaxe minkg §©¨¦©§¥
:`xnbdéøáñ ïðaøDz` Wi` aMWi xW` dX`e' xn`py dnny ©¨¨¨§¥§¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨

'òøæ úáëL,hrnl yiäàøòäì èøtdpi`y [d`ia zligzl-] ¦§©¨©§¨§©£¨¨
xn`py dnne .drxfd da oi` oky ,d`nhn'dúBà'hrnl yièøt ¨§¨

ìd`iadkøãë àlLepi`y mewna `idy itl ,d`nhn dpi`y §¤Ÿ§©§¨
d`ia epnn hrnl ick xzein aezk oi` mzhiyle .drxfdl ie`x

.d`nhn `id s` ok lre ,dpey`xåeli`,øáñ äãeäé éaød`ia oia §©¦§¨¨©
e dkøãë àlLoiaà÷ôð 'òøæ úáëL'î ,äàøòäopi`y [zecnlp-] ¤Ÿ§©§¨©£¨¨¦¦§©¨©©§¨

rixfdl die`x d`ia `weecy el` zeaizn rnyn oky ,ze`nhn
zaiz zxzein dzrne .drxfdl zeie`x opi` el` ze`iae ,d`nhn

'dúBà'dpnn hrnl,älëì èøtdz`iaa z`nhp dpi`y ¨§¨§©¨
.dpnn xarzdl die`x dpi`y itl dpey`xd

:xeairl die`x dpi`y dy` ly sqep ote` d`ian `xnbdàúà ék¦£¨
ïéáø,l`xyi ux`l laanøîàmyaìk ,ïðçBé éaødy`äúäML ©¦¨©©¦¨¨¨¤¨£¨
øçàn dyxbzp e` dpnl`zdyíéðL øNò dìòadlrap `le ©©©§¨¤¤¨¦

,el` mipya mc` meylåjk xg`áø øîà .úãìBé dðéà áeL ,úàOð §¦¥¥¨¤¤¨©©
eðL àì ,ïîçð,zclei dpi` mipy xyr xg`lyàlàote`aïéàL ©§¨Ÿ¨¤¨¤¥

dzòcel` mipyaìáà .àNpäìa mipy oze`a did m`dzòc ©§¨§¦¨¥£¨©§¨
,àNpäì`id ixdúøaòúî.okn xg`l s` §¦¨¥¦§©¤¤

`cqg ax ly eza :ongp ax ly eixack dyrn d`ian `xnbd
xyrn xzei xearke ,epnn dpnl`zpe `ng xa inxl d`eyp dzid

.epnn dxarzpe `axl d`yip mipyì àáø déì øîàezy`áø úá ¨©¥¨¨§©©
éøúaà ïðaø éðpøî à÷ ,àcñçCzipfy jixg` mippxn minkg - ¦§¨¨§©§¥©¨¨©¨§¦

.ipnn zxarzp ji` ok `l m`y ,dpnl` ziidy mipy xyr oze`a
déì äøîà,ezy`éàåä Cìò éàzòc àðàizrc dzid df onf jeza ± ¨§¨¥£¨©§©£¨£©

ax ixack `ede .jnn izxarzp okle ,jl izpznde jl `ypdl
xyr xg`l s` zxarzn `id ixd `ypdl dzrca did m`y ongp

.mipy
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàéäädy`dén÷ì àéúàc ©¦§©§¨§©¥

,óñBé áøceíéðL øNò éìòa øçà éúéäL àðà ,éaø ,Bì äøîà §©¥¨§¨©¦£¨¨¦¦©©©§¦¤¤¨¦
iz`yipedì øîà .ézãìéå,sqei axéøác ìò æòì éàéöBz ìà ,éza §¨©§¦¨©¨¦¦©¦¦©©©¦§¥

íéîëçzenn mipy xyr xg`l zxarzn dy`d oi`y exn`y £¨¦
.dlra,déì äøîàok`ézìòáð éøëðì.el` mipy xyr jeza ¨§¨¥§¨§¦¦§©§¦

dtegl ozqipk zryae miyp izy eyciwy mipy ,epzpyna epipy
cr miycg dyly oizndl miypd zekixv ,mdizeyp etlged

:odilral exfgiyïleëå ,ìàeîL øîà,elrapy miypd lk - ¨©§¥§¨
ìL ïézîäì úBëéøöíéLãç äLexarzp `ny ,mixg`l e`ypiy cr §¦§©§¦§¨¢¨¦

.dxarzp inn rcp `l epizni `l m`e oey`xdnúøBibî õeçdphw ¦¦¤
äpè÷ úøøçeLîeopi`y ,cg` meie mipy dxyr mizy zan zegt §§¤¤§©¨

xg`l cin `ypdl zexzen `l` ,miycg dyly oizndl zekixv
yie ,od zepef zwfga dgtye zxeib mzqy elit`e .oxexgye ozexib
dilr zelecb od m`e ,exxgzype exiibzpy mcew elrapy zelzlo

opi`y zephwa mewn lkn ,xen`d mrhdn miycg dyly oizndl
.df yyg bdep oi` xeairl zeie`x

zxxgeyne zxeib `weecy ,rnyn l`eny ixacn :`xnbd zwiicn
,oizndl dkixv dpi` dphwìàøNé úa äpè÷ ìáàdlrapyäëéøö £¨§©¨©¦§¨¥§¦¨

ìL ïézîäìíéLãç äLyeygl oi`y s`e .xg`l `ypzy cr §©§¦§¨¢¨¦
ick zephwd lr mb exfb mewn lkn ,xeair za dpi` oky xaerl

:`xnbd zxxan .zelecbd z` s` xizdl e`eai `lyéàîáelr ± §©
.oizndl zekixv l`xyi zepa zephwy l`eny xn` ote` dfi`éà¦

opaxc oi`eyipa oey`xl d`eyp dzidy dphwa epic z` xn`
epnn d`viec ìàeîL øîàäå ,ïeàéîaoe`ina z`veidàéòa àì §¥§¨¨©§¥§Ÿ¨£¨

.miycg dyly oizndléàålr d`yipy dphw lr epic z` xn` §¦
dlran d`vie `ziixe`c oi`eyipa dia` icidøîàä ,èâa`ld-] §¥¨©§¨

[xn` xakìàeîLdf oic,ìàeîL øîàc .àðîéæ àãçd`yipy dphw §¥£¨¦§¨§¨©§¥
e opaxc oi`eyipa dlralìL ïézîäì äëéøö dðéà ,Bá äðàéîäL ¥£¨¥¨§¦¨§©§¦§¨

íéLãçe dia` ici lr d`yip m` la` ,xg`l `ypdl ickadì ïúð ¢¨¦¨©¨
dlraìL ïézîäì äëéøö ,èb.íéLãç äLjxved recn ok m`e ¥§¦¨§©§¦§¨¢¨¦

:`xnbd dwiqn .df oic eprinydle xefgl l`enyàlàz` xn` ¤¨
dlrapy dphw lr epic,úeðæa¦§
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miwxt dyelyaa cenr cl sc ± iriax wxtzenai
äðåùàø äàéáá àøáòéà øîú àäåxrc onwl xn`ck ,dcedin Ðokxck `ly ope`e

.eynyòáöàáäëòéîdgzte ,d`ia mcew Ð.ze`ia izyk dil eede ,geztìëúåëòåî
éáø úéá ìùÐzexiynd,odizerav`a odileza.ony xnzùãç äòáøàå íéøùò ìëÐ

wepizy.wpeiõåçáî äøåæå íéðôáî ùã,xarzz `ly ick Ðlenbze.zenie ,dpa z`

ïðåàå øò äùòîë àìàgzt xnz ,`nl` Ð

.dl did geztäúåà[xy`] (ik) dy`e" Ð

,"mina evgxe rxf zaky dze` yi` akyi

.`ed `herin "dze`"äìëì èøô`ira `lc Ð

yxtnck ,dpey`x d`ia z`neh meyn dliah

.onwl `nrhïåä.mkg my Ðäìë éèéùëú ìò
wxye lgk Ðleahz m`e ,dipt lr zpzepy

mexiari.mindäàéáî úøáòúî äùà ïéàù éôì
äðåùàøoi`c ,dia opixw "rxf zaky" `le Ð

"rxf zaky"n `herin ,edine .rixfdl ie`x`l

`ed rixfdl ie`x mewn i`de li`ed ,`wtp

`l inp rxf zakya rbep meyne .dipy d`iaa

,`inhin,d`nhn `l mixzqd zia z`nehc

`ed oke ,d`iaa `id aezkd zxfby `l`

.(a,`n) dcp zkqnaäàøòäì`ly Ð,rixfd

zqpkd xn`c o`nl i` ,dwiyp xn`c o`nl i`

.dxhräëøãë àìùäàøòäåà÷ôð òøæ úáëùî
d`xrd ,rxf mewn epi` dkxck `ly Ðe`l Ð

ediiexz jkld .rxf o`k oi`c ,`ed rxf zaky

"rxf zaky"n.ihrninàãñç áø úáìezy` Ð

.`axcêéøúáàzidyy Ðxg` mipy xyr

.ded `ng xa inxe ,oey`xd jilraìàåîù øîà
ïìåëå.elrapy miypd Ðïéúîäì úåëéøöÐ

ueg ,oz`ia xg` miycg dyly `ypdln

mzqc ab lr s`e ,dphw zxxgeyne zxeibn

od zepef dgtye zeixkpexfb `l Ðdphwa opax

.melk zxxgeyne zxeib zliah xg` oizndl

dphw zxeibn ueg l`eny xn`wcnellkn Ð

xn`wc olekcza dphwc ,i`w inp zephw`

za e`lc ab lr s`e .oizndl dkixv l`xyi

oey`x ly erxf oia dpgad o`k oi`e ,`id mipa

ipy ly erxfl.dlecb meyn opax da xefb Ð

éàîáå.`nw dlran `wtp Ðøîàä ïåàéîá éà
àéòá àìã ìàåîùÐ,ipezn`xfbinl `kilc

.oe`ina z`vei ,dlecb oi`c dlecb meyn
åøæâå
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.melk ohw dyrn oi`c ,licbiy cr gily zeyrl `le ycwl leki oi`y dlgz eilr lg

zerteya qxb "milgb iab lr xya" xtqa la` ,ok mipencw mixtq lkac :mz epiax xne`e

ez`e ,d`ial `ifg cg` meie mipy yly xg`lc ,edpi` iaeigi`l yly xg`l yly jezn

elra m`e .edpi` iaeigi`l dxyr mizy xg`l dxyr mizy jezne .iliige ixeqi` edlek

oiae ,ze`hg dxyr yy `ki` zElcba olekyk©§

e`l zertey ef `qxibl oiae qxhpewd zqxibl

zqxible .mizpia dlah `le dz`xy `l` ,`wec

cr dlah `le yly jeza dz`xy mz epiax

.dxyr mizy xg`làìåope`e xr dyrnk

dkxck `ly mzd eli`cynyl xeq`c rnyn Ð

(a,k) mixcpc ipy wxtac ,dnize .dkxck `ly

dil dxn`e iaxc dinwl `iz`c `idd :xn`

dxezd ,iza :dl xn` ,ektde el izkxr ogley

ektde .ikd `zkldc wiqne .el jzxizdÐepiid

xn`py ,jka zxrhvny itl ,dkxck `ly

dze` dpiry "dprie dze` akyie" :(cl ziy`xa)

(`l my) "izepa z` dprz m`" oke .dkxck `ly

dhnl `ede dlrnl `id ektd i`c .okxck `ly

Ðrax` wxt" wxta oke .jk lr zlaew dzid `l

ezy` lr `ad ixkp :xn` (a,gp oixcdpq) "zezin

dkxck `lyÐicin `ki` in :jixte .dzin aiig

`l i`d epiide ?aiigin ixkpe aiigin `l l`xyic

xeqi` `ki` i`c .ixy l`xyiac epiid aiign

l`xyiaÐozxdf`c ,dzin ixkpa aiignc `gip

epiax xne`e !mixac x`ye lfba enk ozzin `id ef

oeikc ,ixyc ,rxf z`ved `la ixiin mzdc :wgvi

.ope`e xr dyrnk ied `l rxf zzgyd `kilc

xr dyrnk aeyg `lc :wgvi epiax xn` cer

zeyrl libxe ,rxf zigydl oiekznyk `l` ope`e

lr `al de`zne ,`nlra i`xw`a la` .cinz ok

dkxck `ly ezy`Ðmixcpa opixn`ck ,ixy

,dyri ezy`a zeyrl dvex mc`y dn lk :(a,k)

dvx ,civd on bce ,gahd on `ad xyal lynÐ

,ilv elke`dvxÐdvx ,lyean elke`Ð.wely

äøåúädlk ihiykz lr dqgleti `ly Ð

heltz cenrzy cinc ab lr s` dipt lrn wxy

leahl jxhvzeÐdqg dxezdy `nip mewn lkn

mcew jen ozzy e` ,cenrz `ly onf lk

.heltz `ly ick ,cenrzy

éàúòãi`ed jlrmeyn :mz epiax xn` Ð

`aac `nw wxtc `caer `idd

ediieexz :`cqg ax za dxn`c ,(a,ai) `xza

itl .dz`eap miiwzzy dtvn dzide ,`piraw

,el `ypil dxgi` zxg` dy` `axl didy

.el dtvn dzid ikd elit`eøîàl`eny

'ek zekixv oleke"ulegd"a opzc miyp lk` Ð

.i`w (a,an) `xnba mzd `ziixaae (`,`n zenai)

ìáàoizndl dkixv l`xyi za dphwÐ

xyi za dphwc zepf opixfbcla` .dlecb eh` l`

?o`nk xn`c l`enye :xn`z m`e .l`xyi za eh` `l` `xiq` `le ,onwl xn`ck ,dytp `xhpin ixeibi`l dzrcc oeik dteb dlecbc ,dlecb zxeib eh` xfbnl jiiy `l dphw zxeiba

l`xyi za dphwa `nlyaÐxaq o`nk ,zxeiba `l` .zepfa oicd `edc l`eny xaqwe ,dlecb eh` oi`eyipa dphw dtecxc `ziixaa (a,an zenai) "ulegd"a xfbc ,xi`n iaxk dl xaq

dcedi iaxk i` ?dlÐaexa `kdc it lr s`e .dcedi iax ixac ,miycg dyly oizndl zekixv ,mipy yly zepa lr zexizi ,'ek dgtyde zxeibd :jenqa `ipzck ,xefbl dphw zxeib elit`

iqei iaxk i`e .mixtqd lka dl opiqxb (`,fl zeaezk) "zexrp el`" wxta ,mipy yly zepa lr zexizi opiqxb `l mixtqÐdlecb zxeiba elit` ixy iqei iaxc ,ixzyz inp dlecb elit`

l`xyi za dphwa dcedi iax xfb `l dtecxc `ziixaa `dc ,dcedi iaxcn dketd l`eny zxaqc :cere .iqei iaxk xn`c `ed 'opixn` dlecb ixyc l`enyc `pyil jci`a `dc .cin `ypil

`le iqei iax dtecxc `ziixaa iqxbc mixtql ,edine .xfb `l zxeibae xfb l`xyi za dphwac :`kti` l`enye ,yly zepa lr zexizi :ipzwck ,dphwa elit` xfb zxeibae ,oi`eyipa elit`

dcedi iaxÐdphwa la` ,dcedi iax xq` `wec dlecbae .dizil `ztqezae ,zexizi oizrnya opiqxb `lc :wgvi epiax xne`e .'d zxfra yxtp inp onwle .xity iz`Ðiaxk l`enye ,ixy

.zxeiba dil `xiaq dcedi

ïúðoizndl dkixv hb dl!dtecxc `ziixa` eizexifba xi`n iaxk dkld l`eny wiqtc ,(a,q zeaezk) "it lr s`" wxta `pnif `cg l`eny dxn` `d :odk dyn epiax ad dywd Ð

,`pipz edlek :mzd dlr jixtc `de .(a,w) zeaezka "dpnl`" seqa `kdc l`enyc dizlin xwire ,zp`nn meyn `l` `kd jixhvi` `l l`enyc dizlin xwirc :wgvi epiax xne`e

opz `lc ,dil jixhvi` miycg dyly oizndl dkixv :ipyneÐ,oizndl dkixv oi`c ,zp`nn meyn `l` jixhvi` `l dteb `id la` .dil jixhvi` miycg dylyc oic :eyexit ikd

.ziyixtck
ueg
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øîz :déì øîà !àøaòéà äðBLàø äàéáa øîz àäå§¨¨¨§¦¨¦¨¦©§¨£©¥¨¨
ìL úBëòBî ìk :÷çöé éaø øîàc .äëòî òaöàa§¤§©¨£¨§¨©©¦¦§¨¨£¤
íL ìò ?øîz ïîL àø÷ð änìå ,ïîL øîz éaø úéa¥©¦¨¨§¨§¨¨¦§¨§¨¨¨©¥
ïðBàå øò !ïðBàå øò eåä àäå .dòaöàa äëònL øîz̈¨¤¨£¨§¤§¨¨§¨¨¥§¨¥§¨
äòaøàå íéøNò ìk :éáéúéî .ïkøãk àlL eLnL¦§¤Ÿ§©§¨¥¦¥¨¤§¦§©§¨¨
.øæòéìà éaø éøác ,õeçaî äøBæå íéðôaî Lc LãçŸ¤¨¦¦§¦§¤¦©¦§¥©¦¡¦¤¤
äNòîk !ïðBàå øò äNòîk àlà Bðéà eìlä :Bì eøîà̈§©¨¥¤¨§©£¥¥§¨§©£¥
¯ ïðBàå øò äNòîk .ïðBàå øò äNòîk àìå ,ïðBàå øò¥§¨§Ÿ§©£¥¥§¨§©£¥¥§¨
,"äöøà úçLå åéçà úLà ìà àa íà äéäå" :áéúëc¦§¦§¨¨¦¨¤¥¤¨¦§¦¥©§¨
,dkøãk àlL ¯ íúä eléàc ,ïðBàå øò äNòîk àìå§Ÿ§©£¥¥§¨§¦¨¨¤Ÿ§©§¨
úçLå" :déa áéúëc ¯ ïðBà àîìLa .dkøãk ¯ àëäå§¨¨§©§¨¦§¨¨¨¦§¦¥§¦¥
,÷çöé øa ïîçð áø øîà ?ïìðî øò àlà ,"äöøà©§¨¤¨¥§¨©¨©©©§¨©¦§¨

úBà íb úîiå" :áéúëc.úî äúéî BúBàa àeä óà ,"B ¦§¦©¨¤©©§¦¨¥
øò àlà ,"òøfä äéäé Bì àì" íeMî ¯ ïðBà àîìLa¦§¨¨¨¦Ÿ¦§¤©¤©¤¨¥

àîòè éàî.déôé Léçëéå øaòúz àlL éãk ?éëä ãáò ©©£¨£©¨¦§¥¤Ÿ¦§©¥§©§¦¨§¨
ïðaø eðz.äãeäé éaø éøác ,älëì èøt "dúBà" : ¨©¨©¨§¨§©¨¦§¥©¦§¨

åíéøîBà íéîëçì èøt :ïBä déì øîà .dkøãk àlL ©£¨¦§¦§¨§¤Ÿ§©§¨£©¥
äãeäé éaø øáñ à÷ àîéì :ïîçð áøì ïîçð áøc déøa§¥§©©§¨§©©§¨¥¨¨¨©©¦§¨
ïéàL éôì :déì øîà ?älë éèéLëz ìò äñç äøBzä©¨¨¨©©§¦¥©¨£©¥§¦¤¥
?éâìtéî÷ éàîa .äðBLàø äàéaî úøaòúî äMà¦¨¦§©¤¤¦¦¨¦¨§©¨¦©§¦
"dúBà" ,äàøòäì èøt "òøæ úáëL" :éøáñ ïðaø©¨©¨§¦¦§©¤©§¨§©£¨¨¨

ì èøtdkøãk àlL :øáñ äãeäé éaøå .dkøãk àlL §¨§¤Ÿ§©§¨§©¦§¨¨©¤Ÿ§©§¨
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øîà .úãìBé dðéà áeL ¯ úàOðå íéðL øNò dìòa©£¨¤¤¨¦§¦¥¥¨¤¤£©
ìáà ,àNpäì dzòc ïéàL àlà eðL àì :ïîçð áø©©§¨Ÿ¨¤¨¤¥©§¨§¦¨¥£¨
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ìL ïézîäì úBëéøö ïleëå :ìàeîL øîà .ézìòáð.äpè÷ úøøçeLîe úøBibî õeç ,íéLãç äL ¦§©§¦¨©§¥§¨§¦§©§¦§¨¢¨¦¦¦¤§§¤¤§©¨
ìL ïézîäì äëéøö ¯ ìàøNé úa äpè÷ ìáàøîàäå ¯ ïeàéîa éà ?éàîáe .íéLãç äL £¨§©¨©¦§¨¥§¦¨§©§¦§¨¢¨¦§©¦§¥§¨¨©

dðéà ¯ Ba äðàéî :ìàeîL øîàc .àðîéæ àãç ìàeîL døîàä ¯ èâa éàå .àéòa àìc ìàeîL§¥§¨¨£¨§¦§¥¨£¨¨§¥£¨¦§¨§¨©§¥¥£¨¥¨
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zenai(ipy meil)

ïðaø eøæâåaäpè÷xeair za dpi`y elit` dzpify,äìBãb íeMî §¨§©¨¨§©¨¦§¨
yiy dlecba s` xizdl e`eai ,cin `ypdl dphwl xizp m` oky

.xeair yyg da
:`xnbd dywnïðéøæb éîeaäpè÷dzpifyïðzäå ,äìBãb íeMî ¦©§¦©§©¨¦§¨§¨§©

lk `ae dtegl ozqipk zrya miypd etlgzp m`y ,epzpyna
dyly odilran miypd z` yixtdl jixv ,exiag zy` lr cg`

la` ,leqt rxfl xyk rxf oia oigadl ick miycgeéä íàoze` ¦¨
miypãiî ïúBà ïéøéæçî ãìéì úBéeàø ïðéàL úBpè÷ixd .odilral §©¤¥¨§¥¥©§¦¦¨¦¨

:`xnbd zvxzn .dlecb meyn dphwd lr exfb `lyìcéb áø øîà̈©©¦©
,áø øîàdlral cin zxfeg dphwy dpyna epipyy dnúàøBä ¨©©¨©

.äúéä äòL̈¨¨§¨
:df uexiz lr `xnbd ddnzéàåäc ììkîdyrn dfk did ike - ¦§¨©£©

didy dyrn df oi` `ld ,dry z`xeda edexizde minkg inia
`id dweqt dkld `l`z`xed ef dzid `l ok` :`xnbd zvxzn .

,ynn dryàlàdf oicäúéä äòL úàøBäks`y ,da oixfeb oi`y ¤¨§¨©¨¨¨§¨
etlgzpy zephw mewn lkn ,oizndl zekixv epfy zephwd lky

.oizndl zekixv opi` dtegl ozqipk zryaåy meyn `edóeléç §¦
xac `ed df,çéëL àì.zelecb meyn zephwd lr ea exfb `l okle Ÿ§¦©

dphwa ea exfb ok lre ,giky xac `ed `nlra zepf dyrn la`
.dlecb meyn

:l`eny ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîà àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨§¥
ïlek ,ìàeîL øîà ,dì[elrapy miypd lk-]ïézîäì úBëéøö ¨¨©§¥¨§¦§©§¦

ìLíéLãç äL,odilral e`ypiy cr.äìBãb úøøçeLîe úøBibî õeç §Ÿ¨¢¨¦¦¦¤§§¤¤§¨
zxeibn ueg' xn`y l`eny ixacn rnyn :`xnbd zwiicn
xaecn 'oizndl zekixv olek' xn`y dn s`y ,'dlecb zxxgeyne

,zelecba `weecäpè÷ [ìáà]`id m` elit` ,dlrapyìàøNé úa £¨§©¨©¦§¨¥
ìL ïézîäì äëéøö dðéàíéLãç äL.dlrapy mein ¥¨§¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦

:`xnbd zl`eyéàîaza dphwy l`eny xaeq ote` dfi`a - §©
.xg`l `ypdl ick oizndl dkixv dpi` l`xyiéàd`viyk ¦

dlran ef dphwaìàeîL døîàä ,ïeàéîdf oicl,àðîéæ àãçitk §¥¨©§¨§¥£¨¦§¨
e .exn`le xefgl jxved recne ,jenqa `aeiyéàdlran d`viyk ¦

èâa,ok xn`àéòác ìàeîL øîà÷ àäoizndl dkixv `idy - §¥¨¨¨©§¥§¨£¨
.miycg dyly,ìàeîL øîàcm`Bá äðàéîd`eypd dphw ezy` §¨©§¥¥£¨

,opaxcn elìL ïézîäì äëéøö dðéàíéLãç äL.xg`l `ypdl ick ¥¨§¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦
e dxezd on el d`eyp dzid m`eìL ïézîäì äëéøö ,èb dì ïúðäL ¨©¨¥§¦¨§©§¦§Ÿ¨

.íéLãç:`xnbd daiynàlàdphwa mixen` l`eny ixac ¢¨¦¤¨
dlrapyå ,úeðæay meyn ,dlecb meyn dilr exfb `läpè÷a úeðæ ¦§§§¦§©¨

,çéëL àì.giky epi`y xac lr minkg exfb `le Ÿ§¦©
:`xnbd dywnúøøçeLîe úøBibzelecbøBæâéì ,úeðæ eäa çéëLc ¦¤§§¤¤§§¦©§§¦§

m`d xaera xkip didiy ick ,miycg dyly epizniy oda
odl xizd recne ,dxiibzpy xg`l e` dzeieba ea dxarzd
:`xnbd zvxzn .miycg dyly oizndl `la `ypdl l`eny

l`enyk øîàc àeäixacéñBé éaø.`ziixaaúøBibä ,àéðúc §¨©§©¦¥§©§¨©¦¤
ïézîäì úBëéøö ,eøøçzLpLå eøéibúpLå ecôpL äçôMäå äéeáMäå§©§¨§©¦§¨¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§§¦§©§¦

ìLíéLãç äL.e`ypiy cräãeäé éaø éøác.la`øézî éñBé éaø §Ÿ¨¢¨¦¦§¥©¦§¨©¦¥©¦
odl.ãiî àNpéìå ñøàéì¥¨¥§¦¨¥¦¨

:iqei iax ly enrh z` zyxtn `xnbdéaøc àîòè éàî ,äaø øîà̈©©¨©©§¨§©¦
,éñBéc meynøáñ÷lkyäMàyCBîa úLnLî äpæîzgpwn ± ¥¨¨©¦¨§©¨§©¤¤§

rxfd z` jx xaca.øaòúú àlL éãk`ny yeygl oi`y xg`ne §¥¤Ÿ¦§©¥
.miycg dyly oizndl zekixv opi` ,zepf z`ian exarzp

:dax ly eyexit z` dgec iia`ééaà déì øîà,daxlàîìLa ¨©¥©©¥¦§¨¨
úøBibn ,jena zynyndLôð äøhðî éøeibéàì dzòãc ïåék± ¦¤¥¨§©§¨§¦©¥§©§¨©§¨

iptl xeairn dnvr z` zxney `id xiibzdl dzrcay meyny
,zxiibznyäMeã÷a òøæpL òøæ ïéa ïéçáäì éãkea dxarzpy §¥§©§¦¥¤©¤¦§©¦§¨

,dzexib xg`läMeã÷a àlL òøæpL òøæ ïéáe.dzeiba ea dxarzpy ¥¤©¤¦§©¤Ÿ¦§¨

okeéîð äçôLå äéeáL,jena zeynyn recn oaencixdéòîL §¨§¦§¨©¥§¨§¥
eäééønîmicner mdy i`ayd e` oec`d odilran od zerney ± ¦¨©§

,exxgylåokleäééLôð éøhðîick xeairn onvr z` zexney - §§©§¥©§©§
.dyecwa rxfp okn xg`l ea exarziy xaerdy zrcl elkeiy

àlàd dgtyúàöBéme`zt,ïéòå ïLaokl mcew zrcei dpi`y ¤¨¥§¥§©¦
,xxgzydl dcizr `idydì úçkLî éëéäoikdl gxhz dnl ± ¥¦©§©©¨

.jen dlàîéz éëåok`y ,xn`z m`e -ìkxexgyc`aàìénî §¦¥¨¨§¦¥¨
me`zt rztaäãBîeaéñBé éaøoizndl zxxgeynd dkixvy ¤©¦¥

,miycg dyly[àéðúäå] (ïðúäå)l`xyi za ,`ziixaaäñeðà §¨©§¨£¨
ìL ïézîäì äëéøö äzeôîeíéLãç äL.`ypzy créaø éøác §¨§¦¨§©§¦§Ÿ¨¢¨¦¦§¥©¦

.äãeäéla`øézî éñBé éaøodl.ãiî àNpéìå ñøàéìxaeqy ixd §¨©¦¥©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨
lra lradl dcizr `idy drci `ly dqep` s`y iqei iax
dyly oizndl dkixv dpi` ,jen dnvrl dpikd `le ,dgxk
dxarzd `ny df ote`a yyeg iqei iax oi` recn ,dywe .miycg

.xaerd xkei `le
:xg` ote`a iqei iax ly enrh z` yxtn iia`,ééaà øîà àlàiax ¤¨¨©©©¥

opi` dxxgzypy dgtye zictpy dieaye zxeiby xaeq iqei
lky meyn ,oizndl zekixväMàyúëtäúî äpæîxg`l cin ¦¨§©¨¦§©¤¤
ick rxfd z` `ivedl d`iad,øaòúú àlLda yeygl oi` ok lre ¤Ÿ¦§©¥

.qpe`d xg`l cin zktdzn dqep` s` df mrhne ,dxarzd `ny
elit`e ,df mrhn oizndl dkixv dpi` oire oya z`veid s`e
mewn lkn ,xxgzydl dcizr `idy d`iad zrya zrcei dpi`y
ixd ,jtdzzy ici lr xeairdn rpndl dleki `id lwpay xg`n

.xarzdl dvex dpi` dpfny dy` lky itl ,ok dyer `idCãéàå§¦¨
mewn lkn ,zktdzn dpfny dy`y s`y ,xaeq dcedi iaxe -

,äôé äôé äëtäúð àì ànL ïðéLééçlre ,ef d`ian dxarzd `nye ©§¦©¤¨Ÿ¦§©§¨¨¤¨¤
.miycg dyly oizndl dkixv `id ok

:epzpyna epipyeéä íàåetlgzpy miypd,'åë úBðäkelqtp §¦¨Ÿ£
,rnyn dpynd ixacn :`xnbd dywn .dpedklïéà úBðäk± Ÿ£¦

eli`e ,odilral zexq`p mipdk zepa `weecúéìàøNéza-] ¦§§¥¦
[l`xyiàì`l` ,`ed ok `l ixde .ef d`iaa odkd dlral zxq`p Ÿ

zvxzn .dlra lr zxq`p dqp`py odkl d`eypd l`xyi za mb
m`' mewnae ,dpedkl zexq`p mipdk zepa `weec e`l ok` :`xnbd

'zepdk eidàîéàdpyna qexbl yi -.'íéðäk éLð eéä íà'm`y ¥¨¦¨§¥Ÿ£¦
ze`oiae odk zepa eidy oia ,mipdkl ze`eyp eid etlgedy miyp o

.odilral exq`p l`xyi zepa eidy
`weec ike :ef `qxib lr mb dywn `xnbdïéà íéðäk éLðelqtp - §¥Ÿ£¦¦

eli`e ,dpedkd oníéìàøNé éLðeqp`pyàì.dpedkd on elqtp §¥¦§§¥¦Ÿ
ïéðééòì eäðéøäðàå ,úLL áø ïì øîà àúléî àä ,íøîò áø øîàäå§¨¨©©©§¨¨¦§¨¨©¨©¥¤§©§£¦§§©§¦

ïéúéðúnîjke ,dpynn eixacl di`x e`iada epipir z` xi`de - ¦©§¦¦
,epl xn`,dìòáì úøzenL ét ìò óà ,äñðàpL ìàøNé úLàlkn ¥¤¦§¨¥¤¤¤§¨©©¦¤¤¤§©§¨

mewnäìeñt`idäpeäëì.dlra zeniy xg`l odkl `ypdln - §¨¦§¨
oldl dpynn eixacl di`x `iade(:bp)e` zeixrdn zg` lr `ad ,

dlqt ,oevxa oia qpe`a oia ,cifna oia bbeya oia ,zeleqtd
.df llka l`xyi ly yi` zy` s`e ,dpedkl

:dpey`xd `qxibk qexbl daye da zxfeg `xnbdéëä ,àáø øîà̈©¨¨¨¥
øîà÷,epzpyn `pzeéä íàel` miypúBðäk,[mipdk zepa-] ¨¨©¦¨Ÿ£

eid elit`ìàøNéì úBàeNðodilra lr oze` zxqe` zepfd oi`y §§¦§¨¥
mewn lkn ,zeqep`k od ixde zerha xfl elrapy meynïî eìñôð¦§§¦

eäééLð éác äîeøzä,odilra ezny xg`l odia` zia znexzn - ©§¨§¥§©§
l`xyid dlra zny odk za oick dnexza lek`l zexfeg opi`e
elqtp zxk xeqi` z`iaa elrapy xg`n oky ,rxf epnn dl oi`e

.mlerl dpedkl
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רלי miwxt dyelya` cenr dl sc ± iriax wxtzenai
'åëå äðè÷ ïðáø åøæâå.`giky `lc meyn ,xefb `l dphw zxeib iabe Ðéàåäã ììëîÐ

minkg inia rxi` dfk dyrn ike :dinza?eyciwy mipy `de.dyrn ipz `le ,ipzw

äúéä äòù úàøåäë àìà`n ,da opixfb `lc ,dzid `le Ð`nrh i.giky `l selig Ð

äìåãâ úøøçåùîå úøåéâî õåçzekixvc llkn ,dlecb ueg i`da ipzwcn Ðoizndl

xn`wc.ixiinw zelecba Ðúøøçåùîå úøåéâ
øåæâì úåðæ åäá àçéëùã äìåãâick ,epizniy Ð

rxfl dyecwa `ly rxfpy rxf oia oigadl

rxfpy.dyecwaéñåé éáøë øîàã àåä`lc Ð

dpfn dy`c ,`nrh yxtnc .xfbzktdznick

l`eny xfb zil`xyia ,edine .xarzz `ly

iqei iaxk xaq `le ,zxarzny oi`eyp eh` zepf

,dzetne dqep`a onwl xn`ck ,eda xfb `lc

meyn zixkpay zepf xefb `l zxeiba la`

oeik ,d`eyp zxeib elit`c .zixkpac oi`eyp

ixeibi`l dzrccoigadl ick ,inp zktdzn Ð

.onwlck dyecwa `ly rxfl dyecw rxf oia

äùôð àøèðî.dl onefne ,dcda jen `ihnne Ð

ïéòå ïùá äàöåé àìàzrci zed `lc Ð

`l ,xxgzydl dcizrc `xwirn`gxhin

.dcda jen iiez`l `xdcfneäúåôîå äñåðàÐ

.jen dl oi`e ,`ed `linn qpe` ixde .zil`xyi

úëôäúîs`e Ð`kil inp oire oya d`vei

jetidc oeikc ,jxtnl `zydoi`e dl `ed lw

gxeh eadpi` dpfn dy` lkc ,`id zktdzn Ð

.xarzdl dvexúåðäë.mipdk zepa Ð

àì úéìàøùé,`id odk zy`e li`ed :dinza Ð

odk dlral dxeq` inp l`xyi za elit`!éùð
íéðäëzy`c ,odl elqtp mipdk odilra m` Ð

.dlral dxeq` dqp`py odkàì íéìàøùé éùð
mil`xyi el` ly mdilra m` ike :dinza Ð

`l in Ðelqtindpedkl inp?el` ezeni m`y

.mipdkl e`ypi `l Ð'åë íøîò áø øîàäå
ïéúéðúîî ïéðééòì åäðéøäðàå`iad :xnelk Ð

di`x epl`ad"a onwl dpyn dze`e .epzpynn

.(`,ep) "eznai lrìò óà äñðàðù ìàøùé úùà
äìòáì úøúåîù éôÐ`ide"n"dytzp `l

xacna)ikd elit` ,zxzen dytzp `d ,(dÐ

.dlra zeni m` dpedkl dleqtúåðäë åéä íà
`lc .l`xyil ze`eyp elit`e ,mipdk zepa Ð

zepf i`d ipdn.odilral oxq`läîåøúî åìñôð
åäééùð éáãdl oi` rxfe dlra zeni m`y ÐÐ

dl liqtc ,dixerpk dia` zia l` day dpi`

"lecb odkl dpnl`"a onwl `ipzck ,zepf i`d

diel zpdk :(`,gq)zil`xyiexb dilr `ay

`nrh silie ,'ek ipenrzae"ndidz ik odk

dl leqtl dlrapy oeik ,"xf yi`l.dlqt Ð

:opiazenc ab lr s`eleqtl dlrap `ni`e

zezixk iaiig?jpd ,aizk "didz ik" :opipyne

`l zezixk iaiigc zepf `nl` ,diied eda zi`c

dnexz zlik`n liqtmzd `piziin xcd `d Ð

"dyexbe dpnl` didz ik" :`pixg` `xwÐ

oiyexibe zepnl` el oi`y care izek ihernl

`eddne ,da,zezixk iaiig ol `wtp inp `xw

iaiig `le zezixk iaiig `ni`e :ikd opikxt `xwirne .da oiyexibe zepnl` el oi` `dc

.oie`l
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õåçdlecb zxxgeyn dgtye zxeibnxb jkitl :(`,an zenai) "ulegd"a `ipzc `de Ð

miycg dyly oizndl oikixv zxeibeÐ`l `ny yiigc ,`iz` dcedi iaxk

,oizndl oikixv zxeibe xb jkitl :xn`w ikde ,iqei iaxk elit` ,inp i` .dti dti dktdzp

llk dytp `xhpin `lc :wlgl yic ,wgvi epiax xne` cere .dktdzp `le dlrapy reci m`

Ðeze`n rxfd lky oeik ,dlra mr zxiibznyk

dlran rxfpy rxf oia oigadl zyyeg oi`e yi`

.dyecwa rxfp `lyl dyecwa df

úøåéâxefbl `gikyc zxxgeyne:yexit Ð

`le .oizndl zekixv eidiy xefbl

ipyn ded `l `dnc ,xn`w l`xyi za eh` xefbl

.icinäùàzktdzn dpfnzxeib oke Ð

d`vei la` .ixeibi`l dzrcc oeik ,zxxgeyne

oire oyaÐ.iqei iax da dcenúåðäëoi`

`l zil`xyi:opzc `d iab ,(`,`p) zeaezkae Ð

.ikd wiic `l ,jizpicnl jizpixcd` zpdkae

iyp `ni` ipyn ikc meyn ,`kd `wec `l`

mipdkÐiyp :izixg` `kxit dil zi` izk`

mipdkÐyp ,oi`mil`xyi iÐ.`l

óàdpedkl dleqt dlral zxzenyyxit Ð

ik odk zae" meyn oizrnyc `nrh :qxhpewa

yi` za"nc d`xp wgvi epiaxle ."xf yi`l didz

zezixk iaiig lke yi` zy` opirny `l "odk

dlv` xf ied `lc meyn ,oiyecw ici lr zexq`pd

zenai) "eznai lr `ad"a rnyn ikde .`xwirn

dilr `ae dqp`py odk zy` :`ax xn`wc (a,ep

Ðodk za"n i`e .d`neh meyne dpef meyn dwel

ok m` ,yi` zy` inp opirny "xf yi`l didz ik

zexeq` inp dpedklc ,`xw i`dn inp dwel `di

`lc (a,gq) "dpnl`" wxta onwlc xnege lwn

`zln ielib `l` ,oicd on dxdf` mzd dl aiyg

:xn`wcn zvw ok rnyn inp ikde .`ed `nlra

dlral zxzeny it lr s`Ði`e .dpedkl dleqt

odk zac `xwn dleqtÐoia wlgl oi`c ,`hiyt

opireny`l `z` dteb `id i`e .oevxl qpe`

ici lrc zezixk iaiiga odk zac `xw jiiyc

`lc ab lr s` ,zexfnn eda jiiyc oeik ,oiyecw

`xwirn dlv` xf iedÐikd opirnyil ok m`

`xw i`da jiiy `lc eprci `linne `icda

x`yan ith yi` zy`a oevxl qpe` oia ibeltl

dleqtc d`xp wgvi epiaxl `l` .[dpedk ileqt]

`ad"a xn`ck ,dpefe d`neh mrhn dpedkd on

lkc mzd xn`c `pyille .(a,ep my) "eznai lr

dpef `ixwin `l qpe`aÐmeyn dpedkl dleqt

oeik :wgvi epiaxl dyw ,edine .`cixb d`neh

dlrapy l`xyi zy`` d`neh aiyg `lc

dytzp `d ,"dytzp `l `ide" :aizkc ,qpe`a

llkac ?dpedkl dleqt i`n` ,ok m` ,zxzen

,dpedk mbe dnexze lreae lra ied d`neh xeqi`

dlral ixy ikeÐxn`e !dpedkl inp ixzyz

ixiin `l "dytzp `l"c `xw `eddc :wgvi epiax

zi` `nw d`nhpc ,`cixb lrac d`neha `l`

.l`xyia qpe` ixy lra oiprle ,lral inwe`l ol

xeqi` dpin ol `wtpc ,`xza d`nhpe la`

dpedke dnexzÐxeq`l yie ,l`xyi zy`l odk zy` oia .oevxl qpe` oia da biltn `l

qpe`a elit`c odk zy`a ogky`c oeikc .oipr lkaÐdxeq`Ðqpe` oia wlgl epl oi`

dia aizk `lc ab lr s` lrea iab ,edine .l`xyi zy`a elit` dpedke dnexz oiprl oevxl

.lread lr dxq`p `lc `ed `xaqc ,l`xyi zy`a oevxl qpe` oia wlgl yi "dytzp `l"

za"c `xwn dnexzl dpef dleqt oi` wgvi epiax yexit itle .lrad lr dxq`pyk `l`

dllg icda `xw dillkc mrhn `ny `l` ,"odkÐa,cn my) "ulegd" wxtae ,dllg enk dnexzl dleqt.dfn wgvi epiax azk ("`kd" ligznd xeaic
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äpè÷ ïðéøæb éîe ¯ .äìBãb íeMî äpè÷ ïðaø eøæâå§¨§©¨©§©¨¦§¨¦¨§¦©§©¨
úBéeàø ïðéàL úBpè÷ eéä íà :ïðúäå ?äìBãb íeMî¦§¨§¨§©¦¨§©¤¥¨§
:áø øîà ìcéb áø øîà !ãiî ïúBà ïéøéæçî ¯ ãìéì¥¥©£¦¦¨¦¨¨©©¦¥¨©©
úàøBäk àlà !?éàåäc ììkî .äúéä äòL úàøBä¨©¨¨¨§¨¦§¨©£©¤¨§¨©
éøîà àðéøçà àðMéì .çéëL àì óeléçå ,äúéä äòL̈¨¨§¨§¦¨§¦©¦¨¨©£¦¨¨§¦

ìL ïézîäì úBëéøö ïlek :ìàeîL øîà ,dìäL ¨¨©§¥¨§¦§©§¦§¨
äpè÷ [ìáà] .äìBãb úøøçeLîe úøBibî õeç ,íéLãç¢¨¦¦¦¤§§¤¤§¨£¨§©¨

ìL ïézîäì äëéøö dðéà ¯ ìàøNé úa.íéLãç äL ©¦§¨¥¥¨§¦¨§©§¦§¨¢¨¦
éà ,àðîéæ àãç ìàeîL døîàä ¯ ïeàéîa éà ?éàîa§©¦§¥¨£¨¨§¥£¨¦§¨¦
:ìàeîL øîàc ,àéòác ìàeîL øîà÷ àä ¯ èâa§¥¨¨¨©§¥§¨£¨§¨©§¥

ìL ïézîäì äëéøö dðéà ¯ Ba äðàéîïúð ,íéLãç äL ¥£¨¥¨§¦¨§©§¦§¨¢¨¦¨©
ìL ïézîäì äëéøö ¯ èb dì,úeðæa àlà !íéLãç äL ¨¥§¦¨§©§¦§¨¢¨¦¤¨¦§

çéëLc ,úøøçeLîe úøBib .çéëL àì äpè÷a úeðæe§¦§©¨¨§¦©¦¤§§¤¤¦§¦©
:àéðúc .éñBé éaøk øîàc àeä !øBæâéì ,úeðæ eäa§§¦§§¨©§©¦¥§©§¨
eøéébúpLå ecôpL äçôMäå äéeáMäå úøBibä©¦¤§©§¨§©¦§¨¤¦§§¤¦§©§

ìL ïézîäì úBëéøö ¯ eøøçzLpLåéøác ,íéLãç äL §¤¦§©§§§¦§©§¦§¨¢¨¦¦§¥
øîà .ãiî àOðéìå ñøàéì øézî éñBé éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¥©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨£©

:äaøàîòè éàîäpæî äMà :øáñ÷ ¯ éñBé éaøc ©¨©©£¨§©¦¥¨¨©¦¨§©¨
:ééaà déì øîà .øaòúz àlL éãk CBîa úLnLî§©¤¤§§¥¤Ÿ¦§©¥£©¥©©¥
.dLôð äøhðî ¯ éøeibéàì dúòãc ïåék ,úøBib àîìLa¦§¨¨¦¤¥¨§©£¨§¦©¥§©§¨©§¨
òøæpL òøæ ïéáe äMeã÷a òøæpL òøæ ïéa ïéçáäì éãk§¥§©§¦¥¤©¤¦§©¦§¨¥¤©¤¦§©
eäééønî éòîLc ,éîð äçôLå äéeáL .äMeã÷a àlL¤Ÿ¦§¨§¨§¦§¨©¦§¨§¦¦¨©§

ëéä ¯ ïéòå ïLa úàöBé àlà .eäééLôð éøhðîezçkLî é §©§¦©§©§¤¨¥§¥§©¦¥¦©§©©§
äãBî àìénîc ìk :àîéz éëå ?dìéñBé éaø:ïðúäå ¯ ¨§¦¥¨¨§¦¥¨¤©¦¥§¨§©
ìL ïézîäì äëéøö äzeôîe äñeðàéøác ,íéLãç äL £¨§¨§¦¨§©§¦§¨¢¨¦¦§¥
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miwxt dyelyaa cenr dl sc ± iriax wxtzenai

õìåçääéúåáåø÷á øúåî àåäl `dc ,`id dvilg e`lc Ð.`ira `äéúåáåø÷
åéáåø÷å,ezy` zngn yi`d lr zexq`pc jpd oizipzna onwl yxtn Ð

.dlra zngn dy`d lr mixq`py eiaexweàîéé÷ ìù ãìåä ïéà íà.ltp didy Ðïéáééçå
ïáø÷á.devn mewna `ly g` zy` lray Ðøùë ãìåä.jytp dnn Ðàøîâäðéà

ïéçàä ïî äöéìç äëéøödvilg jdc Ð

.`id `ziilrnäöéìç äîù,dlitdc `kid Ð

.i`ed dvilg zac `zlin i`lbi`cïðáøãî
àøîåçìådvelg ixyinl iz` `nlc Ð

.zxaern i`edc irci `lc ,dpedkléðú÷ã åðééä
àøîåçìå äìåñôdkixv oi` `icda ipzw `le Ð

.oig`d on dvilgêãéãì àìàzxn`c Ð

dpi`c `d opirnyil ,`id `ziilrn dvilg

eiaexwa dxeq`c `prci `p`e ,dvilg dkixv

.dpedkd on dlqteàì àùéø àðúã éãééàå
äìñôivn `l mzdc ,dvilg `pz `le Ð

,dlqt `tiq inp `pz ,dvilg dkixve :xninl

.dvilga ixii` `leíéé÷é àîéé÷ ìù ãìåä ïéà
.zxaern z`vnpe eznai qpekd Ðéðú÷ã åðééä

íéé÷ém`e .dlitdy xg`l d`ia jixvn `lc Ð

hba dyxbl `adxhti`c ,dyxbn Ðdl

,d`ia dny zxaern z`iae .`ziinw d`iaa

daeg e`l oizipzn ipzwc miiwi jzrc `wlqwc

cled m` :`yix `pzc meyn ,`xizd `l` ,`id

.`ivei `niiw lyéëä åàìá éâñ àìã`lc Ð

`l m`c .dlitdy xg`l d`ia `la dxhtin

ivn `l leraie xefgidxhtnlmc` oi`c ,hba

dqpk ok m` `l` hba eznai z` `ivedl leki

.d`ia dny e`l zxaern z`iae ,dlgz

dvilgaelkne li`ed ,dxhtnl xyt` `l inp

.dilr `a mewnàéöåé äöømiiwi dvx ,hba Ð

.dil irainàîéé÷ ìù ãìå àäé àì àîù àìà
`l zxaern z`iae ,mail dwewf z`vnpe Ð

.d`ia dny
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õìåçäzxaern z`vnpe eznailÐ`xnba hwpck zxaernl ulegd hwp `lc `dÐ

zi`xpe ,dvilg zrya xkip dxaer did `lc ab lr s`c ,`id `zeaxc meyn

dlern dvilgÐzxaernl inp hwp `xnbae .`niiw ly cledy onfa dlqt `l ikd elit`

dlitdy oeik ,dxaer xkedy it lr s`c ,`zeaxlÐhwp ,inp i` .`ied `ziilrn dvilg

qpekd ipzinl ivn `l mzdc ,`tiq meyn z`vnp

zxaern eznailÐaiigin `le ,`ed cifn ok m`c

.`ed ezricin ay `lc ,oaxw

úàöîðåzxaerndyly jez ulega Ð

`tiqc `inec ,ixii` miycg

xg`l i`c ,dyly jez ixii`c eznai qpekdc

dylyÐoxaer miyp aexc oeik ?oaxw aiig i`n`

dxaer xked `le li`ed ,efe ,yilyl xkipÐi`n

zereaya opixn` `peeb i`dke ?carinl dil ded

)m`e .dzqe zrya `ly iab ,qep`l hxt :(`,gi

i`n` ,`niiw ly cled oi` m` ,ok m` :xn`z

e`l miycg dyly jezc ?dizeaexwa xeq`

uelgz `l dnaid :onwl opz `dc ,`id dvilg

yxtne .miycg dyly dl eidiy cr maiizz `le

meail dler dpi`c oeikc ,`nrh `xnbaÐdpi`

e`lc idpc :wgvi epiax xne`e !dvilgl dler

oeik ,dizeaexwa xeq` mewn lkn `id dvilg

m` ,caricc :cere .dvilg `ied `ziixe`cnc

dvlgÐdvilg dkixv dpi` opaxcn elit`

jeza oig` dl evlgy dnai :onwl xn`c .zxg`

dylyÐrnyn ,miycg dyly oizndl dkixv

.dvilg `ira `lc

äëéøöoig`d on dvilgon `wec e`l Ð

zwif drwt `lc oicd `edc ,oig`d

.xn`w zn ly oig`d on :inp i` .ulegd

àäådil zilxa la` .seqal dlitdc oeik Ð

ol `wtp `niiw xa `edyk ,inp i` .`l `niiw

"dgni `l"ne "my miwdl"nÐoi`y dfl hxt

.iegn enyùéøåeilr oiir el oi` oa xaq yiwl

dl ie`x did dry dze`ae li`ed Ðm`e .miiwz

rxfa enk dvilg `la weyl xhtz ,ok m` :xn`z

zenai) ol `wtpc ,leqtak(a,,"el oi`"n inp

cr xhet epi` clec onwl opixn` inp i`n`e

oiir :inp opixn`c ,xnel yie !mlerd xie`l `viy

zcnery onf lk `ypz `le uelgz `ly eilr

.wtqaéìâúopixn` `l rxtnl `zlins` Ð

) onwlc ab lr`n(a,zg` yciwy zewtq iab ,

oeik ,meaie dvilg za dl opiayg zeig` izyn

yicw `dc xn`ie edil` `eai m`cÐ,inc `l

i`y ,eiykr xxazdl ie`x wtq df oi` `kdc

rcil jixv oi` mzd la` .zecizrd rcil xyt`

yiwl yixl :xn`z m`e .dry dze`ay dn `l`

on xeht i`n` ,dlitde zxaern eznai qpekd

m` ,d`ia dny `l zxaern z`iac oeik ?oaxwd

epiax xne`e !`id devn mewna `ly g` zy` ok

ohw` dedc icin ,aiign `l ikd elit`c :wgvi

a,`iw) onwl xn`c ,dlecb eznai lr `ay(

.eplcbzc

äöødil `irain miiwi dvx `ivei`de Ð

i`ny zia :oig` drax` iab lirl ipzwc

evx ipzw `le ,eniiwi mixne`Ðmzdc meyn

.irhinl `kiléøädzxv `ypz `l eflk Ð

dzxv `l` ,lraz `lye `ypz `ly `id oky

.jytp dnn `ypz xn`z `ly ,jixhvi`

éìåëibilt `l `nlrlirl xn`wc `d Ð

eznai qpekd diaizi`Ð,mlern mixac eid `l

) "zltnd" wxta `ki` `peeb i`dkeck dcp(`,

.oizkec dnkae ,oiqnqenn eipt iabéëibilt

dvilga.xeqi` icil `ai `ly ,dcen d`iaae Ð
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.íéi÷é ¯ àîéi÷ ìL ãìå ïéà íàå .ïaø÷a ïéáéiçå ,àéöBé¦§©¨¦§¨§¨§¦¥¨¨¤©¨¨§©¥
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zenai(ipy meil)

åúîáéì õìåçä ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
`l ok m` `l` ,dvilge meail eig` iptl zltep znd zy` oi`
dnai ly meaie dvilga dpc epiptly dpynd .rxf eixg` xi`yd

:zxaernå Bzîáéì õìBçäjk xg`ïîæa ,äãìéå ,úøaeòî úàöîð ©¥¦¦§§¦§¥§¤¤§¨§¨¦§©
ãìeäL`edàeä ,àîéi÷ ìL[ulegd-]äéúBáBø÷a øzeîly ¤©¨¨¤©¨¨¨¦§¤¨

.dvelgdåokàéä[dvelgd-]åéáBø÷a úøzeîs`e .ulegd ly §¦¤¤¦§¨
oldl dpyna epipyy(.n)lr opaxcn zexeq` dvelgd zeaexwy ,

lr opaxcn mixeq` ulegd iaexw oke ,ezyexb zeaexwk ulegd
`vnp m` la` ,dlra iaexwa dxeq`y dyexb oick dvelgd
dpi`y mipa el yiy g` zy` `id ixd ,`niiw oa `ed cledy
mpi` ok lre ,dvilg dzvilg oi`y xxazpe ,dvilge meail zltep

.xen`d miaexw xeqi` llkaåokdìñô àìulegdäpeäkä ïî §Ÿ§¨¨¦©§¨
ef dvilga,dpedkl zxzen ef ,odkl dxeq` dvelgy elit`e ,

m` j` .dvilg dzvilg oi`y xxazp ixdyàîéi÷ ìL ãìeä ïéà¥©¨¨¤©¨¨
dpic ,dvilg dkixv dzid ok`y seqal xxazpe ,ltp `l`

okle ,dvelgkäéúBáBø÷a øeñà àeä,dnaid lyäøeñà àéäå ¨¦§¤¨§¦£¨
åéáBø÷a,maid lyås`dìñôef dvilgaäpeäkä ïî.dvelg oick ¦§¨§§¨¨¦©§¨

Bzîáé úà ñðBkä[dilr `a-]åjk xg`,äãìéå ,úøaeòî úàöîð ©¥¤§¦§§¦§¥§¤¤§¨§¨
àéöBé ,àîéi÷ ìL ãìeäL ïîæa,maid dze`åokïéáéiçmdïaøwa ¦§©¤©¨¨¤©¨¨¦§©¨¦§¨§¨

dxeq`d mipa el yiy g` zy` `idy xxazp ixdy .ef d`ia lr
mdilr ,zxaern `idy erci `le ebbyy xg`ne ,zxk xeqi`a

.z`hg `iadlïéà íàådàîéi÷ ìL ãìå,ltp `l`íéi÷éz` §¦¥¨¨¤©¨¨§©¥
.d`iven epi`e ,eznai

`ed cled m`eäòLz ïa ÷ôñclepe exeairl miycgìd g`ïBLàø ¨¥¤¦§¨¨¦
,znyäòáL ïa ÷ôñclepe exeairl miycgìd g`ïBøçà[maid-] ¨¥¤¦§¨¨©£

,eig` zy` lr `ayàéöBécled m` ik ,wtqn dnaid z` maid ¦
.mipa el yiy g` zy` meyn eilr dxeq` `id ixd oey`xdn `ed

,øLk ãìeäå,`ed xyk i`ce znd ly epa `ed m` ,jytp dnn oky §©¨¨¨¥
mipa el oi`y g` zy` `idy `vnp maid ly epa `ed m`e

.mail zxzeneïéáéiçådnaide maidéeìz íLàaz`hga `le §©¨¦§¨¨¨
.`l e` g` zy` xeqi` lr exar m`d `ed wtq ixdy ,zi`ce

àøîâ
:zxaern zvilg oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©

e úøaeòîì õìBçäseqaläìétä,dxaer z`dðéà ,øîà ïðçBé éaø ©¥§§¤¤¦¦¨©¦¨¨¨©¥¨
äöéìç äëéøözxg`ïéçàä ïîe .dlitdy xg`l,øîà Lé÷ì Léø §¦¨£¦¨¦¨©¦¥¨¦¨©
äöéìç äëéøözxg`.ïéçàä ïî:`xnbd zyxtn,øîà ïðçBé éaø §¦¨£¦¨¦¨©¦©¦¨¨¨©

,ïéçàä ïî äöéìç äëéøö dðéàezhiyly meynúøaeòî úöéìç ¥¨§¦¨£¦¨¦¨©¦£¦©§¤¤
äöéìç dîLdid `ly rxtnl xxazp oky ,dlitd seqal m` §¨£¦¨

.dvilga daiigzp dlra zzin zryn xake ,`niiw oa cledeenk
okúàéaly meai,äàéa dîL úøaeòîdcera maid dilr `a m`e ¦©§¤¤§¨¦¨

dzid dligzklny rxtnl xxazp ,dlitd okn xg`le zxaern
.ef d`iaa mail dzpwpe meail die`xäëéøö ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©§¦¨

,ïéçàä ïî äöéìçezhiyly meyndîL àì úøaeòî úöéìç £¦¨¦¨©¦£¦©§¤¤Ÿ§¨
e ,äöéìçok enk.äàéa dîL àì úøaeòî úàéam` s` jkitl £¦¨¦©§¤¤Ÿ§¨¦¨

meaide dvilgd mewn lkn ,`niiw xa epi` cledy `vnp seqal
uelgle aeyl dilre ,milg mpi` zxaern dzidy onfa eyrpy

.dlitdy xg`l
:mikxc izya mzwelgn yxey z` zx`an `xnbd,éâìtî÷ éàîa§©¨¦©§¥

àø÷ àîéà úéòaéà,aezkd zyxca ewlgpy xn`z dvxz m` ± ¦¨¥¥¨§¨
àîéà úéòaéàåa ewlgpyïðçBé éaø ,àøáñ àîéà úéòaéà .àøáñ §¦¨¥¥¨§¨¨¦¨¥¥¨§¨¨©¦¨¨

,øáñoa cled `ny miwteqn ep` zxaern `idy onf lky s` ¨©
mewn lkn ,znaiizne zvleg dpi`e `niiwøîàéå eäiìà àáé íà¦¨Ÿ¥¦¨§Ÿ©

epläìtî éìetî àøaòéàc àäc,df xaer litdl dteqy -éî §¨§¦©§¨©¥©§¨¦
[ike-]íeaéå äöéìç úa åàìdidz.àéäxxazi m` i`cea `ld ¨©£¦¨§¦¦

ok m`e .maiizdle uelgl lkez edil` itn xacdéîð àzLä©§¨©¥
mewn lkn ,df wtq epl xxazd `l oiicr dvilgd zryay elit`

litz seqal m`éìbzàúléî[xacd dlbzi-]òøôîì ¦§¥¦§¨§©§¥©
.dzvilg dlge ,meaie dvilg za did dligzklnyLé÷ì Léøå§¥¨¦

ïðéøîà àì òøôîì àúléî éìbz ,øîàdn ici lry mixne` oi` - ¨©¦§¥¦§¨§©§¥©Ÿ©§¦©
die`x dzid dligzklny rxtnl dlbzn dlitd seqaly
dne ,dvilg za ziyrp `id `adle o`kn wx `l` ,uelgl

.dvilgl aygp epi` daeig xxazpy mcew dvlgy
,àîéà úéòaéàåzyxca ewlgpàø÷.[aezkd-]ïáe' ,øáñ ïðçBé éaø §¦¨¥¥¨§¨©¦¨¨¨©¥

àðîçø øîà 'Bì ïéàmeai zyxta(d dk mixac),àäåzxaerna ¥¨©©£¨¨§¨
dlitd seqalydéì úéì.`niiw xa oa znl,øáñ Lé÷ì Léøådnn ¥¥§¥¨¦¨©

xn`py'Bì ïéà ïáe',yexcl yiåéìò 'ïéiò'onf lke ,oa el yi `ny ¥¥©¥¨¨
zvleg dpi` `niiw xa epi` xaerdy ze`cea xxazd `ly

.znaiizne
:epzpynn yiwl yix lr dywn opgei iaxéaø déáéúéàLéøì ïðçBé ¥¦¥©¦¨¨§¥

,Lé÷ìe zxaern dcera dl ulg m`y ,epzpyna epipyãìeä ïéà ¨¦¥©¨¨
å ,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä àîéi÷ ìLs`dìñô ¤©¨¨¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§§¨¨

äpeäkä ïî:opgei iax el xn`e .ezvilgaàðéîàc ,éãéãì àîìLa ¦©§¨¦§¨¨§¦¦©£¦¨
[xne` ip`y-]dìñt éëä íeMî ,äöéìç dîL úøaeòî úöéìç£¦©§¤¤§¨£¦¨¦¨¥§¨¨

.odkl dxeq`d dvelgk dpic oky ,dpedkl maidCãéãì àlà¤¨§¦¨
[jzhiyl-]dìñt éànà ,äöéìç dîL àì úøaeòî úöéìç úøîàc§¨§©£¦©§¤¤Ÿ§¨£¦¨©©§¨¨

ef ezvilga maidäpeäkä ïî.dvilg ef oi` ixd ¦©§¨
:ef `iyew uxzn yiwl yixdéì øîàok` ,opgei iaxl yiwl yix ¨©¥

wx `ed dpedkl dlqtpy dne ,dvelgk dpi` dxezd on,ïðaøcî¦§©¨¨
.àîìòa àøîeçìelkd oi`y meyn dpedkl minkg dexq`y §§¨§¨§¨

dpxizp m`e ,dvilg dpi` dzvilge zxaern `idy mircei
.dxenb dvelg s` xizdl e`eai dpedkl

gikedy df `ed yiwl yix ditly zxg` dhiy d`ian `xnbd
:epzpynn eixack,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨

e zxaern z`vnpe eznail ulegd ,epzpyna epipyìL ãìeä ïéà¥©¨¨¤
å ,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä ,àîéi÷s`ïî dìñô ©¨¨¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§§¨¨¦

.äpeäkä,opgei iaxl yiwl yix dywdeàðéîàc éãéãì àîìLa ©§¨¦§¨¨§¦¦©£¦¨
'äpeäkä ïî dìñt' éðz÷c eðééä ,äöéìç dîL àì úøaeòî úöéìç£¦©§¤¤Ÿ§¨£¦¨©§§¨¨¥§¨¨¦©§¨

éðz÷ àìå ,àøîeçìy `lew,ïéçàä ïî äöéìç äëéøö dðéàixdy §§¨§Ÿ¨¨¥¥¨§¦¨£¦¨¦¨©¦
minkg da exingdy `l` ,dvilg ef oi` oicd xwirn izhiyl

.lirl xen`d mrhdn dvelgk dpeclCãéãì àlàzvilgy ¤¨§¦¨
dzlqet ef dvilgy dpynd dzpy recn ,dvilg dny zxaern

y oicd xwir z` `ld ,dpedkléòaéî ïéçàä ïî äöéìç äëéøö dðéà¥¨§¦¨£¦¨¦¨©¦¦¨¥
déìxeq` `edy rcp `linne ,eprinydl dpynd `pzl ¥

lk oick ,dpedkl dleqte eiaexwa dxeq` `ide dizeaexwa
.dvelg

:ef `iyew uxzn opgei iaxdéì øîà,yiwl yixl opgei iaxéëä ïéà ¨©¥¦¨¥
éîðoig`d on dvilg dkixv dpi`y zepyl dpynl dl did ok` - ©¥

,`l ezeåmle`àLéø àðúc éãééàdixac zligza dzpyy ab` ± §©§¥§¨¨¥¨
`niiw oa cled did m`ydìñô àì,ezvilga dpedkd onàðzmb Ÿ§¨¨¨¨

aàôéñ`niiw oa cled did `l m`ydìñt.ezvilga dpedkl ¥¨§¨¨
:yiwl yix lr ztqep `iyew dywn opgei iaxïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨

,Lé÷ì Léøì,zxaern z`vnpe eznai z` qpekd ,epzpyna epipy §¥¨¦
m`íéi÷é àîéi÷ ìL ãìeä ïéà.d`ivedl jixv epi`e ,dze`àîìLa ¥©¨¨¤©¨¨§©¥¦§¨¨

dîL úøaeòî úàéáe ,äöéìç dîL úøaeòî úöéìç àðéîàc ,éãéãì§¦¦©£¦¨£¦©§¤¤§¨£¦¨¦©§¤¤§¨
,'íéi÷é' éðz÷ éëä íeMî ,äàéa`l` ,dzepwle aeyl jixv epi` oky ¦¨¦¨¥¨¨¥§©¥

.zxaern dcera dpey`xd meaid z`iaa el dzpwp xakàlà¤¨
àì úøaeòî úàéáe ,äöéìç dîL àì úøaeòî úöéìç úøîàc Cãéãì§¦¨§¨§©£¦©§¤¤Ÿ§¨£¦¨¦©§¤¤Ÿ

,äàéa dîLdcera dilr `ay d`iad `ld ,'miiwi' oeyl edn §¨¦¨
ok m`e ,meail zaygp dpi` zxaernéòaéî ,'íéi÷éå ìBòáéå øBæçé'©§§¦§¦©¥¦¨¥

déì.zepyl epzpyn `pzl ¥
ok` :yiwl yix uxznå ìBòáéå øBæçé ,'íéi÷é' éàîjk xg`íéi÷é ©§©¥©£§¦§§©¥

el xzeny ,zeyx zernyna mpi` dpynd ixace .ezeyxa dze`
,daeg zernyna md `l` ,dniiwl jiyndlébñ àìcd`iaa §Ÿ©¦

ixdy ,hba dxhetl ecia oi` oky .dplraie xefgi `l` ,dpey`x
dnaid oi`e ,dilr dzwif oiicre dpey`xd d`iaa dnaii `l
xaky meyn ,zxhtp dpi` dvilga s`e .meaid mcew hba z`vei
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zenai(iyily meil)

äöéìçì äìBò íeaéì äìBòä ìëcz`iae meail die`xy dnai lk ± §¨¨¤§¦¤©£¦¨
dvilgl s` die`x ,dzwifn dze` zxhete dze` dpew dilr maid

.dci lr weyl zxzipeåmle`äìBò Bðéà íeaéì äìBò ïéàL ìk §¨¤¥¤§¦¥¤
äöéìçìzxaern opgei iax ixacl m`e .dvilg dzvilg oi` ± ©£¦¨

mey oi`e ,dvilg dpi` dzvilg s` gxkda meail die`x dpi`
.dvilgl meai oia wlgl mewn

uxzne ,lirl d`aedy dpey`xd `qxibk `ziixaa qxeb `ax
:xg` uexizñðBkä ,øîà÷ éëä ,àáø øîà àlàz`úàöîðå Bzîáé ¤¨¨©¨¨¨¥¨¨©©¥§¦§§¦§¥

dúøö àNpú àì Bæ éøä ,úøaeòî,weyl,àîéi÷ ïa ãìå àäé ànL §¤¤£¥Ÿ¦¨¥¨¨¨¤¨§¥¨¨¤©¨¨
úøaeòî úàéáe`niiw oa xaeraúøaeòî úöéìçå ,äàéa dîL àì ¦©§¤¤Ÿ§¨¦¨©£¦©§¤¤

`niiw xaa.äöéìç dîL àìdie`x dpi` `niiw oa `ed m`y s`e Ÿ§¨£¦¨
.`ypdl dxeq` `id mewn lkn ,dvilgl llkå`ed xacd mrh §

y meynøèBt Bðéà ãìeäweyl oze` xizne eia` iyp z`àöiL ãò ©¨¨¥¥©¤¥¥
,íìBòä øéeàìmipa el oi`y ink eia` aygp clep `ly onf lke §©¦¨¨

.dvilge meail die`x dpi`y elit`e ,weyl ezy` xq`izy oiprl
:`ax ixack `ziixa d`ian `xnbdñðBkä ,àáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¨¨©¥

z`dúøö àNpú àì Bæ éøä ,úøaeòî úàöîðå Bzîáéweydn mc`l §¦§§¦§¥§¤¤£¥Ÿ¦¨¥¨¨¨
,clep `l xaerdy onf lkäàéa ïéàå ,àîéi÷ ïa ãìå àäé ànL¤¨§¥¨¨¤©¨¨§¥¦¨

äöéìçåzxaern lyúøèBt,dzwifn dze`àlàd wxøèBt ãìå ©£¦¨¤¤¤¨¨¨¥
,dze`ås`.íìBòä øéeàì àöiL ãò døèBt ïéà ãìeä §©¨¨¥§¨©¤¥¥§©¦¨¨

:yiwl yix zhiy lr ef `ziixan dywn `xnbdàîòèz`ia oi`y ©§¨
meyn ,dzxv z` zxhet zxaernd zvilgeïa ãìå àäé ànLc§¤¨§¥¨¨¤

àä ,àeä àîéi÷c xxazi seqal m`øhtéî ,àîéi÷ ïa ãìå éåä àì ©¨¨¨Ÿ¨¥¨¨¤©¨¨¦©©
dúøö.zxaernd z`ia ici lr weyl zxzipe dvilgnéåäéz àîéì ¨¨¨¥¨¦§¥

àzáeézdn lr `ziixadncxn`Lé÷ì Léødpi` zxaern z`iay §§¨§¥¨¦
.meai z`ia

:`xnbd zvxznéðz÷ éëä ,Lé÷ì Léø Cì øîà,`ziixaañðBkä ¨©¨¥¨¦¨¥¨¨¥©¥
z`àäé àì ànL ,dúøö àNpú àì Bæ éøä ,úøaeòî úàöîðå Bzîáé§¦§§¦§¥§¤¤£¥Ÿ¦¨¥¨¨¨¤¨Ÿ§¥

úøaeòî úàéáe ,äöéìç dîL àì úøaeòî úöéìçå ,àîéi÷ ïa ãìeä©¨¨¤©¨¨©£¦©§¤¤Ÿ§¨£¦¨¦©§¤¤
,äàéa dîL àì.weyl dzxv zxzip oi` ok lreClä ,øîàz íàå Ÿ§¨¦¨§¦Ÿ©©¥

[zkll yi-]ïãìé àélòî ãìå íéLð áBøå ,íéLð áBø øçàxa cle - ©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨¨§¨
weyl dzxv z` xizdle df aex lr jenql yie ,zeclei od `niiw
oa `ed m` s` `l` ,`ed ok `l ,mipa el yiy zn zy` oick

d mewn lkn `niiwøèBt ïéà ãìådvilgn eia` zy` z`àöiL ãò ¨¨¥¥©¤¥¥
.íìBòä øéeàì§©¦¨¨

:oldl dpyndn yiwl yix ixack giken xfrl` iaxéaø øîà̈©©¦
Lé÷ì Léøc àäì àúéà øLôà ,øæòìàixack dkldy okzi ike - ¤§¨¨¤§¨¦¨§¨§¥¨¦

,dvilge meail zeaygp opi` zxaern zvilge z`iay yiwl yix
ïéúéðúîa dì ïðz àìå.zeipynd zg`a df xac dpyp `le -÷ôð §Ÿ§©¨§©§¦¦§©

çkLàå ÷c.yiwl yix ixack dpyn `vne wiice xfrl` iax `vi - ¨§©§©
ïðúcoldl(.hiw),å dìòa CìäL äMàädklddúøöenrúðéãîì ¦§©¨¦¨¤¨©©§¨§¨¨¨¦§¦©
íiä,dry dze`a mipa el eid `ledì eøîàå eàáeef dy`lúî ©¨¨§¨§¨¥

àNpú àì Bæ éøä ,Cìòa,weyd on mc`låokíaééúú àì,eig`lãò ©£¥£¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§©¥©
òãzLyeygl dl yi oky ,dpic dn ze`ceaàéä úøaeòî ànL ¤¥©¤¨§¤¤¦
,dúøö.meain dxeht `idy `vnpe ¨¨¨

lr elit` `ed ,'`ypz `l' dpyna epipyy dny xfrl` iax xaqe
:l`y df itle .dvilg iciàîìLac epipyy dnàì éîeaé,maiizz ¦§¨¨©¥Ÿ

meyn `edànLe dzxv zxaernàäédå ,àîéi÷ ïa ãìådnaii m` ¤¨§¥¨¨¤©¨¨§
dlra ig`,àúééøBàc çà úLà øeqéàa òbôég` zy` `id oky ¦§©§¦¥¤¨§©§¨

.mipa el yiyàlàepipyy dn lr le`yl yiyõBìçú àì' ¤¨Ÿ©§
,'`ypzeàéàn.ok dyrz `làîìLa`ly dnäòLz CBúa õBìçz ©©¦§¨¨©§§¦§¨

dlra zzinn miycgäòLz CBúa àNpúåoaen ,elld miycg §¦¨¥§¦§¨
recnàìixdy ,ok dyrz÷ôñ eðééädzxv `ny `ed wtq - Ÿ©§¨¥

mewn lkne ,dvilg dpi` dzvilge `niiw xa xaera zxaern
xie`l `viy cr xhet cled oi` oky ,df xaer zngn zxhtp dpi`

.lirl x`eank mlerdàlày ,dyw oiicryäòLz CBúa õBìçz ¤¨©§§¦§¨
,lrad zzinl miycgäòLz øçàì àNpúåoky ,ezzinl miycg §¦¨¥§©©¦§¨

dzid `l m` ixdy .weyl zxzen `id jytp dnn df ote`a
m`e .dvilg dzvilg `niiw xa epi` dxaery e` zxaern dzxv

,miycg dryz xg`l clep xak i`ce ixd ,`niiw xa `ed xaerd
dzvilgy gxkda `l` .weyl dxizdle dvilgn dxhetl el yie
zxaern dzxv dzid `ny yygd meyn dze` dxizn dpi`
znd zy`y onf lke ,`niiw xa epi`y xaera dvilgd zrya
,dlitd seqaly elit` dvilgl zeie`x dzxve `id oi` zxaern

.yiwl yix ixacke
:`xnbd dywn .xfrl` iax zii`x z` dgec `xnbdéîòèìeC- §©§¨

dliren oi` zxaern znd zy`y onf lky jzhiyl mb `ld
y ,zeywdl yi dvilgõBìçz,lrad zzinl miycg dryz xg`l ©§

äòLz øçàì àNpúådxvd df onf xg`l oky .ezzinl miycg §¦¨¥§©©¦§¨
,weyl zxzen `id jytp dnne ,lradn cer zxaern dpi` i`cea
`niiw oa cle dcli m`e ,dvilga dxhtp dxvd dlitd m` oky
`ypz `ly rnyn dpynd ixacn eli`e ,oa el yiy meyn dxhtp
.miycg dryz xg`l s`e ,`l e` zxaern dzxv m` rczy cr

àéääc dpéî øa àlàdpnn gikez l`e uega ef dpyn x`yd ± ¤¨©¦¨§©¦
meyn `ed `ypze uelgz `ly dn mrhe ,melkàaà øa ééaàc§©©¥©©¨

eäééåøz éøîàc ééaà øa àðpéç áøåcr uelgz `ly dn mrha §©¦¨¨©©©¥§¨§¥©§©§
yeygl yiy meyn `ed ,zxaern dzxv m` rczyãìå àäé ànL¤¨§¥¨¨

dzxvàöîðå ,àîéi÷ ïaydëéøöî äzàdvelgl.äpeäëì æBøk ¤©¨¨§¦§¨©¨©§¦¨¨¦§¨
`ly dzvilg dzidy `vnp ,`niiw xa oa dzxv dcli m` oky
j` .dpedkl dxiyk `id oicd xwirne ,dvilg dpi`e jxevl
dvilg dpi` dzvilge dzxv dcliy zeixad erci `ly xg`n
odkl dxizdl oi` ok lre ,dpedkl dleqtd dvelgk dewifgi
wwcfdl `ly icke .dvelg dpi`y oic zia dilr efixkiy ilan
dcli `ly i`cea rczy cr uelgz `ly exn` ,oic zia zfxkdl

.dzxv
,wtqn s` uelgze :`xnbd zl`eyåef dzid `ly xxazi m` §

dvilgdëøöìep` recne ,dpedkl dxizdl ick fexk [dkixvp-] ©§§¨
daiyn .dfxkdd z` repnl ick dvilgd z` dilr mixqe`
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`ai `ny meyn opgei iaxc `nrhc ,d`ia dny `l lkd ixacl `niiw ly clea Ð

xie`l `viy cr xhet oi` clede .ikd xninl `kil `kde ,i`ed ltp xn`ie edil`

.mlerdàîéé÷ ìù ãìå àäé àì àärxtnlc Ð

jixv oi`e ,dzxv `xhtin ded ,`id meai za

xefgllerale.dlitdy xg`lùéø êì øîà
éðú÷ éëä ùé÷ì,`di `ny ipzw `l ,xnelk Ð

epi` cle `tiq ipzwc i`de .`di `l `ny `l`

lyac rnync ,'ek xhetixiin `niiwikd Ð

aexe ,miyp aex xg` jld ,xn`z m`e :xn`w

,dxht `l dz`iac idpe ,ocli `ilrn cle miyp

cled meyn dxeht edincr xhet oi` cled Ð

.mlerd xie`l `viyäìòá êìäùel oi`e Ð

.mipaàùðú àìw Ðlr elit` ,jzrc `wlq `

.mlerl weyl `ypz `lc ,xn`w dvilg ici

äúøö àéäla` .enr dkldy dzxv dze` Ð

zxaern dpi`y dilr drny i`,maiizz Ð

zpicna zxg` dlra `yp `ny opiyiig `le

wxta yxtn ikde ,dzxv `id opz ikdle .mid

."dy`d"õåìçú àì àìàÐ`ypze.weyl

éàîàdvilg dny zxaern zvilg i` Ð

oiae zxaern dzxv oiac ,jytp dnn uelgz

zxaern dpi`.dzxhet dvilg ixd Ðàîìùá
äùìù êåúá õåìçúàùðúåäùìù êåúáÐ

`l znywtq epiidc xyt`dryz oac Ð

z`yp elit`c ,oexg`l dray oa e` oey`xl

seqa dclie miycg dyly jeza mini ipy

oey`xd lral dryzxninl `ki` izk` Ð

oi`y it lr s`e .`ed oexg`l dray oa `ny

y`x) ol `niiwc ,mini ipye miycg dyy `l`

zclei :(`,`i dpyd.oirhewnl zclei drayl

`dc ,zxaern i`ce e`l `idc ab lr s`e

onf xg`c llkn ,dzxv zxaern `ny ipzwcn

ixiinw mid zpicnl dlra jldy daexn`l Ð

.oizndl zekixv olek `l` ,miypa opax belt

'åë øçàì àùðúå äùìù êåúá õåìçú àìàÐ

ivn ikid :il dyweiaeze`likd?inp idp

ilin ipd ,dvilg dny zxaern zvilgcÐ

,ltpa`kd la``ny yginl `ki` `d Ð

d`ia oi`e ,`niiw oa clea zxaern dzxv

.cle `l` ,lkd ixacl da zxhet dvilge

d`xpe !mlerd xie`l `viy cr xhet oi` clede

:opiqxb ikdc ipiraäòùú êåúá õåìçú àîìùá
äòùú êåúá àùðúåwtq epiidc ,`l Ð`ny

dvilge d`ia oi`e ,`niiw oa dzxv cle `di

`viy cr xhet oi` clede ,cle `l` zxhet

dryz oa i`" :opiqxb `le .mlerd xie`l

mixtqa did eyexite ,"oey`xl`l` .miyaeyn

dnn dryz xg`l `ypze dryz jeza uelgz

`l e` ,dlitde dzxv `xarin i` :jytp

i`ed zxaernly cle i`e .ef dvlg ixd Ð

ded `niiw,e`l `l` .mlerd xie`l `vi ixd Ð

zrya dzid dzxv zxaern `ny meyn

`l dvilg `idde ,`niiw ly cled oi`e ,dvilg
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xn`ie edil` `ai elit`c ,meaiil dler dpi`c

`xarin `lcÐjkle ,`id meaii za e`l

dryz jeza la` .dvilgl dler dpi`Ðza

,`xarin `lc xn`ie edil` `ai m` `id meaii

ikd `l` ,xity wiic jkl .dlitd elit` e`

.dryz xg`l `ypze dryz jeza uelgz :opiqxb

àùðúådryz xg`lwiqn `lc :dniz Ð

!jixtc jinrhle i`d dizrc`àöîðådz`

dpedkl fexk dkixvne`lc miyp x`ya `wece Ð

`xza wxta `icda dl iwen oke .ixii` zeyexb

zenai)) onwl jixtc `de .(a,hiw`n(a,iab

,miycg dyly dl `diy cr uelgz `l dnaide

cle `di `ny `nrh `xwirn `xnba yxtne

lygpiz ,dpedkl fexk dkixvn `vnpe `niiw

epiax xne` ?xninl `ki` i`n dyexb ,dpnl`

miypd lk oic eprinydl `a mzdc meyn :iwgvi

dyexbl xg` oic did m`e ,meaiil zeltepyÐ

ea rxi` m` ixii`c ,`kd la` .iyextl dil ded

,mid zpicnl dzxve dlra jldy dy`a dyrn

.zeyexb e`lc miyp x`ya `wec xity ixii`

dy`d"c `idd iwenc ,`xza wxta dpin `ticre

iziinc `idd` dpin jixtc ,dyexba `wec "mely
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) oilegc ipy wxta ibiltcdhigy dpyi iab (a,hk

seq cre dlgznÐab lr s` ,`kd aiyg `l

) migafc ipy wxta dizeek dil `xiaqc(`,l

Ð`aq ielc dinyn yiwl yixc meyn epiid

zkqnc `nw wxtc `d aiyg `lc ,dnize .dxn`

) dxf dcear`ypc yiwl yixc dizek `ipzc .(a,e

!dizeek `ipzc icin `kd aiygc oeik ,xzen ozpe

`zkld mzd ,mewn lknc :wgvi epiax xne`e

mixne` minkge opzc `d iab ,mzdc ,opgei iaxk

minkg :jixt ,xzen mdixg`l xeq` mdiptl

.ediipia `ki` ozpe `yp :ipyne !`nw `pz epiid

) oixcdpqc `nw wxtae`ipzc ,ix`e a`f iab (a,eh

yiwl yixc dizeekÐiaxc `ail` ibilt mzd

.dizeek edl `xiaq `le xfrl`íåùîdyexi

melk xn` `l:oizipzna mzd yxtn `nrh Ð

opgei iaxe .dxeza aezky dn lr dpzdy itl
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:aizkc meyn ,mzd yxtn `nrhe .miniiw eixac

"eipa z` eligpd meia dide"Ðdpzp dxezd

:aizkc `de .dvxiy in lkl ligpdl a`l zeyx

"xkal lkei `l"Ðla` ,dxeka wlg `wec epiid

zehiyt wlgÐopaxe .lekiÐ"z` eligpd meia

"xkal lkei `l"e ,izixg` `yxcl inwen "eipa

ie`xa lhep oi`y ,egk rxedc meyn ,jixhvi`
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d`epy d`epyc oeik jzrc `wlqc ,jixhvi` inp

di`eyipaÐ.xkal lekic
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'åë äð÷ àì íìåòì`weica i`xen` ibilt "oilgep yi"a mzd `l` ,bilt oizipzn` `l Ð

:xn` oiax `z` ikc .oizipzncyxiopgei iax ,ipeltl ipelt dcy ozpze ,ipelt dcy ipelt

xkc`cnc ,dyexic i`d elit` dpw :xn`ediipin cgl d`ev xhy i`da dpzn oeylÐ

.edpip dpzn inp edleki`dl :opixn`c ,dyexic `edd dpw `l mlerl :xn` yiwl yixe

ewizc ,'ek xn`iy cr ,dyexi i`dle dpzn ded

.ediiexz` dpzn oeylåúåî øçàì:azky Ð

zlik` `l` oda a`l oi`e ,dzin xg`le meidn

.eiiga zexitïéøåëî áàä øëîgweld lek`l Ð

el didy zekfa dkfy ,a`d iig ini lk zexit

.oda dflàì øîà ïðçåé éáø áàä ééçá ïáä úîå
ç÷åì äð÷elit` Ðzeniykloipwc .a`dzexit

,inc sebd oipwk elld miqkpa a`l el didy

oi` ipzwc oizipzne .dxikn oad zxikn oi`e

zeniyk `d ,a`d zeniy cr melk oda gwell

el yi a`d,oad iiga a`d zinc mzd Ð

dniiwzpeipyl oey`x xkn dne .dpzndlk Ð

oad zn la` .ecil `azy zekfzekf `a `l Ð

.eciløæòéìà éáø íåùî àðú'åëxfril` iax Ð

ly cled oi`` i`we ,oizipznc `tiq` bilt

cled oi`y it lr s` :edi` xn`we ,miiwi `niiw

qpkpc meyn ,hba `iveic dil opiqpw `niiw ly

`zydc ab lr s`e .g` zy` xeqi` wtql

hba ,edine .i`ed `ilrn meaiic `zlin i`lbi`

.ibq dvilg `laãçà øáãinp xi`n iaxc Ð

exag zwpine exag zxaern `yepd z` qipwÐ

e` zxaern `ide ,dlra zny dy` .dyxbl

drax`e mixyr cr `ypdl dxeq` ,dwipn

.wpei wepiz oky ,ycgñåðëì åðîæ òéâéùëìåÐ

.qepki ,ycg drax`e mixyr seqløåñéàá
çà úùàlwidy ,xnelk Ðzy` wtql qpkdl

,`niiw ly cle ied `nlcc ,mipa el yiy g`

.dil opiqpw jkldïðáøã [íåùî] àìàÐ

`we ,`id opaxcn exag zxaerncilflfn.da

carinl `pixg` izil `lc edeqpw ikd meyne

.ikdàëä ìáà`ziixe`c zxaern dnai Ð

ilicae ,`idira `le ,dpindiqpwinleh` i`dl

.ipixg`íéîëç éøáãìå:ixn`c Ðepnf ribiykl

,hba `ivei onfd ribiy cr ,edin .qepki qepkl

.`nlra dyxtda dil ibq `leàéöåé éðú÷ãÐ

.`ivei mixne` minkge'åëå ïðú íúämeyn Ð

i`n `kd :iranl irawc?íéùìù ääùù ìë
íåéÐclepyn.mei miyly igìôð ïéà íãàá

dndaae :`tiq ipzc ,mc`a hwp ikdl Ðdpeny

.miniìôð åðéà.dvilgd on en` z` xhete Ð

àåä à÷éôñi` `wece .znaiizn `le zvlege Ð

miw i` la` ,`l i` eiycg el elk i` ol `wtqn

elkc oleiycg el:(a,bn) dcp zkqna opz Ð

.meaiid on xhet enei oa wepizíéùìù êåúá úî
dxehty zwfga weyl dycwzpe ,dnaid oa Ð.dpa meynàéä ìàøùé úùà íàm` Ð

xq`iz `l oiyecw xg`l maid on uelgz m`y ,`ed l`xyi dycwy dfdlra lrÐ

.zvlegäùã÷ù äæ íàåàåä ïäëeilr xq`iz uelgz m`y Ð,zvleg dpi` Ðopiknqe

.cle`
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øîàå'ek dpw `l mlerl yiwl yix`aa) "oilgep yi"a xn`w diteb `axc ab lr s` Ð

`xzalw(`,dwexa oa opgei iaxk dkldcÐmewn lknyixk dkldc dpin `wtp

.eyxeil ie`x oi`y [xg`] oiprl yiwl

éáøågwel dpw `l xn` opgeia`d iiga oad zn `l elit` ,opgei iaxl :xn`z m`e Ð

) enk iedc ,ipwil `l inp`rivn `aa

fh(`,mil`c oeik ,jl xekn `a`n yxi`y dn :

`l ikd iablc :xnel yie !sebd oipwk zexit oipw

oeike ,oac sebd oipw ixnbl lhal zexit oipw mil`

oac icil dcy `iz` seqalcÐ.xkn aiyg

ïéð÷inc sebd oipwk zexitepiwzdy dn Ð

,dlra iiga beln iqkpa dxkny dy`c `ye`a

zegewld cin `iven lradc ,dzneÐopgei iaxl

`nw `aa) "laegd"a rnyn oke .jixhvi` `l

,inp i` .yiwl yixl `ye` zpwz :wiqnc (a,gt

`l` zexit lral oi`y ,sicr dy`c sebd oipw

`zpwza `l` zexit lral oi`c :cere .dgkn

:uxiz y"piilxe`c awri epiax axde .opaxc

oic" :dl azkc `kidl `ye`c `zpwz jixhvi`c

."jiiqkp zexita il oi` mixace

÷åæéçdxez lyn xzei mdixacl`idde Ð

) "adfd"cdp `rivn `aa(a,oiyneg dyng iab

dxez lyk `l` eyr `lcÐ`lc meyn

qipwc `ed `xeqi` iab `kde .[wefigl] jixhvi`

daezk oebk `penn iab la` ,xi`n iaxÐeyr `l

elit` wefigwxta xi`n iax xn`wc ,dxez lyk

) "it lr s`"dn lr dpznd lk :(a,ep zeaezk©§¤

dxeza aezkyÐopaxca `d ,lha e`pzÐe`pz

dcedi iax epiid `kdc opax i` :dniz zvwe .miiw

Ðwefig eyrc daezk iab dil `xiaq `d

`zlinac :xnel yie !dxez lyn xzei mdixacl

`kd la` ,wefig ecar `gikycÐ`lc `zlin

zwpine exag zxaern mc` `yiy `id `giky

.exagàìåyixti ipzwdheqa ipzc `de Ð

) "dqex`" wxtazwpine exag zxaern iab (`,ck

onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki exagÐ

`ivei la` ,ikd rnyne ikd rnyn dyxtd oeyl

dl `piwy ,mzd :inp i` .hba `l` rnyn `l

dxzqpeÐ`xiq`c oeik ,dilr `aiy opiyiig `l

`cn dilsqei epiax axde .hb `ira `le `ziixe

zwpin yciwy cg`a df mrhn dxed y"piilxe`n

`nlra dyxtd `l` hb jixvdl `ly exag

,dil dxeq` ikd e`lac oeik ,(xi`n iaxl elit`)

`wece .dcpk dlral dxeq` dkxa `la dlkc

ab lr s` .`hib `irac `kd xn`c `ed `ypa

diwexrc e`l i` ,gxae dyly jez ycwac

hb ozil jixv did diizqnÐzwpine zxaerna

`xneg i`nc :d`xp oi`e .exingd `l exiag

ediiexzc ,exiag zwpinn dkxa `la dlkc

) mzd `ipzc `dn wgvi epiax wcwcn did zvwe .opaxcnq zeaezk(`,dlra zny zwpin :

Ðhb ozil jixv qxi`yk m`e ,`ypz `le qx`z `l ef ixdÐ`l xninl ez jixhvi` `l

elit`e .ipzw ef s` efc xninl `ki`e ,qx`z `le `ypz `l iqxbc mixtq yi ,edine !`ypz

`ypz `le qx`z `l opiqxbÐelit`c ,dcedi iax meyn `ypz `le hwpc xninl ivn

) `xie dyxta i`g` iaxc zezl`yae .ycg xyr dpeny xza ixy `ypiliab aezk (bi oniq

yicwe xarc `kidc ,exag zwpine zxaernÐodk ded i` elit`e ,dipin hba dl riwtnÐ.dipin dl opicqtnàä`ied `witq `dy `lcle zne wditac qxhpewd yxity enk `l Ð

) "dlinc xfril` iax" wxt seqa xn`ck ,ixii` ix` elk` e` bbd on ltpyk `l` .`ed ltpc zne wdita ecen opax elit` [`dac] ,ixii`de ,(`,elw zay.l`ilnb oa oerny oaxk opiwqt mz

zenai) seq mdl oi`y mina enk ,dfk ievn herinl opiyiigc :wgvi epiax xne`e ?ocli `ilrn clec miyp aex xza opilf` `l i`n`e :xn`z m`e`kw(`,micirn oi`y qqebe ,dxeq` ezy`c

ievn miltp ly herinc oeik mewn lkn ,exingd dexr meyn mzd `nyc ab lr s` ,ezy` `iydl eilrÐopixn`ck ,mini dpeny jez dnda lek`l `ly inp mixingne .dia mixingn

) "dlinc xfril` iax" wxt seqa) "xeka yi" wxta xn`ck zela`a lwdl yiy ,exingd `l zelia` oiprl ,edine .(myhn zexeka(`,xn`c ,mila`zn oi`y zela` oiprl micen lkd :

mdilr mila`zne mippe` zewtqd :zegny zkqna opzc `de .la`a lwind ixack dkld :l`enyÐela`zi `ly xacd i`pbc ,ixii` oexg`l dray e` oey`xl dryz oa wtqac d`xp

.cg`l aexw i`cey xg`n ,df `le df `lúî'ek mei miyly jeza) "dlinc xfril` iax" wxta qixbc i"yxk `le .opiqxb ikdc d`xp Ðwxtac oeik ,"mei miyly seqa zn" :(`,elw zay

) "xeka yi"eiptlyk miyly meic opixn` (`,hn zexekaÐelit` miyly meiac azk zelecb zeklda edine ?ith miyly meia hwpinl dil dnle ,miyly jez il dn miyly meia il dn

) zaya xn`c `ed miyly jez `wecc ,ltp ied `l opaxl zne wditikd e`l i`c ,"miyly meia zn" `kd opiqxbc rnyn .`ed zn lkd ixacl zne wdit :(myÐ?df welig mdl did oipn

.`niiw xa aiyg inp zelia` oiprl `nye .opax` iknq `wec miyly meiae ,ix` elk` e` bbd on ltpa elit` z`f `qxib miiwn yi cere
in

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

éðBìt" øîàiL ãò äð÷ àì íìBòì :Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦§¨Ÿ¨¨©¤Ÿ©§¦
íäì íézúpL úéðBìôe úéðBìt äãN eLøé éðBìôe§¦¦§¨¤§¦§¦¤§©¦¨¤
Bðáì åéñëð ìk áúBkä :ïðúc ,Cãéàå ."íeLøéå äðzîa§©¨¨§¦§§¦¨¦§©©¥¨§¨¨¦§
,ïaì ïðúpL éðtî ¯ øBkîì ìBëé Bðéà áàä ,BúBî øçàì§©©¨¨¥¨¦§¦§¥¤§¨¨©¥
øëî .áàä úeLøa ïäL éðtî ¯ øBkîì ìBëé Bðéà ïaäå§©¥¥¨¦§¦§¥¤¥¦§¨¨¨©
ç÷Blì ïéà ¯ ïaä øëî .àeä úeîiL ãò ïéøeëî ¯ áàä̈¨§¦©¤¨¨©©¥¥©¥©
,áàä éiça ïaä øëî ,øîzéàå .áàä úeîiL ãò íeìk§©¤¨¨¨§¦§©¨©©¥§©¥¨¨
,ç÷Bì äð÷ àì :øîà ïðçBé éaø ,áàä éiça ïaä úîe¥©¥§©¥¨¨©¦¨¨¨©Ÿ¨¨¥©
äð÷ àì :øîà ïðçBé éaø .ç÷Bì äð÷ :øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨¨¥©©¦¨¨¨©Ÿ¨¨
:øîà Lé÷ì Léøå .éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ ,ç÷Bì¥©¦§©¥§¦§©©¨¥§¥¨¦¨©
ïéà" .éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷ä ,ç÷Bì äð÷̈¨¥©¦§©¥¨§¦§©©¨¥¥

'åë àîéi÷ ìL ãìeä:eøîà øæòéìà éaø íeMî :àðz ." ©¨¨¤©¨¨¨¨¦©¦¡¦¤¤¨§
eøîà øæòéìà éaøå øéàî éaø :àáø øîà .èâa àéöBé¦§¥¨©¨¨©¦¥¦§©¦¡¦¤¤¨§
¯ øéàî éaø ,ïøîàc àä ¯ øæòéìà éaø .ãçà øác̈¨¤¨©¦¡¦¤¤¨©£¨©©¦¥¦
,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé àì :àéðúc§©§¨Ÿ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥

éøác ,úéîìBò øéæçé àìå ,àéöBé ¯ àNð íàåøéàî éaø. §¦¨¨¦§Ÿ©£¦¨¦¦§¥©¦¥¦
¯ ñBðëì Bpîæ òébiLëìå ,àéöBé :íéøîBà íéîëçå.ñBðëé ©£¨¦§¦¦§¦§¤©¦©§©¦§¦§

àì ïàk ãò ,àéä àì àîìc ?éànî :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦©¦§¨¨¦©¨¨
øeqéàa òâô÷c íeMî àlà ¯ àëä øæòéìà éaø øîà÷̈¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨¦§¨¨©§¦
àøéáñ ïðaøk ¯ ïðaøc íúä ìáà ,àúééøBàc çà úLà¥¤¨§©§¨£¨¨¨§©¨©§©¨©§¦¨
¯ íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò :éîð éà .déì¥¦©¦©¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨
øúBé íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøc íeMî àlà¤¨¦§©¨©©£¨¦¨¦§¦§¥¤¥
éLøt Løôî ,àúééøBàcî ¯ àëä ìáà .äøBz ìMî¦¤¨£¨¨¨¦§©§¨¦§¨¨§¦
øîà .èâa dàéöBé íéîëç éøáãìe :àáø øîà .dpéî¦¨¨©¨¨§¦§¥£¨¦¦¨§¥¨©
,Léøôé éðú÷ àìå ,àéöBé éðú÷c ,éîð à÷éc :àøèeæ øî̈§¨©§¨©¦§¨¨¥¦§¨¨¨¥©§¦
déøa àéòLBä áøì éLà áø déì øîà .dpéî òîL§©¦¨£©¥©©¦§©©£¨§¥

,ïðz íúä :éãéà áøcìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:øîBà §©¦¦¨¨§©©¨¦§¤©§¦¥¥
ìL íãàa àäML ìkàì àä .ìôð Bðéà ¯ íBé íéL ¨¤¨¨§¨¨§¦¥¥¤¨Ÿ

ìL CBúa úî ,øîzéàå .éåä à÷éôñ ¯ àäL,íBé íéL ¨¨§¥¨¨¥§¦§©¥§§¦
íà :øîà àáøc déîMî àðéáø .äLc÷úðå äãîòå§¨§¨§¦§©§¨¨¦¨¦§¥§¨¨¨©¦
¯ àéä ïäk úLà íàå ,úöìBç ¯ àéä ìàøNé úLà¥¤¦§¨¥¦¤¤§¦¥¤Ÿ¥¦
úçà :øîà àáøc déîMî àiLøLî áø .úöìBç dðéà¥¨¤¤©§¨§¦¨¦§¥§¨¨¨©©©
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zenai(iyily meil)

ipyle dyexi oeyla cg`l ,mc` ipa ipyl eiqkp z` deiv m`e
zipelt dcy ozpze ,zipelt dcy ipelt yxii' xn`e ,dpzn oeyla
iax zhiya oiax zrcl .epica yiwl yixe opgei iax ewlgp ,'ipeltl
cg` lv` dpzn oeyl xikfdy xg`n oky ,miniiw eixac opgei

.exiag iabl s` dpznk `id zaygp ,mdn,Lé÷ì Léø øîàåok `l §¨©¥¨¦
`l` ,`edäð÷ àì íìBòì,dyexi oeyla miqkpd el epzipy dfãò §¨Ÿ¨¨©

øîàiLoebk ,mdipy iabl dpzn oeyl eixac jezaéðBìôe éðBìt' ¤Ÿ©§¦§¦
.'íeLøéå ,äðzîa íäì íézúpL úéðBìôe úéðBìô äãN eLøém` la` ¦§¨¤§¦§¦¤§©¦¨¤§©¨¨§¦¨

`l` dpw `l ,dyexi oeyla ipyle dpzn oeyl mdn cg`l xikfd
.ef zwelgna yiwl yixk dklde .dpzn oeyl el xn`y df

Cãéàå`id ,yiwl yixk dkld day ziyilyd zwelgnd - §¦¨
`xza `aaa dpynd ixac xe`iaa(.elw),åéñëð ìk áúBkä ,ïðúc¦§©©¥¨§¨¨

Bðáìe meidn dpznaBúBî øçàìpa sebd oipw z` el dpwny ±miqk ¦§§©©
,zeniy cr zexit oipw envrl mda xiiyne meidnáàäecalBðéà ¨¨¥

øBkîì ìBëéxg` mc`l miqkpd z` ixnblïaì ïðúpL éðtîxake ¨¦§¦§¥¤§¨¨©¥
.el mikiiy mpi`åmbïaäecaløBkîì ìBëé Bðéàiiga ixnbl mze` §©¥¥¨¦§

a`dáàä úeLøa ïäL éðtîm`e .mdizexit zlik` oiprløëî ¦§¥¤¥¦§¨¨¨©
mze`áàämd ixdïéøeëîzexitd zlik` oiprl wx gwell ¨¨§¦

eginviyàeä úeîiL ãòwx `ed miqkpa a`d oipw oky .[a`d-] ©¤¨
eginviy zexitd iabl la` ,eiig inia eginviy zexitd zlik`l
dn z` xeknl a`d cia oi`e ,oal mikiiy miqkpd ezen xg`l

m`e .ely epi`yïaä øëî,miqkpd z`úeîiL ãò íeìk ç÷Blì ïéà ¨©©¥¥©¥©§©¤¨
,áàäs` oky ,a`d zzin xg`ly zexitd z` `l` lke` epi`e ¨¨

xita melk oi` envr oalepi` egekn `ad gwelde ,a`d iiga ze
.epnn sicrå áàä éiça ïaä øëî ,øîzéàådxiknd xg`ïaä úî §¦§©¨©©¥§©¥¨¨§¥©¥

ç÷Bì äð÷ àì ,øîà ïðçBé éaø ,áàä éiça.a`d zeniy xg`l s` §©¥¨¨©¦¨¨¨©Ÿ¨¨¥©
äð÷ ,øîà Lé÷ì Léøådç÷Bìzeniy xg`le ,miqkpd seb z` cin §¥¨¦¨©¨¨¥©

.yiwl yixk dkld ef zwelgna s`e .mdizexita mb dkfi a`d
:dxen`d zwelgnd yxey z` zyxtn `xnbd,øîà ïðçBé éaøm` ©¦¨¨¨©

a`d iiga oad zn,ç÷Bì äð÷ àìezhiyly meynïéð÷k úBøét ïéð÷ Ÿ¨¨¥©¦§©¥§¦§©
,éîc óebäxwiry itl ,ixwird milral aygp zexitd oipw lrae ©¨¥

eiiga a`l yiy xg`ne .eiyinyzle eizexit zlik`l cner xacd
m` jkitle ,el iepw mteb mb eli`k df ixd ,el` miqkpa zexit oipw
mlerl dkfi `ly xg`n oky ,ezxikn dlg `l a`d iiga oad zn
dpyndn rnyny dne .mdilr milrak aygp epi` mdizexita
iptl a`d zny ote`a wx `ed ,gweld dpw a`d zny xg`ly
ok lre ,el` miqkp ly zexitd oipw z` mb oad dpw seqaly ,oad

.ecil `eazy ef zekf xeknl ecia dzrn xakäð÷ øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨¨
,ç÷Bìezhiyly meyn,éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷lra oi`e ¥©¦§©¥©§¦§©©¨¥

,milral aygp sebd lra `l` ,xacd lr milrak aygp zexitd
.ezxikn dlg eicil zexitd e`eai `l mlerl m` elit`e
m` ,zxaern z`vnpe eznai z` qpekd :epzpyna epipyãìeä ïéà¥©¨¨

'åë àîéi÷ ìL:epzpyn lr zwlegd dhiy d`ian `xnbd .miiwi ¤©¨¨
àðz,`ziixaa,eøîà øæòéìà éaø íeMîdlitd seqalyk s` ¨¨¦©¦¡¦¤¤¨§

y minkg edeqpw ,meaia el zxzen dzidy rxtnl xxazdeàéöBé¦
dze`èâa`l oiicr dqpky dryay meyn .mlerl dpxifgi `le §¥

.g` zy` xeqi` wtql envr z` qipkde ,xacd xxazd
:xfril` iax zhiyl zxg` dhiy dncn `axøéàî éaø ,àáø øîà̈©¨¨©¦¥¦

,ãçà øác eøîà øæòéìà éaøåxeqi`a dy` `yepd z` eqpwy §©¦¡¦¤¤¨§¨¨¤¨
.d`ivedl edeaiigeøæòéìà éaøa ,ok xaeqïøîàc àäz` qpekdy ©¦¡¦¤¤¨§©§¨

l epivn oke ,dp`ivei zxaern eznaiøéàî éaø.`ziixaa ok xn`y ©¦¥¦
íãà àOé àì ,àéðúcd dy`úøaeòînå Bøéáçz`Bøéáç ú÷ðéî± §©§¨Ÿ¦¨¨¨§¤¤£¥§¥¤¤£¥

xg`l cr ,exiag zny xg`l ,mpa z` dwipnd exiag zy`

.dwpdd iyceg drax`e mixyràNð íàådf onf jeza dze`àéöBé §¦¨¨¦
hba dze`å .øéàî éaø éøác .úéîìBò øéæçé àìåmle`íéîëç §Ÿ©§¦¨¦¦§¥©¦¥¦§£¨¦

àéöBé ,íéøîBà,dzwpde dxeair ini lk dze`ñBðëì Bpîæ òébiLëìå §¦¦§¦§¤©¦©§©¦§
e aeyi dpa zciln miycg c"k xg`lñBðëé.dze` ¦§

ééaà déì øîà,`axléànîxfril` iaxe xi`n iaxy jl oipn - ¨©¥©©¥¦©
.zg` dhiya mifge`,àéä àì àîìcy `l`éaø øîà÷ àì ïàk ãò ¦§¨Ÿ¦©¨Ÿ¨¨©©¦

àëä øæòéìàd`ivedl edeqpwy zxaern eznai z` qpekaàlà ¡¦¤¤¨¨¤¨
a òât÷c íeMîwtq,àúééøBàc çà úLà øeqéà`ly onf lk oky ¦§¨¨©§¦¥¤¨§©§¨

,`niiw xa cled didi `ny yeygl el did ltp cledy xxazd
.mipa el yiy g` zy` `id ixdeíúä ìáàzxaern `yepa £¨¨¨

xeqi` lr xary exiag zwpineïðaøciax s`y okzi ,cala §©¨¨
xfril`déì àøéáñ ïðaøk.zinler d`ivedl edeqpw `lyéîð éà §©¨¨§¦¨¥¦©¥

,xnel yi cer ±íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãòzxaern `yepa ©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨
,zinler dp`iveiy exiag zwpineíeMî àlàxeqi`a lflfy ¤¨¦

,äøBz ìMî øúBé íäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçå ,ïðaøc`ly ick §©¨¨©£¨¦¨¦§¦§¥¤¥¦¤¨
.mdixaca lflfl epnn cenll e`eaiàëä ìáàeznai qpeka £¨¨¨

xeqi` wtqa qpkpy ,zxaern,àúééøBàcîxi`n iax dceny okzi ¦§©§¨
c meyn ,df xeqi`a lflfl e`eai `ly icka eqpewl oi`yLøôî¦§¨

dpéî éLøtel zeyrl jxev oi`e dxez xeqi`n miyxet mc` ipa ± ¨§¥¦¨
.eilr xaerd z` qepwle wefig

:minkg zhiy z` zyxtn `xnbdíéîëç éøáãìe ,àáø øîà̈©¨¨§¦§¥£¨¦
,miycg c"k ly onf jynl wx `ivei zxaern `yepdy exn`y

èâa dàéöBédgiken `xnbd .dpnn yextiy ic oi`e ,df onf jyna ¦¨§¥
:eixackéîð à÷éc ,àøèeæ øî øîà,`ziixad oeyln okcixdéðz÷ ¨©©§¨©§¨©¥©¨¨¥

,'Léøôé' éðz÷ àìå ,'àéöBé'dwiqn .hba d`ved rnyn '`ivei'e ¦§Ÿ¨¨¥©§¦
ok` :`xnbddpéî òîL.`ax ixack §©¦¨

,odkl e`yipy zwpine zxaerna minkg zhiya dpc `xnbd
:dvilga dnec oecipa dnicwdeàéòLBä áøì éLà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©§¨

íúä ,éãéà áøc déøazay zkqna(:dlw)ïBòîL ïaø ,[àéðz] (ïðú) §¥§©¦¦¨¨©§¨©¨¦§
ìk ,øîBà ìàéìîb ïacleàäML,ezcil xg`l miigaacleíãà ¤©§¦¥¥¨¤¨¨§¨¨

ìLíBé íéLezcil xg`l,ìôð Bðéà.dvilgn en` z` xhete §Ÿ¦¥¥¤
:`xnbd zwiicnàäm`àäL àìoebke ,mei miyly jeza zn `l` ¨Ÿ¨¨

,ix` elk` e` bbd on ltpyéåä à÷éôñoky ,`l e` ltp `ed m`d §¥¨¨¥
zhiy `id oke .mei miyly xg`l ig did df dxwn ilely okzi
`l` ,ltp wtq epi` minkg zhiyl la` ,l`ilnb oa oerny oax
xa cle zecleiy miyp aex xg` zkll yiy meyn ,`ed `niiw xa

.aexdn `ed df cle s`y zelzle ,`niiwøîzéàådnai iabl §¦§©
m`y ,zxaernúîcledìL CBúaíBé íéLoax zhiyly ,ezcill ¥§§Ÿ¦

dkixv `ide ltp did cled m`d `ed wtq l`ilnb oa oerny
,dvilg dkixv dpi`e `niiw xa did cledy e` ,dvilgäãîòå§¨§¨

dnaidäLc÷úðåmi`xen` ewlgp ,dvilg `ll weyd on mc`l §¦§©§¨
.dpica,øîà àáøc déîMî àðéáøwtq ltp wtq `ed cledy oeikn ©¦¨¦§¥§¨¨¨©

,`niiw xaíàdnaidàéä ìàøNé úLà`ed dyciwy in m` ± ¦¥¤¦§¨¥¦
`id ixd ,dvelga xzend l`xyiúöìBç.dlral zxzipe wtqn ¤¤

úöìBç dðéà àéä ïäk úLà íàå,dlra lr xq`iz jkay meyn §¦¥¤Ÿ¥¦¥¨¤¤
zhiy lr df dxwna jenql yi ok lre ,odkl dxeq` dvelg ixdy
weyl zxzen en`e ,`niiw xa zwfga `edy mixaeqd minkg

e .dvilgl dwewf dpi`eBæ úçà ,øîà àáøc déîMî àéLøLî áø©§©§§¨¦§¥§¨¨¨©©©
l`xyil dycwzdyBæ úçàåodkl dycwzdyúöìBçs`e ,wtqn §©©¤¤

zhiyl yegl yi dvilgd ici lr dlra lr zxq`p `idy mewna
.dvilg dkixv en` `nye ,ltp wtq `edy l`ilnb oa oerny oax

,àéLøLî áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©§©§§¨
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עבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל ענייני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.
ממכתב ו' ניסן, תש"כ

miwxt dyelyaa cenr el sc ± iriax wxtzenai
'åë äð÷ àì íìåòì`weica i`xen` ibilt "oilgep yi"a mzd `l` ,bilt oizipzn` `l Ð

:xn` oiax `z` ikc .oizipzncyxiopgei iax ,ipeltl ipelt dcy ozpze ,ipelt dcy ipelt

xkc`cnc ,dyexic i`d elit` dpw :xn`ediipin cgl d`ev xhy i`da dpzn oeylÐ

.edpip dpzn inp edleki`dl :opixn`c ,dyexic `edd dpw `l mlerl :xn` yiwl yixe

ewizc ,'ek xn`iy cr ,dyexi i`dle dpzn ded

.ediiexz` dpzn oeylåúåî øçàì:azky Ð

zlik` `l` oda a`l oi`e ,dzin xg`le meidn

.eiiga zexitïéøåëî áàä øëîgweld lek`l Ð

el didy zekfa dkfy ,a`d iig ini lk zexit

.oda dflàì øîà ïðçåé éáø áàä ééçá ïáä úîå
ç÷åì äð÷elit` Ðzeniykloipwc .a`dzexit

,inc sebd oipwk elld miqkpa a`l el didy

oi` ipzwc oizipzne .dxikn oad zxikn oi`e

zeniyk `d ,a`d zeniy cr melk oda gwell

el yi a`d,oad iiga a`d zinc mzd Ð

dniiwzpeipyl oey`x xkn dne .dpzndlk Ð

oad zn la` .ecil `azy zekfzekf `a `l Ð

.eciløæòéìà éáø íåùî àðú'åëxfril` iax Ð

ly cled oi`` i`we ,oizipznc `tiq` bilt

cled oi`y it lr s` :edi` xn`we ,miiwi `niiw

qpkpc meyn ,hba `iveic dil opiqpw `niiw ly

`zydc ab lr s`e .g` zy` xeqi` wtql

hba ,edine .i`ed `ilrn meaiic `zlin i`lbi`

.ibq dvilg `laãçà øáãinp xi`n iaxc Ð

exag zwpine exag zxaern `yepd z` qipwÐ

e` zxaern `ide ,dlra zny dy` .dyxbl

drax`e mixyr cr `ypdl dxeq` ,dwipn

.wpei wepiz oky ,ycgñåðëì åðîæ òéâéùëìåÐ

.qepki ,ycg drax`e mixyr seqløåñéàá
çà úùàlwidy ,xnelk Ðzy` wtql qpkdl

,`niiw ly cle ied `nlcc ,mipa el yiy g`

.dil opiqpw jkldïðáøã [íåùî] àìàÐ

`we ,`id opaxcn exag zxaerncilflfn.da

carinl `pixg` izil `lc edeqpw ikd meyne

.ikdàëä ìáà`ziixe`c zxaern dnai Ð

ilicae ,`idira `le ,dpindiqpwinleh` i`dl

.ipixg`íéîëç éøáãìå:ixn`c Ðepnf ribiykl

,hba `ivei onfd ribiy cr ,edin .qepki qepkl

.`nlra dyxtda dil ibq `leàéöåé éðú÷ãÐ

.`ivei mixne` minkge'åëå ïðú íúämeyn Ð

i`n `kd :iranl irawc?íéùìù ääùù ìë
íåéÐclepyn.mei miyly igìôð ïéà íãàá

dndaae :`tiq ipzc ,mc`a hwp ikdl Ðdpeny

.miniìôð åðéà.dvilgd on en` z` xhete Ð

àåä à÷éôñi` `wece .znaiizn `le zvlege Ð

miw i` la` ,`l i` eiycg el elk i` ol `wtqn

elkc oleiycg el:(a,bn) dcp zkqna opz Ð

.meaiid on xhet enei oa wepizíéùìù êåúá úî
dxehty zwfga weyl dycwzpe ,dnaid oa Ð.dpa meynàéä ìàøùé úùà íàm` Ð

xq`iz `l oiyecw xg`l maid on uelgz m`y ,`ed l`xyi dycwy dfdlra lrÐ

.zvlegäùã÷ù äæ íàåàåä ïäëeilr xq`iz uelgz m`y Ð,zvleg dpi` Ðopiknqe
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øîàå'ek dpw `l mlerl yiwl yix`aa) "oilgep yi"a xn`w diteb `axc ab lr s` Ð

`xzalw(`,dwexa oa opgei iaxk dkldcÐmewn lknyixk dkldc dpin `wtp

.eyxeil ie`x oi`y [xg`] oiprl yiwl

éáøågwel dpw `l xn` opgeia`d iiga oad zn `l elit` ,opgei iaxl :xn`z m`e Ð

) enk iedc ,ipwil `l inp`rivn `aa

fh(`,mil`c oeik ,jl xekn `a`n yxi`y dn :

`l ikd iablc :xnel yie !sebd oipwk zexit oipw

oeike ,oac sebd oipw ixnbl lhal zexit oipw mil`

oac icil dcy `iz` seqalcÐ.xkn aiyg

ïéð÷inc sebd oipwk zexitepiwzdy dn Ð

,dlra iiga beln iqkpa dxkny dy`c `ye`a

zegewld cin `iven lradc ,dzneÐopgei iaxl

`nw `aa) "laegd"a rnyn oke .jixhvi` `l

,inp i` .yiwl yixl `ye` zpwz :wiqnc (a,gt

`l` zexit lral oi`y ,sicr dy`c sebd oipw

`zpwza `l` zexit lral oi`c :cere .dgkn

:uxiz y"piilxe`c awri epiax axde .opaxc

oic" :dl azkc `kidl `ye`c `zpwz jixhvi`c

."jiiqkp zexita il oi` mixace

÷åæéçdxez lyn xzei mdixacl`idde Ð

) "adfd"cdp `rivn `aa(a,oiyneg dyng iab

dxez lyk `l` eyr `lcÐ`lc meyn

qipwc `ed `xeqi` iab `kde .[wefigl] jixhvi`

daezk oebk `penn iab la` ,xi`n iaxÐeyr `l

elit` wefigwxta xi`n iax xn`wc ,dxez lyk

) "it lr s`"dn lr dpznd lk :(a,ep zeaezk©§¤

dxeza aezkyÐopaxca `d ,lha e`pzÐe`pz

dcedi iax epiid `kdc opax i` :dniz zvwe .miiw

Ðwefig eyrc daezk iab dil `xiaq `d

`zlinac :xnel yie !dxez lyn xzei mdixacl

`kd la` ,wefig ecar `gikycÐ`lc `zlin

zwpine exag zxaern mc` `yiy `id `giky

.exagàìåyixti ipzwdheqa ipzc `de Ð

) "dqex`" wxtazwpine exag zxaern iab (`,ck

onf xg`l dxifgdle dyixtdl `ed leki exagÐ

`ivei la` ,ikd rnyne ikd rnyn dyxtd oeyl

dl `piwy ,mzd :inp i` .hba `l` rnyn `l

dxzqpeÐ`xiq`c oeik ,dilr `aiy opiyiig `l

`cn dilsqei epiax axde .hb `ira `le `ziixe

zwpin yciwy cg`a df mrhn dxed y"piilxe`n

`nlra dyxtd `l` hb jixvdl `ly exag

,dil dxeq` ikd e`lac oeik ,(xi`n iaxl elit`)

`wece .dcpk dlral dxeq` dkxa `la dlkc

ab lr s` .`hib `irac `kd xn`c `ed `ypa

diwexrc e`l i` ,gxae dyly jez ycwac

hb ozil jixv did diizqnÐzwpine zxaerna

`xneg i`nc :d`xp oi`e .exingd `l exiag

ediiexzc ,exiag zwpinn dkxa `la dlkc

) mzd `ipzc `dn wgvi epiax wcwcn did zvwe .opaxcnq zeaezk(`,dlra zny zwpin :

Ðhb ozil jixv qxi`yk m`e ,`ypz `le qx`z `l ef ixdÐ`l xninl ez jixhvi` `l

elit`e .ipzw ef s` efc xninl `ki`e ,qx`z `le `ypz `l iqxbc mixtq yi ,edine !`ypz

`ypz `le qx`z `l opiqxbÐelit`c ,dcedi iax meyn `ypz `le hwpc xninl ivn

) `xie dyxta i`g` iaxc zezl`yae .ycg xyr dpeny xza ixy `ypiliab aezk (bi oniq

yicwe xarc `kidc ,exag zwpine zxaernÐodk ded i` elit`e ,dipin hba dl riwtnÐ.dipin dl opicqtnàä`ied `witq `dy `lcle zne wditac qxhpewd yxity enk `l Ð

) "dlinc xfril` iax" wxt seqa xn`ck ,ixii` ix` elk` e` bbd on ltpyk `l` .`ed ltpc zne wdita ecen opax elit` [`dac] ,ixii`de ,(`,elw zay.l`ilnb oa oerny oaxk opiwqt mz

zenai) seq mdl oi`y mina enk ,dfk ievn herinl opiyiigc :wgvi epiax xne`e ?ocli `ilrn clec miyp aex xza opilf` `l i`n`e :xn`z m`e`kw(`,micirn oi`y qqebe ,dxeq` ezy`c

ievn miltp ly herinc oeik mewn lkn ,exingd dexr meyn mzd `nyc ab lr s` ,ezy` `iydl eilrÐopixn`ck ,mini dpeny jez dnda lek`l `ly inp mixingne .dia mixingn

) "dlinc xfril` iax" wxt seqa) "xeka yi" wxta xn`ck zela`a lwdl yiy ,exingd `l zelia` oiprl ,edine .(myhn zexeka(`,xn`c ,mila`zn oi`y zela` oiprl micen lkd :

mdilr mila`zne mippe` zewtqd :zegny zkqna opzc `de .la`a lwind ixack dkld :l`enyÐela`zi `ly xacd i`pbc ,ixii` oexg`l dray e` oey`xl dryz oa wtqac d`xp

.cg`l aexw i`cey xg`n ,df `le df `lúî'ek mei miyly jeza) "dlinc xfril` iax" wxta qixbc i"yxk `le .opiqxb ikdc d`xp Ðwxtac oeik ,"mei miyly seqa zn" :(`,elw zay

) "xeka yi"eiptlyk miyly meic opixn` (`,hn zexekaÐelit` miyly meiac azk zelecb zeklda edine ?ith miyly meia hwpinl dil dnle ,miyly jez il dn miyly meia il dn

) zaya xn`c `ed miyly jez `wecc ,ltp ied `l opaxl zne wditikd e`l i`c ,"miyly meia zn" `kd opiqxbc rnyn .`ed zn lkd ixacl zne wdit :(myÐ?df welig mdl did oipn

.`niiw xa aiyg inp zelia` oiprl `nye .opax` iknq `wec miyly meiae ,ix` elk` e` bbd on ltpa elit` z`f `qxib miiwn yi cere
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éðBìt" øîàiL ãò äð÷ àì íìBòì :Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦§¨Ÿ¨¨©¤Ÿ©§¦
íäì íézúpL úéðBìôe úéðBìt äãN eLøé éðBìôe§¦¦§¨¤§¦§¦¤§©¦¨¤
Bðáì åéñëð ìk áúBkä :ïðúc ,Cãéàå ."íeLøéå äðzîa§©¨¨§¦§§¦¨¦§©©¥¨§¨¨¦§
,ïaì ïðúpL éðtî ¯ øBkîì ìBëé Bðéà áàä ,BúBî øçàì§©©¨¨¥¨¦§¦§¥¤§¨¨©¥
øëî .áàä úeLøa ïäL éðtî ¯ øBkîì ìBëé Bðéà ïaäå§©¥¥¨¦§¦§¥¤¥¦§¨¨¨©
ç÷Blì ïéà ¯ ïaä øëî .àeä úeîiL ãò ïéøeëî ¯ áàä̈¨§¦©¤¨¨©©¥¥©¥©
,áàä éiça ïaä øëî ,øîzéàå .áàä úeîiL ãò íeìk§©¤¨¨¨§¦§©¨©©¥§©¥¨¨
,ç÷Bì äð÷ àì :øîà ïðçBé éaø ,áàä éiça ïaä úîe¥©¥§©¥¨¨©¦¨¨¨©Ÿ¨¨¥©
äð÷ àì :øîà ïðçBé éaø .ç÷Bì äð÷ :øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨¨¥©©¦¨¨¨©Ÿ¨¨
:øîà Lé÷ì Léøå .éîc óebä ïéð÷k úBøét ïéð÷ ,ç÷Bì¥©¦§©¥§¦§©©¨¥§¥¨¦¨©
ïéà" .éîc óebä ïéð÷k åàì úBøét ïéð÷ä ,ç÷Bì äð÷̈¨¥©¦§©¥¨§¦§©©¨¥¥

'åë àîéi÷ ìL ãìeä:eøîà øæòéìà éaø íeMî :àðz ." ©¨¨¤©¨¨¨¨¦©¦¡¦¤¤¨§
eøîà øæòéìà éaøå øéàî éaø :àáø øîà .èâa àéöBé¦§¥¨©¨¨©¦¥¦§©¦¡¦¤¤¨§
¯ øéàî éaø ,ïøîàc àä ¯ øæòéìà éaø .ãçà øác̈¨¤¨©¦¡¦¤¤¨©£¨©©¦¥¦
,Bøéáç ú÷ðéîe Bøéáç úøaeòî íãà àOé àì :àéðúc§©§¨Ÿ¦¨¨¨§¤¤£¥¥¤¤£¥

éøác ,úéîìBò øéæçé àìå ,àéöBé ¯ àNð íàåøéàî éaø. §¦¨¨¦§Ÿ©£¦¨¦¦§¥©¦¥¦
¯ ñBðëì Bpîæ òébiLëìå ,àéöBé :íéøîBà íéîëçå.ñBðëé ©£¨¦§¦¦§¦§¤©¦©§©¦§¦§

àì ïàk ãò ,àéä àì àîìc ?éànî :ééaà déì øîà£©¥©©¥¦©¦§¨¨¦©¨¨
øeqéàa òâô÷c íeMî àlà ¯ àëä øæòéìà éaø øîà÷̈¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨¦§¨¨©§¦
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éøîàc àðà :àaà éaø Cì øîà ?ïBîãàk øîàc äéîøé éaøå ,ïðaøk øîàc àaà éaø àîéì¥¨©¦©¨§¨©§©¨©§©¦¦§§¨§¨©§©§¨©¨©¦©¨£¨©£¨¦
CLôp änî :déì øîàc íeMî àlà ¯ íúä ïBîãà øîà÷ àì ïàk ãò .ïBîãàk eléôà£¦§©§©¨¨¨¨©©§¨¨¤¨¦§¨©¥¦©©§¨
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יבמות. פרק רביעי - החולץ ליבמתו דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

תפקידו של האדם הוא לעשות מעשים בפועל.
ממכתב כ"ד ניסן, תשי"ד



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zenai(iriax meil)

àúëìäà àúëìäiaxk wqtpy dn lr ,xfrl` iaxk wqtpy dnn ± ¦§§¨©¦§§¨
.awri oa xfril`

:eixack giken iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîà[izxn` oipn-]ìëc ¨©©©¥§¨£¦¨¨§¨
à÷éôñzexfnn lyìzrcéàcåk á÷òé ïa øæòéìà éaøxfnnéeLî §¥¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©©§©¥

déìdnn ,zxfnn i`cea eze` mixizne [eze` miyer±]éaø ,àéðúc ¥§©§¨©¦
àaL éøä ,øîBà á÷òé ïa øæòéìàmc`ìò òãBé ïéàå ,äaøä íéLð ìò ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥£¥¤¨©¨¦©§¥§¥¥©©
àéä ïëå ,àa ïäî [Bæéà] (åäæéà)[dy`-],äaøä íéLðà äéìò eàaL ¥¥¤¨§¥¦¤¨¨¤¨£¨¦©§¥

äìa÷ ïäî äæéàî úòãBé dðéàå,[dxarzp-]àöîðd lelryáà §¥¨©©¥¥¤¥¤¦§¨¦§¨¨
zeidlBza úà àNBð,eza `idy zrcl ilanBúBçà úà àNBð çàå ¥¤¦§¨¥¤£

,ezeg` `idy zrcl ilanåjk ici lrBlek íìBòä ìk àlîúð §¦§©¥¨¨¨
øîàð äæ ìòå .ïéøæîî(hk hi `xwie).'änæ õøàä äàìîe',iia` gikene ©§¥¦§©¤¤¡©¨§¨¨¨¤¦¨

mdl `xew mewn lkn ,ezaexw z` `yp `ny `ed wtq wxy s`y
mixfnn wtq mb ezhiyly o`kne ,'oixfnn' awri oa xfril` iax

.mixfnn miiexwàáøåmpi`y awri oa xfril` iax zhiya yxtnd §¨¨
,xfnn i`cek,Cì øîàwtqa mlerd `lnziy `id ezpeeky ¨©¨

e ,mixfnn,øîà÷ éëäoewixhep 'dnf' ,'dnf ux`d d`lne'äî Bæ' ¨¥¨¨©©
,'àéä.wtq oeyl `idy ¦

:zxne`e dkiynn `ziixad,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà ,ïk ìò øúé̈¥©¥¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
s` `l` ,mixfnn ieaix icil d`ian zepf z`ia wx `làOé àìŸ¦¨

äMà àOéå Cìéå ,Bæ äðéãîa äMà íãàztqepànL ,úøçà äðéãîa ¨¨¦¨¦§¦¨§¥¥§¦¨¦¨¦§¦¨©¤¤¤¨
eze` ipa mdy erci `le ,dipyd dy`dn zae ef dy`n oa cilei

e mc`.BúBçà úà àNBð çà àöîðå ,äæì äæ eâåecæé¦§©§¤¨¤§¦§¨¨¥¤£
:`xnbd zl`eyéðéà,df xacl miyyeg ok` m`d -ék ,áø àäå ¦¦§¨©¦

òìwéà[oncfdyk-]ìxir,øéLcøãdidàéåä ïàî ,øîàå [æéøëî] ¦§©¨©§§¦©§¦§¨©©©§¨
àîBéìxg`le o`k akrz`y el` minil il `ypdl dvtg in - §¨

.`vz oknåokì òìwéà ék ïîçð áøxiráéöðëLdid,øîàå [æéøëî] §©©§¨¦¦§©¨§©§¦©§¦§¨©
.àîBéì àéåä ïàîeyyg `le zxg` xira ztqep dy` e`ypy ixd ©©§¨§¨

:`xnbd zvxzn .xen`d yygleäééîL òé÷ôc ïðaø éðàLdpey - ¨¥©¨¨¦§¦©§©§
lr 'ipelt za' ze`xwp mdizepae ,mqxetn mnyy minkg oic

.de`yi `le mzeg` `id efy mdipa ercie ,mny
:lirl e`aedy miyrnd lr dywn `xnbd,àáø øîàäådy` §¨¨©¨¨

yäñéitúðå àNpéì äeòáz,[dnikqde-]i÷ð äòáL áLéì äëéøöíé §¨¨¦¨¥§¦§©§¨§¦¨¥¥¦§¨§¦¦
cenig zngn dcp dqxit qeitd zrya `ny ,`ypzy iptl
xirl mribda cin miyp ongp axe ax e`yp ji` ,ok m` .oi`eyipd

:`xnbd zvxzn .miiwp dray oizndl ilaneåä eäééçeìL ïðaø©¨¨§©§£
eäì éòãBîe éøcLîmze`l migily migley eid el` minkg ± §©§¥§¥§

miricen migilyd eide ,myl m`ea iptl mini dray zenewn
myl ongp axe ax eribdy cre ,oz`yl mivtg mdy miyp oze`l

:`xnbd zvxzn cer .miiwp dray el` miyp eayi xakúéòaéàå§¦¨¥
eäì éãçééîc àeä àîìòa éãeçé ïðaøì ,àîéàeid minkg mze` - ¥¨§©¨¨©¥§¨§¨¦§©£¥§

eyway dne .odilr e`a `l j` onr micgiizne miyp mi`yep
meyn `ed oz`yléîì Blña út Bì LiL éî äîBc Bðéà ,øî øîàc§¨©©¥¤¦¤¥©§©§¦
.Blña út Bì ïéàLel oi`y ink arx epi` elqa zt el yiy iny ¤¥©§©

mewna dy` el yiy in ok enke .elke` epi`y elit`e ,elqa zt
`a `ly elit`e ,o`k dpi` ezy`y ink de`zn epi` e`vnd

.dilr
:awri oa xfril` iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbdéaø ,àðz̈¨©¦

íeMî ,dLøâì Bzòãå BzLà íãà àOé àì ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥Ÿ¦¨¨¨¦§§©§§¨§¨¦
øîàpL(b hk ilyn).'Czà çèáì áLBé àeäå ,äòø Eòø ìò Løçz ìà' ¤¤¡©©©£Ÿ©¥£¨¨§¥¨¤©¦¨

dzrca dlrn dpi`e ea zghea dlral z`yipd dy` s`e
dpeek jezn dz`yl xeq` ok lre ,okn xg`l dyxbl ezpeekay

.ef
epl wteqny ,epzpyna xkfend df oa zyexi ipica dpc `xnbd

:maid ly e` znd g`d ly epa `ed m`d÷ôñin wtqy df oa-] ¨¥
[eia`åàðúéî éñëða ÷Bìçì eàaL íáée ,[` xeiv] [znd g`d-]÷ôñ §¨¨¤¨©£§¦§¥¦¨¨¨¥

àeä àðúéî øa àðà øîàznd ly epa `ed ip` `ny ±ålkéñëð ¨©£¨©¦¨¨§¦§¥
znd,àeä éãéc.melk lhep g`d oi` oa yiy mewna okyøîà íáéå ¦¦§¨¨¨©
,oaléãéî àìå Cì úéìå zà éãéc éàøa zàjl oi`e ipa dz` `ny ± ©§§©¦¦©§§¥¨§Ÿ¦¦

melkéñëðaz` yxeid mai oick icigid eyxei `ed ip` `l` ,znd §¦§¥

c `vnp .eig` iqkp lkéåäznd iqkpå ,÷ôña ìèenä ïBîîdkld ¨¥¨©¨§¨¥§
y epicia÷ôña ìèenä ïBîîxzei wfgen oicd ilran cg` oi`e ¨©¨§¨¥
,exiagnïé÷ìBç.mdipia oennd z` §¦

y df oa :maid mb zny xg`l df oa zyexia dpc `xnbd÷ôñin ¨¥
eia` `edàðúéî éñëða ÷Bìçì eàaL íáé éðáexeiv] [znd g`d-] §¥¨¨¤¨©£§¦§¥¦¨¨

,maid zny xg`l [aøîà ÷ôñ`ny ,envr lrøa àøáb àeää ¨¥¨©©©§¨©
àðúéî[znd oa ip`-]éñëðå ,àeäia`àeä éãéce .md ily -éða ¦¨¨§¦§¥¦¦§¥

zà eðéçà zà ,éøîà íáéepia` oa epig` `ny -,dz` maidàúðîe ¨¨¨§¥©§¨¦©§§¨¨
ïãäa Cì úéàc àeä.epz` cgi dyexia wlg jl yie -ïðaø øeáñ §¦¨©£¨¨©¨¨

eidydén÷[iptl-]àéä ïéúéðúî ,øîéîì àéLøLî áøcdf oecip ± ©¥§©§©§§¨§¥©©§¦¦¦
oldl dpyna x`eand oicl dnec(:w).,ïðúce` dlra zny dy` ¦§©

ly epa `ed m` reci oi`e ,oa dl clepe xg`l d`yipe dyxbzpy
ipyd dlrale oey`xd dlral yie ,ipyd ly e` oey`xd lrad

,ecaln mitqep mipaàeä[wtqd-]íúBà LøBé Bðéàipy z` ± ¥¥¨
ly epa `ny el mixne` oey`xd ipay meyn ,en` ly milrad
.dz` oey`xd ly epa `ny el mixne` ipyd ipae ,dz` ipyd
ixd ,wtq `l` epi` `ede mdia` iqkpa miyxei i`ce mdy xg`ne
.i`ce icin `iven wtq oi`e ,epnn xzei dyexia miwfgen md

åmle`BúBà ïéLøBé íäwteqn oa miyxei mdipa e` milrad ipy ± §¥§¦
ewlgi ,in ly reci oi`y xg`ne ,mdn cg` oa `edy i`ce oky ,df

.ezyexi z` mdipiaås`y opax exaqàëäe`ay mai ipae wtq oic §¨¨
z` yxei wtqd oi`y dpynd oicl dnec znd g`d iqkpa welgl

epecl yiy `l` ,en` ilraàëtéàoky .dpynd oicn [jtidl-] ¦§¨
íúämiyxei i`ce mdy ipyd ipae oey`xd ipa ,dpynadéì éøîà ¨¨¨§¥¥

wtqlìB÷Le äéàø éúééàlehz f`e dz` epia` oay di`x `ad - ©§¥§¨¨§
eli`e .ezyexia wlgàëäwtqdäì øîàei`ce ip` ,maid ipal ¨¨¨©§

m`e ,ical eyxei ipixd epa ip` m` oky ,oey`xd znd iqkpa yxei
oi`y meyn oey`xd iqkp z` mknr cgi yxei ipixd mkia` oa ip`
miyxei wtq `l` mkpi` mz` eli`e .eyxi maid epia`e mipa el
ok m`e .eiqkpa melk mkia`l oi` epa ip` m` oky ,oey`xd iqkpa

eìe÷Le äéàø eúééàly `l` oey`xd ly epa ipi`y di`x e`iad - ©§§¨¨§
,mkia` gkn oey`xd znd zyexia wlg inr elhz f`e ,mkia`

.i`ce icin `iven wtq oi` di`x mkl oi`y onf lk la`
:xen`d oeincd z` dgec `iyxyn axàéLøLî áø eäì øîà̈©§©§©§§¨

,eiptl eayiy minkgléîc éî`ld .dpynd oicl mai ipae wtq oic ¦¨¥
íúä,dpynaeäðéà[ipyde oey`xd ipa-]éàcåz` miyxei ¨¨¦§©©

,mdia`åeli`eäéà`l` epi` [wtqd-]÷ôñoey`xd iqkpa yxei §¦¨¥
la` .mdnr yxei epi` ok lre ,ipydeàëä,mai ipae wtqaéãéà ¨¨¦¦

÷ôñ éãéàåiqkpa miyxei wtq md maid ipa oiae wtqd oia - §¦¦¨¥
mewn lkn ,jytp dnn oey`xd iqkpa yxei wtqdy s`e .oey`xd
eyxei `ed ixd epa `edy cvd itl oky ,`a `ed in gkn `ed wtq
oey`xd z` yxei epi` maid ly epa `ed m` la` ,envr gkn
lhend oenne ,wtq `l` mpi` mdipyy `vnpe ,eia` gkn `l`
ixdy ,eilr el micen mdy wlgd z` wtqd lhepe .miwleg wtqa
,deya oey`xd znd iqkp z` welgl mdl yi mdixacl mb

:`iyxyn ax miiqe .x`ya miwlegeïéúéðúîì àéîc éà àlàm` - ¤¨¦©§¨§©§¦¦
dpynd oicl dnecy mieqn oecip yiíáé éðáe ÷ôñì ,àéîc [àäì]§¨©§¨§¨¥§¥¨¨

déôeb íáé éñëða ÷Bìçì eàaL.[b xeiv] [envr-]déì éøîà íúäc ¤¨©£§¦§¥¨¨¥§¨¨¨§¥¥
,wtql maid ipaìB÷Le zà àðeçàc äéàø éúééàoay di`x `ad - ©§¥§¨¨©£¨©§§

,eiyxei i`cea ep` oky .epnr cgi eiqkpa lehz f`e dz` epia`
.i`ce icin `iven wtq oi`e ,eyxei wtq `l` jpi` dz` eli`e

:maid iqkp zyexia zwelgn d`ian `xnbdeàaL íáé éðáe ÷ôñ̈¥§¥¨¨¤¨
àðúéî éñëða íáé âìôc øúáì ,íáé éñëða ÷Bìçìwlgy xg`l ± ©£§¦§¥¨¨§¨©¦§©¨¨§¦§¥¦¨¨

wtqa lhend oenn oick [c xeiv] znd iqkp z` wtqd mr maid
e ,lirl x`eankéøîà íáé éðawtqlzà àðeçàc äéàø éúééà §¥¨¨¨§¥©§¥§¨¨©£¨©§

,ìB÷Lex`eank melk wtqn lhep jpi` di`x jl oi`y onf lke §
e lirleëééLôð äî ,÷ôñ eäì øîà,[jytp dnn-]àðà ïBëeçà éà ¨©§¨¥¨©§©§¦££¨

eëééãäa àúðî éì eáäiqkpa wlg il s` epz ip` mkig` m` ± ©¦§¨¨©£©§
`ly oey`xd znd zyexin zivgn izlhp ok m`y s`e ,mkia`
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המשך בעמוד מד

miwxt dyelyaa cenr fl sc ± iriax wxtzenai
àúëìäà àúëìä.(`,fq) oihib zkqna ,iwpe aw awri oa xfril` iax zpyn :ol `niiwc Ð

äìá÷.dxarzp Ðíéøæîî åìåë íìåòä ìë àìîúðå.mixfnn edl exw wtqn Ðäî åæ
àéä.wtq oeyl Ðïë ìò øúé,mqxetn xacde ded oi`eyip ici lrc ,`kd elit`c Ð

.awri oa xfril` iax xfbéîåéì àéåä ïàîin Ðdvtgakrz`y minil `ypil.o`k

éòé÷ôãezal oi`xewe ,ediinya `nlr ilek Ð

xg` mewnn epa `ai m`e .eny lrrnyi Ð

.yextie ,eia` za `idyíéé÷ð äòáù`ny Ð

zngncenigdqxt.dqiitzpy drya ,dcp

éøãùî ååä åäééçåìùmcew inei dray Ð

.oz`ia÷ôñá ìèåîä ïåîîwfgen df oi`y Ð

znd oa df m`c .dfn xzei dfaoda mail oi` Ð

`ed maid oa m`e ,melk.melk oda el oi` Ð

eilr lihdl exagn `iven o`k oi` jkld

.di`xdíáé éðáå ÷ôñoda wfgen wtqd Ð

dnnc ,xzeia.ediieeba dikf dil zi` jytp

mai ipa la`dfy ,mda wlg mdl oi` `ny Ð

xeaq ikd meyne .ely dleke `ed oey`x oa

lr oi`yep" wxta oizipzn epiid xninl opax

oa wtq oey`xl dryz oa wtq :ipzwc ,"dqep`d

`le df `l oze` yxei `l `ed ,oexg`l dray

ipae ,oexg` ipa lv` dil egcn oey`x ipac ,df

oexg`oia eze` miyxei mde ,oey`x ipa lv` Ð

.mdipyàëôéà ïðéøîà àëäåwfgen `edc Ð

izii` :dil ixn`c ,dil egcn ikdl mzdc .xzei

edl xn` inp `kde .lewye z` `peg`c di`x

oekeg`c di`x ezii` :i`d`p`.elewyeéîã éî
éàãå åäðéà íúäoi`a od in gkn oircei ody Ð

.yxilåäðéð à÷éôñ éãéàå éãéàelit`y Ð

in gkn rcei epi`e ,i`ce zprh oreh oi` wtqd

.yxil `a `edäéôåâ íáé éñëðámzd Ð

ixn`c ,oze` yxei `l `edc ,oizipzn `nwezin

lirlc `idda la` .lewye di`x izii` :dilÐ

ecenwc `zpn `iddc ipira d`xpe .wtq mdipy

dilwtqa lhend oenn ied jci`e ,liwy Ð

lhep `ed ,oiwlegeivgdolek oiae.ivgdøúáì
íáé âìôãoxn`ck ,`pzin iqkpa wtq mr Ð

.oiwlegc lirlàúðî éì åáä àðà ïåëåçà éà
åëééáâilwyc meyn i`e Ðiqkpa `blt `p`

`pzin,`blt `edd ekl `pxcdn Ðwelgpe

.oexg`d iqkp oia oey`xd iqkp oia ,deya lkd

.oihren eia`e ,oiaexn maid iqkp eidy oebkeí÷
àðéãdf oi` znd iqkpa oic dyrpy xg` Ð

l`ey `edy dne ,mdilr xrxrle xefgl leki

maid iqkpa.di`x izii` :dil ixn` Ðøãä
àðéãixcdne Ðe` ,`pzin iqkpc `blt dil

blt.deya iqkp edlekåäãù êøã äãáàåÐ

ztwen edcy dzidyel dide ,mixg` zecyn

egkyy ,dca`e zegexd on zg` lr jxclr

.dzid zegexd on dfi`äøö÷á êìéepzi Ð

.dl yxtn onwle ,dxvw jxc mdipiaøéôù
ïåîãà øîà÷Ð`wlqwmc` etiwdy `zrc

.`ed diab digxe` :xn`c ,eizegex lkn cg`

íãà éðá äòáøà.dil igcn cge cg lkc Ð

äòáøà çëî åúàãdrax`y Ðmiyp`mexkn

.el`lú÷úù ú÷úù éàjilr dlr` `le Ð

.mixwi minca
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éãåçéicgin eed `nlraoeike .dilr `a did dvex did m`y oeik ,elqa zt o`k yie Ð

dilr `a did `l minrtyÐ.`ifg `le `cngin `likd `niz `l i`cÐmb

) zeaezkc `nw wxta xn`ck ,xeq` ded cgizdldcp ezy` dqxt m` ,ozg iab (`,cÐ

`kil inp zxg` dpicna dy` `yep meyne .miypd oia dpyi ezy`e miyp`d oia oyi `ed

dxarzpe dilr `ay rxi` did m`y ,yginl

.exirl enr dkilen did epnn

ïåîîåmiwleg wtqa lhendopax elit` Ð

) qekneqcdl `nw `aa(a,,`kd ecen

,di`xd eilr exiagn `ivend o`k jiiy `lc

oi`a elld enk iede ,dfn xzei wfgen df oi`y

`aa) "zny in"a xn`c ,yxil oi`a ellde yxil

`xzagpw(a,.ewelgicøîàmw `a` iax

`picbltc inwn la` ,bltc xza `wec ÐÐ.`l

øîàãzwzy zwzy i` dil`le :yexit Ð

zwzy i` qxhpewa yxity enk `le .melk lehz

.dpn d`na jxc el gwi ipzw `dc ,jl `plifene

) `nw `aac `nw wxtaeg(`,cg`l oxkn iab

zixeaifa dy` `iede ,milrad zgz eqpkp olek

i` meyn ,dpexg`a zicir gwly it lr s`

oeik .xcdz ikl :dil dxn` ivn `le 'ek zwzy

`l cg gkn iz`c cgae .`picn riwtdl `a oi`y
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`l dznyk ibiltc ,`tiq `py i`ne ,dlgzkl

diyxei zwfga beln iqkp inwen?:opiqxb ikdäñåøà àéäùë äìôðã àùéø àìåò øîà
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lre eilr ziad ltp iab onwl dil iziine ,mzd
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zeabl cnerd xhy :edl zi`c ,`gip i`ny zialÐxfrl` iaxle .i`ny ziak `z`c mzd ipyn zereaya l`enye axl ediipin jixtc zeziixa dnkc .oenna oiwfgenk eede ,inc ieabk

dy`d iyxei zwfga xn`cÐ) zereaya `icda bilt edi`c ,`gipgn(`,xacl mrh `ed mzwfga miqkpc yxite ,lrad iyxei zwfga xn`c ,opgei iax la` ,l`enye axc`Ð?il dnl

en mc` oi`c dil wetiz.inc ieabk ixn`c i`ny zial enk ,zyxen dzid dy`d zwfga eid m`y .zyxen dpi` lrad zwfga miqkpdy itlc :zpzepd `idc ,xnel yie !eipal dreay yix

,ixii` daezka mzdc meyn ,i`ny ziak dcinrdl wgec `l` ,zereaya ikd ipyn `lc `de .dreay `la lhepy ,ediipira edpzi`e ,ilhlhna inwe`l `ki`c :wgvi epiax xne` ,inp i`

) onwl xn`c o`nl `ki`e .oxknl dlral jxc oi`c ,ediipira zeidl oilibxc ,dia` zian '`iady lfxa o`v iqkpa ixii`c `kd la`eq(a,xeknl lrad dvx m` ,dlral mey zqpkndÐ

.xekni `l
zwif

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

øîéîì àkéà éî ¯ àëä ìáà ,àeä Cab ãç ékøc©§¦©©¨£¨¨¨¦¦¨§¥©
éøîàc àðà :Cì øîà äéîøé éaøå ?éëäeléôà,ïðaøì ¨¦§©¦¦§§¨¨©¨£¨©£¨¦£¦§©¨©

øîàc íeMî àlà íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨¦©£©
àøèL àðøãäî ¯ àì éàå ,z÷úL ¯ z÷úL éà :déì¥¦¨§©§¨§©§§¦¨©£©§¨§¨¨
ìáà .eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöî àìå ,eäééøîì§¨©§§¨¨¥§¦§©¥¦¨©£©§£¨
eàaL íáéå ÷ôñ ?éëä øîéîì àkéà éî ¯ àëä̈¨¦¦¨§¥©¨¦¨¥§¨¨¤¨
àðúéî øa àøáb éàä :øîà ÷ôñ ,àáñ éñëða ÷Bìçì©£§¦§¥¨¨¨¥¨©©©§¨©¦§¨
éãéc éàøa zà :øîà íáé .àeä éãéc àbìôe ,àeä©§¨¦¦¨¨¨©©§§©¦¦
÷ôñ ÷ôñå ,éàcå íáé éåä ,éãéî àìå Cì úéìå ,zà©§§¥¨§¨¦¥¨¥¨¨©©§¨¥¨¥
eàaL íáé éðáe ÷ôñ .éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàå ¯§¥¨¥¦¦¥©©¨¥§¥¨¨¤¨
øa àøáb àeää :øîà ÷ôñ ,àáñ éñëða ÷Bìçì©£§¦§¥¨¨¨¥¨©©©§¨©
àðeçà :éøîà íáé éðáe .àeä éãéc àbìôe ,àeä àðúéî¦§¨©§¨¦¦§¥¨¨¨§¦¨¨
¯ eäì éãBî÷c àbìt .ïãäa Cì úéà àúðîe ,zà©§§¨¨¦¨©£©©§¨§¨¥§
,à÷ðc eäì Lt .ì÷L ¯ déì eãBî à÷c àzìéz ,éì÷L̈§¦¦§¨§¨¥¨©©§©§¨

ïBîî éåäéñëða íáéå àáñ .ïé÷ìBçå ¯ ÷ôña ìhenä ¨¥¨©¨§¨¥§§¦¨¨§¨¨§¦§¥
ìhenä ïBîî éåä ¯ íáé éñëða ÷ôñå àáñ Bà ,÷ôñ̈¥¨¨§¨¥§¦§¥¨¨¨¥¨©¨

.ïé÷ìBçå ,÷ôñaäðùîdì eìôpL íáé úøîBL §¨¥§§¦¤¤¨¨¤¨§¨
íéãBî ,íéñëðéànL úéaìlä úéáeúðúBðå úøëBnL §¨¦¦¥©©¥¦¥¤¤¤§¤¤

íéñðëpä íéñëpáe dúaeúëa äNòi äî ¯ äúî .íéi÷å§©¨¥¨©©£¤¦§¨¨©§¨¦©¦§¨¦
?änò ïéàöBéåéànL úéaéLøBé e÷Bìçé :íéøîBà §§¦¦¨¥©©§¦©£§¥

,áàä éLøBé íò ìòaäìlä úéáeíéñëðä :íéøîBà ©©©¦§¥¨¨¥¦¥§¦§¨¦
íéñðëpä íéñëð ,ìòaä éLøBé ú÷æça äaeúk :ïú÷æça§¤§¨¨§¨§¤§©§¥©©©§¨¦©¦§¨¦
àéä éøä ¯ dñðk .áàä éLøBé ú÷æça änò ïéàöBéå§§¦¦¨§¤§©§¥¨¨§¨¨£¥¦
éñëð ìò äaeúk àäzL ãáìáe ,øác ìëì BzLàk§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§¨©¦§¥

.ïBLàøä dìòaàøîâ,éâéìt àìc àLéø àðL éàî ©£¨¨¦©§¨¥¨§¨§¦¦
äìôðc ¯ àLéø :àleò øîà ?éâéìôc àôéñ àðL éàîe©§¨¥¨¦§¦¦¨©¨¥¨§¨§¨
.äàeNð àéäLk äìôðc ¯ àôéñå ,äñeøà àéäLk§¤¦£¨§¥¨§¨§¨§¤¦§¨
,äñeøà ÷ôñ äNBò ¯ äñeøà úwéæ :àleò øáñ÷å§¨¨©¨¦©£¨¨¨¥£¨

ú÷éæ

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zenai(iying meil)

àeä Cab ,ãç ékøc,jizecy jeza zg` jxc jlv` il yiy i`ce - ©§¦©©¨
mipey milra drax` cia zecyd zrax` eidy onf lky elit`e
mewn lkn ,wtqd zngn 'di`xd eilr exiagn `ivend' oic wqtp
ip` dzry oeikne ,df wtq wlzqp olek z` dpw gweldy xg`l

.wtqd zngn wqtpy mcewd oicd lha ,ixa zprha `aàëä ìáà£¨¨¨
mai ipae wtqaéëä øîéîì àkéà éîz` ixa zprha raez wtqdy ¦¦¨§¥©¨¥

wlg el ribn m`d rcei epi` envr `ed ixd .maid iqkpa ewlg
znd oa `edy meyn e` ,maid oa `edy meyn el` miqkpa
s`e .oick `ly eia` iqkpn maid lhpy dn z` raeze oey`xd
mewn lkn ,maid iqkpa wlg lehil el yi jytp dnny orehy
dcen oenc` s` ,wtq `l` epi` dnvr ipta dprh lkay xg`n
znd iqkpn ivga dkf maidy mcewd oicd lha `le ,'`pic mw'y

.oey`xd
zhiya dinxi iax ixac ziilz z` mb zegcl dkiynn `xnbd

:oenc`éøîàc àðà ,Cì øîà äéîøé éaøå,mai ipae wtqa '`pic xcd' §©¦¦§§¨¨©¨£¨§©§¦
àì eléôzhiy.ïðaøokyíúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòdca`y ina £¦§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

,gweldn draezl leki epi`y jxc eldéì øîàc íeMî àlà¤¨¦§¨©¥
,dpewdàì éàå ,ú÷úL ú÷úL éà',ipnn dprazz `l` wezyz ¦¨§©¨§©§¦Ÿ

eäééãäa àðéc ééeòzLàì úéöî àìå ,eäééøîì àøèL àðøcäî± ©§©§¨§¨¨§¨©§§Ÿ¨¥§¦§©¥¦¨©£©§
reazl lkez `le mincewd odilral zecyd zexhy z` xifg`

.exiag lv` jze` dgci mdn cg` lk oky ,melk oica mdnìáà£¨
àëä,maid iqkpa welgl e`ay mai ipae wtqaøîéîì àkéà éî ¨¨¦¦¨§¥©
éëäewlg z` wtqd ciqtiy jk icil `iadl maid ipa elkeiy ¨¥

.el ribn jytp dnny
:`aqd zyexia wtqd oic z` d`ian `xnbdeàaL íáéå ÷ôñ̈¥§¨¨¤¨

àáñ éñëða ÷Bìçì,[` xeiv] maide znd ly mdia` -øîà ÷ôñ ©£§¦§¥¨¨¨¥¨©
,envr lràeä àðúéî øa àøáb éàäznd ly epa `ed ip` `ny ± ©©§¨©¦¨¨

åok lrtàeä éãéc àbìia` ixdy ,ily `id `aqd iqkpn zivgn - §©§¨¦¦
eli`e .egekn dyxei ip`e ef zivgn yxeiéãéc éàøa zà ,øîà íáé̈¨¨©©§§©¦¦

zà`aqd ly cigid eyxei ip`e ,znd oa `le ipa dz` `ny ± ©§
éãéî àìå Cì úéìå,`aqd iqkpa melk jl oi`e -éàcå íáé éåäyxei §¥¨§Ÿ¦¦¨¥¨¨©©

,`aqd iqkpaåd÷ôñ`l` epi`÷ôñ,mda yxeiàéöBî ÷ôñ ïéàå §¨¥¨¥§¥¨¥¦
,éàcå éãéîmda wtql oi`e ,`aqd iqkp lk z` maid yxei ok lre ¦¥©©

.melk
:`aqd zyexia sqep oic d`ian `xnbde ÷ôñipyéðadeàaL íáé ¨¥§¥¨¨¤¨

àáñ éñëða ÷Bìçì,[a xeiv]àeä àðúéî øa àøáb àeää ,øîà ÷ôñ ©£§¦§¥¨¨¨¥¨©©©§¨©¦¨¨
oey`xd g`d ly epa ip` `ny ±àbìôe`aqd iqkpnàeä éãéc ©§¨¦¦

gkn mz` ewlgz dipyd zivgnd z`e ,epa `edy ia` gkn
,`aqd ly ipyd epa `edy maid mkia` zyexi,éøîà íáé éðáe§¥¨¨¨§¥

zà àðeçàly cigid yxeid `ed epia`e ,dz` epig` `ny ± £¨©§
,`aqdïãäa Cì úéà àúðîedeya epipia welgl epilr ok lre - §¨¨¦¨©£¨

,jkitl .ezyexi z`éì÷L eäì éãBî÷c àbìtmaid ipa milhep ± ©§¨§¨¥§¨§¥
e .mdly `idy da dcen wtqdy `aqd iqkpn zivgnà÷c àzìéz¦§¨§¨

ì÷L déì eãBîmaid ipa ixdy `aqd iqkpn yily wtqd lhepe ± ¥¨¥
oia welgl mdl yi mdig` `ed m` mb oky ,ely `edy micen
lhep `ede zivgn milhep mdy xg`le .ezyexi z` mzyly

,yilyà÷ðc eäì Lte ,`aqd iqkpn ziyy dxzep -éåäef ziyy ¨§©§¨¨¥
ïé÷ìBçå ,÷ôña ìèenä ïBîîlhep dpnn zivgn ,mdipia dze` ¨©¨§¨¥§§¦

.maid ipa milhep zxg`d dzivgn z`e wtqd
:df oipra mitqep mipic d`ian `xnbdíáéå àáñwelgl e`ay ¨¨§¨¨

÷ôñ éñëðawtqd `ny ,xne` `aqd ,[b xeiv] mipa `ll zny df §¦§¥¨¥
`ed wtqd `ny xne` maide ,ical eyxei ip`e znd ipa oa `ed

.eyxei ip`e ipaBàe`ay÷ôñå àáñwelgléñëðadíáéoi`e zny ¨¨§¨¥§¦§¥¨¨
oey`xd g`d oa jpid `ny wtql xne` `aqd ,[c xeiv] xg` oa el

xne` wtqde ,maid ipA z` ical yxei ip` ok m`e maid oa `le§¦
ipya .dyexia a`l mcew oa oky ,icigid eyxeie maid oa ip` `ny

el`d mipte`déåädyexidå ,÷ôña ìèenä ïBîîmdïé÷ìBçdze` ¨¥¨©¨§¨¥§§¦
mdipye ,ef dyexia exiagn xzei i`ce mdn cg` oi` oky ,mdipia

.miyxei wtq

äðùî
:dnaiiy iptl eznai iqkpa maid zeiekfa dpc epiptly dpynd

íáé úøîBLail dpiznnd dnai ±,dl uelgiy e` dnaiiy m ¤¤¨¨
íéñëð dì eìôpL,dia`n dyexiaìlä úéáe éànL úéa íéãBî ¤¨§¨§¨¦¦¥©©¥¦¥

Lzeidl dcia zeyxdúðúBðå úøëBn,dpzna mze`edxkny dn ¤¤¤§¤¤
dpzp e`.íéi÷m`eäúî,mai zxney dceradúaeúëa äNòi äî ©¨¥¨©¥¨¤¦§¨¨

lfxa o`v iqkpae ,dzaezka dlra dl aiigzdy aega ±
,di`eyip zrya el dqipkdyedyri dnïéàöBéå íéñðëpä íéñëðá¦§¨¦©¦§¨¦§§¦

dnò.mze` yxei ine ,beln iqkpa -e÷Bìçé ,íéøîBà éànL úéa ¦¨¥©©§¦©£
n `edy maidìòaä éLøBéel` beln iqkpaáàä éLøBé íòiyxei - §¥©©©¦§¥¨¨

d`eyp wtqk `id mai zxney oky .dy`d iaexw xnelk ,dia`
lray myk dyxei `ed ixd ez`eypk `idy cvd itle ,mail
diaexw dze` miyxei ez`eypk dpi`y cvd itle ,ezy` z` yxei

.oiwleg wtqa lhend oenne ,dia` cvn,íéøîBà ìlä úéáedíéñëð ¥¦¥§¦§¨¦
mix`yp [lfxa o`v iqkp-]ïú÷æça.d aegeäaeúk`edú÷æça §¤§¨¨§¨§¤§©

,ìòaä éLøBédzzin mcew dci lr df aeg dabp `ly onf lk oky §¥©©©
mileki dy`d iyxei oi`e ,eiyxeie lrad zwfga `ed oiicr

d eli`e .mzwfgn wtqn e`ivedldnò ïéàöBéå íéñðëpä íéñëð§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨
md [beln iqkp-]áàä éLøBé ú÷æçadzn `ly cr oky .dy`d ly §¤§©§¥¨¨

leki maid oi`e ,dzgtyn zwfga mdy `vnpe ,dly miqkpd eid
`xnbae .mzwfgn wtqn m`ivedl(.hl-.gl)ef zwelgn x`eaz

.mikxc dnka
xak m`dñðk,dnail maid.øác ìëì BzLàk àéä éøäx`eaie §¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨

`xnba(.hl).el` dixaca eprinydl dpynd d`a dnãáìáe¦§©
ïBLàøä dìòa éñëð ìò äaeúk àäzLe` maid zeniy xg`l ± ¤§¥§¨©¦§¥©§¨¨¦

iqkpn `le ,oey`xd dlra iqkpn wx dzaezk dabz dpyxbi
`xnba x`eai df oic mrhe .maid(my).

àøîâ
miqkp dl eltpy dnaia zxacn dpyndy ,dzr dxaq `xnbd

.mai zxney `idyk ,dlra zzin xg`l dia`n dyexiadywn
:`xnbdàðL éàîd oicàLéø,diiga dcera mai zxneyaàìc ©§¨¥¨§Ÿ

éâéìtdciae dzwfga micner diqkpy md micene ,i`ny zia §¦¥
,mail d`eyp wtqk `idy elit` dpzna mpzile mxkenléàîe©

àðLd oicàôéñdzny mai zxneyaéâéìôc,i`ny zia ea §¨¥¨¦§¦¥
miwleg md `l` diyxei zwfga mpi` dly beln iqkpy mixaeqe

.maid mr mze`
:`xnbd zvxzn,àìeò øîàdàLéødnaia zxacnäìôðcmeail ¨©¨¥¨§¨§¨
å .äñeøà àéäLkd eli`àôéñdnaia zxacnäìôðcmeailàéäLk §¤¦£¨§¥¨§¨§¨§¤¦

xakäàeNð:eixac z` `xnbd zyxtn .dlralúwéæ ,àìeò øáñ÷å §¨§¨¨©¨¦©
a maidäñeøàzny eig` lyäNBòk dze`äñeøà ÷ôñ,el £¨¨§¥£¨

zeaezka i`ny zia zhiyly xg`ne(:t)xeknl dleki dqex`
mai zxneya oky lk ,dligzkl diqexi` xg`l dl eltpy miqkp
zia s`e .mxkenl dciay ,dqex` wtq `l` dpi`y oiqexi`d on
zxneya md micen ,dligzkl xeknz `l dqex`y mixaeqd lld

.dligzkl zpzepe zxkeny dqex` wtq `l` dpi`y mai
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ב'ירושלמי' הלימוד הוא בכללות, ולכן אין שם אריכות דשקלא-וטריא כו'. ב'בבלי' הלימוד הוא בפרטיות, ולכן ישנה אריכות דשקלא-
וטריא עד שבאים למסקנת העניין.

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



רמג miwxt dyelya` cenr gl sc ± iriax wxtzenai
êáâ éì úéà ãç éëøãÐzprhei`n rcic ,`ed ixarazw.dipnéëä øîéîì àëéà éî

.mai iqkpa `zpn `blt i` `pzin iqkpa `blt i` ,dipn raz `w i`n rci `l `d Ð

izy gknezeprh.di`x `ad :el mixne` zg`e zg` lka ,mdilr `a `edàáñia` Ð

.maide zndéàãå íáé éåäwfgene `a `ed in gkn rceie ,yxei Ðinc `le ,miqkpa

ab lr s` ,mzdc .lirlc `iyxyn axc `iddl

elit` ,jytp dnn miqkpa dikf dil zi` wtqc

`a `ed in gkn rci `lc ,i`ce aiyg `l ikd

.odilr `a `ed dn gkn ,yxiläãåî à÷ã àâìô
éì÷ù åäì.dyly oilhep miaedf dyyn Ð

äéì åãåî à÷ã àúìéú`zliz miaedf ipy Ð

.iqkp edlekcìé÷ù`peg` dil exn` `dc Ð

.iyily edi`e ixz eed edpi`e ,z`à÷ðã ùôÐ

evpinwcipde ,icic dlek :xn` i`d .dilr

mdipy oiae ,ivg lhep `ed .ocic dlek :ixn`

.ivg÷ôñ éñëðá íáéå àáñi`d :xn` `aq Ð

,mcew ip` yxei el oi`c oeike ,`ed `pzin xa

i`vei lkl mcew a`d :(`,ehw `xza `aa) opzc

ip`e `ed ipa :xn` maie ,ekxieyxeia`dc

.mcewíáé éñëðá ÷ôñå àáñ åàmail oi`y Ð

z` yxei ip`e ,`pzin xa z` :xn` `aq .xg` oa

ip`e ,ip` epa :xn` wtqe ,oa el oi`y mewn ipa

.eyxeiïé÷ìåç`nlce i`dc edlek `nlcc Ð

m`c ,wfgen i`ce a`d xnel oi`e .i`dc edlek

epa df.melk a`l o`k oi` Ðäðùîúøîåù
íáé`eyl ef dipr :enk ,mail dtvne zpznn Ð

.(a,aq) zeaezka "it lr s`"a ,dxnyäì åìôðù
íéñëðdl eltpy ozrc `wlqe .dia`n Ð

.mai zxney `idykíéàöåéå íéñðëðä íéñëðáå
äîòoxwdy ,beln iqkp epiid Ð,miiw dly

r oiqpkp zqpkp `idykez`vei `idyke ,dn

:opiqxb ikd .dnr oi`veiíéøîåà éàîù úéá
áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé å÷åìçéwtqc Ð

ezyexi ivga maid dkfe ,`id d`eyp.wtqn

`id d`eyp wtqy efe ,ezy` z` yxei lrady

zia micen dzaezka la` .`blta ikf elv`

zwfgac i`nyiyxei da iblt `le ,`id lrad

.`xnba yxtn oizipzn dlekc `nrhe .a`d

àøîâàðù éàîå éâéìô àìã àùéø àðù éàî
éàîù úéá éâéìôã àôéñ`yix `py i`n Ð

gka `l` ,i`ny zia ibilt `lc zniiw `idyk

zpzepe zxken :ixn`wc ,iqkpl opiwfgn dlic

`l dznyk ibiltc ,`tiq `py i`ne ,dlgzkl

diyxei zwfga beln iqkp inwen?:opiqxb ikdäñåøà àéäùë äìôðã àùéø àìåò øîà
.mai zxney `idyk dl miqkpd eltpe ,oiqexi`n meaiil dltpy Ðäìôðã àôéñeiptl Ð

.meaiiläàåùð àéäùë,xeknz i`ny zial ol `niiw ynn dqex` iablc `yix jkld Ð

`l i`ce dqex`a ixn`c lld ziae .`nlra dwewf `l` dpi`y ef oky lk ,onwl opzck

,dia `cib`c `id dqex` wtqc meyn `kd ,miiw dpzpe dxkn m` la` ,dlgzkl xeknz

`id ynn ezy` e`lezxkenc lld zia ecen Ð.dlgzkl zpzepe
àôéñ
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éåäwtq wtqe i`ce maii`ce :qxhpewa yxit ÐÐwfgene ,`a `ed gk dfi`n rceiy

dil zi` wtqc ab lr s` mzdc ,lirlc `iyxyn axc `eddl inc `le ,miqkpa

jytp dnn dikf miqkpaÐ.mdilr `a `ed in gkn rci `lc ,i`ce aiyg `l ikd elit`

`xza `aa) "zny in" wxtae ,miqkpa wlg lhep i`cey dn i`ce ixwc eyexit jezn rnyn

el` en` lre eilr ziad ltp :opzc `d iab ,(a,gpw

l`eny epiax yxit ,ewelgiy micen el`e

,dia`n m`d ig` :epiidc ,m`d iyxei ewelgiy

`le .oae`x a`d on oad ig` :epiid ,oad iyxei mr

m`d iyxei yxtl dvxÐig` epiidc m`d ipa

oinipa epiidc m`d on oadÐdil ded ok m`c

icin `iven wtq oi`e wtq oae`xe i`ce oinipa

i`ce `edy iptn eh`c ,llk d`xp oi`e .i`ce

xn`c :cere !?oleka i`ce `di miqkpd zvwna

lre eilr ziad ltp iab onwl dil iziine ,mzd

zaezk eilr dzide ,eiyixen lre [eilr] eia`

a`d iyxeic wiqne ,'ek aeg lrae dy`Ðig`

`l mixg` mipa a`l yic ab lr s` ,`nl` .oad

`nw `aac `nw wxta oke .i`ce edl opiayg

)ewlg lhpe aeg lra `ae ewlgy mig` iab (`,h

rwxwa riax lhep :iq` ax xn`c ,odn cg` ly

miyxeik i` dil `wtqnc meyn ,zerna riax e`

melk lehi `ly opixn` `le ,zegewlk i` encÐ

df oke .miqkp zvwna i`ce `ed wfgend df ixdy

mipy" iab ily divg xne` dfe ily dlek xne`

`rivn `aa) "zilha mifge`a(`,ixwc `d `l` .

i`ce `ed maidy meyn :epiid ,i`ce mai `kd

wtq la` ,`aq ly eyxeiÐ`ed m` wtq `ed

en` lre eilr ltpa ,mzd la` .llk eyxeiÐ`l

dzn m`c .xg`d ivg lka yxei i`ce oinipa ied

sqei mcew lgxÐltpa oke .eyxei inp oae`x ied

mcew a`d zn m` ,eia` lre eilr ziadÐied

.xg`d oa `le ,yxei aeg lraúéáålld

fga miqkpd mixne`ozw) "zny in" wxta Ð`aa

ziae i`ny zia `peeb i`dka ibilt (`,gpw `xza

xn`we ,ezy` lre eilr ziad ltp iab ,lld

ixn`wc lld zia :yexit ?in zwfga :`xnba

lfxa o`v iqkp epiidc ,ozwfga miqkpÐzwfga

iax ,dy`d iyxei zwfga :xne` xfrl` iax ?in

:xn` yiwl yixe .lrad iyxei zwfga :xn` opgei
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`xnba xn`ck ,beln iqkpa `l` daezka i`ny zia ibilt `l `kdc .mzdcl jd `inc

`nzq ipzw mzd la` ,'ek a` iyxei mr lrad iyxei ewelgi ipzwcn ,dxiiy daezkc

dlgz zn lrad m` ,mzdc :`nrh epiide .ibilt inp daezkac rnyn ,ewelgiÐ`ied

mail dwewf `idy `kd la` ,dzaezk dzaby enk dy`dÐlrad iqkpa melk dy`l oi`

`kd ecen i`xen` edlekc xyt`e ,miign zeabl daezk dpzip `lc ,dvilgd xg` cr

daezk mr edpiaxr `lc `de .lrad iyxei zwfga ied lfxa o`v iqkpcÐmrh ozil ick
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רמד
miwxt dyelyaa cenr gl sc ± iriax wxtzenai

àôéñcarica elit` ,dpzpe dxkn lkd ixac onwl opixn` `nlra d`eyp iabc ÐÐ

d`eypk `le `id wtqc ,d`eyp zwif iabl ,`kd ,zegewld cin `iven lradynnÐ

.[`ticr dwfg lld ziale] ,`ticr dwelg i`ny zial ,jkld .wtqa iqkp iniiwú÷éæ
äñåøàab lr s`e .dqex` i`ce `le dqex` wtq .oiqexi`d on dltpy dnai zwif Ð

zwify `vnpe ,oda gk mey el oi` miqkp iablc

melk dpi` dqex``lc ,dqex` wtq dl ixw Ð

dpi` dqex` zwif `ler xaqw xninl ivn

.dvilg `ira `dc ,melk'åë ììä úéá íéãåî
,`id dqex` wtqk :dpin rny `l` .dinza Ð

.dlgzkl xeknz jkldäàåùð ÷ôñ äùåòÐ

d`eyp i`cec oeikc ,lirl ziyixtcklrad Ð

`id d`eyp wtqc `kd ,zegewld cin `ivenÐ

,`ticr dwelg i`ny ziale ,wtqa miqkp eed

.dcik ecic ,epnn xzei dwfg mda dl oi`c

li`ed ,dcik eci oi`c ,`ticr dwfg lld ziale

.lrad zgz `idyk dl eltp `leäáø äéì øîà
,`ed `ticr dwelg meyn `nrh i` :`lerl Ð

dzin xg`le rwxw ly dteba ibltinc`Ð

mai bilt i`ny zialc ,zexitle diiga ebltil

i`ce eli`c .`id d`eyp wtqc ,dcda ixit

i`ed d`eyp,dgxk lra edl liwy ded Ð

,dzwfga miqkp lld ziale!icin liwy `le

`tiqa dzin oizipzn hwpcnedpin rny Ð

dwfgl denl`c `yixa i`ny ziac ediinrh

.`niiw `idc meyn ,dlicéãéà äáø øîà àìà
äìôðã éãéàå.'ek d`eyp `idyk meail Ðéäéà

éàãåoxwdy Ð`nil` jkld ,jytp dnn dly

.dlic dwfgàôéñmi`a elld ,dzne li`ed Ð

miprehe.dyexi gkn oreh maide ,dyexi gkn

dwif i`c ,i`ny zial wtq mdipy jkld

dqepkklrady ,melk a`d iyxeil o`k oi` Ð

dqepkk e`l i`e .dly yxeimail o`k oi` Ð

ziale .ewelgie `ed wtqe wtq jkitl ,melk

,lld,md oi`ce oiaexw el`e li`eddwfgede

zwfga xak ef dlgp,ozgtyniwe` :opixn`

.dzwfg`zexitle diiga la`zia elit` Ð

,ediizwfga miqkpc ecen i`nylra liwy `le

.opiqxb `l eiyxei lre eilr .icin'åë úéáä ìôð
,miqkp oi` el Ðmiyixenle.miqkp yiúî ïáä

ïåùàøoi`e ,a`d iqkpa dkf `le Ðaeg lral

.zeabl dnéàãå áàä éùøåéoi`ay ,miwfgen Ð

oey`x zn a`d elit`y ,zi`ce dyexi gknÐ

eli`c .oiyxei iptl miltep `nzqn oad iqkp

aeg lraxqginedewifgiy cr ,`piiaeboic zia

.mda÷ôñ áåç ìòáåexhy wfged `lc Ð

z` `ivene wtq iz`we ,odilrivgd.i`ce icin

éîã éåáâëxhyd gk lecb ,xnelk Ðenke ,

wfgenyoad mewna enw od ixde ,miqkpa

miwfgene,`ed wtqe wtq ,jkld .inc miqkpa

oey`x zn a`d m` .dfn xzei dfl dwfg o`k oi`eoey`x zn oa m`e .`piiaeb xqegn `d opixn` `le ,cin aeg lra wfged Ð.miyxei ewfged Ðïäéìòá åúî`pwy dy` lk Ðdl

dzzy `ly cr zne ,dxzqpe dlradaezk dl oi`e dzpif `nyy it lr s`e .dzaezk zlhep Ð.`kile ,"ezy` z` yi`d `iade" opirac ,zezey `l Ðéàãå éãéîiyxei icin Ð

.wtqn daezk ef d`iven ,i`ce oiwfgen ody ,lradàìàzeabl cnerd xhy :i`ny zia ixaqw ,dpin rny e`l Ðzny oeike ,inc ieabk Ð,dy`d zwfga cin miqkpd ecnr Ð

miyxeie`ed i`ce icin `ivene wtq iz`c meyn `nrhe ,inc ieabk `l i`c .i`ce icin `ivene wtq iz` `le ,i`pf wtq meyn dpin iwet`l ez`wieeype ,ewelgi xninl edl ded Ð

la` .i`cek wtqiielrldpininc ieabk opixn` inp ikc ,ewelgi xn`w ziad ltp iabe .xn`c o`nl `kil Ðepivn `l Ðith i`ce iieeyl aeg lral,oiyxeinea wfged `l ixdy

,miqkpa dfxhydeoey`x zn a`d m` :`ed wtqe wtq jkld ,a`d lr `le eilr `vei dfaeg lra `vnp Ð,inc ieabk xhy i`dc ,i`cemiyxeieoey`x zn oad m`e ,melk mpi`

.melk oi` aeg lrae ,oi`ce oiyxei e`vnp Ðééáàådaxl diaze` ik ,zeabl cnerd xhyc `nrh meyn `xwirn dizrc` wiq` `lc Ðltpn`xza `aaa "zny in"a opzc ,ziad

xcqa.zereyiàäî äéáúåì.i`ce icin `iven wtq inp `kdc ,miyp xcqa `id oizipznc Ðééáàådiaze` `l ikdl Ðog oi`yep eidiy ,`pig meyn daezk ip`y :xaqwc ,daezkn

miypd ipiraevxziejkitl ,`ypdl.wtqn dewifgdäéáúåìåïéúéðúîã äáåúëîinp i`ny ziac `zyd jzrc `wlqwc .ewelgi i`ny zia ixn`c Ðez`we ,ewelgi ixn` daezk`

opiyiig `l oiyxei iabe ,dzn mzdc ,`pig meyn xninl `kil mzde .i`ce iedc main daezkc `blt eabe wtqn dcic oiyxei,`piglzeaezk) "zpefip dpnl`"a xn`ck`l` ,(a,fv

.zeawp diyxei eid ok m`éâéìô àìmai ly eiiga dzn `idy lke .miign zeabl daezk dpzip `lc ,lrad iyxei zwfga `idy i`ny zia ecenc Ð,daezk dlic miyxei eab `l Ð

i`ny zial miign zeabl daezk dpzip :(`,`t) "dy`d" wxt zeaezka iia`l dil opirnyc ab lr s`e .i`w lra mewna maic`w dpin :xn`c ,dzxeawa mai aiigzdl ilin ipd Ð

elwyilc la` .eig`n `le daezk zixidzaezk dlic oiyxei.dil opirny `l Ð'åë éîð à÷éã.miign zeabl daezk dpzip `lc ,`ed zeabl cnerd xhyc meyn `l `nrhe Ð

áàä éùøåé íò ìòáä éùøåé.beln iqkp Ðééáà.ibiltc `tiq `py i`ne ibilt `lc `yix `py i`n ,ivexzl oizrnyc `yix` xcdn Ð:divxzezniiw `id `yixac meyn e`l

iyxeic i`ny zia ecen dl eltp mai zxney `idyk i` inp `tiq i`cec ,`zilc meyn `tiqezxken jkitl mai zxney `idyk dl eltpc `yix :`l` .ozwfga miqkpe oi`ce a`d

dzn m` oicd `ede .dlgzkl.`zydc iqkp ipwinl dwif `ipdn `lc ,dze` oiyxei diyxei Ðàôéñ.oey`xd dlra zgz `idyk dl eltpc Ð
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ú÷éæd`eyp wtq dyer d`eypdwfgc .a`d iyxei zwfga eed lld zial ,ikd elit`e Ð

.hayd eze` zwfga dlgp wifgdl epl yiy ,`ticréàãi`ce jzrc `wlq

'ek dl eltp opzde d`eyp) "oilgep yi" wxt opzc zeipyn dnkn Ðgw `xza `aa(`,

dil `gip lirl izii`c `eddc `tiqn `l` !jxtinl ivn ded ezy` z` yxei lrady

.iiezi`làéåäi`ce idi` dly sebdy Ð.dl

éøáñ÷ieabk zeabl cnerd xhy i`ny zia

incikd dil zi` diteb iia` Ð

zeaezk) "eltpy dy`d" wxtaxzalc ,(`,`t

.Dxaq daxn rnycéàîù úéázelhep §¨¨

zezey `le daezkwxt yixa opzc `de Ð

dheq) "dqex`"bk(a,`l mai zxneye dqex` :

zia ibilt `le ,ozaezk zelhep `le zezey

rav` dpzp `id mzdc :wgvi epiax xne` !i`ny

la` .dlra lr dnvr dxq`e dxzqpy ,dipiy oia

wcail dleki dzid dxzqpy drya ,`kd

oi` mai zxneye dqex`ac :cere .dizya

dleki dpi`y oeik ,zc lr zxaerk dayegl

.`xnba mzd xn`wck ,wcail

ììä úéázelhep `l e` zezey e` mixne`

'ekdheq zkqna qxbc `d Ð

)ck(`,daezk zelhep `le zezey `l :Ðeazk

.o`k cenlzd dibny enk myééáàãdiazel

`dndnl dil iywz ,daxc` :xn`z m`e Ð

`idy itl :xnel yie !?wtqn daezkd lk zlhep
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éLøBé ,áBç ìòáe äMà úaeúk åéìò eéäå ,åéLéøBî ìòå åéìò ,åéáà ìòå åéìò úéaä ìôð :ïðúäå§¨§©¨©©©¦¨¨§©¨¦¨¨§©¦¨§¨¨¨§©¦¨©©§¥

ïBLàø úî áàä :øîBà áBç ìòáe .áàä úî Ck øçàå ïBLàø úî ïaä :íéøîBà áàäøçàå ¨¨§¦©¥¥¦§©©¨¥¨¨©©¥¨¨¥¦§©©
Ck,ïaä úîéànL úéa,e÷Bìçé :íéøîBàìlä úéáe,àëä àäå .ïú÷æça íéñëðã :íéøîBà ¨¥©¥¥©©§¦©£¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨§¨¨¨

éøáñ÷ !éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å ,÷ôñ ¯ áBç ìòáe ,éàcå ¯ áàä éLøBééànL úéa: §¥¨¨©©©©¨¥§¨¨¥¨¥¦¦¥©©¨¨§¦¥©©
,eúL àlL ãò ïäéìòa eúî :ïðúc ¯ àøîéz àðîe .éîc éeáâk úBaâì ãîBòä øèLéànL úéa §¨¨¥¦§§¨¨¥§¨¥§¨¦§©¥©£¥¤©¤Ÿ¨¥©©

,úBúBL ïðéàå ïúaeúk úBìèBð :íéøîBàìlä úéáe.ïúaeúk úBìèBð àì Bà úBúBL Bà :íéøîBà §¦§§¨¨§¥¨¥¦¥§¦Ÿ§§¨¨
àì úBúBL àlL CBzî :àlà !àkéìå ,àðîçø øîà "BzLà úà Léàä àéáäå" ?úBúBL Bà§¥¦¨¦¤¦§¨©©£¨¨§¥¨¤¨¦¤ŸŸ

àðæ ÷ôñ ,àeä ÷ôñc ,àëä àäå .ïúaeúk úBìèBðéãéî àéöBîe ÷ôñ éúà÷å ,éàðæ àì ÷ôñ é §§¨¨§¨¨¨§¨¥¨¥§©¨¥¨§©§¨¨¥¨¥¦¦¥
úaeúk àîìc !àäî déáúBì ,ééaàå .éîc éeáâk úBaâì ãîBòä øèL :dpéî òîL àlà !éàcå©©¤¨§©¦¨§¨¨¥¦§§¨¨¥§©©¥§¥¥¨¦§¨§©
äî ,äúî :éðú÷ àäå ?àìå .éâéìt àì !ïéúéðúîc äaeúk déáúBìå .àpéç íeMî ,éðàL äMà¦¨¨¥¦¦¨§§¥§¨§©§¦¦¨§¦¦§¨§¨¨¨¥¥¨©

?änò ïéàöBéå íéñðëpä íéñëpáe dúaeúëa äNòiéànL úéaìòaä éLøBé e÷Bìçé :íéøîBà ©£¤¦§¨¨©§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨¥©©§¦©£§¥©©©
,áàä éLøBé íòìlä úéáe,dúaeúëa äNòi äî ,äúî :øîà÷ éëä !ïú÷æça íéñëð :íéøîBà ¦§¥¨¨¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨¨¦¨¨©¥¨©©£¤¦§¨¨

,änò íéàöBiäå íéñðëpä íéñëð .d÷áLeéànL úéaéLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé :íéøîBà §¨¨§¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥
áàäìlä úéáee÷Bìçé :éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :éLà áø øîà .ïú÷æça íéñëð íéøîBà ¨¨¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨£©©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥©£

:øîà ééaà .dpéî òîL ¯ ìòaä éLøBé íò áàä éLøBé éðú÷ àìå ,áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé§¥©©©¦§¥¨¨§¨¨¨¥§¥¨¨¦§¥©©©§©¦¨©©¥¨©
.ìòác åézçz àéäLk dì eìôðc àôéñ ,íáé úøîBL àéäLk dì eìôðc àLéø¥¨§¨§¨§¤¦¤¤¨¨¥¨§¨§¨§¤¦©§¨§©©
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zenai(iying meil)

y ,`ler xaeq okeúwéæ`idyk dlra zny dnaiäNBò äàeNð ¦©§¨¨
k dze`äàeNð ÷ôñdkef dzny dxenb d`eypay xg`ne .mail §¥§¨

oi`eyipd on dnaia i`ny zia mixaeq ,dly beln iqkpa lrad
oia diqkp z` miwleg wtqny ,d`eyp wtqk `idy dzny
z` cinrdl yi wtqny mixaeq lld ziae .maid oial diyxei

.mzwfga miqkpd
y `ler xaeq gxkda :`xnbd dgikenúwéædnaiäNBò äñeøà ¦©£¨¨

k wx dze`,äñeøà ÷ôñmeynCzòc à÷ìñ éàck `idyéàcå §¥£¨§¦¨§¨©§¨©©
,äñeøày epzpyna dilr epipy ji`L ìlä úéa íéãBî`idúøëBn £¨¦¥¦¥¤¤¤
úðúBðådiqkp z` dligzkledpznd e` dxiknd dyrn.íéi÷ §¤¤©¨
ïðzäåzeaezka dpyna epipy ixde ±(:t)y dy` ,íéñëð dì eìôð §¨§©¨§¨§¨¦

dia` zianäñøàúpMî,dqx`zpy xg`l -,íéøîBà éànL úéa ¦¤¦§¨§¨¥©©§¦
øBkîz,dqex` dcera dligzkl mxkenl dcia ±ìlä úéáe ¦§¥¦¥

,íéøîBàdligzkl,øBkîú àìeäðúðå äøëî íàL ,íéãBî elàå elà §¦Ÿ¦§¥¨¥¦¤¦¨§¨§¨§¨
dyrnd carica.íéi÷dqex`k zaygp oiqexi`d on dnai m`e ©¨

diqkp z` zxkeny epzpyna lld zia micen ji` ,zi`ce
.dligzkldpéî òîL àlàyäNBò äñeøà úwéæwx,äñeøà ÷ôñ ¤¨§©¦¨¦©£¨¨§¥£¨

.dligzkl xeknl dcia okle
y gken okeäNBò äàeNð úwéæk wx dze`,äàeNð ÷ôñmeynéàc ¦©§¨¨§¥§¨§¦
zòc à÷ìñCk `idy,äàeNð éàcådzn m`y epzpyna epipy ji` ¨§¨©§¨©©§¨

áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé íéøîBà éànL úéabeln iqkpa ¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨
.dlyïðzäåzeaezka dpyna(my)y dy` ,íéñëð dì eìôðzian §¨§©¨§¨§¨¦
dia`úàOépMî,z`ypy xg`l -elàå elàziae i`ny zia - ¦¤¦¥¥¨¥
lldäðúðå äøëî íàL íéãBîel` miqkpãiî àéöBî ìòaäL ¦¤¦¨§¨§¨§¨¤©©©¦¦©

,úBçB÷läoi`eyipd zryny ixd .miniiw diyrn oi` carica s`e ©¨
zia exn` recn ok m`e ,dy`d gkn el` miqkpa lrad gk lecb

.dzny xg`l mda miwleg dy`d iyxeiy i`ny,dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨
yäNBò äàeNð úwéæk wx dze`,äàeNð ÷ôñzia mixaeq ok lre ¦©§¨¨§¥§¨

mdiyxei oi`e ,diqkpa miey dnaid cie maid ciy xg`ny i`ny
.dzyexi z` mdipia ewlgi ,el`n xzei el` mda miwfgen

ac z` dgec dax:`ler ixäaø déì øîàjixacl ,`lerl ¨©¥©¨
i`ny zia mixaeq d`eyp wtqk `idy oi`eyipd on dnaiay

ok m` ,dwfg lr dticr dwelgyéâìtîcàzia lr [ewlgpy cr-] ©§¦©§¥
llddôeâabeln iqkp rwxw lyedzyexi oiprløçàìdäúéîly §¨§©©¦¨

,dnaideâìtìlld ziae i`ny zia [ewlgi-]äéiçadnaid ly ¦©§§©¤¨
úBøéôìexg`n ,i`ny zia zrcly .mdizexit zlik` oiprle - §¥

,dly beln iqkp zexit z` ecal lke` lrad d`eyp dy`ay
wtqn welgl mail el yi d`eyp wtqk `idy oi`eyipd on dnaia
ok lre ,dzwfga miqkpd lld zia zrcle .dnaid mr el` zexit

.mdizexit z` lke` maid oi` wtqn
:xg` ote`a `tiql `yixd oiay weligd z` yxtn daxàlà¤¨

éãéàå éãéà ,äaø øîàdnaia xaecn `tiqa oiae `yixa oia - ¨©©¨¦¦§¦¦
äìôðcmeailúwéæå ,äàeNð àéäLkdnaiäNBò äàeNðdze` §¨§¨§¤¦§¨§¦©§¨¨

k.äàeNð ÷ôña j`àLéøote`a zxacndàîéé÷ éäéàcdnaidy ± §¥§¨¥¨§¦¦©§¨
,zniiw oiicréäéà dì äåä[dnaid-]éàcå,beln iqkpa zwfgen £¨¨¦¦©©

,dly i`ce mteb ixdyåeli`eäðéà,[maid xnelk ,dlra iyxei-] §¦§
wx÷ôñwx dze` dyer oi`eyip zwif oky ,miqkpa mdl yi zekf ¨¥

,d`eyp wtqk.éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéàåmaid oi` s` df mrhne §¥¨¥¦¦¥©©
ecia oi`e ,dly i`ce mteb ixdy ,diiga el` miqkp zexit lke`

a mle`e .wtqn mdizexit z` `ivedlàôéñdnaia zxacnd ¥¨
eìlä ,äúîc[lrad iyxei]Løéì ïéàadze`åmbeìläiyxei-] §¥¨©¨¨¦¦©§©¨

[dy`dLøéì ïéàad`eypk `id m`d `ed wtqy xg`ne ,dze` ¨¦¦©
`vnpe ,dze` miyxei diaexwe d`eypk dpi`y e` ,dyxei maide
i`ny zia mixaeq ,dzyexia el`n xzei miwfgen el` oi`y

,wtqa lhend oenn `idye÷Bìçéåoeikny ,mixaeq lld ziae .da §©£
ef dlgp dwfged xake ,dly mi`ce miaexw md dy`d iyxeiy
da lhep maid oi`e ,dzwfg lr dcinrdl yi ,dzgtyn zwfga

.melk
:dax ixac lr dywn iia`ééaà déáéúéà,daxlåikéànL úéáì ¥¦¥©©¥§§¥©©

llkd miiwïðzäå ,'éàcå éãéî àéöBî ÷ôñ ïéà'dpyna(.fpw a"a),ìôð ¥¨¥¦¦¥©©§¨§©¨©
,åéáà ìòå åéìò úéaäe`òå åéìòìn cg`åéLéøBîoi`e ,mdipy ezne ©©¦¨¨§©¨¦¨¨§©¦¨

,dligz zn in reciåéìò eéäåly aeg [yxeid lr e` oad lr] §¨¨¨
å äMà úaeúkly,áBç ìòáeaeg z` mdn zeabl miqkp el eid `le §©¦¨§©©

,eyixenn yxeiy miqkpd caln,íéøîBà áàä éLøBé`nyúî ïaä §¥¨¨§¦©¥¥
,áàä úî Ck øçàå ïBLàø,eia` iqkp z` oad yxi `ly `vnpe ¦§©©¨¥¨¨

,mdn zeabl zekf aeg lral oi`eåeli`,øîBà áBç ìòa`nyáàä §©©¥¨¨
,ïaä úî Ck øçàå ïBLàø úîeia` iqkp z` oad yxiy `vnpe ¥¦§©©¨¥©¥

.df oica mi`pz ewlgp ,iaeg oerxitl ecarzype zny mcewúéa¥
,íéøîBà éànLe ,wtqa lhend oenn df ixde÷Bìçéz` a`d iyxei ©©§¦©£

.aeg lrad mr eiqkpïú÷æça íéñëð ,íéøîBà ìlä úéáeiyxei ly ¥¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨
m`ivedl leki aeg lrad oi`e ,mze` eyxi i`cea ixdy ,a`d
wiqn .'di`xd eilr exiagn `ivend' epicia dkld oky ,wtqn

:eziiyew z` iia`éàcå áàä éLøBé àëä àäåixdy ,miqkpa mikef §¨¨¨§¥¨¨©©
z` miyxei a`d iaexw ,eze` yxi oade oey`x a`d zn m` elit`
lkn aeg lral miqkpd ecarzyp m` s`e ,ezzin zrya cin oad

.diab mixqegn oiicr md mewnåd eli`áBç ìòá`l` epi`÷ôñ §©©¨¥
ecarzyp `l mlern dligz oad zn m` ixdy ,el` miqkpa

.eaeg oerxitl miqkpdeaeg lrady i`ny zia mixaeqy jkn
mzhiyly gken dvgn lhepéúà÷[`a-],éàcå éãéî àéöBîe ÷ôñ ¨¨¥¨¥¦¦¥©©

beln iqkp zexit lke` maid oi`y md miceny okzi ji` ok m`e
.i`ce icin `iven wtq oi`y meyn dnaid iiga

,lkd ixacl i`ce icin `iven wtq oi` mlerl :`xnbd zvxzn
`l`éànL úéa éøáñ÷y,éîc éeáâk úBábì ãîBòä øèLmcew s`e ¨¨§¥¥©©§¨¨¥¦¨§¨¨¥

wfgenk aygp `ed ixd deld iqkpn eaeg z` aeg lrad daby
,a`d iyxei mr a`d iqkp z` wtqn aeg lrad wleg jkitl .mda
a`d zn m` ixdy .epnn xzei el` miqkpa mi`ce mpi` oky
md ixd eiqkp z` yxei epayk ezzin zrya cin ,dligz

.mda wfgen dyrp `ede ,aeg lral micarzyn
:dixack dgiken `xnbdàøîéz àðîeziay xne` dz` oipn - §¨¥§¨

dnn ,inc ieabk zeabl cnerd xhyy mixaeq i`nyïðúcdheqa ¦§©
(.ck)mc` mr cgiizz `ly da dxzde dlra dl `piwy dy` ,

ick ,ycwnd zial lrad d`ian ,enr dxzqpe dklde ,ipelt
e` dzpif m` dze` miwcea minde ,mixx`nd mind on dzewydl

m`e .`lïäéìòa eúîzeheqd lyeúL àlL ãòewcapy iptl - ¥©§¥¤©¤Ÿ¨
,mind ziizy ici lrïðéàå ïúaeúk úBìèBð ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§§¨¨§¥¨

.úBúBLx`eaiy itk ,dlra iiga `l` dy`d z` miwyn oi` oky
,dzaezk z` dciqtn dlra zgz dzpify dy`y s`e .jenqa
,eizgz dzpif `ny wtqa zcner `id oiicr dzzy `ly onf lke

.dzaezk z` zlhep `id wtqn mewn lknBà ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
úBúBL,ozaezk z` zelhepe mind z`àì Bà`le zezeyúBìèBð Ÿ§

.ïúaeúk§¨¨
ddnze ,i`ny zia ixacn dzii`x rvn`a dwiqtn `xnbd

:dpynd ixacaodilra ezny zeheqa lld zia exn` ji`Bà'
,'úBúBLixdeBzLà úà Léàä àéáäå''odMd l`àðîçø øîà §¥¦¨¦¤¦§¤©Ÿ¥¨©©£¨¨

(eh d xacna),elrad zny xg`làkéì:`xnbd zvxzn .ef d`adl ¥¨
àlà,lld zia exn` jkúBúBL àlL CBzî,odilra ezny zngn ¤¨¦¤Ÿ

jkitl,ïúaeúk úBìèBð àìxxazdl leki zepfd wtq oi` ixdy Ÿ§§¨¨
iqkpn daezk zeaeb opi` wtqa ody onf lke ,lrad zzin xg`l
eilr exiagn `ivende ,mda miwfgen miyxeid ixdy ,lrad

.di`xd
:i`ny zia zhiya dzii`x z` dwiqn `xnbdàëä àäådheqa §¨¨¨

àeä ÷ôñcixdy ,daezk odl yi m`déàpæ ÷ôñzgz [epf-] §¨¥¨¥©©
odilraå ,éàpæ àì ÷ôñc i`ny zia mixaeq ok it lr s`÷ôñ éúà÷ ¨¥Ÿ©©§¨¨¥¨¥

dy`d ly aegéãéî àéöBîemdy miyxeidéàcåiqkp ly mdilra ¦¦¥©©
icin `iven wtq m` s` ixdy ,denz xacde .ezzin xg`l mdia`
zeabl dl did xzeid lkle ,i`ced on sicr epi` mewn lkn i`ce

.dlek z` `le ,dzaezk ivgdpéî òîL àlài`ny zia zrcly ¤¨§©¦¨
øèLdaezkd,éîc éeáâk úBábì ãîBòä`id dciay xhyd gkne §¨¨¥¦¨§¨¨¥
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd zyxtn,ééaà øáñ÷ålld zia zrclyBãé`id lrad ly §¨¨©©©¥¨
dãékdrexb maid ci mle`e .dey diqkpa mdipy gke ,dy`d ly §¨¨

jkitl .cala ezwewf `id `l` ixnbl el d`eyp dpi` oky ,dcin
iyxeie ,dzwfga md ixde ,diqkpa ecin dticr dnaid ly dci
d`eypay mixaeq i`ny zia j` .maid `le dze` miyxei dia`
,dpnn xzei diqkpa wfgen `ede dy`d cin dticr lrad ci
gke dnaid cil dey lrad cin drexb `idy maid ci eli`e
z` dia` iyxeie maid ewlgi ok lre ,dey diqkpa mdipy

.dzyexi
:xg` ote`a dyxtne epzpyn xe`iaa iia` ixac z` dgec `ax

àáø déì øîà,iia`léàmiqkpa xaecndì éìôðcdia` zian ¨©¥¨¨¦§¨§¥¨
àéäLkoiicrìòác åézçz,oey`xdàîìò éleëcziae i`ny zia - §¤¦©§¨§©©§¥¨§¨

lldéâéìt àìmicen `l`Bãéclrad lydãiî àôéãò,ezy` ly Ÿ§¦¥§¨£¦¨¦¨¨
dbxca cxeiy maid ok m`e .dpnn xzei diqkpa wfgen lrade

` lrad zbxcn zg`,dey mdipy ci `l` ,dy`d cin sicr epi
xyt` i` jkitl .diyxei mr dzyexi z` wleg `ed ok lre

,df ote`a epzpyn z` cinrdléãéàå éãéà àlàoiae `yixa oia - ¤¨¦¦§¦¦
miqkpa xaecn `tiqadì eìôðcdia` zian,íáé úøîBL àéäLk §¨§¨§¤¦¤¤¨¨

a epipyy dne .mlern mda zekf oey`xd dlral did `leàLéø¥¨
dnaia xaecn ,diqkpa zekf mail oi`yda ãáò àìciyeciw maid §Ÿ£©¨

øîàî`l` da mail oi`y xg`ny .el` miqkp dl eltpy iptl ©£¨
zekf mey el dpwn dwifd oi` lkd ixacl ,cala meai zwif `l`
dzn m` oke ,mxkenl dcia i`ny zia zhiyl mb jkitl .diqkpa

a eli`e .dyxei epi`àôéñdnaia xaecnda ãáòciyeciw maid ¥¨©£©¨
,øîàî.dyxei in lld ziae i`ny zia ewlgp df ote`ae ©£¨

:`ax zhiyl lld ziae i`ny zia zwelgn z` zyxtn `xnbd
lirl dpyna epipy(.hk)dnaia dpew xn`n i`ny zia zrcly ,

on la` ,opaxcn `l` dpew epi` lld zia zrcle ,dxezd on
.d`iaa `l` zipwp dnaid oi` dxezd,àáø øáñ÷åyì øîàîzrc §¨¨©¨¨©£¨§

äNBò éànL úéák dnaid z`.äàeNð ÷ôñe äñeøà éàcåxn`ndy ¥©©¤©©£¨§¥§¨
dze` dyer,äøva úBçãì äñeøà éàcåmaid dyciw m`y ©©£¨¦§©¨¨

dzidy dzeg` meail eiptl dltp jk xg`e ,xn`n iyeciwa
eilr zxq`p dipyd ,mipa `la `ed s` zny xg` g`l d`eyp
zlra z` zxqe` dpi` aeye ,meain zigcpe dy` zeg` oick

.ezwewf zeg` meyn xn`ndådze` dyer xn`nd oi` mle` §
k `l`,íéñëpa ÷Bìçì äàeNð ÷ôñiyxeie maid ewlgi dzn m`y §¥§¨©£©§¨¦

dpyxiiy oiprl d`eyp i`cek `le ,mdipia diqkp z` dnaid
on llk dpew epi` xn`ny mzhiyl lld ziae .ecal maid
lehiy oiprl d`eyp wtql zaygp dpi` s`y mixaeq ,dxezd

.diqkp lk z` miyxei diyxei `l` ,dzyexia wlg maid
iia` zwelgna ewlgpy mincew mi`xen` zehiy d`ian `xnbd

:`axedéúååk øæòìà éaøc déîMî øîzéà[ezenk-]àáøcxe`iaa ¦§©¦§¥§©¦¤§¨¨§¨¥§¨¨
,epzpynééaàc déúååk àðéðç éaøa éñBé éaøc déîMî øîzéàå§¦§©¦§¥§©¦¥§©¦£¦¨§¨¥§©©¥

:`xnbd dywn .epzpyn xe`iaaéîe[ike-]éëä øæòìà éaø øîà ¦¨©©¦¤§¨¨¨¥
oiprl d`eyp wtql dze` dyer xn`n i`ny zia zrcly

,dzyexiàlà äðB÷ Bðéà éànL úéáì øîàî ,øæòìà éaø øîà àäå§¨¨©©¦¤§¨¨©£¨§¥©©¥¤¤¨
oiprl,ãáìa äøva úBçãìiptl dzeg` dltp xn`nd xg`l m`y ¦§©¨¨¦§©

.dy` zeg` zexr meyn meain zeg`d zigcp xg` g`n maid
wxy eixacn rnynezyexi oiprl `le xn`nd dpew df oiprl

.xn`nd zlra
:`xnbd zvxznCeôéà,el` mi`xen` zehiy z` jetdl yi ok` ± ¥

`pipg iaxa iqei iaxe ,iia`k epzpyn ixac z` yxit xfrl` iaxy
:`xnbd zvxzn cer .`axk dyxity df `ed,àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨

Ceôéz àì íìBòìe ,mdizehiy z`àðà éøîà ék ,øæòìà éaø Cì øîà §¨Ÿ¥¨©¨©¦¤§¨¨¦©§¦£¨
zegcl oiprl `l` dnaia dpew xn`n oi`y [izxn`y dn-]

izpeek dzid ,cala dxvaébñ àìc[ic `l-]èâa dìick cala §Ÿ©¦¨§¥
,meaia ixnbl dzpwpy dnai oick maid zeyxn z`vléòác àlà¤¨§¨¥

äöéìç énðmeail aygp xn`nd oi` oky ,dzwif z` riwtdl ick ©¦£¦¨
oiprl la` .dnaid zwif z` riwtnd xenbéð÷ àìc íéñëða ÷Bìçì©£¦§¨¦§Ÿ¨¥

éøîà éîwlg lehiy oiprl dpew xn`nd oi`y izxn` m`d - ¦©§¦
.dvilgn zxhtp dpi`y `l` xnel iz`a `l ixd ,dnaid zyexia
iia` zhiyl xg` cvn `iyewe cg` cvn dgked d`ian `xnbd

:epzpyn xe`iaaïéúéðúîc à÷eic àtt áø øîàoeyl weicn - ¨©©¨¨¦¨§©§¦¦
gikedl yi epzpyn,ééaàc déúååkmiqkpa zxacn `tiqdy §¨¥§©©¥

,oey`xd dlra zgz dcera dl eltpyc áb ìò óàådf itlàéL÷ §©©©§©§¨
y dnaia `weec dpc `id recn.äúîixack dpynd oeyln weicd ¥¨

dnn `ed iia`éðz÷cda,'dnò íéàöBéå íéñðëpä íéñëð'iqkp ody §¨¨¥§¨¦©¦§¨¦§§¦¦¨
:`tt ax gikene .belnïéàöBé éàîe ïéñðëð éàîmiqpkp md okidl ± ©¦§¨¦©§¦
ike .mi`vei md oi`ne'ïéñðëð' åàìmdìòaä úeLøì,el d`yipyk ¨¦§¨¦¦§©©©

ìòaä úeLøî íéàöBéå'miqpkpeáàä úeLøì.lrad zny xg`l §§¦¥§©©©¦§¨¨
dlra zgz dzeida dl eltpy miqkpa xaecn gxkda ok m`
xg`l miqkpd dl eltpy `ax ixack m` ixdy ,iia` ixacke
ax jiynn .lrad zeyxl eqpkp `l mlern `ld ,dlra zzin

,iia` ixack df weicn gkene :eixac xe`iaa `ttáb ìò óàå§©©©
àéL÷cepipyy dnn eixac lräúî'.'dzaezka dyri dnoky §©§¨¥¨

,iia` ixacléâìtîcàlld ziae i`ny zia [ewlgpy cr-]dôeâa ©§¦©§¥§¨
øçàìedäúéî,dzzin xg`l dnaid iqkp seb z` yxei in ±eâìtì §©©¦¨¦©§

úBøétìe äéiçaoiprle dnaid iiga mb welgl mdl yi `ld ± §©¤¨§¥
miey dnaide maid ciy i`ny zia zrcly .diqkp zexit zlik`
lld zia zrcle ,zexitdn ivg lehil mail el yi el` miqkpa

:`tt ax wiqne .melk mda el oi` ecin dticr dciyéãéî àì eúå§Ÿ¦¦
,iia` ixacl epzpyn oeyln dxen`d dgkedd lr aiydl oi` -

cn eixac lr dyw oiicry elit`.zexitd oiprl mb ewlgp `l re
:epzpyna epipy'åë àéä éøä dñðkzl`ey .xac lkl ezy`k §¨¨£¥¦

:`xnbdàúëìä éàîìeprinydl dpynd d`a dkld efi` ± §©¦§§¨
.el` dixacaL øîBì ,àðéðç øa éñBé éaø øîàixd maid dvxi m` ¨©©¦¥©£¦¨©¤

`edèâa dLøâî.dvilg dkixv dpi`e ,d`pwe dilr `ay xg`l §¨§¨§¥
døéæçîe.dyxiby xg`l dxifgdl lekie - ©£¦¨

y dn `ld :`xnbd dywnèâa dLøâî`ed meaid xg`l,àèéLt §¨§¨§¥§¦¨
eprinydl dpynd dkxved dne ,ezevn z` da miiw xak ixdy

:`xnbd zvxzn .df oicáéúëe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñzyxta ¨§¨©§¨£¦¨¦§¦
meai(d dk mixac)éîeaé ïééãòå ,àðîçø øîà 'dîaéå äMàì Bì dç÷ìe'§¨¨§¦¨§¦§¨¨©©£¨¨©£©¦¦¥

,äéìò ïBLàøädgwly xg`l mby aezkd oeyln rnyn oky ¨¦¨¤¨
ok lre ,dilr dzwife 'dnai' diexw `id oiicrïéà äöéìça`weec - ©£¦¨¦

hba `l` mixg`l z`yip dpi`e ,dzwif zrwtp dvilg ici lr
la` ,dvilgeèâacalaàì.`ypdl xzezïì òîLî à÷,epzpyn §¥Ÿ¨©§©¨

hba weyl zxzipe ,xac lkl ezy`k ziyrp dqpky xg`ly
.cala

dn `ld :`pipg xa iqei iax ixac jynd z` zx`an `xnbd
ydøéæçîdyxibe dnaiiy xg`làèéLtdne ,xaca xeqi` oi`y ©£¦¨§¦¨

:`xnbd zvxzn .df oic eprinydl dpynd dkxvedCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
dcáò déìò àðîçø àéîøc äåöî ,àðéîàz` miiw xaky xg`n ± £¦¨¦§¨§©§¨©£¨¨£¥©§¨

ok m` ,dxezd eilr dlihdy meai zevnàzLäxg` zrk - ©§¨
e xefgz ,ezeevn miiwydéìò íe÷éú[eilr cenrze-]úLà øeqéàa ¥£¥§¦¥¤

,çà.devn mewna `ly g` zy` oickïì òîLî à÷`ly epzpyn ¨¨©§©¨
xifgdl mc`l xzeny myke ,xac lkl ezy`k `id `l` ,`ed ok

.dyxiby xg`l eznai z` xifgdl el xzen ok ,ezyexb z`
:`xnbd zl`eyéîð éëä àîéàådnaiizdy dnaiy xn`p `ny - §¥¨¨¥©¥

el xeq` `ny oke ,dvilg mb dkixv `l` cala hba z`vei dpi`
:`xnbd daiyn .dyxiby xg`l dxifgdlBì dç÷ìe' àø÷ øîà̈©§¨§¨¨

äMàìic did oky ,zxzein 'dy`l' zaiz dxe`kle ,'DnAie §¦¨§¦§¨
y ,epcnll df xezi `ae ,'dnaie el dgwle' azkiyéøä dç÷lL ïåék¥¨¤§¨¨£¥

,øác ìëì BzLàk àéäoke ,dvilg `la cala hba dyxbl lekie ¦§¦§§¨¨¨
diyexib xg`l dxifgdl leki.

:epzpyna epipy'åë dúaeúk àäzL ãáìáedlra iqkp lr ¦§©¤§¥§¨¨
eiqkpn dzaezk z` rextl aiigzn epi` maid la` ,oey`xd
iqkpn `l` daeb dpi` maid zny xg`le .dnaiiy xg`l elit`

:`xnbd zyxtn .maid mze` yxiy oey`xd dlraàîòè éàîoi` ©©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד קכא



רמז miwxt dyelya` cenr hl sc ± iriax wxtzenai
äãéë åãé ééáà øáñ÷åÐiwe`cneltpa ediizbeltlld zial ikd elit`e ,eizgz dl

ozwfga miqkpda mail oi`e znyk ,jkld .xzei `le ,dcik eci d`eyp :iia` xaqw Ð

dwif `l`eci ,d`eyp :ixn`e ibilt i`ny ziae .dzwfga miqkpe ,dcin `rixb eci Ð

znyke ,dcin `ticrzeaezkae .ewelgie ,dcik maid ci Ð"azekd"aibilt inp (`,bt)

:xn` `axe ,dcik eci :iia` xn`wc ,`axe iia`

dpin `wtp :mzd opixn`e .dcin `ticr eci

.mai zxneyläãéî àôéãò åãéãzia elit`e Ð

ikd .miqkpa lrad iyxei ilwyc ecen lld

:opiqxbàéäùë äì åìôðã éãéàå éãéà àìà
øîàî äá ãáò àìã àùéø íáé úøîåùmcew Ð

`le `ipdn `l dwif jkld ,miqkpd dl eltpy

.miqkpa icinøîàî äá ãáòã àôéñåziae Ð

wxta ,ipw xn`n :ixn`c ,ediinrhl i`ny

i`ny zia (`,hk zenai) "oig` drax`"

,edinrhl lld ziae ,'ek enr ezy` :mixne`

.ipw `l :ixn`càáø øáñ÷åzial xn`n oipw Ð

wtqke dqex` i`cek ipw i`ny,xnelk .d`eyp

dl ieyn dqex` i`ce i`ny ziac ab lr s`

,dy` zeg` meyn dzeg` zxva zegcl

d`eyp i`cek `l edin ,enr ezy` :ipzwck

`l` ,dlic dyexi dlek mai ipwinl ,dl ieyn

wtqk.ewelgie ,d`eypééáàã äéúååë`tiqc Ð

eltpca.lrad zgz `idyk dläúî àéù÷ãÐ

.yxtn onwläúîùë ìòáä úåùøî ïéàöåéåÐ

.dlra zgz dl eltpc `nl`äôåâá éâìôéîãà
.dzin xg`le ,rwxw ly Ðäééçá åâìôéì

úåøéôìådcik ecic meyn `nrhe li`ed Ð.åúå
éãéî àì`wic i`cec ,jk lr aiydl oi` Ð

.dzn dil `iywe ,dizeekèâá äùøâîù`le Ð

.dvilg iraäøéæçîå`xqzin `le ,dvx m` Ð

.dilräîáéådgwly it lr s` Ðdil ixw Ð

."dnaie"éîð éëä àîéàå.i`w `zlin dlek` Ð

åì äç÷ìåil dnl ,azknl ivn "dnaie" Ð

"dy`l" aizkc?.ezy`k `id ixd :dpin rny

(`,g lirl) `nw wxta iaxckl i` ,"dnaie"

i` ,zeixre zexv xeq`lopaxckllra dnaie Ð

.dgxkåì åð÷ä äùà.maiil Ðíéîùä ïîÐ

lka oxkenl lekie ,dzaezkl eiqkp cariy `le

.dvxiy zrïåùàøî äì úéì éàådil zilc Ð

.miqkpäðùîìåãâá äåöîÐdide"n

mixac) "xekad.(dk'åë äöø àìyxtn Ð

.`xnbaïè÷á äìú.ynn ohw ÐìåãâáåÐ

o`k g` el yie ,mid zpicna mig`d lecb didy

oig`d lecb dlze .epiptly oig`d on lecbd

,ipnn lecb `edy ,el epiznd :xnel ,ea epiptly

`nymaii,'opixn`c ,`xnba gken ikde .jze`

mid zpicnn `aiy cr lecbae :rny `zoi` Ð

lecb zvilg jzrc `wlq i`e .el oirney

`ticrel oirney oi` i`n` Ð?`nlc xhpip

zpicnay eze` `nl` .uilge iz`lecb mid

.`ed oig`d lkayäåöî êéìòit lr s`y Ð

dz`c oeik ,jnn lecb mid zpicnay jig`y

epiptly oig`d lecbiiedyc ,devn jilr Ð

.`xnba yxtn ikde ,opidyn `l devn

àøîâìåãâ úöéìçå ïè÷ úàéádvex lecb Ð

ohw i`de .maiil dvex [epnn] ohwe uelglÐ

meaiie dvilg xa e`l ohwc ,`ed ynn ohw e`l

yiig `lc o`n elit`e .qixq `vni `ny ,`ed

,herinlmaiil xzen ohwe,`ed ynn ohw e`lc `gken oizrnyc `ibeq i`ce `kd Ðjixtwcnynn ohwa :`nl` .opidyn `l devn iiedy :dil ipye ,licbiy cr ohwa dlz :onwl

.ecen edlekàåä íåìë åàì ïè÷ úàéá ìåãâ íå÷îá.`inx lecb` devn `dc Ðïéçàä ìë ìò ïéëìäî éðú÷å õåìçì àìàile` Ð.dnaiiìåãâ ìöà ïéøæåç éàîàå`nlya zxn` i` Ð

oizipznc evxe dvx `l lkcmeaii`i`wera edlekc oeikc ;lecb lv` oixfeg ikdl Ð,ulginlulginl ira inp edi`ei`n` ,ira `l ulgin elit` zxn` i` `l` .micw edi` Ð

lecb lv` oixfeg?diitknlc `hiyt,ulginlopitkpe.i`d ilek oic zia gxhp `le ,edcicl
íúä
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÷ôñåmiqkpa welgl d`eyp) "oig` drax`" wxt lirl Ðxn`n iab ,dax qxb (a,hk

oi`c dcenc rnyn ezaeyz jeznc ,dyer oiqexi` e` dyer oi`eyip i`ny zial

.dyxeiáâ ìò óàwelgl xn`n ipdn dzin xg`l `wecc ,`gip `axl .dzn `iywc

miign la` ,miqkpaÐ`yix ira `l mewn lkne .wtq edpi`e i`ce idi` dl `iedc ,`l

idi` `iedc meync ,xn`n da cara inwe`l

ikdl ,dlgzkl xeknzc `axl d`xp oi` i`ce

daxlc ab lr s` .xn`n da car `la dl iwen

meyn ,`nrh i`d meyn dlgzkl zxken lirlc

i`ce idi` `iedcÐ,`xaq i`d dil zil `ax

axc ,iia`k wiqt oe`b i`cei axc zeweqt zeklda

l"ria aiyg `lc `de .dizeek i`w d`xza `tt

m"bwÐ.i`xen` da ixii`c meynäùàepwd

minyd on eljka giexn dne :xn`z m`e Ð

opax dl epiwz oey`xn dl zil i`c oeik ?maid

xd xkn m`y :`niz ike !ipyn`txh eiqkp oey`

ipyl oixeg ipa yiy it lr s` ,zegewlnÐok m`

:wgvi epiax xne`e !d`ivedl eipira dlw `dz

elit`e ,eizecy xeknl maid lekiy dpin `wtpc

zn ly zecy jk xg` seczy`Ð`txh `l

ezy` dzid m`e .icarynnÐ.odn ztxeh

didy in" wxt seqa xninl irac i`nl ,edine

) "ieyp`l ixg ipa seczy` i`c (`,dv zeaezk

icarynn `txhÐdpin `wtpc :xnel yie !dyw

,zn ly eizecy seczy` jk xg`e dyxib m`

.ipyc ixg ipan `iab `lc

ùøçáådheye,`txziy cr xn`w `lcn Ð

xzl`l maiil dlz elit`c rnyn

Ðoicd `ede .dze` oinqeg oi`y itl ,oirney oi`

.oigy dken hwpinl ivn dedc

éáâi`n` uelgl `le maiil `l evx `l oig`

'ek oixfeg`l` maiil evx `l elit` Ð

.jxtinl n"d uelgl
xn`
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dì éìôðc éà .àáø déì øîà .dãék Bãé ééaà øáñ÷å§¨¨©©©¥¨§¨¨£©¥¨¨¦§¨§¦¨
Bãéc éâéìt àì àîìò éleëc ¯ ìòác åézçz àéäLk§¤¦©§¨§©©§¥¨§¨¨§¦¦§¨
àéäLk dì eìôðc éãéàå éãéà :àlà .dãiî àôéãò£¦¨¦¨¨¤¨¦¦§¦¦§¨§¨§¤¦
¯ àôéñ ,øîàî da ãáò àìc ¯ àLéø ,íáé úøîBL¤¤¨¨¥¨§¨£©¨©£¨¥¨

ì øîàî :àáø øáñ÷å .øîàî da ãáòcéànL úéa ©£©¨©£¨§¨¨©¨¨©£¨§¥©©
¯ äñeøà éàcå ,äàeNð ÷ôñe äñeøà éàcå äNBò¤©©£¨§¥§¨©©£¨
øîzéà .íéñëpa ÷Bìçì ¯ äàeNð ÷ôñe ,äøöa úBçãì¦§§¨¨§¥§¨©£©§¨¦¦§©
déîMî øîzéàå ,àáøc déúååk øæòìà éaøc déîMî¦§¥§©¦¤§¨¨§¨¥§¨¨§¦§©¦§¥
éaø øîà éîe .ééaàc déúååk àðéðç éaøa éñBé éaøc§©¦¥§©¦£¦¨§¨¥§©©¥¦¨©©¦

àì øîàî :øæòìà éaø øîà àäå ?éëä øæòìúéa ¤§¨¨¨¦§¨¨©©¦¤§¨¨©£¨§¥
éànL.Cetéà !ãáìa äøöa úBçãì àlà äðB÷ dðéà ©©¥¨¨¤¨¦§§¨¨¦§¨¥

éaø Cì øîà ,CBtéz àì íìBòì :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¨Ÿ¥¨©¨©¦
éòác àlà ,èâa dì ébñ àìc ¯ àðà éøîà ék :øæòìà¤§¨¨¦£©¦£¨§¨©¦¨§¥¤¨§¨¥
?éøîà éî ¯ éð÷ àìc íéñëða ÷Bìçì ,äöéìç éîð©¦£¦¨©£¦§¨¦§¨¨¥¦£©¦

å .ééaàc déúååk ïéúéðúîc à÷eic :àtt áø øîàóà ¨©©©¨¦¨§©§¦¦§¨¥§©©¥§©
áb ìòíéñðëpä íéñëð" :éðú÷c ,"äúî" àéL÷c ©©§©§¨¥¨§¨¨¥§¨¦©¦§¨¦

ïéñðëð ,åàì ?ïéàöBé éàîe ïéñðëð éàî ,"änò íéàöBéå§§¦¦¨©¦§¨¦©§¦¨¦§¨¦
úeLøì ìòaä úeLøî ¯ íéàöBéå ,ìòaä úeLøì ¯¦§©©©§§¦¥§©©©¦§

å ,áàäáb ìò óàdôeâa éâìtîcà ,äúî àéL÷c ¨¨§©©©§©§¨¥¨©§¦©§¦§¨
.éãéî àì eúå .úBøéôìe äéiça eâìôì äúéî øçàìe§©©¦¨¦§§§©¤¨§¥§¨¦¥

'åë àéä éøä dñðk"éñBé éaø øîà ?àúëìä éàîì ." §¨¨£¥¦§©¦§§¨¨©©¦¥
dLøâî .døéæçîe èâa dLøânL øîBì :àðéðç øa©£¦¨©¤§¨§¨§¥©£¦¨§¨§¨

!àèéLt ,èâaàðéîà Cúòc à÷ìñáéúëe ìéàBä : §¥§¦¨¨§¨©£¨¨¦¨¦§¦
èâa ,ïéà ¯ äöéìça ,äéìò ïBLàøä éîeaé ïééãòå ,àðîçø øîà "dîaéå äMàì Bì dç÷ìe"§¨¨§¦¨§¦§¨¨©©£¨¨©£©¦¦¥¨¦¨¤¨©£¦¨¦§¥

,àì ¯ïì òîLî à÷!àèéLt ."døéæçî" .àðéîà Cúòc à÷ìñäéìò àðîçø àéîøc äåöî : ¨¨©§©¨©£¦¨§¦¨¨§¨©£¨¨¦¨¦§¨§¨§¨©£¨¨¨¤¨
,çà úLà øeqéàa déìò íe÷éz àzLä .dãáòïì òîLî à÷:àø÷ øîà !éîð éëä àîéàå . £©¨¨§¨¥£¥§¦¥¤¨¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨©§¨

dúaeúk àäzL ãáìáe" .øác ìëì BzLàk àéä éøä ¯ dç÷lL ïåék ,"äMàì Bì dç÷ìe"§¨¨§¦¨¥¨¤§¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨¦§©¤§¥§¨¨
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zenai(iyiy meil)

:xg` ote`a ef zwelgn d`ian `xnbdélek äàéáa ,éøîàc úéà¦§¨§¥§¦¨¥
àôéãò ïè÷ úàéác éâéìt àì àîìò.lecb zvilgn,éâéìt ék ¨§¨Ÿ§¦¥§¦©¨¨£¦¨¦§¦¥

éaø da éâéìt ,ìBãb úöéìçå ïè÷ úöéìç ,øîzéà éëäå .ïè÷ úöéìça©£¦©¨¨§¨¦¦§©£¦©¨¨©£¦©¨§¦¥¨©¦
àôéãò ìBãb úöéìç ,øîà ãç .éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBézvilg lr ¨¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©£¦©¨£¦¨

,ohweäðéð éããä ék ,øîà ãçå:`xnbd zyxtn .zeey odizy -ïàî §©¨©¦£¨¥¦§©
àäc ,àôéãò ìBãb úöéìç øîàcd xwiräåöî`idìBãâa,mig`d §¨©£¦©¨£¦¨§¨¦§¨¦§

aezkk(e dk mixac).'clY xW` xFkAd dide'Cãéàå,xaeq ipyd j` ± §¨¨©§£¤¥¥§¦¨
,ìBãba äåöî ïðéøîà ékwxíeaé ïéðòì,`edäöéìç ïéðòì ìáà ¦©§¦©¦§¨©¨§¦§©¦£¨§¦§©£¦¨

ohwde lecbd.eäðéð éããäk©£¨¥¦§
:dticr lecb zvilgy epzpynn gikedl dqpn `xnbdàì ,ïðz§©Ÿ

eöømig`dìöà ïéøæBçdàlà íaééì eöø àì ,åàì éàî .ìBãbevx ¨§¦¥¤¨©¨Ÿ¨§©¥¤¨
e ,õBìçìmewn lknéðz÷'ìBãb ìöà ïéøæBç'.uelgiyåok m`òîL ©£¨¨¥§¦¥¤¨§§©

,dpéîyàôéãò ìBãb úöéìç:`xnbd dgec .ohw zvilgnàìok ¦¨£¦©¨£¦¨Ÿ
y ote`a xaecn `l` ,`ed.íaééì àìå õBìçì àì eöø àìdywn Ÿ¨Ÿ©£§Ÿ§©¥

dpynd zligza epipyy dna mb ok m` :`xnbddéúååëc¦§¨¥
[dfl dneca-]ìBãb éabyi ,mig`dn miywan dvx `l m`y ©¥¨

y yxtläöø àìlecbdàlà .íaééì àìå õBìçì àì,dywi df itly Ÿ¨¨Ÿ©£§Ÿ§©¥¤¨
ïéøæBç éànà`weec oic ziaìöàddéétëîì ìBãâ`ld ,ezetkl ± ©©§¦¥¤¨§¦§§¥

yieäãéãì eäéétëìmlek zvilg ixdy ,ezenk mze` zetkl ± ¦§©§§¦§
:`xnbd zvxzn .deyc ïåékd xwiràéîø déãéc déìò äåöî ¥¨§¦§¨£¥¦¥©§¨

,[eilr zlhen±]ïðéôéék déãéãì.maiil e` uelgl §¦¥©§¦©
:dey mdipy zvilgy epzpynn gikedl dqpn `xnbd,òîL àz̈§©

äìzeaexiq z` maidìBãâael epizniy xn`e mig`dàáiL ãò ¨¨¦§©¤¨Ÿ
íiä úðéãnî,uelgieCzòc à÷ìñ éàå .Bì ïéòîBL ïéàyìBãb úöéìç ¦§¦©©¨¥§¦§¦¨§¨©§¨£¦©¨

àôéãòohw zvilgnøèðéð ,Bì ïéòîBL ïéà éànà[oiznp-]àîìc £¦¨©©¥§¦¦§©¦§¨
éúàlecbd,õéìçå:`xnbd dgec .dticr ezvilg ixdyéîòèìeC ¨¥§¨¦§©§¥

dlz m`y epipyy dn lr dywi jixacl mb `ld ±ad eig`ïèw §¨¨
el oiznpy xn`eéànà ,Bì ïéòîBL ïéà ,ìécâiL ãò,el mirney oi` ©¤©§¦¥§¦©©
ìéãb àîìc øèðéðohwd,íaééîezvilg lr sicr xirvd meai ixdy ¦§©¦§¨¨¦§©¥

.lecbddîaééîe eäéà éúà éîð éà)i` recn dyw mbe ±mipiznn o ¦©¥¨¥¦§©§¨
,maiil dvxzi `eaiykl `ny `ld ,mid zpicnn `eaiy lecbl

dvilgl mcew i`ce eneaieàlà .(gxkdaàì äåöî ééeäL ìk ¤¨¨©¥¦§¨Ÿ
ïðéäLsicr ote`a onf xg`l dniiwl ick devnd z` midyn oi` - ©¦©

.lecbd zvilgl oizndl oi` ok lre ,xzei
:mipexg` zexeca meail dvilg znicw oica dpc `xnbdíúä ïðz§©¨¨

zexekaa(.bi),äðBLàøa äöéìç úåöîì úîãB÷ íeaé úåöîzexeca±] ¦§©¦¤¤§¦§©£¦¨¨¦¨
[mipencwïéðåekúî eéäLmaiilì,äåöî íLla`ïéàL åéLëò ¤¨¦§©§¦§¥¦§¨©§¨¤¥

ì ïéðåekúîeøîà ,äåöî íLy minkgúåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî ¦§©§¦§¥¦§¨¨§¦§©£¦¨¤¤§¦§©
.íeaée .oldl mixacd ex`eaie,áø øîàzevn dfd onfay s` ¦¨©©

,mcia zeyxd maiil dnaide maid evx mewn lkn ,zncew dvilg
eïéôBk ïéàe .uelgl mze`eúà éëdnaie mai,eäì øîà ,áøc dén÷ì ¥¦¦¨§©¥§©¨©§

úéòa éà[dvxz m`-],íaéé úéòa éà ,õBìçixdyàìz Cãéãa ¦¨¥£¦¨¥©¥§¦¨§¨
àðîçøzyxta xn`py .ef devn meiw dxezd dzlz jpevxa ± ©£¨¨

meai(f dk mixac)Léàä õtçé àì íàå'dvlge 'ebe FYnai z` zgwl §¦Ÿ©§Ÿ¨¦¨©©¤§¦§§¨§¨
,'Flbx lrn Flrpõôç íà àä,epevxa ielz xacdy ixd ,maiinéà ©£¥©©§¨¦¨¥¦

õéìç éòae.íaéé éòa éà ¨¥¨¦¦¨¥§©¥
øáñ äãeäé áø óàåyïéôBk ïéà.maiil ecia zeyxde uelgl eze` §©©§¨¨©¥¦

gken okeàhéâa äãeäé áø ïé÷úàcî[xhya-]äöéìçc,ea aezkl ¦§©§¥©§¨§¦¨©£¦¨
epi`xéààðéc éáì àðîã÷ dîáé éðBìt úé úáø÷à éðBìt úa úéðBìt C ¥§¦©§¦©§¥©¨§¦§¨¨¢¨¨¨§¥¦¨

,oic zial epiptl maid z` d`iad ±àðúéîc deçàc eäðéòãBîzLàå§¦§§©¦§©£¨§¦¨¨
eäéð àaàî,a`dn znd ig` `edy edepxkde ±úéáö éà déì éøîàå ¥©¨¦§¨§¦¥¦¨¥

[jpevxa m`-]éìâø dì òìèéà àì éàå .íaé ,íaéìàðénéc Cm`e ± §©¥©¥§¦Ÿ©§©¨©§¨§©¦¨
.dvilgd jxevl zipnid jlbx z` ccv e`làìâø dì òìèéàå§©§©¨©§¨

éäBìâø ìòî déðéñ úøLe àðénéc,zipnid elbx z` maid ccive ± §©¦¨§¨¥¥¥©©§¦
.elrp z` dvlge ,elbx lrn lrpnd zerevx z` dnaid dxizde

àòøà ìò àðéc éáì àéæçúîc àweø éäBtðàa ú÷øéåeiptl dwxie ± ¦©©§©§¦¨§¦§©§¨§¥¦¨©©§¨
.oicd zia ipirl d`xpy wex ux`d lràéåà øa àéiç éaøådid §©¦¦¨©©§¨

,äãeäé áøc déîMî da íéiñîmiazek ok enkyäî eäðéø÷àå' §©¥¨¦§¥§©§¨§©§¦§¨
'äLîc àúééøBà øôña áéúëãzxeza aezkd z` eiptl ep`xwde - ¦§¦¦§©¨§¨§¤

dyn(g dk my)jkne .epixg` dpriy ick 'DYgwl iYvtg `l'Ÿ¨©§¦§©§¨

zeyxdy gken 'maii mail ziav i`' aezkl dcedi iax oiwzdy
.maiil ecia

:dvilg xhy gqep xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
'eäðéòãBîzLà',df xhya xkfpy,àðéáøå àçà áø da éâéìtcvik ¦§§©¦§§¦¥¨©£¨§©¦¨

.maid `ed df yi`y xxazn,øîà ãçxxazdl jixv df xacaipy ©¨©¦
íéãò.dexray xac lk oick ,mixyk,øîà ãçåiceléôàzecra ¥¦§©¨©£¦

lyáBø÷eeléôàzecraäMà.zeiecr x`yl mileqtd,àúëìäå ¨£¦¦¨§¦§§¨
,àeä àîìòa àúléî ééelb,dvilgd dyrn seb lr zecr ef oi` oky ©¥¦§¨§¨§¨

,ipelt mc` `ed dfy wx `l`åok lräMà eléôàå áBø÷ eléôà §£¦¨©£¦¦¨
.ef zecrl mixyk

:lirl d`aedy dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbdeéäL äðBLàøä¦¨¤¨
ì ïéðåekúîåéLëòå ,äöéìç úåöîì úîãB÷ íeaé úåöî ,äåöî íL ¦§©§¦§¥¦§¨¦§©¦¤¤§¦§©£¦¨§©§¨

ì ïéðåekúî ïéàL.íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî eøîà ,äåöî íL ¤¥¦§©§¦§¥¦§¨¨§¦§©£¦¨¤¤§¦§©¦
,÷çöé éaø øîà àîç øa éîø øîàaey okn xg`l,øîBì eøæç ¨©¨¦©¨¨¨©©¦¦§¨¨§©

y÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .äöéìç úåöîì úîãB÷ íeaé úåöî¦§©¦¤¤§¦§©£¦¨¨©¥©©§¨©¦§¨
ike ,`ng xa inxléøc øeLëàzexecd znerl [zexecd exyked-] ¦§¨¥

`l :`ng xa inx eaiyd .devn myl oiekzdl exfge mincewd
c `l` ,mcew meaiy xnel exfg ok meynàaàk dì éøáñ àøwéòî¥¦¨¨¨§¥¨§©¨

ìeàL,devn myl `ly meai xqe`dïðaøk dì éøáñ óBqáìe ¨§©¨§¥¨§©¨¨
.devn myl `ly mb maiil xzeny,øîBà ìeàL àaà ,àéðúc§©§¨©¨¨¥

ì Bzîáé úà ñðBkäíLdéBð,dlyìeíeLmy eilr `viyúeMéà ©¥¤§¦§§¥§¦
,ieyp `xwieìeøçà øác íeL`ed ixd ,dnecke oenn lyeléàk §¨¨©¥§¦

a òâBtxeqi`ãìeä úBéäì éðéòa éðà áBø÷å ,äåøòef d`ian clepd ¥©§¤§¨§¨£¦§¥©¦§©¨¨
øæîîxeqi` xzed `l oky .zezixk iaiig z`ian clepd oick ©§¥

ef devn myl `ly dilr `ade ,meai zevn jxevl `l` g` zy`
.devn mewna `ly dilr `ak `ed ixd,íéøîBà íéîëçåxn`p ©£¨¦§¦

(d dk my),'äéìò àáé dîáé'eznai el dxzedy ixdíB÷î ìkî- §¨¨¨Ÿ¨¤¨¦¨¨
.`edy ote` lka
:`xnbd zl`eyàðz ïàî[dpy in-]àäì`ziixa,ïðaø eðúcdn ©¨¨§¨§¨©¨¨

xn`pyälçzaL .äåöî ,'äéìò àáé dîáé'dnaid dycwzpy iptl §¨¨¨Ÿ¨¤¨¦§¨¤©§¦¨
eig`låéìò äúéä[maid lr±],øzéä ììëaeig`l dycwzpyke ¨§¨¨¨¦§©¤¥
äøñàð,g` zy` xeqi`a eilremipa `ll eig` zny xg`läøæç ¤¤§¨¨§¨

äøzeäå.meaia elìBëéy [xn`z `ny-]øBæçzixnbldøézäì §§¨¨©§§¤¥¨
ïBLàøä,eig` iyeciw iptlnk,'äéìò àáé dîáé' øîBì ãeîìz ¨¦©§©§¨¨¨Ÿ¨¤¨

.äåöî:`xnbd zl`eyàðz ïàîdne ok dpyy `pzd `ed in ± ¦§¨©¨¨
.eixac yexit,éîécáà øa ÷çöé éaø øîàzhiy,àéä ìeàL àaà ¨©©¦¦§¨©©§¦¦©¨¨¦

,øîà÷ éëäåxn`päéìò àáé dîáé'myl ,'DnAie 'ebeäåöîly §¨¥¨¨©§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¦§¨¦§¨
.meaiøzéä ììëa åéìò äúéä älçzaLm`e ,xenbäöødqpekl ¤©§¦¨¨§¨¨¨¦§©¤¥¨¨

ìì äöø ,dñðBk éBð íL.dñðBk úeMéà íeLdycwzpy xg`le §¥§¨¨¨§¦§¨
eig`läøñàðokn xg`le ,eilräøzeäå äøæç.meail elìBëé ¤¤§¨¨§¨§§¨¨

ïBLàøä døézäì øBæçz,eig` iyeciw iptlnkdîáé' øîBì ãeîìz ©§§¤¥¨¨¦©§©§¨¨
,'äéìò àáéwxìmyäåöî.el dxzed ¨Ÿ¨¤¨§¦§¨

:`ziixad ixaca xg` yexit d`ian `xnbdeléôà ,øîà àáø̈¨¨©£¦
àîézzhiya diepy `ziixadyïðaø,dixac mipaen.øîà÷ éëäå ¥¨©¨¨§¨¥¨¨©

,'äéìò àáé dîáé'yiäåöî.dvilgan xzei meaiaLixdälçza §¨¨¨Ÿ¨¤¨¦§¨¤©§¦¨
äúéäeilr `id,øzéä ììëam`yäöøl i`yx,dñðBëm`eäöø ¨§¨¦§©¤¥¨¨§¨¨¨

Bðéàl aiig.dñðBëeig` iyeciw xg`leäøñàðeig` znyke ,eilr ¥§¨¤¤§¨
äøzeäå äøæç.meaiaïBLàøä døézäì øBæçz ìBëéiyeciw iptlnk ¨§¨§§¨¨©§§¤¥¨¨¦

m`e ,eig`,dñðBk äöøm`e.dñðBk Bðéà äöødwiqtn `xnbd ¨¨§¨¨¨¥§¨
m`y xnel okzi ike :dywne `ax ixac rvn`a,dñðBk Bðéà äöø̈¨¥§¨

àädnaiddéa äãéâà,[ea dceb`-]÷etéz éãëa`vz ike - ¨£¦¨¥¦§¦¦
:`xnbd zvxzn .melk `la xg` mc`l `ypdl,àîéà àlàm` ¤¨¥¨

dñðBk äöøm`e.dì õìBç äöøxe`ia jyndl zxfeg `xnbd ¨¨§¨¨¨¥¨
:`ziixad,'äéìò àáé dîáé' øîBì ãeîìz`l` cala zeyx ef oi`y ©§©§¨¨¨Ÿ¨¤¨

`id.äåöî¦§¨
:`ziixad ixaca inica` xa wgvi iax xe`ia lr dywn `xnbd

àîéàa epipyy dnàLéøxn`py dn ,mipdk zxeza ef `ziixa ly ¥¨¥¨
zegpn ixiiy zlik`a(h e `xwie)'Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî'`id ©¥¨¥§¨¨

.äåöî¦§¨
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zenai(ycew zay meil)

älçzaLdgpnd dycwedy mcewäúéä`idåéìò[odkd lr-] ¤©§¦¨¨§¨¨¨
øzéä ììëadycwedyn j` ,xenb dlik`äøñàðdlik`a eilr ¦§©¤¥¤¤§¨

.gafnl dvnew xhweie unwzy credvnew xhwedynäøæç̈§¨
äøzeäå.dlik`a elìBëéy [xn`z `ny-]øBæçzdgpnd dzr §§¨¨©§

.äåöî ,'Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî' øîBì ãeîìz ,ïBLàøä døézéäì§¤¥¨¨¦©§©©¥¨¥§¨¨¦§¨
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdøîàc àáøì àîìLalr ¦§¨¨§¨¨§¨©

,meai zevna zwqerd `ziixad ly `tiqdàéä ïðaø épî àä̈©¦©¨¨¦
meaiy dixaca yxtne ,`edy ote` lka xzen meaiy mixaeqd

s` ok m` ,devn `l` `nlra xzid epi`àëäyi dgpn oiprl ¨¨
e ,ok yxtläåöî ,'Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî' .øîà÷ éëä.`id ¨¥¨¨©©¥¨¥§¨¨¦§¨

,øzéä ììëa åéìò äúéä älçzaLm`ydìëBà äöø`l m`eäöø ¤©§¦¨¨§¨¨¨¦§©¤¥¨¨§¨¨¨
) dìëBà Bðéàdycwedyne,äøñàðdvnew xhwedyneäøæç ¥§¨¤¤§¨¨§¨

,ïBLàøä døézéäì øBæçz ìBëé .äøzeäåjenqa x`eaiy itk.( §§¨¨©§§¤¥¨¨¦
ji` :mdilr dywne `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

epipy,'dìëBà Bðéà äöø dìëBà äöø'm` ike,dìëBà Bðéà äöø ¨¨§¨¨¨¥§¨¨¨¥§¨
áéúkäå(bl hk zeny),'íäa øtk øLà íúà eìëàå',`ziixaa epipye §¨§¦§¨§Ÿ¨£¤ª©¨¤

df aezkyíéìëBà íéðäkäL ãnìîzepaxwdnåef dlik` ici lr §©¥¤©Ÿ£¦§¦§
díéìòazepaxwd z` e`iady.ïéøtkúîlr dlri ji` ok m`e §¨¦¦§©§¦

ezlik` ixd ,dgpnd ixiiy z` lek`l odkd aiigzi `ly zrcd
:`xnbd zvxzn .milrad lr zxtknàlàm`y ,xnel mewn did ¤¨

äöøixd dlke`l dgpnd z` aixwnd odkddìëBà àeä,envra ¨¨§¨
`l m`eäöø,dlke`l.dìëBà øçà ïäk:`ziixad jk lr daiyn ¨¨Ÿ¥©¥§¨

äåöî ,'Lã÷ íB÷îa ìëàz úBvî' ,øîBì ãeîìzdligzkly .`id ©§©©¥¨¥§¨¨¦§¨
.daixwdy odkd ici lr `weec dgpnd lk`zy devn yi

:dziiyew z` `xnbd dwiqnøîàc ,éîécáà øa ÷çöé áøì àlà¤¨§©¦§¨©©§¦¦§¨©
zhiya `ziixad ly `tiqdyàéä ìeàL àaàd`ae ,diepy ©¨¨¦

`l` oey`xd dxzidl ixnbl zxfeg dnaid oi`y eprinydl
ok m` ,devn myl `edy meaia wx zxzenàëädpcd `yixa ¨¨

,dgpnd zlik`aàkéà éðååb éøz éàîyi mipte` ipy el` - ©§¥©§¥¦¨
hrnl dpynd d`a dlik` ote` dfi`e ,dzlik`a.àîéz éëå§¦¥¨

m` leki ,`ziixad zpeeka yxtläöødlk`l,dìëBà ïBáàúì ¨¨§¥¨§¨
m`eäöødlk`l,dìëBà äqb äìéëà'lk`i zevn' xnel cenlz ¨¨£¦¨©¨§¨

ixdy .ok yxtl xyt` i` `ld ,dqb dlik` dlke`l xeq`y
éî äqb äìéëà[ike-]ìëBàä ,Lé÷ì Léø øîàäå ,äìéëà dîL £¦¨©¨¦§¨£¦¨§¨¨©¥¨¦¨¥

î øeèt íéøetkä íBéa äqb äìéëàxW` WtPd lk iM' ly yperàì £¦¨©¨§©¦¦¨¥¦¨©¤¤£¤Ÿ
äpòú'diOrn dzxkpe dGd mFId mvrA(hk bk `xwie)`edy meyn , §ª¤§¤¤©©¤§¦§§¨¥©¤¨

m` .dlik`l `le iepirl zaygp `ide ef dlik`a envr z` wifn
da xn`p ixdy ,efk dlik`a dgpn lek`l oi`y eil`n oaen ok

(h e `xwie).dhrnl aezkd jxved dnle ,'eipaE oxd` Elk`i'Ÿ§©£Ÿ¨¨
:`xnbd zvxznàlàleki ,`ziixad ixac z` yxtl yi jkäöø ¤¨¨¨

dlke`läöø ,dìëBà ävîdlke`l,dìëBà õîç,xnel cenlz ©¨§¨¨¨¨¥§¨
:`xnbd dgec .'lk`z zevn'áéúkäådgpna xak(i e `xwie)àì' §¨§¦Ÿ

í÷ìç õîç äôàú,'Dz` iYzp,Lé÷ì Léø øîàåyexcl yiy ¥¨¤¨¥¤§¨¨©¦Ÿ¨§¨©¥¨¦
'ung dt`z `l'l 'mwlg' zaiz zekinqn,í÷ìç eléôàåly ©£¦¤§¨

xeqi` llka `ed mipdkd,'õîç äôàú àì'xhwpy unewd wx `le Ÿ¥¨¤¨¥
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.í÷ éøäå ,àðîçø øîà "åéçà íLäãeäé éaø"'åëå øîBàk äëìä :àleò øîà ."äãeäé éaø. ¥¨¦¨©©£¨¨©£¥¨©¦§¨¥¨©¨£¨¨§©¦§¨

k äëìä :àçtð ÷çöé éaø øîà ïëåäãeäé éaø:àçtð ÷çöé éaø àîéúéàå àleò øîàå .éàî §¥¨©©¦¦§¨©¨¨£¨¨§©¦§¨§¨©¨§¦¥¨©¦¦§¨©¨¨©
àîòèëák ,"ãìz øLà øBëaä äéäå" :áéúëc ¯ äãeäé éaøcáàä éiça Bì ïéà øBëa äî :øB ©£¨§©¦§¨¦§¦§¨¨©§£¤¥¥¦§©§¥§©¥¨¨

éàä óà ¯ áàä úúéî øçàì íéðL ét ìèBð øBëa äî éà .áàä éiça Bì ïéà éîð éàä óà ¯©©©¦¥§©¥¨¨¦©§¥¦§©¦§©©¦©¨¨©©
"åéçà íL ìò íe÷é" ?áéúk "åéáà íL ìò íe÷é" éãéî !áàä úúéî øçàì íéðL ét ìèBð¥¦§©¦§©©¦©¨¨¦¥¨©¥¨¦§¦¨©¥¨¦

ìc áà àkéìc àëéä :àîéà !"åéáà íL ìò" àìå ,áéúk,íeaé úåöî íéi÷úz ¯ äìçð ìB÷L §¦§Ÿ©¥¨¦¥¨¥¨§¥¨¨§¦§©£¨¦§©¥¦§©¦
äìz äìçða íeaé éãéî !íeaé úåöî íéi÷úz àì ¯ äìçð ìé÷L [àìc] ,áà àkéàc àëéä¥¨§¦¨¨§¨¨¥©£¨Ÿ¦§©¥¦§©¦¦¥¦§©£¨¨¨
äëìä :øîà÷å áéúéå ,éàpé éaøc dén÷ àø÷ àðéðç éaø áéúé .ìé÷L àì ¯ àì éàå ,éìB÷L ¯ äìçð àkéà éàå ,éîaéî éîeaé ?àðîçø©£¨¨©¥§©§¥§¦¦¨©£¨§¥§¦¨¨¨¥§¥©¦£¦¨¨¨©¥§©¦©©¦¥§¨¨©£¨¨

käãeäé éaøééø÷ éø÷ ÷et :déì øîà .k äëìä ïéà ,àøáì Cäãeäé éaøk äëìä ïéà :ïîçð áøc dén÷ àpz éðz .äãeäé éaøøîà . §©¦§¨£©¥§¥¨§¨§¨¨¥£¨¨§©¦§¨¨¥©¨©¥§©©§¨¥£¨¨§©¦§¨£©
éiðúà "äëìä" zà ,àì :déì øîà !?dééîñà :déì øîà !íéaøk äëìä íéaøå ãéçé ,àèéLt ?ïðaøk ,ïàîk àlà :déìäL÷eîe ,C ¥¤¨§©§©¨©§¦¨¨¦§©¦£¨¨§©¦£©¥¦§§¥£©¥¨©§£¨¨©§¦¥§¤

.zëtà øétL ¯ zëtàc éàîìe ,zëtàå ,Cì éL÷àc àeääðùî.åéáBø÷a äøeñà àéäå ,äéúBáBø÷a øeñà àeä ¯ Bzîáéì õìBçä §©§¥¨§©©§§§©§©©§§©¦©©§§©¥¦¦§¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨
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רנב
miwxt dyelyaa cenr n sc ± iriax wxtzenai

'åë øåñà àåä,ezy`a edpip `ziixe`c zeixr jpd lk Ðedpixfbe.ezvelga opaxïîæá
úîéé÷ àéäùÐdzeg``.zeixr x`y` `le ,i`wåéáàá.ezlk meyn Ðåéáà éáàáåÐ

,mixteq ixacn `l` eia` ia`l dxeq` oi` dxenb ezy`ac ab lr s` ,epa zlk meyn

`id opaxc zeipyn epa zlk `dc.dvelga inp opax dexfb ikd elit`e Ðåðáámeyn Ð

.a` zy`åðá ïáá,eia` ia` zy` meyn Ð

.zeipyd on `idyåéçàá.g` zy` meyn Ð

åéçà ïáá.eia` ig` zy` meyn Ðíãà øúåî
åúöåìç úøö úáåø÷ádxv opixn` `le Ð

.dizeaexwa xeq`e ,dvelgkúøöá øåñàå
ø÷åúöåìç úáå,d`ll ulg oae`x Ðlgxe

ixkpd zne ,dxv dle ixkpl d`eypdxeq` Ð

.`xnba yxtn `nrhe .oae`xl dxvd

àøîâàì åà äöåìçá úåéðù åøæâm` oebk Ð

ezy` iabc ,dia` m` m`e dn` m`exqzin

wxta `iig iax ipzck ,zeipy meyn dilr

eingay iriax :(`,ak zenai) "cvik"

.ezengayei`n `kd dipy?àúééøåàã äåøòá
dexr ded dn` m`e dn`c ,ezy`a ,xnelk Ð

`ziixe`c,dvelga la` ,zeipy opax exfb Ð

opaxc dcic zeixr elit`czeipy exfb `l Ð

.odaàðù àì àîìã åà.wiic `l oizipznne Ð

ia`a dxeq` `id :ipzwcepa zlk meyn eia`

dipy iedc`d Ðopiziinw`dc dlr onwl dl

igcne ,`zlin,uleg meyn e`l :xninl ,dil

,dxenb ezy` ef dzidy znd liaya `l`

.epa zlk meyn da xeq` eia` ia` jkitläåä
ïéøúåî ïéçàä àðéîà`l` i`w `l Ðm``m`

m`e dn` la` .dwifa zeipy exfb `lc ,dn`

dy` iabl `ziixe`c zeixr edl eedc ,dn`

dxenb`l Ðexzyndwifa zeixr exfbc ,oig`

ediizegily edi`c `nip .dvilg xg`l elit`e

.diipz `l ikd meyn ,caråðá ïáî òîù àú
åéáà éáà úùà äéì éåäã õìåç íåùî åàì éàî

.zeipyd on `ide Ðàðúéî íåùî àìdzidy Ð

,uleg ly epa oa lr dxeq`e ,dxenb ezy` ef

jzrc `wlqwe .eia` ia` ig` zy` dl `iedc

.`id zeipyn inp `dc'åë øùëî øîéîà àäåÐ

.(a,`k lirl) "cvik" wxtaäì é÷åî øîéîàÐ

oizipznc epa oa i`dl,`aq`;zn ly odia`

,eia`a dxeq` `id :ipzwc ,`yixa `pzc ulege

eia` ly epaae ipz xcdeznd ig` `edy Ð

,ulegdednwedpai `la dilrulgyndl

zy` dil `iedc ,mdia` ly epa oale ,cg`d

.eia` ig`íàä ïî åéçà éðú÷åeig` df didy Ð

uleg meyn e`le ,m`d on eig` oa e` ,m`d on

.`zil `dc ,dvelga zeipy dl `ied ok m`c Ð

zeipya `de ,m`d on a`d ig` zy` `l`opipz

dexr meyn dipy iedc ,`pzin meyn `l` .dl

eidy oebke .ded `ziilrn ezy`c ,`ziixe`c

maidulegde,m`d one a`d on oig`mdipyle.a`d on `ly m`d on g`àééç éáø éðúã.dvelga Ðäøåú éøáãî òáøà.`ziixe`c oiied ezy` iablc ,xnelk Ðáà,uleg ly Ð

.a` ly ezlk dil `iedc ,znd iptn dxezd on da xeq`åðáå.diabl `id dexre ,eia` ig` znd didy ,uleg ly Ðåéçàå."dpai `l"a dil mwe ,znd ig` inp dedc ,uleg ly Ð

åéçà ïáå.eia` ig` znd didy ,uleg ly Ðåéáà éáà.epa zlk meyn Ðåîà éáàå.eza zlk meyn Ðåðá ïáå.eia` ia` zy` dil `iedc ,uleg meyn jzrc `wlqw Ðåúá ïáå
zy` dil `iedc Ð:opiqxb ikd .edpip zeipy jpd lke ,en` ia`åúá úìë äéì àéåäã àðúéî íåùî àì åúá úìë äéì àéåäã õìåç íåùî åàì éàî åîà éáàáå òîù àúeidy oebke Ð

.m`d on s` oig`äì é÷åî øîéîàa`d ia` ig` zy`a xq`c o`n la` dvelga zeipy exfb xaqwe ,uleg meyn zxn`wck i`ce Ð,`pzin meyn inwe`l ivn Ðiraizeexfb i` jl

.`l e` dvelga zeipyàîéé÷ äøåñéàá.xfnn clede ,zxka g` zy` xeqi`a dilr `niiw dzxv la` ,`l eze "dpai `l"a `niiwc `id dvelg Ðéàøáà äøö àîìùá úøîà éà
àîéé÷.`car dcic `zegily dvelg opixn` `le ,`nw `xeqi`a Ðäúåçàá éøù éëä íåùîdvelgc oeik ,inp dcic iable .`id dvelg zeg` e`lc Ð`car dcic zegily e`lÐ

.`niiw `nw `xeqi`a `l` ,"dpai `l"a dil `ieyn `làéîã äöåìçë äøö úøîà éà àìàdvelgc Ð"dpai `l"a dl ieyne ,`car dcic `zegily,dvelgk dxv dl `ied ok m` Ð

dzeg`a ixy i`n`e?ïðçåé éáøã.(a,i lirl) `nw wxta Ðúøë äúøö ìò àìå.dzxv lr oig`d on cg` e` `ed `ae xfge ,eznail ulegd Ðàøáñúåsqei axc di`x `dc Ð

oizipznn izii`c`id di`x Ð?.dxvd zeg`a xq`i dvelgk dxv opixn` ikc ,(`id opaxc) `ziixe`c `teb dvelg ikeùé÷ì ùéø øîàäå.onwlc oizipzn` onwl Ðéáø äðù ïàë
dvelga ,opaxc dteb dvelg zeg`c oeike .dl yxtn onwle .'eke dxez ixacn dyexb zeg` :iax epcnl ef dpyna Ðdxva ,dzeg`a xefb Ð.xefb `l Ðàðù éàîzaexw `yix Ð

xeq` ipzwe ,ixkpl ze`eyp dzxve `id ,zeixkp odizyy ezvelg zaexw zxv `tiq `py i`ne ,`ixyc dvelg zxv?
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ìáà`l dn` m`e dn`zenai) ipy wxta opzc `de Ðbk(a,,maiin cg`e uleg cg` :

opzc inp `de .dil inxzi` dicic xeni`c meyn mzd ip`y !dzeg`a ixy `nl`

) oiwxta onwl`n(`,dzeg` z` eig` `ype eznail ulegd :Ð.caric epiid

éðúéìå`iyw oleka oixzen oig`zeipy exfb `lc dpin rny `l` xn`w `lc `d Ð

`le .exfbc wiqn onwlc meyn epiid ,dvelga

dipy mey `pz `lc oeik ,xiiye `pz iiepyl jiiy

.cegl `ziixe`c ipd `l`øîéîàdl iwen

'ek,xnin`k `lc oizrnyc `ibeq lk Ð

) lirl izyxtck.("xnin`" ligznd xeaic a,`k

ïááuleg meyn e`l ezainwe`l ira `l Ð

epa oac `inec `aqc eza oaaÐoaa ixiin `lc

eia` ig` zy` dil `ied ok m`c ,`aqc epa

.:`ziixe`còîùdvelga zeipy exfb dpinÐ

eza oae en` ia` :oizipzna ipz `lc `deÐ

,`pipn ipzwc ,`iig iax edine .xiiye `pzc meyn

yie !m`d on eig` oae ezeg` oa `pz `lc dyw

ixac ly rax` cbpk ,rax` `l` `pz `lc :xnel

.dxez
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,dzááe ,äéáà íàáe ,dnà íàáe ,dnàa øeñà àeä¨§¦¨§¥¦¨§¥¨¦¨§¦¨
,úîéi÷ àéäL ïîæa dúBçàáe ,dða úááe ,dza úááe§©¦¨§©§¨©£¨¦§©¤¦©¤¤
,åéáà éáàáe ,åéáàa äøeñà àéäå .ïéøzeî ïéçàäå§¨©¦¨¦§¦£¨§¨¦©£¦¨¦
ãà øzeî .åéçà ïááe ,åéçàa ,Bða ïááe ,Bðááeí ¦§§¤§§¨¦§¤¨¦¨¨¨

.Búöeìç úáBø÷ úøöa øeñàå ,Búöeìç úøö úáBø÷a¦§©¨©£¨§¨§¨©§©£¨
àøîâ?àì Bà äöeìça úBiðL eøæb :eäì àéòaéà¦©£¨§¨§§¦©£¨Ÿ

àì äöeìça ,úBiðL ïðaø eäa eøæb àúééøBàc äåøòä¤§¨§©§¨¨§§©¨©§¦©£¨Ÿ
:òîL àz ?àðL àì àîìc Bà ,úBiðL ïðaø eøæb̈§©¨©§¦¦§¨¨§¨¨§©
íà íà" eléàå ,"dnà íàáe dnàa øeñà àeä"¨§¦¨§¥¦¨§¦¥¥
¯ éðz àìc àîòè eðééä àîìc .éðú÷ àì ¯ "dnà¦¨¨¨¨¥¦§¨©§©£¨§¨¨¥
éàå ,"ïéøzeî ïéçàäå" àôéñ éðúéîì éòá÷c íeMî¦§¨¨¥§¦§¥¥¨§¨©¦¨¦§¦
ïéøzeî ïéçàä :àðéîà äåä "dnà íà íà" àðz̈¨¥¥¦¨£¨¨¦¨¨©¦¨¦
ïéçàä" éðúéìå "dnà íà íà" éðúéìå .àì ¯ dnàáe dnà íàa ìáà ,dnà íà íàa à÷åc©§¨§¥¥¦¨£¨§¥¦¨§¦¨Ÿ§¦§¥¥¥¦¨§¦§¥¨©¦
éàî ,åéáà éáà àäéî éðú÷ .åéáà éáàáe åéáàa äøeñà àéä :òîL àz .àéL÷ !"ïleëa ïéøzeî¨¦§¨©§¨¨§©¦£¨§¨¦©£¦¨¦¨¨¥¦¨£¦¨¦©
:òîL àz .Bða úlk dì àéåäc ,àðúéî íeMî ,àì !Bða úlk dì àéåäc ,õìBç íeMî ¯ åàì̈¦¥§¨§¨¨©©§¨¦¦§¨§¨§¨¨©©§¨§©
,àðúéî íeMî ,àì !åéáà éáà úLà (íeMî) dì àéåäc ,õìBç íeMî ¯ åàì éàî .Bða ïááe§¤§©¨¦¥§¨§¨¨¦¥¤£¦¨¦¨¦¦§¨
dì é÷Bî øîéîà !åéáà éáà éçà úLàa øLëî øîéîà àä .åéáà éáà éçà úLà dì àéåäå§¨§¨¨¥¤£¦£¦¨¦¨£¥©©§©§¥¤£¦£¦¨¦£¥©¥¨
àz .íàä ïî åéçà éðú÷å ,áàä ïî åéçà àðz !åéçà ïáe åéçà eðééä ,éëä éà .àáñc àøa øáa§©§¨§¨¨¦¨¦©§¨¦¤¨¦¨¨¨¦¦¨¨§¨¨¥¨¦¦¨¥¨
¯ åéçà ïáe åéçà ,Bðáe áà .íéøôBñ éøácî òaøàå ,äøBú éøácî òaøà :àéiç éaø éðúc ,òîL§©§¨¥©¦¦¨©§©¦¦§¥¨§©§©¦¦§¥§¦¨§¨¦¤¨¦
,åéáà éáà àäéî éðú÷ .íéøôBñ éøácî ¯ Bza ïáe ,Bða ïa ,Bnà éáàå åéáà éáà ,äøBú éøácî¦¦§¥¨£¦¨¦©£¦¦¤§¤¦¦¦§¥§¦¨¨¥¦¨£¦¨¦
:òîL àz .Bða úlk dì àéåäc ,àðúéî íeMî ,àì !Bða úlk dì àéåäå ,õìBç íeMî åàì éàî©¨¦¥§¨§¨¨©©§Ÿ¦¦§¨§¨§¨¨©©§¨§©

ì àéåäc ,õìBç íeMî åàì éàî ¯ Bnà éáàúlk dì àéåäc ,àðúéî íeMî ,àì !Bza úlk d £¦¦©¨¦¥§¨§¨¨©©¦¨¦¦§¨§¨§¨¨©©
àðúéî íeMî ,àì !åéáà éáà úLà dì àéåäc ,õìBç íeMî åàì éàî ,Bða ïáe :òîL àz .Bza¦¨§©¤§©¨¦¥§¨§¨¨¥¤£¦¨¦¨¦¦§¨
íé÷Bî øîéîà !åéáà éáà éçà úLàa øéLëî øîéîà àäå .åéáà éáà éçà úLà dì àéåäc§¨§¨¨¥¤£¦£¦¨¦§¨£¥©©§¦§¥¤£¦£¦¨¦£¥©¦
,õìBç íeMî åàì éàî ,Bza ïááe :òîL àz .äöeìça úBiðL eøæb øáñ÷å ,õìBç íeMî dì̈¦¥§¨¨©¨§§¦©£¨¨§©§¤¦©¨¦¥
úBiðL éab àäå .Bnà éáà éçà úLà dì àéåäc àðúéî íeMî ,àì !Bnà éáà úLà dì àéåäc§¨§¨¨¥¤£¦¦¨¦¦§¨§¨§¨¨¥¤£¦£¦¦§¨©¥§¦
.dpéî òîL ,äöeìça úBiðL eøæb :dpéî òîLeâ ,õìBç íeMî åàì àlà !eøæb àì äåøòc§¤§¨¨¨§¤¨¨¦¥§©¦¨¨§§¦©£¨§©¦¨

'åëå íãà øzeî"¯ äöeìç úøö ìò àaä :ìàeîL øîà àðñé÷ øa éáBè áø øîà ." ¨¨¨¨©©¦©¦§¨¨©§¥©¨©¨©£¨
øzeî :àðéðz éîð ïðà óà ,óñBé áø øîà .àîéé÷ døeqéàa ¯ àîòè éàî .øæîî ãìeä©¨¨©§¥©©£¨§¦¨©§¨¨©©¥©£©©¦¨¥¨¨
.dúBçàa øzeî éëä íeMî ¯ éàøaà äøö àîìLa zøîà éà .Búöeìç úøö úáBø÷a íãà̈¨¦§©¨©£¨¦¨§©§¦§¨¨¨¨©¨¨¦¨¦¨©£¨
,ïðçBé éaøc àzáeéz éåäéz àîéì ?øzeî éànà ¯ àéîc äöeìçk äøö zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¨¨©£¨¨§¨©©¨¥¨¤¡¥§§¨§©¦¨¨
Cì øîà !úøk dúøö ìò àìå ,úøk äöeìçä ìò àì ïéáéiç ïéà ïéçà ïéa àeä ïéa :øîàc§¨©¥¥©¦¥©¨¦Ÿ©©£¨¨¥§Ÿ©¨¨¨¨¥¨©¨
úBçà :éaø äðL ïàk :Lé÷ì Léø øîàäå ?àúééøBàc äöeìç úBçà àøañúå :ïðçBé éaø©¦¨¨§¦§§¨££¨§©§¨§¨¨©¥¨¦¨¨¨©¦£
?éàä àðL éàîe ,éàä àðL éàî .íéøôBñ éøácî ¯ äöeìç úBçà ,äøBú éøácî ¯ äLeøb§¨¦¦§¥¨££¨¦¦§¥§¦©§¨©©§¨©
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zenai(ycew zay meil)

dxq`y myke ,ulegd zyexbk dvelgd zaygp mixteq ixacny
z` minkg exq` ok ,diyexib xg`l s` ezy` zeaexw z` dxezd

ok lr .ezvelg zeaexwàeä[ulegd]dnàa øeñàm`y myk ¨§¦¨
,ezeng meyn eilr dxeq` ezyexbdnà íàáe,ezeng m`k `idy §¥¦¨

äéáà íàáe,eing m`k `idy.dða úááe ,dza úááe ,dzááelkae §¥¨¦¨§¦¨§©¦¨§©§¨
s` oda xeq` `edy myk ,ezvelg zzin xg`l s` xeq` `ed el`

.ezyexb zzin xg`låulegd xeq` okdúBçàaezvelg lyïîæa §§£¨¦§©
àéäL[dvelgd],úîéi÷xg`l s` ezyexb zeg`a xeq`y myk ¤¦©¤¤

.dyxiby
,el` lka xeq` maid wxåx`y mle`ïéçàäznd lyïéøzeî,oda §¨©¦¨¦

x`y zyexbl `le ,ulegd ly ezyexbl wx zaygp dvelgd oky
.mig`d

dxeq` dy`y myk ,ulegd iaexwa dvelgd dxeq` ok enke
.diyexib xg`l s` dlra iaexwaåy `vnpåéáàa äøeñà àéäly §¦£¨§¨¦

,ezlk xeqi` meyn ulegdådxeq` okåéáà éáàaulegd ly §§£¦¨¦
,zeixrl zeipy xeqi`a opaxcn dxeq`y epa zlk meynåok §

dxeq`Bðáa,ulegd ly,Bða ïááedxeq` okeåéçàaulegd ly ¦§§¤§§¨¦
dy myk,eig` zyexba xeq` `eådxeq` okåéçà ïáa,ulegd ly §§¤¨¦

.dxezd on eia` ig` zyexba xeq` `edy myk
,Búöeìç úøö úáBø÷a íãà øzeî,miyp izy znd g`l eid m`y ¨¨¨¦§©¨©£¨

la` ,eilr zexeq` dvelgd zeaexw wx ,odn zg`l eig` ulge
.el zexzen dxvd zeaexwøeñàåmc`,Búöeìç úáBø÷ úøöa §¨§¨©§©£¨

dy` el yiy xg` mc`l dvelgd zaexw d`eyp dzid m`y
.dlra zzin xg`l ulegd lr dxeq` dipyd ezy` mb ,ztqep

.df oic mrh x`eai `xnbae

àøîâ
lr exfb minkg :ezvelg zeaexw xeqi` oica wtq d`ian `xnbd
zeipy' xeqi`a oze` exq`e ,dxezd on zexzeny zeaexw dnk

e .'zeixrl,eäì àéòaéàm`deøæblr minkgúBiðLmbBà ,äöeìça ¦©§¨§¨§§¦©£¨
.àìwx m`d :wtqd iccv z` `xnbd zyxtnaoebk ezy` zeaexw Ÿ¦

ody ezeng m`e ezengúBiðL ïðaø eäa eøæb ,àúééøBàc äåøò¤§¨§©§¨¨§§©¨¨§¦
l etiqedela` ,ezeng m` m` z` mb xeq`äöeìçadn` oi`y ©£¨

,opaxcn `l` ulegd lr zexeq` dn` m`eïðaø eøæb àìsiqedl Ÿ¨§©¨¨
odilrúBiðL.ezvelg m` m` ly dn` z` mb xeq`le,àîìc Bà §¦¦§¨

,àðL àì.ezy` oicl ezvelg oic z` ixnbl eeyde Ÿ§¨
:epzpyn ixacn wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©

àeä[ulegd]éðz÷ àì änà íà íà eléàå ,dnà íàáe dnàa øeñà̈§¦¨§¥¦¨§¦¥¥¦¨Ÿ¨¨¥
lr wx dvelga exfby ixd .ulegd lr dxeq` `idy epzpyna

e :`xnbd dgec .dxezd on dexr od ezy`ay zeaexwàîìãexfb ¦§¨
e ,dvelga mb zeipyd lràîòè eðééä[mrhde-]éðz àìcepzpyna ©§©§¨§Ÿ¨¥

`ed ,dxeq` dn` m` m` mbyéòa÷c íeMî`pzd [dvexy-] ¦§¨¨¥
éðúéîìaïéçàäå ,àôéñulegd lyïéøzeî.dvelgd zeaexwaéàå §¦§¥¥¨§¨©¦¨¦§¦

àðza xeq` ulegdy `yixaàðéîà äåä ,dnà íà íàdny ¨¨¥¥¦¨£¨£¦¨
y `tiqa xn`pyïéøzeî ïéçàäxn`p,dnà íà íàa à÷åcmeyny ¨©¦¨¦©§¨§¥¥¦¨

,ulegd ig` lr da exfb `l `ziixe`c dexr dpi` ezy`a s`y
dnàáe dnà íàa ìáàdvelgd lyàìmpice ,ulegd ig` exzed £¨§¥¦¨§¦¨Ÿ

`eap `ly ick ok lr .mzegilya dl ulgy meyn envr ulegk
dn` z` wx dvelg zeaexw xeqi`a dpynd dzpy ,ef zerh icil
.mig`l zexzen od s`y `tiqd ixacn oaen dzrne ,dn` m`e

l oi` df mrhn :ef diigc lr `xnbd dywnrpndl dpynl d
,dvelga mb zeipy exq`y eprinydln,dnà íà íà éðúéìå§¦§¥¥¥¦¨

e`tiqa,ïleëa ïéøzeî ïéçàä éðúéìxnele zerhl `eap `l dzrne ¦§¥¨©¦¨¦§¨
m` ok` :`xnbd dwiqn .dn` m` m`a wx mixzen mig`dy

,dvelga mb zeipy exq`y xn`pàéL÷m` m` dxkfed `l recn ©§¨
.epzpyna dn`

zeipy lr exfby ,jtidl epzpynn gikedl zywan `xnbd
:dvelga,òîL àz,dpyna epipyy.åéáà éáàáe åéáàa äøeñà àéä ¨§©¦£¨§¨¦©£¦¨¦

:`xnbd dgikenåéáà éáà àäéî éðz÷,uleg lyåàì éàîm`d-] ¨¨¥¦¨£¦¨¦©¨

ea dxq`p [`líeMîddì àéåäc ,õìBçkBða úlë.eia` ia` ly ¦¥§©§¨¨©©§
wx `l` dxezd on eilr dxeq` dpi` epa ly dxenb dlk mb ixde
.df zeipy xeqi` lr dvelga mb exfb mewn lkne ,zeipy meyn

:`xnbd dgecàì`l` ,eilr dxeq` `id ulegd meyníeMî Ÿ¦
àðúéî,[znd dlra-]ãixddì àéåäef dvelgBða úlk,znd ¦¨¨§©§¨¨©©§

.eilr dxeq` `id ok zngne
x d`ian `xnbd:zxg` di`,òîL àz,dpyna epipyådxeq` ¨§©©

dvelgdBða ïáa.ulegd lyåàì éàîea dxeq` [`l m`d-]íeMî §¤§©¨¦
d,õìBç`vnpe ,ulegd zy`k zaygp dvelgdy itldì àéåäc ¥§©§¨¨

(íeMî)epa oa iabl.åéáà éáà úLàly dxenbd ezy` mby s`e ¦¥¤£¦¨¦
xeqi` meyn wx `l` ,dxezd on eilr dxeq` dpi` eia` ia`
dgec .dvelga mb zeipy minkg exq`y ixd .opaxc zeipy

:`xnbdàì`l` ,epa oa lr zxq`p `id dvelg xeqi` meyn Ÿ
àðúéî íeMî,[znd dlra-]ec meyndì àéåäly epa oa iabl ¦¦¨¨©§¨¨

ulegdåéáà éáà éçà úLàmeyn minkg dexq`y ,znd g`d ly ¥¤£¦£¦¨¦
daxiw lr wx `l` ,zeipy lr exfb `l dvelga la` .zeipy

:ef diigc lr `xnbd dywn .`ziixe`cøîéîà àä(:`k lirl)øLëî ¨©¥©©§©
[xizn-],åéáà éáà éçà úLàa,zeipy meyn dilr exfb `ly xaeqe §¥¤£¦£¦¨¦

meyn ulegd ly epa oa lr dvelgd dxeq` gxkda ezhiyle
dvelga exfby gken ok m`e ,ulegd ly ezy`k zaygp `idy

.eia` ia` zy` oebk ,zeipy xeqi` lr mb
:xg` ote`a dpynd ixac z` zyxtn `xnbddì é÷Bî øîéîà©¥©¥¨

dvelga epa oa xeqi` z` [cinrn-]øáaàáñc àøaly epa oaa - §©§¨§¨¨
dxeq`y okl mcew dpynd dxikfd oky .[` xeiv] ulegd ia`
ly epaa mb dxezd on dxeq` `idy dtiqede ,ulegd ly eia`a
eig` oa `edy epa oa lr mbe ,znde ulegd ig` `edy ulegd ia`
dywn .eia` ig` zy` meyn dxezd on dxeq` `id znd ly

:`xnbd,éëä éàulegd ia` ly epa oae epaåéçà ïáe åéçà eðééä ¦¨¥©§¨¦¤¨¦
dpynd mze` dzpy recne ,dpynd jynda exkfpy ulegd ly

:`xnbd zvxzn .miinrtàðzoic z` dpyna [dpy-]åéçàoae ¨¨¨¦
ulegd ly eig`áàä ïî,dxezd on dvelga mixeq`yåjk xg` ¦¨¨§

éðz÷oic z`åéçàulegd ly eig` oae.íàä ïîzndy ,oebke ¨¨¥¨¦¦¨¥
`le m`d on sqep g` mdle ,m`d one a`d on mig` eid ulegde
zy` `idy itl ,znd zngn ,df g`l dxeq` dvelgdy .a`d on
`le ,a`n `le m`n dlra g` `ed ixdy ,devn mewna `ly g`
epal dxeq` oke .dxezd on dexr xeqi` `ede ,meail llk xzed
zngn exeqi`y ,m`d on a`d ig` zy` xeqi` meyn ,df g` ly
,znd zngn `l` ,ulegd zngn xeqi`d oi` j` ,opaxc zeipy
zeipy exfb m` di`x oi`e .oi`eyipd on `idy oeik zeipy da exfbe

.[a xeiv] .dvelga
:dvelga mb zeipy exq`y `ziixan dgiken `xnbd,òîL àz̈§©

`ziixaa epipyòaøà ,àéiç éaø éðúcdvelga zexeq` zeaxiw §¨¥©¦¦¨©§©
øácîòaøàå ,äøBz éda zexeq`.íéøôBñ éøácîmiaexwd el`e ¦¦§¥¨§©§©¦¦§¥§¦

,dxezd on da mixeq`dáà`idy meyn da xeq` ulegd ly ¨
.ezlk meyn dxezd on eilr dxeq`e znd epa zy`Bðáely §

on eilr dxeq`d eia` ig` zy` `idy meyn da xeq` ulegd
e .dxezdåéçà,znd ig` mb `edy meyn da xeq` ulegd ly ¨¦

.dxezd on dxeq` dzvilg xg`l g` zy`eåokåéçà ïaly §¤¨¦
dxezd on eilr dxeq`e ,znd zy` `idy meyn da xeq` ulegd

dvelga mixeq` el` lk .[b xeiv] eia` ig` zy` meynéøácî¦¦§¥
.äøBz,mixteq ixacn da mixeq` el`eåéáà éáàxeq` uleg ly ¨£¦¨¦

,epa zlk meyn zeipy oicn daåokBnà éáàda xeq` uleg ly §£¦¦
e .eza zlk meyn zeipy oicnBða ïáoicn da xeq` uleg ly ¤§

.eia` ia` zy` meyn zeipyBza ïáeoicn da xeq` uleg ly ¤¦
da mixeq` el` lk .en` ia` zy` meyn zeipy.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦

:`xnbd dgikenàäéî éðz÷a dvelgd dxeq`y `ziixaaéáà ¨¨¥¦¨£¦
åéáà.mixteq ixacn ulegd lyõìBç íeMî åàì éàîdxeq` `id ¨¦©¨¦¥

,eilreulegd zy`k zaygp dvelgdy meyndì àéåäia` iabl ©§¨¨
k eia`,Bða úlë`l` dxeq` dpi` epa ly dxenbd ezlk mby s`e ©©§
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המשך בעמוד קכק



רנד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zenai(iying meil)

eli`e ,i`cel zaygp `idy `vnpe ,dlra iqkpa zwfgen
y el` md miyxeid,dzpif `ny wtqn dcin `ivedl mi`a

.dzaezk z` zlhep i`ce icin `iven wtq oi`y xg`ne
:`xnbd dywnééaàåieabk zeabl cnerd xhy' zxaqa o`iny §©©¥

dpnn gikede `xza `aaa dpyndn dax lr dywd recn ,'inc
,i`ce icin `iven wtq i`ny zia zrclydéáúBìel did `ld-] §¥

[zeywdlàäîwtqy dpnn gikedle ,dheq zkqnay ef dpynn - ¥¨
epipyy dnn ok iia` giked `l :`xnbd zvxzn .i`ce icin `iven

c meyn ,dzaezk z` zlhep `id wtqny dheqaúaeúk àîìc¦§¨§©
,éðàL äMàwtqn elit` dzaezk lehizy minkg epwzyíeMî ¦¨¨¥¦

àpéç.mdl `ypdl evxie miypd ipira og miyp`d e`yiy ick - ¦¨
`iven wtq oi`y i`ny zia miceny okzi mixg` zewitqa la`

.i`ce icin
:`xnbd dywn cerïéúéðúîc äaeúk déáúBìåel did `ld ± §§¥§¨§©§¦¦

dyri dn' ,epzpyna epipyy dnn dax lr zeywdl iia`l
mixne` i`ny zia ,dnr oi`veie miqpkpd miqkpae dzaezka
lrad iqkpn dy`d iyxei miaeb i`ny zia zrcly ixd .'ewelgi
eiqkpa mikef i`ce lrad iyxeiy elit`e ,dzaezk aegn zivgn
`iven wtq mzhiyly `vnp .wtq `l` epi` daezkd aeg eli`e
wtq oi`y i`ny zia miceny xn`y dax ixack `le ,i`ce icin

.i`ce icin `iven
wtq i`ny zia zrcly di`x oi` epzpynn :`xnbd zvxzn

i`ny ziay meyn ,i`ce icin `ivenéâéìt àìiabl lld zia lr Ÿ§¦¥
`le ,lrad iyxei zwfga `idy micen md s`e ,daezkd aeg

.dly beln iqkp zyexia `l` ewlgp
:df uexiz lr `xnbd dywnåikàì.daezka ewlgpéðz÷ àäå §Ÿ§¨¨¨¥

,epzpynaïéàöBéå íéñðëpä íéñëðáe dúaeúëa äNòi äî ,äúî¥¨©©£¤¦§¨¨¦§¨¦©¦§¨¦§§¦
úéáe .áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé ,íéøîBà éànL úéa ,dnò¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥

.ïú÷æça íéñëð ,íéøîBà ìlädyri dn' dl`yd lr mby ixd ¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨
:`xnbd zvxzn .'ewelgi' i`ny zia eaiyd 'dzaezkaøîà÷ éëä̈¥¨¨©

,l`y mcew ,epzpyn `pzd÷áLå ,dúaeúëa äNòi äî ,äúî- ¥¨©©£¤¦§¨¨§©§¨

dyri dn ,le`yl siqede .daeyz `ll df oic miizpia gipde
adnò íéàöBiäå íéñðëpä íéñëð,aiyd jk lre ,[beln iqkp]úéa §¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨¥

ìlä úéáe ,áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé ,íéøîBà éànL©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥¦¥
.ïú÷æça íéñëð ,íéøîBàdn' dpey`xd ezl`yl xfg jk xg`e §¦§¨¦§¤§¨¨

ef daeyze ,'lrad iyxei zwfga daezk' aiyde ,'dzaezka dyri
.i`ny zia zhiyl s`e ,lkd ixacl `id

:dpynd ixaca df yexitk dgiken `xnbd,éLà áø øîàoeyln ¨©©©¦
à÷éc énð ïéúéðúîi`ny zia exn` beln iqkpa wxy [wiecn-] ©§¦¦©¦©§¨

,'ewelgi'cixdéðz÷mdixaca,'áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé' ©¨¨¥©£§¥©©©¦§¥¨¨
miqkpa miixwird miwfgend md a`d iyxeiy ef oeyln rnyne
miwfgen lrad iyxei mb mewn lkny i`ny zia eycige ,el`

.mdnr miwlege mzenkéðz÷ àìåoeyla'ewelgiíò áàä éLøBé §Ÿ¨¨¥§¥¨¨¦
'ìòaä éLøBémiwfgend md lrad iyxeiy dpnn rnzyny §¥©©©

mzenk miwfgen a`d iyxei mby `ed yecigde miixwird
`ld ,daezkd aega mb mixen` mixacd m`e .mdnr miwlege
,mdn d`ivedl mi`a dy`d iyxeie eiqkpa miwfgen lrad iyxei
`le 'lrad iyxei mr a`d iyxei ewelgi' zepyl dpynl dl dide

ok` :`xnbd dwiqn .jtidldpéî òîLiqkpa `l` ewlgp `ly §©¦¨
.daezka `le beln

oia dn ,lirl d`aedy `iyewd lr xg` uexiz d`ian `xnbd
:`tiqa wx i`ny zia ewlgp recne ,epzpynay `tiql `yixd

,øîà ééaàa epipyy dnàLéøzxken mai zxneyy micen lkdy ©©¥¨©¥¨
miqkpa xaecn ,diqkpa zpzepedì eìôðcxg`l dia`n dyexia §¨§¨

dlra zzin,íáé úøîBL àéäLkdlra mda dkf `ly xg`ne §¤¦¤¤¨¨
dzwfga mdy i`ny zia micen mlern oey`xd.mxkenl dciae

a epipyy dn eli`eàôéñiyxei mr a`d iyxei miwleg dzn m`y ¥¨
miqkpa xaecn ,diqkp z` lraddì eìôðcdia`n dyexiaàéäLk §¨§¨§¤¦

oiicrìòác åézçzzekf dlra dpw xaky xg`ne ,oey`xd ©§¨§©©
ziae i`ny zia ewlgp dfae ,ef zekf maid epnn yxei el` miqkpa

.mda wlg mail yiy i`ny zia mixaeqe ,lld
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המשך ביאור למס' יבמות ליום סמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ

מוה"ר נחום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו שואל דעתי אודות העתקתו לארצוה"ב.

ולפלא שהוא בגדר שאלה אצלו, כי הרי ידוע מכבר דעתי בכלל שאיני מבין ואיני גורס הבהלה 
בהעתקה וברובא דרובא גם ההעתקה עצמה, ובפרט בנוגע לאיש אשר זכה שההשגחה העליונה בחרה 
בו לקרב את לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים ע"י המאור שבתורה זוהי תורת החסידות דרכי' 
והנהגותי' וגם הזמין לו את זה שתהי' פרנסתו בגשמיות ביחד עם פרנסתו ברוחניות, שבמילא ברור 
הדבר לדעתי שזהו הצנור שלו ושל כל ב"ב שיחיו שעי"ז יקבלו כל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות, 
ובלבד שיעמוד חזק על משמרתו למלאות תפקידו כדבעי עד כמה שתלוי בו, אבל גם זה מספיק כי לפום 

גמלא שיחנא.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.



רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çìäîìL èçî[pyõBwä úà da ìBhì dìèìèì øzî ¯[`pyBìèìèì øznL øeqàì BzëàìnL éìk ïéãk , ©©§¥¨ª¨§©§§¨¦¨¤©§¦§¦¤§©§§¦¤ª¨§©§§
Bôeb Cøöì[apy. §Ÿ¤

Búìéèð éãé ìò éàcåa íã àéöBé àlL epìhiL õBwä úìéèða øäfiL ãáìáe[bpyìáBç íeMî äæa LiL , ¦§¨¤¦¨¥¦§¦©©¤¦§¤¤Ÿ¦¨§©©©§¥§¦¨¤¥§¤¦¥
Cëì ïekúî BðéàL ét-ìò-óà[cpyCtäúð íà ïBâk ,"úeîé àìå dLéø ÷éñt" àeäL ïéðòa BìèBpL ïåék , ©©¦¤¥¦§©¥§¨¥¨¤§§¦§¨¤§¦¥¥§Ÿ¨§¦¦§©¥

õBwä[dpyBúìéèða[epyBàéöBäì øeñà ¯ íc úàöBä éìaî íMî BàéöBäì øLôà éàå[fpy: ©¦§¦¨§¦¤§¨§¦¦¨¦§¦¨©¨¨§¦
לח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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2

3

4

5

dkld ixe`ia
äîéìù èçî [ðù.בה לתפור ועומדת ראויה –

õå÷ä úà [àðù התחוב קוץ המחט באמצעות להסיר –
בידיים  גם הקוץ להסיר ומותר ומצערו, בשרו בעור

.342ממש 
åôåâ êøåöì [áðù,לאיסור שמלאכתו כלי טלטול דיני –

יב. סעיף לעיל נתבארו
åúìéèð éãé ìò [âðù הקוץ שבנטילת ודאי שלא כל –

דם. יצא דבר של בסופו אם לחוש אין – דם יוציא

êëì ïéåëúî [ãðù חובל משום בזה יש שלא 343– אף
לכך  .344מתכוין

õå÷ä êôäúð [äðù ומוכרח הבשר בתוך זז הקוץ –
כעת. להוציאו כדי העור מן לחתוך

åúìéèðá [åðù שלא מעצמו נתהפך אם הדין הוא –
.345בנטילתו 

åàéöåäì øåñà [æðù גדול צער במקום כן אם אלא –
שינוי  .346ובדרך

zetqede mipeiv
בשעת 342) פרעוש טלטול לעניין סי"ח שטז סי' ראה

אם  שיצערו שחושש אלא מצערו אינו הקוץ ואם עקיצתו;
לנסות  יש לו קשה לא שאם שם נתבאר במקומו, ישאירו

בידיים. ליטלו ולא בזה וכיוצא לנערו
נטילת 343) (משום סי"ד שטז סי' להלן גדריה שנתבארו

מפרק). (משום סנ"ד שכח ובסי' נשמה)
שאיסורו 344) אלא לכך, מתכווין כשאינו גם אסור פס"ר

הוא  (שהרי לגופה צריכה שאינה מלאכה זו כי מדרבנן
כשיתחיל  שמא גזרו לא ולכך חבורה) שעושה בכך 'מקלקל'
איסור  על ויעבור זאת בכל ויטלנו יתהפך הקוץ הקוץ ליטול
סי' לעיל (ראה לגופה הצריכה במלאכה שגזרו (כפי חובל
סב), הערה שב סי' לעיל כמבואר סק"א) סוף קו"א רעז
ואינו  צער, במקום אפילו זה איסור התירו לא מקום ומכל

שכח  (סי' מורסא במפיס שיש בפטיש מכה למלאכת דומה
ואינו  למתקן נחשב אינו מתכוין שאינו שבמקום סל"ב)

לגופה. צריכה שאינה מלאכה בגדר
לכך 345) דוגמא שהיא בנטילתו" "נתהפך בלשון נקט

שיהיה  בעצמו לגרום יכול זהירות ללא הקוץ שבהסרת
(וזהו  להסירו עליו ייאסר ואז בהסרתו דם שיוציא פס"ר
שם  כמשנ"ב ודלא לב ס"ק שכח סי' המג"א בדברי הפירוש
בתהל"ד  שהקשה ומה הקוץ, ד"ה בביה"ל וכאן פח ס"ק
"חובל" בין לחלק שיש שדמ הערה לעיל ראה שם, מז ס"ק

מתכוין). שאינו בדבר בפטיש" ל"מכה
שבות 346) להתיר קלו, הערה שז סי' לעיל המבואר פי על

(גדול). צער במקום שינוי בדרך

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

בתוכו: דרים אדם בני שהרבה לחצר עירוב דין שסו סימן ב חלק

לספינה ‚ שיש פי על אף עירוב צריכים שבספינה בתים
שאין  אותם אבל היא היחיד ורשות בתים מחיצות להם

אינם  (וכן עירוב צריכים ואינם אחת בחצר כשרויים הם הרי
אם  אלא לערב צריך ואין שבספינה בבית הדר על אוסרים
בלי  זה על זה אוסרים הם שאז בתים בשני שנים הם כן

עירוב).

לים  ממנה הטלטול ודין היחיד רשות היא הספינה ואימתי
שנ"ה: בסי' נתבאר

שהרי „ פת ליתן צריך אין העירוב בו שמניח הבית
והרי  שם דרים כולם כאילו שנחשבים אלא אינו העירוב

שם. דר זה הבית בעל

יהיה  ידו שעל כדי פרוטה שוה בעירוב שיהיה צריך ואין
שהם  שנחשבים במה די אלא בו לדור זה בית להם נקנה

בו. לדור להם קנוי שאינו פי על אף בו דרים

פי  על אף קטן של בבית אפילו עירוב מניחין ולפיכך
לגבות  יכול קטן וכן ביתו להם להקנות דעת לו אין שהקטן
במעשה  שאין פי על ואף בבית ולהניחו ולקבצו העירוב
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zenai(iying meil)

eli`e ,i`cel zaygp `idy `vnpe ,dlra iqkpa zwfgen
y el` md miyxeid,dzpif `ny wtqn dcin `ivedl mi`a

.dzaezk z` zlhep i`ce icin `iven wtq oi`y xg`ne
:`xnbd dywnééaàåieabk zeabl cnerd xhy' zxaqa o`iny §©©¥

dpnn gikede `xza `aaa dpyndn dax lr dywd recn ,'inc
,i`ce icin `iven wtq i`ny zia zrclydéáúBìel did `ld-] §¥

[zeywdlàäîwtqy dpnn gikedle ,dheq zkqnay ef dpynn - ¥¨
epipyy dnn ok iia` giked `l :`xnbd zvxzn .i`ce icin `iven

c meyn ,dzaezk z` zlhep `id wtqny dheqaúaeúk àîìc¦§¨§©
,éðàL äMàwtqn elit` dzaezk lehizy minkg epwzyíeMî ¦¨¨¥¦

àpéç.mdl `ypdl evxie miypd ipira og miyp`d e`yiy ick - ¦¨
`iven wtq oi`y i`ny zia miceny okzi mixg` zewitqa la`

.i`ce icin
:`xnbd dywn cerïéúéðúîc äaeúk déáúBìåel did `ld ± §§¥§¨§©§¦¦

dyri dn' ,epzpyna epipyy dnn dax lr zeywdl iia`l
mixne` i`ny zia ,dnr oi`veie miqpkpd miqkpae dzaezka
lrad iqkpn dy`d iyxei miaeb i`ny zia zrcly ixd .'ewelgi
eiqkpa mikef i`ce lrad iyxeiy elit`e ,dzaezk aegn zivgn
`iven wtq mzhiyly `vnp .wtq `l` epi` daezkd aeg eli`e
wtq oi`y i`ny zia miceny xn`y dax ixack `le ,i`ce icin

.i`ce icin `iven
wtq i`ny zia zrcly di`x oi` epzpynn :`xnbd zvxzn

i`ny ziay meyn ,i`ce icin `ivenéâéìt àìiabl lld zia lr Ÿ§¦¥
`le ,lrad iyxei zwfga `idy micen md s`e ,daezkd aeg

.dly beln iqkp zyexia `l` ewlgp
:df uexiz lr `xnbd dywnåikàì.daezka ewlgpéðz÷ àäå §Ÿ§¨¨¨¥

,epzpynaïéàöBéå íéñðëpä íéñëðáe dúaeúëa äNòi äî ,äúî¥¨©©£¤¦§¨¨¦§¨¦©¦§¨¦§§¦
úéáe .áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé ,íéøîBà éànL úéa ,dnò¦¨¥©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥

.ïú÷æça íéñëð ,íéøîBà ìlädyri dn' dl`yd lr mby ixd ¦¥§¦§¨¦§¤§¨¨
:`xnbd zvxzn .'ewelgi' i`ny zia eaiyd 'dzaezkaøîà÷ éëä̈¥¨¨©

,l`y mcew ,epzpyn `pzd÷áLå ,dúaeúëa äNòi äî ,äúî- ¥¨©©£¤¦§¨¨§©§¨

dyri dn ,le`yl siqede .daeyz `ll df oic miizpia gipde
adnò íéàöBiäå íéñðëpä íéñëð,aiyd jk lre ,[beln iqkp]úéa §¨¦©¦§¨¦§©§¦¦¨¥

ìlä úéáe ,áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé ,íéøîBà éànL©©§¦©£§¥©©©¦§¥¨¨¥¦¥
.ïú÷æça íéñëð ,íéøîBàdn' dpey`xd ezl`yl xfg jk xg`e §¦§¨¦§¤§¨¨

ef daeyze ,'lrad iyxei zwfga daezk' aiyde ,'dzaezka dyri
.i`ny zia zhiyl s`e ,lkd ixacl `id

:dpynd ixaca df yexitk dgiken `xnbd,éLà áø øîàoeyln ¨©©©¦
à÷éc énð ïéúéðúîi`ny zia exn` beln iqkpa wxy [wiecn-] ©§¦¦©¦©§¨

,'ewelgi'cixdéðz÷mdixaca,'áàä éLøBé íò ìòaä éLøBé e÷Bìçé' ©¨¨¥©£§¥©©©¦§¥¨¨
miqkpa miixwird miwfgend md a`d iyxeiy ef oeyln rnyne
miwfgen lrad iyxei mb mewn lkny i`ny zia eycige ,el`

.mdnr miwlege mzenkéðz÷ àìåoeyla'ewelgiíò áàä éLøBé §Ÿ¨¨¥§¥¨¨¦
'ìòaä éLøBémiwfgend md lrad iyxeiy dpnn rnzyny §¥©©©

mzenk miwfgen a`d iyxei mby `ed yecigde miixwird
`ld ,daezkd aega mb mixen` mixacd m`e .mdnr miwlege
,mdn d`ivedl mi`a dy`d iyxeie eiqkpa miwfgen lrad iyxei
`le 'lrad iyxei mr a`d iyxei ewelgi' zepyl dpynl dl dide

ok` :`xnbd dwiqn .jtidldpéî òîLiqkpa `l` ewlgp `ly §©¦¨
.daezka `le beln

oia dn ,lirl d`aedy `iyewd lr xg` uexiz d`ian `xnbd
:`tiqa wx i`ny zia ewlgp recne ,epzpynay `tiql `yixd

,øîà ééaàa epipyy dnàLéøzxken mai zxneyy micen lkdy ©©¥¨©¥¨
miqkpa xaecn ,diqkpa zpzepedì eìôðcxg`l dia`n dyexia §¨§¨

dlra zzin,íáé úøîBL àéäLkdlra mda dkf `ly xg`ne §¤¦¤¤¨¨
dzwfga mdy i`ny zia micen mlern oey`xd.mxkenl dciae

a epipyy dn eli`eàôéñiyxei mr a`d iyxei miwleg dzn m`y ¥¨
miqkpa xaecn ,diqkp z` lraddì eìôðcdia`n dyexiaàéäLk §¨§¨§¤¦

oiicrìòác åézçzzekf dlra dpw xaky xg`ne ,oey`xd ©§¨§©©
ziae i`ny zia ewlgp dfae ,ef zekf maid epnn yxei el` miqkpa

.mda wlg mail yiy i`ny zia mixaeqe ,lld
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c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

בבית  כשהונח מאליו נעשה העירוב מכלֿמקום כלום, הקטן
שיתבאר. כמו עירוב לשם שלא הונח ואפילו

אינו  (שהנכרי לכתחלה לקבצו אסור נכרי ע"י ומכלֿמקום
עליו): נאמן

אלא ‰ אותו מניחין אין דירה משום הוא והעירוב הואיל
ולא  ומרפסת באכסדרה לא אבל לדירה הראוי בבית
מפני  לדירה ראוי אינו גמור בית שהוא שאע"פ שער בבית

עליו. דרך העוברים

דירתו  שאין אמות ד' על אמות ד' בו שאין בבית ולא
ד' ברחבו אין אם הרבה ארוך הוא (ואפילו דירה חשובה
אינו  ולכן רפ"ו) סי' ביו"ד כמ"ש דירה חשוב אינו אמות

עמהם: עירב שלא אעפ"י ובמבוי בחצר אוסר

* * *
Â על אף הכנסת בבית העירוב להניח הזה בזמן והמנהג

אף  קדושתו מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית פי
ואסור  האכילה מקום הוא הדירה שהרי גמור בית שהוא
בסי' שנתבאר כמו שם הלומדים לא אם הכנסת בבית לאכול

קנ"א.

דין  להם יש שלנו שעירובין לפי למנהג טעם שנתנו ויש
שבמבוי  והבתים החצרות שכל דהיינו מבואות שיתוף
להניחו  צריך אין מבואות ושיתופי זה בעירוב יחד משתתפין

ה  במקום שיהא רק דירה בבית כמו כלל בלבד משתמר
שפ"ו. בסי' שיתבאר

שבית  או למבואותיהם קורה או לחי להם שאין ומקומות
שם  מניחים שאין קורה או בלחי המתוקן במבוי אינו הכנסת
אעפ"כ  שס"ה בסי' שנתבאר כמו הכנסת בבית עירוב
הכנסת  בית לחצר (וממנו הכנסת בבית לטלטל מותרים
אם  אלא הכנסת בית בחצר אחת דירה שם יש אם ואפילו
שיערבו  עד זו על זו אוסרות הן שאז דירות שתי בה יש כן
בית  בחצר לטלטל אדם לכל אסור עירבו לא ואם ביניהן
לדירה  כולה ניתנית אחת דירה אלא בה אין אם אבל הכנסת
הכנסת  ובית הואיל עליה אוסרים הכנסת בית אנשי ואין זו)
בית  שאצל חורבה גבי שע"ו בסי' (וכמ"ש דירה בית אינה
ומותרים  זו דירה לגבי כאורחים נעשו העיר בני וכל דירה)
שמותרים  כמו זו ולדירה הכנסת לבית מחצר לטלטל ג"כ

אחד: בית אלא בהם שאין חצרות בשאר

* * *
Ê להם אין ידוע בבית העירוב את תמיד ליתן רגילין אם

יש  ואפילו שלום דרכי מפני אחר בבית וליתנו לשנותו
משנין  גדול טעם יש אם אבל משנין אין לשנותו טעם קצת

לשנות. מותרים לשנות התנו שם הנחתו בתחלת ואם

כן  פי על אף לאחר ביתו שמכר או זה הבית בעל מת ואם
הוא  בכאן שלום הדרכי שענין מפני התנו כשלא משנין אין
פת  שגונב זה הבית בעל שחושדין יסברו שלא חשד משום

מתוך  ושמא אחר לבית ממנו אותו מוציאין ולכך העירוב מן
בלוקח  גם לחוש יש ולזה עמהם מחלוקת לידי יבוא כך

ויורש.

כיוצא  כל וכן בחנם בבית אותו שמניחין בעירוב זה וכל
ליתן  לשנות יכולין לזה מעות ליתן שצריכין דבר אבל בזה

לאחר.

ממנו: מוציאין אין אחר בבית ונתנו עברו אם ובכולן

Á יאכלנו אם עירובו על מהם  אחד שום יקפיד שלא צריך
שמו  עירוב שמו מה כי עירוב אינו מקפיד ואם חבירו
בחבירו  אחד ימחה שלא בו ומרוצים מעורבים כולם שיהיו

ועריבה. נוחה שותפות אלא

ליזהר  צריך השבת ולכן לצורך שתיקן בדבר לערב שלא
לו: יתננו לא ממנו חבירו יבקשנו אם שהרי

Ë בשני ונתנו חלקו ואם אחד בכלי העירוב כל ליתן צריך
מעורבים  שיהיו שמו עירוב שהרי עירוב אינו כלים
כלי  נתמלא אם אבל שיהיה טעם מאיזה מדעת שחלקו והוא
כלים  שני שיהיו והוא שני בכלי המותר ליתן יכול האחד

אחד: בבית

* * *
È יבואו שמא הרבה גדולה היא אפילו בפרוסה מערבין אין

שלימה  נותן אני ויאמר שלימה יתן שאחד מחלוקת לידי
ועריבה  נוחה שותפות להיות צריך והעירוב פרוסה ואתה
הדבר  יחזור שמא אסור פרוסות ליתן ירצו כולם אם ואפילו

מחלוקת. לידי ויבואו שלימה יתן שאחד לקלקולו

שיהיו  ובלבד מאד קטנה היא אפילו מערבין בשלימה אבל
שס"ח. בסי' שיתבאר כשיעור בהן שיהא הרבה ככרות שם

א' חלק שהוא נחתום חלת כדי אלא ממנה ניטל לא ואם
כשניטל  לחלה טבולה היתה לא אפילו בה מערבין ממ"ח
היתה  שלא יודעים אינם שהשכנים לפי זה חלק ממנה
יבואו  ולא ממנה שניטלה היא שחלתה ויסברו לחלה טבולה

מחלוקת. לידי

וקצה  בפת אחד קצה שהכניס בקיסם וחיברה נפרסה ואם
(ואע"פ  בה מערבין שנפרסה ניכרת אינה אם בפרוסה השני
מכלֿמקום  קס"ח בסי' שנתבאר כמו גמורה כשלימה שאינה

מחלוקת). לידי יבואו לא לשכנים ניכרת שאינה כיון

בפרוסה  אפילו לערב יכול משלו לכולם מזכה אחד ואם
למחלוקת. לחוש אין שכאן

שזהו  בשלימה אלא מערבין אין שאמרו מה שפירשו ויש
לא  אחד שכל (אע"פ שלימה פת שיהיה ביחד העירוב כל
קמח  מעט ובית בית מכל לקבץ נהגו ולכן שלימה) נתן
להזהיר  וצריך בה ומערבין שלימה אחת חלה ועושין

שס"ח. בסי' שיתבאר כשיעור בחלה שיהא להשמש

בכך  אין חלה מכולו נעשה ולא הקמח מן שנשתייר ואע"פ
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תיעשה  שלא מתחלה קמחם נתנו כן דעת שעל לפי כלום
לחבירו  קמחו אחד כל נתנו כאלו זה והרי הקמח מכל החלה
הקהל  כל בה יזכה מקמחו החלה תיעשה שאם במתנה
שהנותן  ואע"פ אחר בענין עירוב שיהיה אפשר אי שהרי
שיתבאר  כמו אחר ע"י לו לזכות צריך חבירו בעד עירוב
בו  לערב להשמש קמחו אחד כל כשנותן כאן מכלֿמקום
ואין  כולם בשביל בו שיזכה לו נותנים כאילו חושבין אנו
בפירוש). עצמו ע"י (או אחר ע"י להם לזכות צריך השמש

* * *
מי  (או ויש אחר ע"י להם השמש זיכה לא שאם  שאומר

לכתחלה  לדבריו לחוש וטוב עירוב אינו בפירוש) עצמו ע"י
הקהל  קמח (ונטל שלו מקמח עשהו השמש אם ובפרט
בו  שיזכה להרב העירוב נותן שהשמש נוהגין וכן לעצמו)

הקהל. כל בשביל

מטעם  השנה לכל פסח בערב במצה העירוב לעשות ונוהגין
שס"ח. בסי' שיתבאר

ביו"ט  לזכותו אסור להם זיכה ולא יו"ט ליל חשכה ואם
סמוך  אינו יו"ט ואם שצ"ג בסי' שיתבאר כמו תנאי על אלא
שבת  ערב עד ימתין אלא תנאי על ביו"ט לזכותו אין לשבת
שבדיעבד  בעיר לטלטל מותרים שבת עד לזכותו שכח ואם
השבת  אחר (ומכלֿמקום הראשונה סברא על לסמוך יש

ברכה): בלא להם יזכנו

‡È אפילו ומערבין בפת אלא חצרות עירובי מערבין אין
דוחן: בפת לא אבל עדשים או אורז של בפת

·È אפילו כולם בשביל פת ליתן יכול החצר מבני אחד
דהיינו  אחר ע"י להם שיזכנו ובלבד בפניהם שלא
כאילו  זו בהגבהה כולם בו שיזכו בשביל יגביהנו שהאחר
לא  שהם ואף כמותו אדם של ששלוחו בעצמן הגביהוהו
ע"י  אבל בפניו שלא לאדם זכין מכלֿמקום שליח, עשאוהו
יצא  לא בידו שהוא זמן שכל להם לזכותו יכול אינו עצמו

מרשותו.

המוגבהת  ידו על לו הניחו אם ואפילו טפח יגביהנו וכמה
טפח. ידו שיגביה צריך באויר ותלויה

בני  לכל לזכותו צריך הוא בהלכה בקי אם מזכה וכשהוא
ואילך  זה מיום עליהם שיתוסף מי ולכל המבוי או החצר
אומרים  ויש עליהם ויאסרו דיורין שיתוספו פעמים שאל"כ
אע"פ  השנה שבתות לכל שנה בתחלת שמערבין שעכשיו
בשבילם  בעירוב להוסיף צריך אין דיורים שניתוספו
מזכין  שאין ואע"פ הבא לכל לזכותו מתכוונים שבתחלה
על  לסמוך (ויש עליהם מתנה ביתֿדין לב בפירוש להם

סופרים). בדברי להקל בדיעבד דבריהם

* * *
אע"פ  משיעורו העירוב שנתמעט אחר דיורין ניתוספו ואם
כל  עירוב ששיורי הוא כשר שהוא כל ממנו שנשתייר שכל
בסי' שיתבאר כמו בתחלתו אלא שיעור צריך ואין שהוא

הדיורין  מחמת עליו להוסיף צריך מכלֿמקום שס"ח
להם  זיכוהו ואפילו עירוב תחלת הוא שלהם עתה שניתוספו
לא  כאן דרים היו שלא זמן כל מכלֿמקום בתחלתו, בפירוש

דירה: משום הוא שעירוב כלל עירוב להם היה

‚È הקטנים ובתו בנו ע"י יזכה לא אחר ע"י להם כשמזכה
ושפחתו  עבדו ע"י ולא שלחנו על סמוכים אינם אפילו
אבל  מרשותו העירוב יצא ולא כידו שידן מפני הכנענים
על  סמוכים הם אפילו הגדולים ובתו בנו ע"י הוא מזכה
לאביהם  שמציאתן מציאה לענין כידו שידן ואע"פ שלחנו
תהא  אם מזונות מהם ימנע שלא איבה משום אלא אינו זה
ע"י  לאחרים לזכות רוצה שהאב במה אבל לעצמן מציאתן
ושפחתו  עבדו וע"י אדם כל כשאר לאחרים הם זוכים בנו
לאחרים  אפילו זוכה שהקטן קטנים הם אפילו העברים
שמעלה  אע"פ אשתו וע"י סופרים מדברי אלא שאינו בדבר
מכלֿ כידו, וידה שלו ידיה ומעשה שמציאתה מזונות לה
שאין  מנת על מתנה אחר אדם לה נתן שאם כיון מקום
יכול  עצמו שבעלה הדין הוא בה, זכתה בה רשות לבעלה

ידה. על לזכות

* * *
שלחנו  על הסמוכים ובתו בנו ע"י מזכה שאינו אומרים ויש
ע"י  ולא כידו וידם שלו ומציאתם הואיל גדולים הם אפילו
בגרה  שלא זמן כל שלחנו על סמוכה אינה אפילו בתו
למנוול  ימסרנה שלא איבה משום שלו ג"כ שמציאתה
שאמר  או מזונות לה שמעלה אשתו ע"י ולא שחין ומוכה
ואפילו  שלו ג"כ שמציאתה במזונותיך ידיך מעשה צאי לה
אומרים  אין זה במבוי או זו בחצר עצמה בפני בית לה יש
היא  זוכה ביתה בשביל לעצמה זה בעירוב זוכה שהיא מתוך
מפני  לעצמה כלל בו זוכה אינה שהיא לפי לאחרים ג"כ
לאחרים  משלו מזכה שהוא שכיון כלל לו צריכה שאינה
בעלה  על אוסרת אינה וא"כ בביתו מונח יהא העירוב בודאי
אבל  ש"ע בסימן שיתבאר כמו עמו עירבה שלא פי על אף
קטן  הוא אפילו שלחנו על סמוך שאינו בנו ע"י הוא מזכה
על  סמוכה ואינה שבגרה בתו וע"י שלו שמציאתו כיון
לה  אין ואפילו מזונות לה מעלה שאינו אשתו וע"י שולחנו

שלה. שמציאתה כיון בחצר בית

שניהם  לדברי לחוש טוב שאפשר במקום הלכה ולענין
הראשונה  כסברא שלחנו על סמוך שאינו קטן בבנו להחמיר
אפילו  ובנערה שלחנו על הסמוכות בוגרת ובתו גדול ובבנו
כסברא  מזונות לה שמעלה ובאשתו שלחנו על סמוכה אינה
דברי  על סומכין בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל האחרונה

(וא  בעירוב בענין המיקל אפשר שאי במקום לכתחלה פילו
עיקר): שהוא הראשונה כסברא להקל יש אחר

„È ואף אביו כיד ידו אין אשה לו שיש גדול הכל ולדברי
על  לכתחלה לזכות יכול אביו שלחן על שסמוך פי על
בביתו  יתום שמגדל מי כגון שלחנו על הסמוך אחר וכן ידו
בעל  כיד ידו שאין מפני הכל לדברי ידו על לזכות יכול

ע"ר: סימן בח"מ שיתבאר מטעם שלו ומציאתו הבית
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ziciqgd dyxtd - gqtd bg 'dxez ihewl'
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הּׁשליׁשי" "ּבחדׁש a)הּמתחיל  ,fq xF` dxFY)`ilntA mFlW" WExitA , ְְִִִֶַַַַֹ¨§¥¨§¨©§¨
dHn lW,zindAdÎWtPA ziwl`dÎWtp zFgM zx`d ,EpiidC ," ¤©¨§©§¤¨©Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦©¤¤©©£¦
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a),כּו'" ,c mixiXd xiW oOwl).ׁשם עּיין §©¨¦©¦¦ֵַָ

.36xfrd oa` wlg dingp ixaC zFaEWzE zFl`W WixA dfA `ixhe `lwW)©§¨§©§¨¨¤§¥§¥§¦§¥§¤§¨¥¤¤¤¨¤¤

gqR lW oFxg` zgiUA zEkix`A d`x .x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ± .hETNA©¦¤¨©§§©©§§¥©£¦§¦©©£¤¤©

.(Kli`e 345 cEOr ,hl wlg "mgpn zxFY" ,c"kyz©§©¥¥¤©¨¥¨

.37"xF` ixF`n"A oiIre),קע"ח סעיף אלף "`dlikאֹות :azMW §©¥¦§¥ִֶַָ¤¨©£¦¨
.("'Ek p"Ef xEAign lMd ± dIzWE§¦¨©Ÿ¥¦

.38'ek `xA ziW`xA" :aEzMW FnM .ux`l Encw minW ,xn` cg :` ,ai dbibg)£¦¨¨¨©¨©¦¨§¨¨¤§¤¨§¥¦¨¨

'ek zFUr mFiA" :aEzMW FnM .dncw ux` ,xn` cge ."ux`d z`e minXd z ¥̀©¨©¦§¥¨¨¤§¨¨©¤¤¨§¨§¤¨§£

,minXl dncw ux` ,daWgOAW ,miIg miwl` ixaC EN`e EN`e ."minWe ux ¤̀¤§¨¨¦§¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦¤©©§¨¨¤¤¨§¨©¨©¦

.(b ,bn WBIe xF` dxFzA `aEd ."dNgY minXd `xA ,`xAWkE§¤¨¨¨¨©¨©¦§¦¨¨§¨©¦©

.39.(a ,bi oiaExr)¥¦



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

שלמה ‰Â‰(י) לגבי דאוה"ע זה ביטול בחי' שרש
מל' בבחי' למעלה שרשו מצד זה היה
מהארת  החכמה אור גילוי תוקף בחי' בה שהיה דאצי'

כמ"ש  בחי'ח"ע שהוא ממש ה' כסא על שלמה וישב
פי' באשלמותא סיהרא קיימא דהוה כמאמר דמל' ח"ת
בשלימו' שלמה בימי היה סיהרא שנק' מל' בחי'
חכמת  בחינת שרש והוא כו'. דחב"ד במוחין פרצופה
כל  וע"כ כו'. שלמה חכמת ותרב כמ"ש למעלה שלמה
כל  חכמת כמו לפניו נתבטלו דקליפ' חכמה שרש בחי'
שתי  בענין בלק"ת וכמ"ש כו'. מצרים וחכמת קדם בני
חו"ב  בחי' שהם שלמה המלך אל שבאו זונו' נשים
חכמת  ע"י ונתקנו שנכללו כו' ומואב עמון והן דנוגה
נתתי  הנה לו ואמר בחלום ה' לו שנראה לאחר שלמה
אז  זונות נשים ב' תבואנה אז כתיב כו' חכם לב לך
א"ס  אור גילוי תוקף בחי' מצד רק זה וכל וד"ל. דוקא
כו' ה' כסא על שישב שבשלמה בח"ת הנמשך בח"ע
האדם  מכל ויחכם כו' לשלמה חכמה ה' ויתן כמ"ש
את  לשמוע העמים מכל ויבאו ע"כ כו' האזרחי מאיתן
מגישים  כו' הממלכות בכל מושל והיה כו' חכמת
בחי' ענין כל אך וד"ל. כו' שלמה את ועובדים מנחה
ואפס  דוגמא רק אינו שלמה לגבי דאוה"ע הזה ביטול
משיח  בימי לעתיד שיהיה ממה בעלמא הארה קצה
אז  כי ט) ג, (צפני' כו' הגוים כל אליו ונהרו דכתיב
חוטר  ויצא כמ"ש כו' ברורה שפה עמים אל אהפך
מלכים  והיו וכן כו' ידרשו גוים אליו כו' ישי מגזע
להיות  וכה"ג כו'. לך ישתחוו ארץ אפים כו' אומניך
ועצמות  פנימית מבחי' משיח בימי אור הגלוי שיהיה
בענין  שלמה בימי האיר מזה חיצונית והארה המאציל
חכמת  ששמעו הגם כי בלבד בחיצוניות העמים הכנעת
עה"ד  בחי' נתברר לא כי כו' נתגיירו לא הרי שלמה
בה"ס  שעמדו בשעה רק בישראל גם עדיין טו"ר
ואת  דכתיב לעתיד שיהיה כמו לגמרי זוהמתן שפסקה
מלכים  והיו וז"ש לגמרי. כו' אעביר הטומאה רוח
אך  וכה"ג. כו' צאנכם ורעו זרים ועמדו כו' אומנייך
נעלה  ויותר לעתיד כמו ממש היו עה"ד חטא קודם
וראו  ה' כבוד ונגלה נאמר שלעתיד דהגם מזה במדרגה
האלקי  האור גילוי תוקף בחי' מצד זהו כו' בשר כל
ה' פחד מפני צורים במערות שיבואו עד בשר כל על
אע"פ  כ"כ גופם חומר הזדככות מצד לא אבל כו'
החטא  קודם משא"כ כו' אותי ידעו כולם שנאמר
מכל  מושלל בתכלית העולם הזדככות בחי' היה דעה"ד

מבהמות  שהיה רפב"י של חמורו (וכמו סיג תערובת
כו' מעושר שאינו אכל שלא החטא שקודם אלף בהררי
של  כחמורו ולא כחמורים אנו ע"כ במ"א וכמ"ש
הרגיש  שלא אחר הגוף חומר הזדככות בבחי' רפב"י
כ"כ  הזדככות יהיה לא ואפשר מעושר שאינו בזה
שניהם  שהיו ואשתו אדה"ר וכמו המשיח) לימות
תאוה  בבחי' היו לא כי כלל יתבוששו ולא ערומים
זיוג  כמו הי' וזיוגם מזה זה להתבושש כלל חומריות

ב  ונוק' דכר גופו נשמות נברא שאדם והגם וכה"ג ג"ע
כי  לגמרי קדוש היה גופו גם אבל הגשמי' האדמה מן
אך  כנודע המזבח במקום שבא"י מעפר היה גופו עפר
זה  למטה שנפלו דתהו ניצוצות רפ"ח נפילת בחי' מצד
האדם  עבודת היה וזה עדיין ותיקון בירור צריך היה
כל  לברר כו' לעבדה בג"ע ויניחהו כמ"ש בג"ע
זאת  עבודה וענין כו' הבריאה בעולם שנפלו הניצוצות
בחי' ע"י המאציל אור תוס' בחי' להמשיך רק היה
כל  נתעלו ואז בג"ע עושה שהיה עליונים יחודי'
בימי  שהי' ע"ד האבוקה בפני הנר כביטול הניצוצות
יהיה  ועד"ז הפנימי' בבחי' ולעתיד בחיצוניות שלמה
רק  תו"מ יבוטלו שלא המשיח לימות גם העבודה בחי'
מאחר  כעכשיו לטוב רע להפוך בירור בדרך יהיה שלא
אור  תוס' המשכות בחי' רק כו' הבירור לאחר שיהיה
עבודת  היה וכך כו'. עליונים יחודים ע"י מלמעלה
(ובמ"א  הנ"ל מטעם עליונה יותר במדרגה בג"ע האדם
במשיח  בו שנאמר משיח דוד אדם אד"ם בענין מבואר
נשלח  כי מצד זהו אך מאדם. למעלה הוא מאד וגבה
לא  אבל הבירורים בעבודת משם שלוקח האדמה אל
מבחי' למעלה בג"ע כשהיה החטא שקודם מאדם
גדול  עונש שהיה איך יובן ובכ"ז כו'). דעה"ד הברורים
האדמה  את לעבוד הג"ע מעבוד' שגירשו מה לאדם
דעה"ד  בירור כי כו' רמא מאיגרא כמו משם לוקח אשר
הי' בג"ע ועבודתו והירידה השפלו' תכלי' הוא טו"ר
הקושיא  גם מתורץ בכ"ז וגם כנ"ל. העילוי בתכלית
האדמה  עבודת על בתחלה צוהו לא למה דלעיל הב'
בירור  להיות נעלה יותר ואופן דרך היה הרי כי כו'
וד"ל. כנ"ל הג"ע עבודת ע"י והוא דתהו הניצוצות
שבחכמה  הבירור בענין למעלה מבואר הנה זה (ומלבד
בהכרח  מ"מ כו' דק היותר סיג כל גם שנתברר דהגם
חוץ  לזורקו וצריך לברר שא"א פסול' איזה שישאר
לעתיד  וכן המשתלח שעיר וכמו כו' העלוקה כמשל
ע"י  אבל באריכות כנ"ל כו' ליצה"ר שישחוט בהכרח
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

הכל  שיתעלה עד כ"כ בג"ע מלמעלה אור תוס' בחי'
כלל  פסול' ישאר ולא יבורר הכל הרי הנ"ל מטעם
רוח  ואת כמ"ש הכל שיבורר המשיח לימות וגם וכלל.
הרי  כו' שישחוט שאמרו וכמו לגמרי אעביר הטומא'
גם  א"כ כנ"ל לגמרי ימות והרע הטוב חלקי כל יוציאו
קודם  כמו וכלל כלל פסולת בחי' יהיה לא לעתיד
אינו  דודאי בזה הפרש יש מ"מ כו'. דעה"ד החטא
דמ  ונטהר שנטמא למי מעולם נטמא שלא מי י דומה

ומי  כידוע קדוש נק' אמו מבטן טומאה לכלל בא שלא
(וכמ"ש  כידו' קדוש ולא טהור נק' ונטהר שנטמא
(ב"ב  כו' שמשותיך כדכד יב) נד, (ישעי' בענין במ"א
מתחלת  או"י בחי' שזה וישפה דשהם אבנים ב' א) עה,
הוא  וכך כו'. שיזדכך לאחר או"ח נק' וזה הבריאה
ימות  של לבירו' החטא קודם בג"ע אדם בין ההפרש
היפוך  מאד נא' ע"כ הבירור תכלי' שהוא הגם המשיח
ללבוש  ובגד לאכול לחם שיהי' והגם כו') אדם אותיות
כו' הארץ מן יוצאים גלוסקאות כמו אלא בירורי' בלא
במדריג' למטה שהוא הארץ מן לחם נק' מ"מ הרי

כאן  אין שבשניהם הגם כנ"ל דמן השמים מן מלחם
מבואר  במ"א (אבל וכלל. כלל טו"ר מעה"ד פסול'
ח"ת  בחי' דארץ בירור בחי' הוא הארץ מן דלחם
מאד  וגם דח"ע השמים מן לחם מבחי' למעלה שיהיה
עט"ב  א"ח ד) יב, (משלי דכתיב משום מאדם למעלה
מאדם  למעלה היינו כו' הבירור אחר מ"ה משם למעלה
בבחי' שהוא החטא שקודם מאדם לא אבל כו'. המברר
ענינים  הרבה שיש והגם כו' מטהור שלמעלה קדוש
(ויקרא  כמ"ש קדוש שנק' המצות דמעשה בבירורים
קדושים  לי והייתם כו) כ, (שם כו' תהיו קדושים ב) יט,
אין  ב) ב, (ש"א כמ"ש העצמי' כקדושתו לא אבל
קדישא  ואורייתא קדישין ישראל בזהר ואמר כה' קדוש
קושיא  ג"כ יתורץ זה ובכל כו'). כה' קדוש אין אבל
מזה  טובה שהי' כו' דעה"ד החטא בעיקר דלעיל הג'
כו' שנפלו הניצוצין כל תו"מ ע"י לברר מ"ת להיות
זה  לבירור ערך אין המשיח ימות עד גם תו"מ דע"י
בג"ע  האדם עבודת ע"י שהיה הבירור בחי' לגבי

וד"ל: הנ"ל מטעם
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

lre (bwqrd KxvPW dnl mrh aEh oM mB oaEi df iR §©¦¤¨©¥©©§©¤¦§©¨¥¤
dqpxR KxFvl oYnE `VnA77`EdW mb s` iM Epiide . §©¨©¨§¤©§¨¨§©§¦©©¤

m` mFwn lMn ,dqpxR Fl didIW ,aFhl "mFi lkA oFCip"¦§¨§¤¦§¤©§¨¨¦¨¨¦
xn`W FnkE ,mElk Fl didi `l oYnE `VnA wFqri `lŸ©£§©¨©¨Ÿ¦§¤§§¤¨©

l`rnWi iAx78."ux` KxC bdpn odA bdpd" : ©¦¦§¨¥©§¥¨¤¦§¨¤¤¤¤
zrici zevnl riBdl icM `N` eilr wlgp `l i"AWx mbe)§©©§¦Ÿ¤§©¨¨¤¨§¥§©¦©§¦§©§¦©

cal dxFYd79la` ?"dilr `dz dn dxFY" xn`W FnM , ©¨§©§¤¨©¨©§¥¨¤¨£¨
zibde" eilr daFgW mb ± dxFYd rcFi xaMW inA `lŸ§¦¤§¨¥©©¨©¤¨¨¨§¨¦¨

[..]"dlile mnFi80,rWFdil `EdÎKExA WFcTd xn`W FnM , ¨¨©§¨§¤¨©©¨¨¦ª©
i` m`e .Fzqpxtl ux` KxcA wFqrl Kixv mFwn lMn¦¨¨¨¦©£§¤¤¤¤§©§¨¨§¦¦
wFqri oM m` `N` geixA FzqpxR biVdl Fl xWt ¤̀§¨§©¦©§¨¨§¥©¤¨¦¥©£

FnM ,"ziaxr cg` wxtE zixgW cg` wxt"A iC ,dAxd©§¥©§¤¤¤¨©£¦¤¤¤¨©§¦§
zFgpnA Fnvr i"AWx xn`W`i wxR81.( ¤¨©©§¦©§¦§¨¤¤

FzFnM EwqtE82m"Anxd83miIg gxF` KExr oglWe ¨§§¨©§©§ª§¨¨©©¦
Fpiprl 'a cEOr 'r dCpA rWFdi iAx xn` oke .e"pw oniq¦¨§¥¨©©¦§ª©§¦¨©§¦§¨

"'Ek iBq `l `d `lA `dC"84. §¨§¨¨¨©¦

rtXdW ± dlrnl x`AzPW dn iR lr `Ed mrHde§©©©©¦©¤¦§¨¥§©§¨¤©¤©
xcOn cxil dkixv dGd mlFrA zkWnPddbixcnl dbi ©¦§¤¤¨¨©¤§¦¨¥¥¦©§¥¨§©§¥¨

inWB cqg EpOn zFidl ar WEalA WAlzYW cr©¤¦§©¥¦§¨¦§¦¤¤¤©§¦
.l"PM mFi lkA oFCip mc`d dfle ,dGd mlFr zFaFHAW¤§¨©¤§¨¤¨¨¨¦§¨©©

wFqrl KxvPW dnl oM mB zpzFPd `id Ff dAiq dPde§¦¥¦¨¦©¤¤©¥§©¤¦§©©£
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(77.486 cEOr fh wlg zFgiU ihETl mb d`x oNdl x`FaOd zEllkl¦§¨©§¨§©¨§¥©¦¥¦¥¤©

(78:xn`PW itl ± ?xnFl cEnlY dn "Lpbc Ytq`e" :opAx EpY :a ,dl zFkxA§¨¨©¨¨§¨©§¨§¨¤¨©§©§¦¤¤¡©

Ytq`e" :xnFl cEnlY ,oazkM mixaC lFki ± "LiRn dGd dxFYd xtq WEni `l"Ÿ¨¥¤©¨©¤¦¦¨§¨¦¦§¨¨©§©§¨©§¨

.l`rnWi iAx ixaC ,ux` KxC bdpn odA bdpd ± "Lpbc§¨¤©§¥¨¤¦§©¤¤¤¤¦§¥©¦¦§¨¥

(79,dWixg zrWA WxFg mc` xWt` :xnF` i`gFi oA oFrnW iAx :mW zFkxA§¨¨©¦¦§¤©¥¤§¨¨¨¥¦§©£¦¨

gExd zrWA dxFfe ,dWiC zrWA Wce ,dxivw zrWA xvFwe ,drixf zrWA rxFfe§¥©¦§©§¦¨§¥¦§©§¦¨§¨¦§©¦¨§¤¦§©¨©

oYk`ln ± mFwn lW FpFvx oiUFr l`xUIW onfA `N` ?dilr `dY dn dxFY ±¨©§¥¨¤¨¤¨¦§©¤¦§¨¥¦§¤¨§©§¨

oi`W onfaE ,"'Fbe mkp`v Erxe mixf Ecnre" :xn`PW ,mixg` ici lr ziUrp©£¥©§¥£¥¦¤¤¡©§¨§¨¦§¨Ÿ§¤§¦§©¤¥

Ytq`e" :xn`PW ,onvr ici lr ziUrp oYk`ln ± mFwn lW FpFvx oiUFr l`xUi¦§¨¥¦§¤¨§©§¨©£¥©§¥©§¨¤¤¡©§¨©§¨

."Lpbc§¨¤

(80.g ,` rWFdi§ª©

(81.a ,hv

(82.l`rnWi iAxM§©¦¦§¨¥

(83.b wxR dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨¤¤

(84.ic `l df `lA df¤§Ÿ¤Ÿ©
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WEal KxC zkWnp dGd mlFrA rtXd iM .oYnE `VnA§©¨©¨¦©¤©¨¨©¤¦§¤¤¤¤§
cr zxYYqnE znNrznE zWAlzn `idW :WExiR ,raHd©¤©¥¤¦¦§©¤¤¦§©¤¤¦§©¤¤©

"bdFp FbdpnA mlFr" ENi`M d`xPW85,raHd KxC ¤¦§¤§¦¨§¦§¨¥¤¤©¤©
`N` ,FnvraE FcFakA KxAzi mXdn `A lMd zn`aE¤¡¤©Ÿ¨¥©¥¦§¨¥¦§§©§¤¨
d`xi `NW cr KM lM FzEdl` rtW xiYqn `EdW¤©§¦¤©¡Ÿ¨©©¤Ÿ¥¨¤
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¯Ó‡ÈÂ בר"ה וארז"ל כו', מארצך לך לך אברם אל ה'
ויאמר  דכתי' מקום שינוי אף וי"א ע"ב דט"ז
גדול. לגוי ואעשך והדר כו' מארצך לך לך אברם אל ה'
הפייטן  זכר שלא מה על ריהטא לפום שכ' בחדא"ג וע'
ר"י  לדעת שם שינוי אבל וצדקה ותפלה תשובה רק
משנים  הנ"ל שג' מפני זכרן, לא י"א לדעת מקום ושינוי
כו', מכפרין הג' ואלו ועון חטא עבור כו' כשבאה גם
חטא, ע"י שנגזר מה לשנות באו לא הב ' אלו אבל
בשביל  לאו דודאי ואברהם משרה להם דמוליף והראי'
השם  שינוי מיהו וז"ל מראה יפה בעל שכ"כ וכ' חטא,
דאילו  כו' בהשתנות כי כו' מצית לא מקום  ושינוי
הסמ"ג  אבל עכ"ל, הזה שינוי יועילנו מה חטא משום
אחר  שאני כלומר השם בשינוי שהטעם כ' י"ז  עשין
כ' וכה"ג עכ"ל מעשה אותו שעשה האיש אותו ואיני
גולה  כשאדם לפי שהטעם המקום בשינוי והוסיף הר"ן
וכן  חטא על באו שפיר ולפ"ז עכ"ל, נכנע לבו ממקומו
המקום  בשינוי קשה מזה ויותר כו', סברא דאין נראה
נשתנה  לא למה שרה דא"כ השי"ת ציווי בזולת כו'
השי"ת, בציווי שמה שינוי עד מקומה בשינוי גזירתה
לאדם  כשנותנים והר"ן הסמ"ג דברי לקיים נראה וע"כ
עכ"ל. באברהם, מקום בשינוי הענין תפרש וכן כו',
הועיל  שבאברם הגם יחשוב מקום כשישנה והיינו
המקום  שינוי ע"י ישמעאל את שיוליד מזלו ונשתנה
חטא  שום בו הי' לא כי מעכב שום בו הי' שלא לפי
המקום  שינוי בי יועיל מה שחטאתי אני אבל שיעכבו,
מעכב, שהחטא אחר המקום ע"י המזל שישתנה כו'
ושהוא  שלימה בתשובה לשוב לבו אל ישים כן וע"י
הטעם  הר"ן וכמ"ש אחר איש להעשות רוצה
לעצמו  ושיאמר נכנע, לבו ממקומו גולה שכשהאדם

כו'. לשנות יועיל ועי"ז כו' מעשי לתקן אני צריך

‰‰ דרפ"א תצא כי פ' ברע"מ ע' מקום שינוי ענין
יהו  להעריצו, כבודו מקום איה אהי"ה שכ' ע"א
דנ"ד  קי"א סי' בסה"מ וע' מקום, שינוי ודא אהיה איהו
בשם  תני א' הלכה סוף דתענית פ"ב ובירושלמי א'.
יוצא  ך"א) ך"ו (ישעי' ממקומו יוצא ה' הנה כי ר"מ
על  רחמי' למדת ממה"ד לו יוצא למידה ממידה לו
מהיכן  דאל"כ למדה, ממדה לו יוצא (ובקה"ע ישראל
עמוד  ח"א ובז"ג כבודו). הארץ כל מלא הלא יוצא
שינוי  מעשה, ושינוי השם ושינוי מקום שינוי קנ"ה,
יוצא  הוי' הנה בי' דאתמר דקוב"ה כגוונא מקום
לדינא, ומרחמי לרחמי מדינא אשתני נפיק כד ממקומו,
בעוה"ב  נקרא, אני נכתב כשאני לא דאקמוהו כמה
ביו"ד  נכתב בעוה"ז ה', ביו"ד ונק' נכתב אתרי' דאיהו
דאיהו  באתריה מקום שינוי דא דל"ת, באל"ף ונקרא ה'
אשתני  מאתריה לבר רחמי, הוי' אתקרי דאתי עלמא
דין  מכסא עומד רזא ודא יו"ד, נו"ן ד' אל"ף ואתקרי

רחמים. לכסא
Ï"Ù‡Â מצינו שלפעמי' בהא במ"א מבואר הנה כי

ג') וא"ו (ישעי' כבודו הארץ כל מלא דכתי'
י"ב), ג' (יחזקאל ממקומו הוי' כבוד ברוך כתי' ופעם
מקום  אי' שואלי' שהמלאכי' אומרי' קדושה ובסדר
בחי' הוא כהא"כ מלא כי הוא, והענין להעריצו. כבודו
עולמות  המחי' הממכ"ע המל' בחי' שהוא תתאה כבוד
בערך  ואינם גבול ובעלי ליש מאין מחודשי' שהם בי"ע
אותם  המחי' האלקי הכח צריך וע"כ ית', הא"ס
רק  להשפיע שלא גדול צמצום עצמו את להתצמצם
כבוד  ונקרא מאין, יש שיתהוה בכדי בעלמא וזיו הארה
השמי' את שנא' והגם בלבד, וזיו אור בחי' רק שהוא
ית' עצמותו בחי' שהוא ממש אני מלא אני הארץ ואת
אך  כו'. לבד העלם בבחי' היינו מיני' פנוי אתר ולית
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והיינו  עילאה, כבוד בחי' והוא ב' כבוד בחי' עוד יש
וזיו  אור מבחי' למעלה גבול בלי שהוא כבוד בחי'
מקום  אי' ששואלין הוא וע"ז השגה, מן ולמעלה
הוא  שלמטה הא' דיעות, ב' שיש הוא, והענין כבודו.
הב' ודיעה ליש, מאין כמאמר האין הוא ולמעלה היש
שניהם  אך האין, הוא ולמטה היש הוא שלמעלה הוא
בחי' אמיתי היש הוא למעלה למטה שמלמעלה אמת,

והמשכות  האורות שכל לפי האין הוא ולמטה סוכ"ע,
כלא  קמי' וכולא בעלמא הארה רק אינם כו' והחיות
הוא  למטה אזי למעלה ומלמטה אין, נק' ולכך חשיב
הוא  ולמעלה תתאה, כבוד השגה בחי' שהוא לפי היש
בי' תפיסא מח' ולית מהשגה למעלה שהוא לפי האין
מהותו  שהוא האמיתי היש הוא באמת אבל כו',

עילאה. כבוד ונק' גבול שבלי ועצמותו
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את Ê"„ÚÂק) ומגלים מספרים שהן דאצי' בע"ס יובן
הבל  האוא"ס אומרים בחי' אנו דהנה "ג,

דבר  מתוך דבר להבין דהיינו להבין בינה בלבנו ותן
שבא  האור תפיסת בחי' הוא הבינה ענין דהנה כו',
בנפש  הבינה כח עד"מ וכמו דוקא, התלבשו' בבחי'
בכלי  תפיסא בבחי' שבא שכלי ענין כל להשיג שהיא
תפיסא  בבחי' שאינה החכ' נקודת כמו ולא מוחו,
אצלו  הענין אין בכללו' הענין את שיודע דע"ה עדיין,
לבד  מקיף בבחי' כ"א ממש תפיסא בבחי' עדיין
אבל  כו', לבד הענין כללו' רק ויודע מוחו על שמרחף
שיודע  ממש תפיסא בבחי' הענין בא הבינה במוח
הו"ע  וכמו"כ כו'. הוא ומה איך היטב אותו ומשיג
דוקא  בכלי האור תפיסת בחי' שהוא למע' הבינה
בניקוד  הוא דבינה ה' דש' וזהו כו', ומושג שידוע
וזהו  במ"א, וכמ"ש כו' הכלים בחי' דהיינו אלקי'
תבינם  שדי נשמת וכמ"ש נשמה בחי' היא שהבינה
את  ממלאה שהנשמה דכשם או"פ, גילוי בחי' דהיינו
יודעים  שאנו עד ממש בגילוי התלבשו' בבחי' הגוף
ידיעת  בענין פצ"ח (וכנ"ל כו' הכחות את ומשיגים
בחי' שהיא בינה כמו"כ כו'), המהות והשגת המציאו'
(וה"ז  כו' בהאור ממש ותפיסא השגה בחי' ה"ה נשמה
המהות  השגת שאינם למטה הנפש כחות מהשגת יותר
מהות  שמושג הוא בינה בבחי' ולמע' כמשנת"ל, ממש
מזיו  שנהנין בג"ע הנשמו' השגת וכמו כו', והזיו האור
במ"א), וכמ"ש כו' ממש המהות השגת בבחי' השכינה
לידי  בא זאת דמהשגה הוא דבר מתוך דבר להבין וענין
שמזה  והיינו הקודמת, מההשגה ההפכי' אחרת השגה
מושג  הבלתי דבר שיש לומר שבהכרח השגה לידי בא
דהיינו  דבר מתוך דבר להבין ענין מבו' ובמ"א כו'.

שייכות  לכאו' לו שאין אחר ענין על זו מהשגה שבא
מתוך  דבר מבין בכלל הוא ג"ז אמנם הזה, להענין כלל
הבלתי  דבר שיש השגה לידי בא השגה שמתוך דבר
מהשגה  הפכי זאת שהשגה מה וענין כו'. מושג
זמ"ז, הפכים ה"ה מושג ובלתי השגה כי הוא הקודמת
העדר  ענין בו יהי' לא ההשגה בחוש שהוא מי וע"כ
בהשגת  הוא שלו התעסקו' וכל ענינו שכל והיינו השגה
הוא  שהענין בזה לא מושג שהענין איך היינו הענין
ההתעסקו' ענין שבכל והיינו כו', המושג משכל למע'
מושג  שהוא איך ר"ל שבו המושג למצוא הוא שלו
מושג  שאינו איך בו למצוא לא השגה לידי ולהביאו
בהשגה  הוא שלו שהחוש להיות שלו, מהחוש שא"ז
ב' שהן ומקשה וחריף ומסיק מתון שיש וע"ד דוקא.
וההתגלות  הירידה הו"ע ומסיק דמתון נבדלים חושים
פון  רעכטקייט דיא געפינען (בל"א כו' המושכל של
הוא  ומקשה וחריף רעכט), איז ענין דער ווי ענין דעם
כו' מובן הענין אין שעדיין איך ולהסתיר להעלים
ומסיק  מתון שהוא דמי חושים ב' ה"ה במ"א, וכמ"ש

ו  חריף ההשגה אינו בחוש שהוא מי כמו"כ כו'. מקשה
והתעסקו' ענינו כל כ"א מושג הבלתי למצוא ענינו אין
הוא  שלו התעסקו' ובד"כ כו', המושג את למצוא שלו
מהשגה  למע' שהן בעניני' לא דוקא המושגים בעניני'
הענין  את להשיג הוא שלו התעסקו' ענין ובכל כו',
כו', דוקא תפיסא בבחי' ולהיות דוקא השגה בלבושי
ה"ז  מושג הבלתי דבר שיש וההרגש ההשגה וע"כ
הו"ע  השגה שהרי ובפרט כו', שלו החוש מעצם הפכי
כו' ביטול בחי' זהו מהשגה דלמע' וענין יש בחי'
דבר  שיש איך דההרגש כו'), ויש אין שהן חו"ב (וכמו
כו' שלו ובחושים מוחו בכלי ביטול פועל מושג הבלתי
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ההשגה  לידי בא ה"ה ומ"מ כו', זמ"ז הפכים ה"ה א"כ
דוקא, בינה פנימי' בבחי' זהו באמת הנה הנ"ל, האחרת
והשגה  כו', ולתפוס להשיג הוא בינה דחיצוני'
בגילוי  שבא כמו האלקי בהאור הוא בינה דחיצוני'
שתופס  אחר אמנם כו', והשגה תפיסא בזה ששייך
גופא  זו מהשגה בא ה"ה האלקי הענין את היטב ומשיג
דמאחר  בינה), פנימי' בחי' (מצד פנימי' השגה לידי
והארה  זיו רק שזהו בהכרח בהשגה בא הענין שזה
תפיסא, ובגדר התלבשו' בגדר אינו העצמי' שהרי לבד
הארה  רק ה"ז ותפיסא התלבשו' בבחי' שבא ומאחר
ובלתי  מזה ומובדל שמופלא העצמי' בחי' ויש לבד
כלל  ערוך באין הוא בהשגה שבא האור דכללו' מושג,
מבחי' היא זו השגה לידי שבא ומה כו'. העצמות לגבי
א' מחוש יציאה כמו שזהו לפי דוקא בינה פנימי'
להשיג  רק הוא ההשגה חוש כי כו', ההפכי אחר לחוש
ארוף) גאר קומט ער וואס (בל"א שבא מה וא"כ כנ"ל,
החוש  היפך התחדשו' ה"ז מושג שבלתי מה שיש ע"ז
ומציאו' הישות הו"ע ההשגה שהרי וביותר כנ"ל, שלו
יש  בחי' הוא בעצם שהשגה מה דלבד והיינו הדבר,
דבר  מציאו' בבחי' שהוא בהכרח המושג הענין הרי
ההשגה  וע"י כו'. השגה בו שייך דאז ציור באיזה
כו', יותר מציאו' בבחי' בא ה"ז מוחו בכלי והתפיסא
דמשו"ז  דבר מציאו' בבחי' אינו הרי מושג והבלתי
איך  היינו בהמושג גם הביטול ופועל מושג, אינו

הו"ע  דהשגה נמצא כו', ערוך באין הוא שהמושג
בעצם  הוא מושג והבלתי הדבר ביטול לא המציאו'
המושג  הדבר ביטול בבחי' ועוד מציאו' בלתי בבחי'
כו', בינה דחיצוני' הכח מציאו' היפך ה"ז א"כ כו',
רק  הזאת ההשגה כח אין בינה בחיצוני' באמת ולכן

כו' ומציאותה הדבר בבחי'השגת הוא הזה הכח כ"א
דבר  מתוך דבר מבין שנק' וזהו כו'. דוקא בינה פנימי'
ה"ה  הקודמת מההשגה שבאה דהגם חדשה הבנה כמו
ע"י  דוקא ובאה הקודמת מההבנה והפכי' חדשה הבנה
על  הכרח אין המושג יהי' לא דאם הקודמת, ההבנה
השגת  את תכריח אשר היא ההשגה כ"א מושג הבלתי

כו'. מושג הבלתי והרגש
.¯ÂˆÈ˜,הבל"ג אוא"ס בחי' מגלים הע"ס וכמו"כ

מתוך  דבר להבין בינה בלבנו ותן א"א דהנה
נשמה  נק' ולכן בכלי, ותפיסא השגה היא בינה דבר,
הבלתי  דבר שיש השגה לידי בא ההשגה ומתוך או"פ,
ההשגה  דחוש מהקודמת, הפכיות השגה והיא מושג,
מושג, הבלתי לא המושג את ענין בכל למצוא היא
והמושג  יש היא השגה גם ומקשה, חריף ומסיק מתון
מושג  והבלתי מציאות בבחי' ובא בציור מוגבל הוא
ביטול  ופועל הדבר והרגש וידיעת במציאות לא הוא
ההשגה, מתוך ובא התחדשות, שזה הרי בהמושג,
והוא  מושג, הבלתי ויש הארה ה"ז שמושג דמאחר

בינה. פנימיות בחי'
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"øåãå øåã ìëá"ממצרים יצא הוא כאלו עצמו את לראות אדם .1חייב

לראות  ומעמד, גיל חילוק ללא אשה, או איש יהודי, כל צריך ומצב, זמן של במשמעות דור, בכל
ממצרים. יצאו עצמם היא או הוא כאילו עצמו את

יצא  הוא כאילו עצמו את לראות צריך ישראל עם על הנמנה שכל בכך הכוונה מהי להבין, צריך
ממצרים?

"לא  נאמר אחרֿכך הרי ממצרים, יצא בעצמו שהוא בקרבו ויחוש ידע אחד שכל רק היא הכוונה אם
גאל". – יתברך הוא – אותנו אף אלא ממצרים ברוךֿהוא הקדוש גאל בלבד אבותינו את
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ע"ב.1) קטז, פסחים
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כו'"? דור ש"בכל בכך הכוונה, מה

זמן, שבכל – כמות של ענין שהוא הזמן, משמעות את רק לא מציין "דור" הגדר להבין, צריך גם
ענין  את גם מציין הוא אלא כו'", לראות אדם "חייב מצרים, יציאת מאז יהיה זה זמן כמה חילוק ללא

לראות 2האיכות  "חייב ביותר, הגדול והגאון התלמידֿחכם עד ביותר הפשוט האדם בין חילוק ללא –
היתה  זו בלבד, גשמית גאולה היתה לא מצרים מגלות הגאולה כי ממצרים", יצא הוא כאלו עצמו את

והנהגתו. האדם בחיי תמיד קיימת מצרים מגלות הרוחנית והגאולה רוחנית, נשמתית גאולה גם

זו  גופניים, בחיים שם ברוךֿהוא שהקדוש נשמה כל כי וכו'", אדם חייב ודור דור "בכל הכוונה זו
הרוחנית. מצרים גאולת להיות צריכה האדם ועבודת הרוחנית, מצרים גלות היא

– וגאלם" הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה ה', בחסד היתה מצרים שגאולת למרות
ה"ונצעק  לאחר באה הגאולה זאת עם אבל מצרים, מגלות אותנו גאל ובעצמו בכבודו כביכול שהקב"ה

אבותינו" אלקי ה' לחצנו".3אל ואת עמלנו ואת ענינו את וירא קולנו את ה' "וישמע שאז ,

כל  ישראל בני של תפילתם את שומע יתברך ה' ה'". אל ה"ונצעק מועיל חסֿושלום, תמיד, לא
ישראל. בני של זעקתם את מקבל ברוךֿהוא הקדוש תמיד לא אבל הזמנים, ובכל פעם

ואת  כאבנו את ראה יתברך הוא ישראל, בני של זעקתם את קיבל ברוךֿהוא הקדוש במצרים, אז,
לחצנו. ואת סבלנו

גאולת  באה ואז ה"וישמע" בא ה"ונצעק" שעלֿידי בעבודה, ממצרים הרוחנית הגאולה היא כך
מצרים.

.øåöé÷.הזמן כמות את מציין שהוא כשם האדם, בני של איכותם את גם מציין "דור" שהשם מבאר
עצמם  שהם בעצמם ולחוש לראות מחוייבים כולם הפשוטים, ישראל בני כמו ביותר, הגדולים הגאונים

מצר  גאולת ממצרים. אבותינו".יצאו אלקי ה' אל ה"ונצעק עלֿידי באה ים

.a

ìë היום – בלבד בזמניהם רק שהם זה אין ישראל, בני כל לנו, נתן אלקינו שה' והמועדים החגים
הוא  בניסן החמשהֿעשר היום השנה, ראש הוא בתשרי הראשון היום שבת, הוא שבוע כל של השביעי

יהודי. כל של הרוחניים בחייו משתקף ומועד חג כל אלא – החגים כל וכך פסח

האלקית  הנשמה את למטה שלח יתברך ה' כך שלשם האמיתיים החיים הם יהודי של הרוחניים חייו
העולם. בבריאת האלקית הכוונה את ולבצע הגשמי הגוף את להחיות כדי –

הרוחנית. בעבודה תמיד קיימים הענינים, שאר כל כמו מצרים, וגאולת מצרים גלות

ובנפש  הטבעית השכלית בנפש המתלבשת האלקית הנפש וירידת בגוף, הנשמה של הכללית הירידה
מצרים. גלות בשם נקראת הבהמית

הגבלה. מיצר, הוא מצרים המילה שורש
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ע'2) תש"א המאמרים ספר ע"ב. צה, מסעי תורה, לקוטי
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ז.3) כו, תבא



רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

והנפש  הנשמה נעשות הטבעית, בנפש יורדת האלקית והנפש בגוף, יורדת האלקית שהנשמה בכך
הוריד  יתברך שה' לפני חלקן מנת שהיו לאלו ביחס ובהבנות, ברגשות הרוחניים, בחייהן מוגבלות האלקית

הטבעיות. הארציות ובהבנות גופניים בחיים אותן

מצרים. גאולת בשביל הם האלקית והנפש הנשמה של מצרים שגלות אלא

מי' 'מיצר היא ברוחניות .4מצרים

מי 5כתוב  וראו אלקות להבין כדי שכלכם עיני את הגביהו אלה". ברא מי וראו עיניכם מרום "שאו
אלה. כל את ברא

זאת. ברא ברוךֿהוא ה' שרק העולם, בבריאת מושג מקבלים ואז וחסידות תורה ללמוד יש

וההבנה  יותר, וברורה קרובה נעשית ברוךֿהוא הבורא גדלות הללו, וההתבוננויות ההבנות מכל
ברוךֿהוא  הבורא אל עזה אהבה ויראה, אהבה של להתפעלות להביא צריכה ברוךֿהוא הבורא בגדלות

מפניו. גדולה יראה או

שכתוב 6כתוב  כמו למידות, הכוונה "איש" איש". יהולל שכלו גבורתו".7"לפי "כאיש

ההבנה  כי הבנתו, ערך לפי היא – ופחד במורא או באהבה – שלו המידות התפעלות אדם, בכל
המידות. את יוצרת

בינה  שהוא – "מי" הלב 8זהו תשוקת הן מידות המידות. הן "אלה", –יצר– "ברא" הבנה, ,
המידות. את שיוצרת בהבנה וההתעמקות מההתבוננות והפועלֿיוצא הבכן שזהו

.øåöé÷ בגוף הנשמה ירידת הרוחניים. ישראל בני בחיי משתקפים והמועדים החגים שכל מבאר
מוגבלים  נעשים שלהן והרגשות ההבנות כי מצרים, גלות היא האנושי בשכל האלקית הנפש והתלבשות

הבנה. של ופועלֿיוצא בכן הן מידות קודם. שהיו מה לגבי מאוד

.b

åäæ"אלה ברא מי .5"וראו

"אלה" נקראות המידות 9המידות שש מכל מורכבת היסוד, מידת עד החסד ממידת מידה, כל כי ,
"אלה". המילה של הגימטריא כמנין ושש, שלושים הם שש פעמים ושש

שכתוב  כמו הבנה, בינה, היא המידות את היוצרת תקרא".10האם לבנים אם "כי ֵ

אלה": ברא "מי זהו

שלכל  מובן הרי הבינה, את היוצרת מההבנה פועלֿיוצא היא מידה שכל ומכיון המידות, – "אלה"
נבדלת. הבנה יש מידה

נבדלת  הבנה ויש האהבה מידת את שיוצרת נבדלת הבנה יש למשל, ויראה, אהבה המידות לגבי
שונות. תכונות יש ויראה לאהבה שכן, היראה, מידת את שיוצרת
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שער 4) חיים, עץ פרי וישב. –להאריז"ל– תורה לקוטי
ז. פרק המצות חג

ד.5) ו, במדבר, ג. ד, פקודי תורה, לקוטי כו. מ, ישעיהו
ח.6) יב, משלי
כא.7) ח, שופטים ספר

ע"א.8) קיז, ב, חלק זוהר,
[הערת 9) ס"ה פקודי" "אלה ד"ה מאמר תורה, לקוטי ראה

אדמו"ר]. כ"ק
המאמרים 10) ספר ע"א. ריט א, חלק זוהר, ג. ב, משלי

.52 ע' תש"ד,
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שזה  לילדם, המתקרבים כהורים אוהב, שהוא מי אל מתקרב שהאוהב קירוב, היא האהבה תכונת
להורים. לגמרי מסור נעשה שהוא עד עמוק, רגש הילד אצל מעורר

אל  ביותר ומסור קרוב נעשה התלמיד שבכך טובות, ומידות תורה מלמדו שהרב בתלמיד גם כך
הרב.

כולם" את מחיה "ואתה של בהבנה מתבוננים 11כאשר

הו  ישראל ושעם הנבראים, כל את מחיה ברוךֿהוא שהבורא כפי קרובו"– "עם שהבורא 12א ,
ברוךֿהוא  הבורא גדלות  היא איך מעמיקה והבנה בהתבוננות  בזה ומתבונן ישראל, בעם בחר ברוךֿהוא

–

מעשיות  מצוות ולקיים תורה ללמוד מתמסר והוא ברוךֿהוא, לבורא גדולה אהבה בלבו מתעוררת
וברגש. בחיות

ריחוק. היא היראה תכונת אבל

או  גדול, מידותֿטובות בעל גדול מלומד רואה הוא כאשר אדם על שנופלים ופחד היראה למשל,
לאחור. נרתעים ופחד היראה מצד שליט,

מה  שכל שיעור, לאין והגדולה המופלאה ברוךֿהוא הבורא בגדלות מתבוננים כאשר גם הוא כך
שאין  ופחד יראה מעוררת הזו שההתבוננות קיים, אינו כמו והוא ערך שום לו אין ברא, ברוךֿהוא, שהוא,
כל  ש"מלא האלקות מפני הרוח ונמיכות גדולה שפלות בקרבו חש הוא אלא לאלקות, להתקרב עוז לו

כבודו" מלכותֿשמים.13הארץ קבלתֿעול בדרך המעשיות המצוות וקיום התורה ללימוד אותו מביא וזה ,

"ואתה  ענין את למשל, אלקית, הבנה של ענין לומד שהוא למרות כאשר – מצרים גלות זוהי
כולם" את כבודו"11מחיה הארץ כל "מלא ענין את או ההבנה 13, זאת בכל מאוד, טוב זאת מבין והוא ,

היראה. מידת או האהבה ממידת ופועלֿיוצא בכן או הלב התפעלות יוצרת אינה

העניה  ההשגה את – ענינו" את "וירא שאז שבלב, בעבודה וגו'" ה' אל ה"ונצעק להיות צריך אז
באה  ואז מלכותֿשמים, קבלתֿעול בדרך בפועל בעבודה – לחצנו" ואת עמלנו "ואת באלקות, שלנו

ובשמחה. רוחני פנימי ברגש ומצוות תורה שמקיימים – מצרים גאולת

.øåöé÷ את שיוצרת שונה הבנה יש מידה לכל בינה. – "מי" שיוצרת מידות הן ש"אלה" מבאר
תכונת  בחיות. ומצוות תורה לקיים קירוב, היא האהבה תכונת שונות. תכונות יש ומורא לאהבה המידה.
לגאולת  זוכים ה'" אל ה"ונצעק עלֿידי מלכותֿשמים. בקבלתֿעול ומצוות תורה לקיים ריחוק, היא היראה

מצרים.

[y"cz'd oqip] xece xec lka
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w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

‰„ÂÚÒ· ,‰˘‰Œ˘‡¯„ '· ÌÂÈ
כ"ק ‡. הוד של לשהותו הראשון בראש־השנה

שורוק  בהברת – "גוט אמר: במעזריטש, הזקן רבינו
שיש  יודע הוא מנין שם, אותו שאלו יום־טוב". –
אצלנו  להם: וענה בשורוק, – יום־טוב" "גוט לומר
הבעל־שם־ שאצל לו ואמרו החגים. בכל כך אומרים
יום  ובמוצאי בראש־השנה לומר המנהג היה טוב
"גוט" שורוק), (בהברת יום־טוב" "גוט כיפור
ובכל  ושנים בימים חיות להמשיך ח"י, בגימטריא
המנהג  היה הימים־טובים בשאר ואילו המועדים,
יום־טוב", כיבוד – חיריק בהברת – "גיט לומר

לאחרים. גם יתנו אותם, כיבד שהחג שמה כלומר,
קבלת ·. של העבודה על נוסף הרי בראש־השנה

לעצמות־אין־סוף. ונתינה מסירה להיות צריכה עול,
הכתרה  השתחוואה. לבין הכתרה בין ההפרש זהו
אשר  בכל אליו להתבטל המלך את שמכתירים היא,
כלומר, ציור. כבר הוא יצוה" אשר שה"בכל יצוה,
ההעלם  גילוי שזה אלא הגילויים, כלפי הוא שהביטול
אל  הביטול היא השתחוואה ואילו במציאות. שאינו
מעורר  זה ולכן העצם, אל העצם מן כלומר, העצם,

העצם. את
ההתקשרות, ענין הוא הכתרה של עניינה
עצם  עם עצם ההתאחדות, ענין היא השתחוואה
עצם, לו יש הרי יהיה, שלא מה אחד, כל מתאחדים.
זהו  העצם. עם שלו העצם מתאחד ובהשתחוואה

למדות  מוחין בין ההפרש השתחוואה 1על־דרך .
מאותיות, שלמעלה במקום הצמצום', 'לפני נוגעת
ועד  ודיבור, מחשבה הרי הן ה' י' ה"א. מיו"ד אפילו
כמו  גם והדיבור המחשבה את יעלו שלא כמה
זאת  בכל הרי הם ה"א, ביו"ד ודיבור מחשבה
גם  למעלה נוגעת השתחוואה ואילו לבושים,

ה"א. שביו"ד ודיבור ממחשבה
ואמר  הוי'. משם למעלה אמר: מהמסובים (אחד

אדמו"ר:) כ"ק
הוי' שם הוי'. שם מאותיות למעלה לומר צריכים
הוי' ששם מה הענין זה מאותיות, למעלה גם ישנו

היותו  אמיתת על .2מורה
.‚:dl`y ממה למעלה גם הוא זה ענין האם

רצון  של הענין רס"ה, ר"ה של יו"ט במאמר שמדובר
בעצם. המוחלט

:daeyz פרטיות את לברר הכוונה הייתה לא שם
כפי  הוא כעת שמדברים מה בכלל אך שבזה, העניין

הנחה  של העניין זהו מהרצון. למעלה הוא שהעניין
הנפש, הטיית הרי הוא שרצון למרות בעצמותו,
היא  הכוונה כאן ואילו הטי'. זו הרי אף־על־פי־כן
ענין  של בעצמותו ההנחה אומרים שהיינו על־דרך
ההמשכה  לפני עוד בנפש דוגמא על־דרך העולמות,

המשכיל. בכוח הנעלמת
בחסידות.„. מצרים" בלי "נחלה לנו נתנו הרביים

הרבה, יודעים לדעת שיודעים... מה כפי היו אילו
אך...

סיפר,‰. מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד – אביו אצל שראש־השנה
אצל  מאשר יותר ארוך אחד רגע היה – צדק' 'צמח

– האמצעי. הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד – הסבא
בעל  היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

חשבונות,
כ"ק  הוד את פעם שאל פרסון אבא ר' החסיד 
על  מכים פעמים כמה מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר
רא"פ, ידע לו שאמר ומהמספר כיפור, ביום החזה
וכו' חטאים" ב"ועל גם החזה על להכות צריכים אם

– כו'. לנו" מחל לנו וב"סלח
וסיפר, לראש־השנה. יש רגעים כמה אמר, הוא
צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אביו, שאצל
מאשר  רגעים בארבעה יותר ארוך ראש־השנה היה
אדמו"ר  כ"ק הוד זקנו ואצל הבעל־שם־טוב. אצל
רגעים. בשלשה יותר ארוך היה האמצעי, הרה"ק
בשני  יותר ארוך היה הזקן רבינו כ"ק הוד ואצל
ברגע  יותר ארוך היה ממעזריטש המגיד ואצל רגעים,

אחד.
והלאה? שאל: הרה"ק אאמו"ר כ"ק כשהוד

כל  מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לו ענה
להמשיך  כדי הוא והרגע רגע. מוסיפים הדורות

ושנים. במועדים
.Â היה צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

שני  וביום בבוקר, ראש־השנה בערב  חסידות אומר
היה  לפעמים – המנחה. תפילת אחרי ראש־השנה של

ראש־ של ראשון ביום גם חסידות –אומר השנה.
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד את ראו פעם
ראש־השנה, של השני הלילה כל תהלים אומר צדק'
אמירת  לפני גם דמעות, זולגות הקדושות ועיניו

תהלים. אמר החסידות מאמר
ביום  חסידות אומר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ללילה, עד ומאריך מנחה, אחרי ראש־השנה של שני
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את  החדשה לשנה לשעבד כדי הוא שהטעם באמרו
חסידות  בענייני הדיבור .3כוח

.Ê את אאמו"ר כ"ק הוד סידר תרמ"ח בשנת
הראשון  ביום ראש־השנה. של שני ביום התקיעות
ר' היה תוקע' ה'בעל הרז"א. דודי התקיעות את סידר
בשופר  לתקוע החל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד חיים.
ותר"ס  נ"ט תרנ"ח, בשנים תר"ס. שנת אחרי בעצמו

תוקע'. 'בעל אני הייתי
.Á לא 4ישנו שם דעתיקא, חסד האמת, עולם

באמרי  גם האמת את רואים שם שפר, אמרי יודעים
שפר.
.Ë לא – רצון בעת העגלה על כשקופצים

צריכים  לא אף־על־פי־כן אך מהעגלה. מורידים
גולם. להיות

.È אדמו"ר כ"ק הי' ולא להיכנס, רצו אנ"ש (הרבה
ואמר:) מזה, רצון שבע

זה  בזמן אותיות מיליוני להתווסף יכולים היו הרי
המלכות. בספירת

רם, בקול תהלים לומר והתחילו יצאו (אנ"ש
ואמר  באמת, מתכוונים הם מהמסובים: אחד ואמר

אדמו"ר:) כ"ק
מתכוונים  שהם מה הרי באמת, מתכוונים הם אם

אמת. זה
.‡È אז ואני תרמ"ח בראש־השנה ילד. נשאר ילד

הסבתא  אותי כיבדה חדשים, וכמה שנים שבע בן
החוצה  יצאתי (אבטיח). חדש בפרי הרבנית
חלון  מול הספסלים אחד על חבריי עם והתיישבתי
את  וכיבדתי הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד של חדרו

מהאבטיח. חבריי
לי: ואמר אליו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד קראני
נתת  לא אבל חבריך, את גם שכיבדת ראיתי אמנם

אאמ  כ"ק והוד שלם. בלב  אתי להם דיבר הרה"ק ו"ר
עין". ו"רע עין" "טוב של העניין על רבות

כל־ התרגשתי הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מדברי
ולבסוף  שעה, חצי למשך רב  בבכי שפרצתי עד כך

שאכלתי. מה כל את הקאתי
אאמו"ר  כ"ק הוד את שאלה הרבנית אמי כבוד
כך, טוב לה: ויען מהילד? רוצה אתה מה הרה"ק:

טובה. מדה בו שתשתרש
חינוך. זה אכן

.·È במדרש לבן 5כתוב אלקנה זכה מהיכן ,
ולנים  קרוביו, כל עם לרגל  עולה שהי' מפני כשמואל,
כו' תלכו להיכן אותו שואלין והיו עיר, של ברחובה
שהי' ובדרך לרגל , עולים היו הם גם שסוף־סוף עד
למרות  – אחרת. בשנה עולה הי' לא זו, בשנה עולה
לשילה  רמה בין המרחק אין כעת, שיודעים שכפי

ישראל  ארץ שנתכווצה מפני אולי גדול, ,6כל־כך
וחינכם  רבים שזיכה עד – הצבי ארץ שנקראת

במצוות.
d"yz'd ,dcerqa dpydÎy`xc 'a mei
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ט.3) אות 11 ע' ה'תש"ד השיחות ספר ראה
(4– שאמרם איפה המקום ידוע ואין קצת, מסופקות התיבות

המעתיק.

א.5) ש"א, יל"ש
א.6) נז, גיטין

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

aehÎmyÎlrad ly ycewd gex ± c"w wxt

הצליחו  לא הם שליחותם. מכישלון מדוכאים המושל בית את עזבו ויטבסק קהילת שלוחי
האסורים. הקהל ראשי גורל ועל חטא על דבר לברר

קיוו  שדרכם הפריצים הצליחו. לא האסירים על פרטים אחרות בדרכים לברר הניסיונות גם
וילנא. שעלֿיד וילייקה ביערות בציד עסוקים שעה  אותה היו הדרושים, הפרטים את להיוודע

בעלי  קשרי את כך לשם לנצל ניסה עטינגר, בשם גם הידוע וולף, זאב היהודי החוכר
אלה. בעניינים להתערב כלל חפצים אינם כי הודיעו הללו אך הקטנות, האחוזות
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ובתענית. בתפלה להמשיך מאשר דרך שום ליהודים נותרה לא

ונשים, גברים על יחול אשר מסוים, ביום צבור תענית על הרבנים מטעם הודיע מיוחד כרוז
וזקנים. נערים

אל  כי לו והודיע משריי, העילוי יצחק, יוסף ר' אל הנסתר מלכיאל ר' בא זה תענית ביום
לצום  בשמו, הוראה עם מהבעלֿשםֿטוב, מיוחס שליח הגיע בויטבסק הנסתרים החסידים

בה'. לבטוח בעיר היהודי הצבור את שונות בדרכים ולעורר רצופים, ימים שלושה

בשם  הודיע הוא קהת. רבי הידוע הצדיק היה הבעלֿשםֿטוב של זה ומכובד מיוחס שליח
לשמחה. ייהפך ואבלם ויטבסק, ליהודי הישועה תבוא ימים עשרה בעוד כי הבעלֿשםֿטוב

סגולה. יחידי של כסודם בינתיים יישאר זה  דבר כי הבעלֿשםֿטוב הורה בבד בד

הימים  שלושת בצום החלו המקומיים הנסתרים והחסידים ויטבסק, את קהת רבי עזב ביום בו
הבעלֿשםֿטוב. הוראת עלֿפי

אפוא, ביקש, הוא בויטבסק. נסתרים חסידים של קיומם על יצחק יוסף ר' אז שמע לראשונה
פגישה  ליצור שלא הצטווה כי לו אמר מלכיאל ר' ברם, אלה. חסידים עם שיפגישהו מלכיאל מר'

מהבעלֿשםֿטוב. מתאימה הוראה שתבוא עד כזו,

ראוי  הוא אין הבעלֿשםֿטוב בעיני כי מכך הבין הוא כך. על מאד הצטער יצחק יוסף ר'
באופן  עדיין מכיר הוא אין הנראה  כפי כי הניח הוא הנסתרים. החסידים עדת עם מודרך להיות

הבעלֿשםֿטוב. דרך את יסודי

הל  אך מלכיאל, ר' לפני לבו את השיח לדבר,הוא נוספים טעמים יש הסתם מן כי לו אמר ה
יובהרו. הזמן במשך אשר 

מוטל  מה אותו ולשאול הנסתר, ניסן משה ר' בחסידות, למדריכו לכתוב לו יעץ מלכיאל ר'
שבעיר. הנסתרים החסידים עם קשר ליצור שאיפתו את להגשים כדי לתקן עליו

המאוחרות  הלילה בשעות בא הקהל מראשי אחד אל בעיר: מסוים מאורע התרחש בינתיים
חשוב. מה דבר לספר ברצונו כאשר הצבעי, אייזיק שמרל ר'

אנשי  בבתי לפעם מפעם לעבוד לו הזדמן – אייזיק שמרל ר' סיפר – וסייד כצבעי בעבודתו
חדרים  כמה – האחרונים בימים – ולטייח לצבוע לו הזדמן כך המושל, בבית וגם האצולה

המושל. של בארמונו

עוד  הכיר הוא נינוח, מאוד היה אייזיק שמרל ר' עם ביחסיו הרי הלה, של אכזריותו למרות
בעבודה  רבות שנים לפני ועסקו צבעים היו שניהם שאף אייזיק, שמרל ר' של ודודו אביו את

העשירים. הגויים בבתי – אייזיק שמרל כר' – זו

כאשר  במושל נתקל המושל, בבית מלאכתו לעשות אייזיק שמרל ר' הגיע כאשר קודם, יום
טוב". "בוקר בברכת אייזיק שמרל ר' ברכהו אשר על בידידות הלה השיב זאת עם זועפות. פניו

הקהל  ראשי של עורם את ישיל אשר בהזהירו, אשתו עם משוחח המושל את שמע מרחוק
רצח. מכות ויכם סג "ל, אברהם ר' העשיר של עורו את ובמיוחד האסורים,
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של  למאסרם הסיבה מהי – אחד לאף עתה עד ידוע היה שלא מה – גילה הוא בהמשך
דרשה  בקראקא, שמושבה הפולנית, הממשלה כי מתברר בראשם. העשיר וסג"ל הקהל ראשי
שנתיים, למשך זהובים אלף וחמישים מאה של בסכום ריבית ללא הלוואה סג"ל אברהם מר'

זהובים. אלף מעשרים יותר להלוות בכוחו אין כי השיב וסג"ל

מחדש  לטפל במטרה לויטבסק, מקראקא לודביג בשם אחד של לבואו המושל מצפה עתה
קהילת  וראשי סג"ל של מעצרם סיבת הייתה זו הקהל. ראשי ומשאר מסג"ל ההלוואה בהשגת

ויטבסק.

זו  הקהל. מראשי לאחד לו הידוע את ולספר למהר חובתו זו כי הרגיש אייזיק שמרל ר'
בויטבסק. גדולה כה לבהלה שגרמה המאסר סיבת על הראשונה הידיעה הייתה

והתכשיטים  הכסף כל והוחרמו – ביתו על סג"ל של מאסרו טרם פשטו מדוע הובן אף עתה
לממשלה  להעמיד ביכולתו שאין אמת, סג"ל דיבר אכן אם לבדוק כדי כנראה, זאת , שם. שנמצאו 

גילדן. אלף וחמישים מאה של הלוואה

לשימצה  יצא לודביג של שמו שכן הקהילה, אנשי על מיוחדת אימה הטיל לודביג של שמו
"מומ  על העבר לקופת מנסיון להעבירו כדי רכושם וגזילת מיהודים כסף בסחיטת חיותו"

היה  ולרכושם. ליהודים חמורה סכנה אםֿכן בישר מקראקא זה של המצופה בואו הממשלה.
ויטבסק  עשירי שאר ואצל האסירים אצל בעינויים סחיטה של מסע לבצע מתכונן הוא כי ברור
של  לבואו בפחד והמתינו שלהם, הערך דברי כל את להחביא מיהרו היהודים כל בכלל. ויהודיה

לודביג.

עד  האסורים. הקהל ראשי אודות שהיא התפתחות כל על נודעה ולא חלפו אחדים ימים
במת  על עלה ולפתע שבת, לקבלת הכנסת בתי את מילאו העיר ויהודי קודש, שבת ליל שהגיע
הבלתי  גובהו מפני הן לשמואל ניתן זה תואר "הגבוה". שמואל החנווני הגדול, המדרש בית
אליכם! לי טובה בשורה יהודים! הרם: בקולו הכריז הלה בו. שניחן הרם הקול מפני והן רגיל

בבתיהם. עתה נמצאים והם ממאסרם, שוחררו הקהל ראשי ושאר סג"ל אברהם ר'

הנרות  הדלקת לפני כי החנווני שמואל סיפר – משתאים השומעים את להשאיר לא וכדי
בערבותו. האסירים את ושיחרר המושל לבית ומיהר החוכר וולף זאב לעיר הגיע

שליחו  של לבואו ימים עשרה במלאות זה היה כולם. את מאוד שימחה הטובה הבשורה
יוסף  לר' גם וכן בעיר, הנסתרים החסידים לעדת הודיע בה אשר קהת, ר' הבעלֿשםֿטוב של

הישועה. תבוא ימים עשרה כעבור כי יצחק,

הבעלֿשםֿטוב, את עדיין הכירו לא הם נעלם. זה היה הרחב הצבור שעבור מובן זאת, עם
ומועדו  הצפוי השחרור את הבעלֿשםֿטוב ידע כוח ובאיזה הקודש, רוח לו שיש ידעו לא וגם

המדויק.

הפרשה. הסתיימה לא שחרורם למרות אך

יהודים  הן הכירוהו פולין, רחבי  בכל מפורסם היה זקנה, בגיל אז שהיה סג"ל, אברהם ר'
יחסי  וקיים פולין ממשלת של הבכירים בחוגים נכבד היה הוא יהודים. שאינם להבדיל, והן,

ושרים. נסיכים עם מסחר
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לכן. קודם שנים ממאה למעלה כבר בפולין מוכרת סג"ל משפחת הייתה דבר, של לאמיתו
ברחבי  המכס גביית את בחכירה שהחזיק – סג"ל אהרן מרדכי ר' – אברהם ר' של סבו עוד
אף  מסוימת בהזדמנות לממשלה. גדולים כסף סכומי מלוים היו טעבל, ר' שותפו עם יחד פולין ,

ביותר. נוחים בתנאים במיוחד גדול כסף סכום לממשלה הלוו

המדינה. יהודי לטובת מעמדם את וניצלו הממשלה אהדת את השיגו בכך

המדינה. בכל גדול היה פרסומו וגם סבו, בדרכי הלך סג"ל אברהם ר'

ומיהר  מרכבתו את מיד לייב יהודה בנו רתם ביתו, על והפשיטה אברהם ר' של מאסרו בעת
ושאר  אביו של מאסרם על להם ולספר בכירים שרים עם להיפגש כדי לקראקא, ומשם לוורשא,

למאסרם. הסיבה מהי להם שתיאמר מבלי הקהל, ראשי

היהודים, כלפי ידידותיים והיו יהודים עם עסקים שניהלו וליובומירסקי רדיוויל הנסיכים
תואר  סג"ל לאסיר יוענק כי דרשו אף הם הדרוש. בכיוון ופעלו לעזור, נכונותם את מיד הביעו
כל  הפריצים, ומשאר ממנו ולמנוע לשחררו, בויטבסק המושל את בכך לאלץ כדי אצולה,

נגדו. לפעול אפשרות
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צריך לשאול ולמלאות כהוראת רופאים מומחים במקצוע זה.
ממכתב כ"ד ניסן, תשי"ד



oey`xרעו - fh - - xeaiva d`ixwl yneg

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
íéùåã÷-

æèïåùàøàäLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäàáøîàiå ©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©¸Ÿ¤
éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýéàáé-ìàå E §Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ

éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úr-ìëá§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
ïðra ék úeîé àìå ïøàä-ìr øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈

:úøtkä-ìr äàøàâ-ìà ïøäà àáé úàæa ¥«¨¤−©©©«Ÿ¤§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤
:äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

ã-ìr eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáe BøNaó §¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä Lã÷-éãâa¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«
äíéfr éøérN-éðL çwé ìàøNé éða úãr úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−

:äìòì ãçà ìéàå úàhçìåïøäà áéø÷äå §©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«§¦§¦¯©«£²Ÿ
ãráe Bãra øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬©«£−§©¬

:Búéa(éåì)æãéîräå íøérOä éðL-úà ç÷ìå ¥«§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³
:ãrBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàçïøäà ïúðå Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯©«£²Ÿ

ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøérOä éðL-ìr©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½
:ìæàærì ãçà ìøBâåè-úà ïøäà áéø÷äå §¨¬¤−̈©«£¨¥«§¦§¦³©«£ŸÆ¤

ýåýéì ìøBbä åéìr äìr øLà øérOäeäNrå ©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈
:úàhçéìøBbä åéìr äìr øLà øérOäå ©¨«§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ

ì åéìr øtëì ýåýé éðôì éç-ãîré ìæàærìçlL ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬
:äøaãnä ìæàærì Búààéøt-úà ïøäà áéø÷äå Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³

Búéa ãráe Bãra øtëå Bì-øLà úàhçä©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−§©´¥®
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå(ìàøùé)áéç÷ìå §¨©²¤©¬©«©−̈£¤«§¨©´

éðôlî çaænä ìrî Là-éìçb äzçnä-àìî§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaîâéLàä-ìr úøèwä-úà ïúðå ¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−
úøtkä-úà úøèwä ïðr | äqëå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤

:úeîé àìå úeãrä-ìr øLàãéøtä ícî ç÷ìå £¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ¦©´©½̈
éðôìå äîã÷ úøtkä éðt-ìr Bòaöàá äfäå§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨§¦§¥´
:Braöàa ícä-ïî íéîrt-òáL äfé úøtkä©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈§¤§¨«

åèàéáäå írì øLà úàhçä øérN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
Bîc-úà äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À
úøtkä-ìr Búà äfäå øtä íãì äNr øLàk©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤

:úøtkä éðôìåæèéða úàîhî Lãwä-ìr øtëå §¦§¥¬©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´
äNré ïëå íúàhç-ìëì íäérLtîe ìàøNé¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ®̈§¥³©«£¤Æ
:íúàîè CBúa ízà ïëMä ãrBî ìäàì§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«

æéøtëì Bàáa ãrBî ìäàa | äéäé-àì íãà-ìëå§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãráe Búéa ãráe Bãra øtëå Búàö-ãr Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל די בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

ימי חג המצות, זכר צאתנו מארץ מצרים, זמן חירותינו, ממשמשים ובאים.

ידוע ענין הזכרון והמדמה והמצייר, אשר פועל הוא בנפש האדם הזוכר ומדמה רגש ומצב רוח 
דומה, פחות או יותר, למצב רוח בו נמצא, הוא או אדם כדוגמתו, בעת המאורע עצמו. וככל אשר יגדל 
תוקף כחות נפשו וממשלתם על הגוף, הקשור ואסור בזמן ומקום, כן יתקרב יותר ויותר מצב נפשו 

בעת הזכרון - להמצב בעת המאורע.

המשך בעמוד רעס



רעז לוח זמנים לשבוע חג הפסח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א
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06:5706:4909:3109:2610:1010:0511:1711:1313:5913:5819:5620:0220:2520:3119:4320:43יוון, אתונה )ק(



רעח

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע חג הפסח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2706:1508:5808:5109:4509:3810:5310:4813:3913:3919:4619:5420:2020:2919:3520:43מולדובה, קישינב )ק(

06:2206:1708:5708:5309:2809:2510:3210:3013:0813:0718:5218:5419:1619:1818:3619:27מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:5807:0609:0109:0409:4209:4510:4010:4113:0112:5918:0317:5218:3518:2417:3618:37ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4505:3808:2008:1508:5308:4909:5809:5512:3712:3618:2618:2918:5118:5518:1119:05נפאל, קטמנדו )ח(

05:4505:3608:1908:1208:5808:5310:0610:0212:4812:4718:4718:5319:1719:2318:3219:35סין, בייג'ין )ח(

07:0207:0009:3309:3110:0210:0011:0511:0313:3613:3519:1019:0919:3219:3118:5119:40סינגפור, סינגפור )ח(

05:5005:3708:1908:0909:1209:0510:2210:1713:1113:1119:2519:3620:0320:1519:1620:31פולין, ורשא )ק(

06:1306:1308:4008:3909:0909:0910:1110:1012:3912:3818:0618:0218:2918:2517:4518:34פרו, לימה )ח(

07:0406:5309:3609:2910:2110:1511:3011:2514:1514:1420:2120:2820:5321:0220:0921:15צרפת, ליאון )ק(

07:1006:5809:4109:3210:2910:2311:3811:3314:2514:2520:3620:4521:1021:2020:2421:34צרפת, פריז )ק(

05:5205:4908:2408:2208:5308:5109:5609:5412:2812:2718:0418:0318:2618:2517:4518:34קולומביה, בוגוטה )ח(

06:4306:3309:1609:0909:5909:5311:0711:0313:5213:5119:5820:0520:2720:3419:4320:47קנדה, טורונטו )ק(

06:1806:0708:5008:4309:3509:2910:4310:3913:2913:2819:3519:4320:0720:1519:2320:29קנדה, מונטריאול )ק(

06:2006:1308:5508:5009:3209:2710:3810:3513:1913:1819:1419:1819:4119:4619:0019:57קפריסין, לרנקה )ק(

06:0605:5208:3208:2109:3009:2210:4110:3513:3213:3119:5020:0220:3120:4419:4221:01רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:3805:2308:0207:5109:0308:5410:1410:0813:0513:0519:2919:4120:0720:2019:1720:38רוסיה, מוסקבה )ח(

05:4305:3208:1408:0709:0108:5510:1010:0512:5612:5519:0319:1119:3719:4618:5220:00רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4706:3609:1909:1110:0509:5911:1411:0914:0014:0020:1220:2120:4220:5119:5721:05שוויץ, ציריך )ק(

06:0806:0508:4208:3909:1209:0910:1610:1412:5112:4918:3118:3218:5418:5518:1319:04תאילנד, בנגקוק )ח(

ורוח אייתי רוח ואמשיך רוח, באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, וכדרז"ל "והימים האלה 
נזכרים ונעשים, שבהזכר זכרם למטה נעשים בפועל למעלה", ובמילא נשפעים גם למטה ומתעוררים 

כל הענינים הקשורים בימים ההם.

לרבות   - ויום  יום  בכל  ודור,  דור  בכל  מצרים  יציאת  לזכור  שנצטווינו  הטעמים  אחד  וזהו 
הלילות, לראות עצמו כאלו הוא בעצמו יצא היום ממצרים, יצא לחירות ונפדה,

כי בכל יום ויום צריכה להיות "יציאת מצרים" - יציאת נפש האלקית ממאסר הגוף, יציאה 
לחירות אמתית.

ואיזוהי חירות אמתית,

חירות בכל מיני חירות - חירות מן השעבוד, חירות מן היסורים - שעבוד ויסורים גשמיים, 
שעבוד ויסורים רוחניים.

עבודה שעל האדם עצמו לעבדה בכל יום ויום היא - יציאת מצרים ברוחניות, יציאה מהמצרים 
ומההגבלות של הגוף ונפש הבהמית שלו, משעבוד יצרו הרע.

המשך מעמוד רעו

המשך בעמוד רעק



רעט

gqt ly ipye oey`x meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly oey`xd aeh mei - ycew zay axr

במוצאי  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר השבת כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח. חג של השני בלילה קודש שבת

- המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת לאחר זמן להדליק אופן בשום אסור
זה  .זמן

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè-íBé ìLå LãB÷ úaL©¨¤§¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

gqtd bg ly ipy lil l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè-íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

וכאשר משחרר האדם את עצמו מיצרו הרע -

בעזר הקב"ה, הבוחר בישראל עמו והוציאם ממצרים מקום הזוהמא, ועל ידי עסק התורה -

 - בנפשו  היצרים  של  העצומה  המלחמה   - רוחניים  ויסורים  משעבוד  זה  ידי  על  משתחרר 
ומשעבוד ויסורים גשמיים.

וכמו שנאמר: אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם גו' ונתתי שלום בארץ גו' אני הוי' אלקיכם 
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.

האמתית  גאולתנו  ידי  על  בימינו  במהרה  אמתית  ולחירות  ושמח,  כשר  הפסח  לחג  בברכה 
והשלימה על ידי משיח צדקנו.

המשך מעמוד ער



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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