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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



ב
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 eðéäìà 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«
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ככל האפשרי – לא תשים לב כלל להדאגות הנ"ל, וגם לא "תלחם" בהן ע"י שקו"ט עם עצמה, 

ככל האפשרי )מהעצות לזה – ע"י מח' והתעסקות בענין אחר איזו  להסיח דעת מכ"ז  כ"א להיפך: 

שיהי', ובלבד שלא יהי' לו כל שייכות להדאגות וכו'(.

כדאי שתתעסק עכ"פ שעות אחדות בשבוע – בחינוך הכשר דבנ"י.

כדאי להבטיח שיהי' הוסת שלה מסודר.

חיים מסודרים ולכן כדאי שתמשיך במשרתה.

הדה"נ בעשויו"ט ובל"נ – לצדקה לפני זה.

בטחון אמתי בהאמת – שתפטר מכל מח' הנ"ל. והוספה בבטחון – תקדים בטולן.

עבודת השם בשמחה )כציווי התורה(.

להתחיל להתענין ברצינות בשידוך.

קבלה. אזכיר עה"צ.

לע"ע תמשיך אצל דר. . . . שי' – כיון שזוהי אפשריותה לדבר גלוית-לב ועי"ז )וע"י הוראותיו( 

למהר ביטול המצב הנ"ל.
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Èk לא הּיֹום מצּו אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ƒְְְֲִִֶַַַַָָֹֹֹ

לא  היא, רחקה ולא מּמ היא ְְְְִִִִֵָֹֹֹנפלאת

ּכי  גֹו', היא לּים מעבר ולא גֹו' היא ְִִִִֵֵֶַַַָָֹּבּׁשמים

לעׂשתֹו ּובלבב ּבפי מאד הּדבר אלי .1קרֹוב ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

ולא  מּמ היא נפלאת לא אֹומרֹו להבין ְְְְְְִִִִִֵָָֹֹוצרי

 ֿ ׁשּמּצד היא הּכתּוב ׁשּמׁשמעּות היא, ְְִִִֶֶַַַָָָֹרחקה

נפלאת  לא מּמ ורק ּורחקה, נפלאת היא ְְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹעצמּה

ּגֹודל  מהּו להבין צרי ואםּֿכן היא, רחקה ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹולא

 ֿ ׁשּמּצד הּזאת ׁשהּמצוה ׁשּפֹועל ,"מּמ" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹענין

נפלאת  "לא ּתהיה ּורחקה, נפלאת היא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹעצמּה

ּכי  הּכתּוב, סּיּום להבין צרי ּגם רחקה". ְְְִִִִַַָָָָֹֹולא

הּפרּוׁש לפי ּדבׁשלמא לעׂשתֹו, גֹו' אלי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹקרֹוב

מּובן  "אּלא", מּלׁשֹון היא "ּכי" ּדתיבת ְְִִִֵֶַַָָָהּפׁשּוט

ולא  מּמ היא נפלאת  ׁש"ּלא הּכתּובים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַֹֹהמׁש

אבל  גֹו', הּדבר אלי קרֹוב אּלא היא", ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹרחקה

טעם, נתינת ענין הּוא "ּכי" ׁשּתיבת הּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַלפי

אלי ּדֿקרֹוב טעם' ה'ּנתינת מהּו להבין ְְְִִִֵֶַַַַַָָָצרי

מּמ היא נפלאת "לא זה ׁשּמּׁשּום גֹו', ְְִִִִֵֶֶַָָֹהּדבר

היא". רחקה ְְִָֹֹולא

ּב'לּקּוטי Ô·eÈÂב) הּזקן אדמּו"ר ּבאּור ּבהקּדם ¿»ְְְְִֵֵֵֵֶַַָ

הּתֹורה'2ּתֹורה' ּוב'אֹור לאדמּו"ר 3, ְְְַַָָ

הּׁשנה), ראׁש ּבערב הּולדּתֹו (ׁשּיֹום צדק' ְְֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹה'צמח

הּׁשנה  ראׁש הּוא "הּיֹום" ׁשּנאמר מקֹום ,4ׁשּבכל ְֱֶֶֶַַַָָָָֹ

"מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה להבין 5ּכי צרי א . ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

הרי הּטע  ,"מעׂשי "ּתחּלת נקרא הּׁשנה ׁשראׁש ם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא  הראׁשֹון, אדם ּברֹוא יֹום הּוא הּׁשנה ְִֶַָָָָָֹראׁש

נברא  ּבאלּול ּבכ"ה ּכי ּבראׁשית, למעׂשה ו' ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָיֹום

והּבאּור 6העֹולם  ."מעׂשי "ּתחּלת ּבׁשם הראׁשֹון אדם ּברֹוא יֹום נקרא ולּמה , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
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יאֿיד.1) ל, א.2)נצבים מב, ג. מא, תרנא.3)תבוא ע' ח"א שם.4)נ"ך וברמ"ז ב לב, זח"ב דר"ה 5)ראה מוסף תפילת

א). כז, רפכ"ט.6)(ר"ה ויק"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נצבים: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk בהמשך להלן שיובא (כפי המצוות לכללות והכוונה ƒ«ƒ¿»«…
EnÓהמאמר) ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ ופירש ¬∆»…ƒ¿«¿«…ƒ¿≈ƒƒ¿

ארי  התרגום] [ופירש יפלא' 'כי שנאמר כמו ממך, היא מכוסה "לא רש"י:

ותרד  פלאים' 'ותרד יתכסי,

בטמון" חבושה מכוסה, במטמוניות,

ÌÈÓMa ‡Ï ,‡È‰ ‰˜Á¯ ‡ÏÂ¿…¿…»ƒ…«»«ƒ
‡È‰ הייתה "שאילו רש"י: ופירש ƒ

אחריה  לעלות צריך היית בשמים,

לנו  יעלה מי לאמור גֹו' וללמדה"

אותה  וישמיענו לנו וייקחה השמימה

‰È‡ונעשנה  ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿…≈≈∆«»ƒ
'B‚ הים עבר אל לנו יעבר מי לאמור

ונעשנה, אתה וישמענו לנו Èkƒוייקחה
EÈÏ‡ ·B¯˜ התורה" רש"י: ופירש »≈∆

ובעלֿפה" בכתב לכם ««»‰c·¯ניתנה
B˙NÚÏ E··Ï·e EÈÙa „‡Ó1. ¿…¿ƒƒ¿»¿«¬…

B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כוונת מהי ¿»ƒ¿»ƒ¿
והמצוות  התורה על באומרו הכתוב

‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï…ƒ¿≈ƒƒ¿¿…
˙eÚÓLnL ,‡È‰ ‰˜Á¿̄…»ƒ∆«¿»
dÓˆÚŒ„vnL ‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆ƒ««¿»

התורה  מהותה ÏÙ‡˙מעצם ‡È‰ƒƒ¿≈
EnÓמכוסה  ˜¯Â ,‰˜Á¯e¿…»¿«ƒ¿

¯Á˜‰מהאדם  ‡ÏÂ ˙‡ÏÙ ‡Ï…ƒ¿≈¿…¿…»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔkŒÌ‡Â ,‡È‰ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ

,"EnÓ" ÔÈÚ Ï„Bb e‰Ó מהי «∆ƒ¿«ƒ¿
היינו  "ממך", של הגדולה החשיבות

‰f‡˙האדם  ‰Âˆn‰L ÏÚBtL∆≈∆«ƒ¿»«…
«¿»»dÓˆÚŒ„vnL∆ƒוהמצוות התורה 

‰È‰z ,‰˜Á¯e ˙‡ÏÙ ‡È‰ƒƒ¿≈¿…»ƒ¿∆
?"‰˜Á¯ ‡ÏÂ ˙‡ÏÙ ‡Ï"…ƒ¿≈¿…¿…»

‰ ÌeiÒ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb,·e˙k «»ƒ¿»ƒƒ«»
המצוות  וקיום התורה לימוד על האומר

,B˙NÚÏ 'B‚ EÈÏ‡ ·B¯˜ Èkƒ»≈∆«¬…
‡ÓÏL·c מובן הדבר להיות יכול ¿ƒ¿»»

‰ËeLtומתקבל  Le¯t‰ ÈÙÏ¿ƒ«≈«»
הפסוק  ‰È‡של "Èk" ˙·È˙c¿≈«ƒƒ

CLÓ‰ Ô·eÓ ,"‡l‡" ÔBLlÓƒ¿∆»»∆¿≈
,ÌÈ·e˙k‰ תחילת בין והקשר «¿ƒ

"כי" המילה אם כי והסיום, העניין

משמעה  אליך" קרוב "כי בפסוק

הוא  הפסוק פירוש הרי "אלא"

·B¯˜ ‡l‡ ,"‡È‰ ‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡l"L∆…ƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»ƒ∆»»
,'B‚ ¯·c‰ EÈÏ‡ ענייני ומכוסים כלומר, רחוקים אינם והמצוות התורה ≈∆«»»

מאד  קרובים ÔÈÚאלא ‡e‰ "Èk" ˙·ÈzL Le¯t‰ ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ«≈∆≈«ƒƒ¿«
,ÌÚË ˙È˙ רחוקים אינם והמצוות התורה דברי מדוע וסיבה הסבר ¿ƒ«««

e‰Óומכוסים  ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«
EÈÏ‡ ·B¯˜c 'ÌÚË ˙È˙p'‰«¿ƒ«««¿»≈∆
‡Ï" ‰Ê ÌeMnL ,'B‚ ¯·c‰«»»∆ƒ∆…
‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»

"‡È‰ הכתוב דברי איך כלומר, ƒ
ש"קרוב  דבר הם והמצוות שהתורה

מהווים  לעשותו" ובלבבך בפיך אליך

לא  שהתורה לכך וסיבה טעם נימוק,

זה מכוסה  לכאורה (והרי רחוקה ולא

טעם  לא אך העובדות תיאור רק

והסבר)?

¯e‡a Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿∆¿≈≈
ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¿ƒ≈

'‰¯Bz2'‰¯Bz‰ ¯B‡'·e ,3 »¿«»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï¿«¿«∆«∆∆

Bz„Ïe‰ ÌBiL)'צדק ה'צמח של ∆«¿
‰M‰ L‡¯ ·¯Úa בשנת ¿∆∆…«»»

Ó‡pL¯תקמ"ט  ÌB˜Ó ÏÎaL ,(∆¿»»∆∆¡«
¯‡Lבתורה  ‡e‰ "ÌBi‰"«…

‰M‰4˙lÁz ÌBi‰ ‰Ê" Èk , «»»ƒ∆«¿ƒ«
"EÈNÚÓ5 הוא השנה ראש והרי «¬∆

וכשם  הבריאה, התחילה שבו הזמן

מעשיך" תחילת היום "זה שבפסוק

כך  השנה, ראש הוא ש"היום" ברור

הכוונה  "היום" שנאמר במקום בכל

השנה. לראש ÔÈ·‰Ïהיא CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ
ÌÚh‰עצמו ‰M‰בזה L‡¯L «««∆…«»»

È¯‰ ,"EÈNÚÓ ˙lÁz" ‡¯˜ƒ¿»¿ƒ««¬∆¬≈
‡e‰ ‰M‰ L‡¯ רק‡B¯a ÌBÈ …«»»¿

'Â ÌBÈ ‡e‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ∆
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ השישי היום ¿«¬≈¿≈ƒ

לבריאה הראשון היום ולא Èkƒלבריאה
ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÏeÏ‡a ‰"Îa6, ¿∆¡ƒ¿»»»

Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ ‡¯˜ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿»¿»»
,ÔBL‡¯‰ למעשה השישי היום »ƒ

"lÁz˙בראשית, ÌLa¿≈¿ƒ«
?"EÈNÚÓ«¬∆
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g"kyz'dו ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּבעבֹודת  ּתלּוי הּנבראים ּכל ׁשל ׁשּקּיּומם ְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבזה,

ּבכל  ּפֹועל עבֹודתֹו עלֿידי ׁשהאדם ְְֲֵֵֶַָָָָָָָָהאדם,

הּׁשנה, ׁשּבראׁש ההכּתרה ּבענין ּוכמֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹהּנבראים,

אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי ּבריאתֹו7ּכדאיתא ׁשּביֹום ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָ

"ּבֹואֹו הּנבראים לכל הראׁשֹון אדם ְְִִִַַָָָָָָאמר

עֹוׂשנּו" הוי' לפני נברכה ונכרעה ,8נׁשּתחוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

עליהם  יכּתירּו הּנבראים ׁשּכל ּפעל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָועלֿידיֿזה

הּנבראים  ּכל ׁשל ׁשּקּיּומם וכיון הּקּב"ה. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת

אדם  ּברֹוא יֹום נקרא לכן האדם, ּבעבֹודת ְְֲִֵַַָָָָָָָָּתלּוי

ּגּופא  הא אמנם, ." מעׂשי "ּתחּלת ּבׁשם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהראׁשֹון

ּבכל  לפעֹול האדם יכֹול אי להבין, ְְְִִִֵָָָָָָָצרי

אין  ׁשּבּנבראים, הּמּובחר ׁשהּוא ּדאף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנבראים,

א הּנבראים. ּבכל לפעֹול ׁשּיּוכל מסּפיק ְְְְִִִִֶֶַַַַָָזה

הענינים  מּכל ּכלּול הּוא ׁשהאדם הּוא, ְְִִִִֶָָָָָָָָָהענין

ּביכלּתֹו ולכן (ּכדלקּמן), ּבּנבראים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיׁשנם

וליּתן  להמׁשי הינּו, הּנבראים, ּבכל ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָלפעֹול

ׁשּיׁש הענינים את זיי ) אין (אריינּבריינגען ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבהם

ּבֹו.

ּדהּנה e‡·e¯ג) ּבריאת 9הענין, ׁשּנׁשּתּנה ידּוע ≈ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

הּנבראים, ׁשאר ּכל מּבריאת ְְְִִִִַַָָָָָָהאדם

אדם" "נעׂשה נאמר האדם ,10ׁשּבבריאת ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּכמֹו אדם", "יהי נאמר ולא רּבים, לׁשֹון ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹ"נעׂשה"

אֹור" "יהי הראׁשֹון ּבּיֹום ועלּֿדרֿזה 11ׁשּכתּוב , ְְִִֶֶֶֶַַָָ

ּבראׁשית  ימי ּבׁשׁשת ׁשּנבראּו הּנבראים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבׁשאר

אדם ּברֹוא יֹום ו', ּביֹום ּגם הראׁשֹון).(ּכֹולל ְְִֵַָָָ

זהר' ּב'תקּוני נאמר 12ּומבאר האדם ׁשּבבריאת , ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

היתה  האדם ׁשּבריאת לפי  רּבים, לׁשֹון ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ"נעׂשה"

ׁשאר  מהּֿׁשאיןּֿכן הּספירֹות, עׂשר ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָעלֿידי

ּבריאת  ּכמֹו ּבלבד, ּפרטית ּומדרגה מּבחינה נברא מהם אחד ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּנבראים

מּבחינת  הּוא ּבראׁשית ּדמעׂשה ראׁשֹון יֹום ועלּֿדרֿזה החסד, מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהאֹור

ויׁש ּבראׁשית. ימי ׁשׁשת ּבכל ׁשּנבראּו הּנבראים ּבׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהחסד,
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ו.8)פי"א.7) צה, א'רכט 9)תהלים ע' נצבים אוה"ת ואילך. תתקלה ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה - לקמן בהבא

ואילך). א (לח, ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך. שא ע' תרל"ח ואילך. רמב ע' תרכ"ו סה"מ ואילך.

כו.10) א, ג.11)בראשית א).12)שם, (קכ, ע תיקון ב), (צ, נו תיקון ב), (פג, מז תיקון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙„B·Úa ÈeÏz ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL ÌÓeiwL ,‰Êa ¯e‡a‰Â¿«≈»∆∆ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ»«¬«

,Ì„‡‰ הרוחנית שליחותו ואת נברא שבשבילו תפקידו את הממלא »»»
ÏÚBt B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì„‡‰L ומשפיעBÓÎe ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa ∆»»»«¿≈¬»≈¿»«ƒ¿»ƒ¿

‰¯zÎ‰‰ ÔÈÚaהעולם על למלך הקדושֿברוךֿהוא L‡¯aLשל ¿ƒ¿«««¿»»∆¿…
‰M‰ הבריאה בהתחלת הראשון, «»»

בשנה  שנה מידי השנה בראש (וכן

שמובא È‡„k˙‡מחדש) כפי ƒ¿ƒ»
'¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ù'a7 ¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆

Ì„‡ ¯Ó‡ B˙‡È¯a ÌBÈaL∆¿¿ƒ»»«»»
ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL B‡Ba"ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»

‰Î¯·ברך ‰ÈÂ'נכרע ÈÙÏ ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»
"eNBÚ8ÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , ≈¿«¿≈∆»«

הראשון  ‰ÌÈ‡¯·pאדם ÏkL∆»«ƒ¿»ƒ
הבריאה  ימי ששת בכל שנבראו

‰"aw‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ e¯ÈzÎÈ«¿ƒ¬≈∆∆«»»
כך  זה, לעניין שהוא וכשם למלך,

השפעה  לה יש האדם עבודת כללות

הנבראים. כללות על «≈¿ÔÂÈÎÂופעולה
ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL ÌÓeiwL∆ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÈeÏz י על די כי »«¬«»»»
שלשמה  לתכלית מגיעים הם עבודתו

B¯a‡נבראו, ÌBÈ ‡¯˜ ÔÎÏ»≈ƒ¿»¿
˙lÁz" ÌLa ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒ¿≈¿ƒ«

."EÈNÚÓ«¬∆
‡Ùeb ‡‰ ,ÌÓ‡ עצמו זה את »¿»»»

Ì„‡‰ ÏBÎÈ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈»»»»
כדי  הדרוש הכוח את לו יש ומאין

Û‡c ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa ÏBÚÙÏƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ¿«
,ÌÈ‡¯·paL ¯Á·en‰ ‡e‰L∆«¿»∆«ƒ¿»ƒ
לאף  שאין ויתרונות מעלות לו ויש

מהנבראים, Ê‰אחד ÔÈ‡ עצם ≈∆
המובחר  הוא שהאדם העובדה

ÏÎeiLשבנבראים ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆«
?ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎa ÏBÚÙÏƒ¿¿»«ƒ¿»ƒ

‡e‰ Ì„‡‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»»»
גם אלא הנבראים בחיר רק «ÏeÏkלא

ÌLiL ÌÈÈÚ‰ ÏkÓƒ»»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
(Ôn˜Ï„k) ÌÈ‡¯·pa בו שיש «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»

כולה, הבריאה BzÏÎÈaמעין ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿
האדם ÏÎaשל ÏBÚÙÏƒ¿¿»

CÈLÓ‰Ï ,eÈ‰ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ«¿¿«¿ƒ

ÈÈÊ ÔÈ‡ ÔÚ‚ÈÈ¯aÈÈ¯‡) Ì‰a ÔzÈÏÂ בתוכם ולהחדיר ‡˙להביא ( ¿ƒ≈»∆««ƒ¿¿≈¿∆ƒ≈∆
,Ba LiL ÌÈÈÚ‰.להלן שיתבאר כפי »ƒ¿»ƒ∆≈

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚9‰pzLpL Úe„È באופן והבדל שינוי יש ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»«∆ƒ¿«»
˙‡È¯·aL ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk ˙‡È¯aÓ Ì„‡‰ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»ƒ¿ƒ«»¿»«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«
‰NÚ" ¯Ó‡ Ì„‡‰»»»∆¡««¬∆

"Ì„‡10ÔBLÏ "‰NÚ" , »»«¬∆¿
È‰È" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…∆¡«¿ƒ
ÌBia ·e˙kL BÓk ,"Ì„‡»»¿∆»«

ÔBL‡¯‰לבריאה"¯B‡ È‰È"11, »ƒ¿ƒ
ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa e‡¯·pL∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈¿≈ƒ

,'Â ÌBÈa Ìb ÏÏBk) השישי היום ≈«¿
‡„Ìלבריאה ‡B¯a ÌBÈ¿»»

(ÔBL‡¯‰ של אמירה היתה שבכולם »ƒ
לגבי  ורק שייבראו, הקדושֿברוךֿהוא

לשון  "נעשה", נאמר האדם בריאת

a'˙˜רבים. ¯‡·Óe'¯‰Ê Èe12, ¿…»¿ƒ≈…«
¯Ó‡ Ì„‡‰ ˙‡È¯·aL∆ƒ¿ƒ«»»»∆¡«
ÈÙÏ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "‰NÚ"«¬∆¿«ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL∆¿ƒ«»»»»¿»«¿≈

,˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ïk כוחות עשרה »∆∆«¿ƒ
העליונות  ה'ספירות' שהם אלוקיים

פועל  הקדושֿברוךֿהוא באמצעותם

בעולמות ומתגלה »Œ‰Óונמשך
ÏkL ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿»«ƒ¿»ƒ∆»
‰ÈÁaÓ ‡¯· Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰‚¯„Óe,הספירות מבין אחת «¿≈»
BÓkמדריגה ,„·Ïa ˙ÈË¯t¿»ƒƒ¿«¿

ÔÓ ¯B‡‰ ˙‡È¯aספירת„ÒÁ‰ ¿ƒ«»ƒ«∆∆
והשפעה, נתינה התגלות, שענינה

ÔBL‡¯ ÌBÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓc נברא שבו ¿«¬≈¿≈ƒ

‰ÒÁ„,האור  ˙ÈÁaÓ ‡e‰ יום ƒ¿ƒ««∆∆
החסד  מידת בעולם ופעלה האירה שבו

ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
ÈÓÈ ˙LL ÏÎa e‡¯·pL∆ƒ¿¿¿»≈∆¿≈

˙ÈL‡¯a ונובעים באים שכולם ¿≈ƒ
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ז z`fd devnd ik

ּבּמרּכבה  הּנבראים ּבׁשרׁש ּגם הּוא ׁשּכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלהֹוסיף,

ׁשֹור  ּופני הּימין אל אריה ׁשּפני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה,

הּכּסא'13מהּׂשמאל  ׁשעל 'האדם מהּֿׁשאיןּֿכן , ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּוׂשמאל  ּדימין הּמדרגֹות מחילּוקי למעלה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹהּוא

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו למּטה, ּגם נמׁש ּומּזה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָכּו'.

הּמׁשניֹות  לפירּוׁש הּנבראים 14(ּבהקּדמתֹו ׁשּכל ( ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

אבל  ּפעלים, ּב' אֹו ּבלבד אחד ּפֹועל להם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָיׁש

ׁשהאדם  וכיון כּו'. רּבים מעׂשים יעׂשה ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאדם

מּכל  ּכלּול הּוא לכן הּספירֹות, עׂשר מּכל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָנברא

זה  ּומ ּׁשּום ההׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַהּמדרגֹות

ּבכּולם. לפעֹול ְְְִִָָּביכלּתֹו

‰p‰Â ׁשּלכן) הּספירֹות עׂשר מּכל האדם ּבריאת ¿ƒ≈ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּבסדר  הּמדרגֹות מּכל ּכלּול ְְִֵֵֶֶַַָָהּוא

להיֹות  ׁשּתּוכל ּבׁשביל היא ְְְְְִִִִִֶַַהׁשּתלׁשלּות)

ּבריאת  ּתכלית ׁשּזֹוהי ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְֲִִִִֶַַָָָהעבֹודה

ּכמאמר  קֹוני,15האדם, את לׁשּמׁש נבראתי אני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמצֹות, קּיּום עלֿידי 16ּדהינּו ְְְְְִִֵֶַַַָ

רמ"ח  זֹו - לעבדּה ּולׁשמר ּה, לעבדּה גֹו' ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָוּיּניחהּו

 ֿ לא מצֹות ׁשס"ה זֹו - ּולׁשמרּה ְְְְֲִִֵָָָָֹמצֹותֿעׂשה,

ידּוע 17תעׂשה  ּדהּנה ּבזה, והענין אחד 18. ׁשּכל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּתֹורה  מצֹות ּתרי"ג ּכל לקּים צרי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

הּקדׁש' ּב'אּגרת אי19(ּכּמּובא ולכאֹורה, .( ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּתרי"ג  ּכל לקּים ּתּוכל ּפרטית נפׁש ׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר

מּזה, זה ׁשֹונים  ענינים היֹותם עם ְְֱִִִִִִֶֶַָָהמצֹות,

עץ  ּב'ּפרי ּכמבאר הּספירֹות, עׂשר ּבכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹּותלּוים

מצוה  ׁשּכל  להאריז"ל הּכּונֹות' ּוב'ספר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיים'

ּבבחינת  ׁשהן מצֹות יׁש ּפרטית, ּבספירה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָּתלּויה

יׁש ּוכמֹוֿכן הרצֹון, ּבבחינת ׁשהן ויׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהּתענּוג

ּדאּמא', ּוב'מֹוחין ּדאּבא' ּב'מֹוחין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַָָמצֹות
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י.13) א, להסתפק.14)יחזקאל ראה אח"כ קידושין.15)ד"ה סוף וברייתא טו.16)משנה ב, תיב"ע 17)בראשית ראה

ב). (פח, תנ"ה א). (סב, תכ"א תקו"ז ב. קסה, ח"ב א. כז, זח"א הקדמה 18)עה"פ. הגלגולים שער פ"ד. הגלגולים ספר

ס"ד. פ"א לאדה"ז ת"ת הל' טז. רסכ"ט.19)יא. סוסי"ט. סוס"ז.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  (ורק מסויים יום באותו ופעלה שהאירה המיוחדת הפרטית מהמידה

הספירות). עשר מכל L¯Laנברא Ìb ‡e‰ ÔkL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆≈«¿…∆
ÌÈ‡¯·p‰ שהוא כפי באלוקות ‰BÈÏÚ‰,למעלה ‰·k¯na שם שגם «ƒ¿»ƒ«∆¿»»»∆¿»

הנבראים  שאר כל בריאת לאופן האדם בריאת אופן בין זה להבדל ביטוי יש

‰È¯‡ ÈtL שבמרכבהÏ‡ ∆¿≈«¿≈∆
ÔÈÓi‰ מידת ימין, מצד נמשכים «»ƒ

"חסד  – אליהו' ב'פתח (כנאמר החסד

ימינא") BL¯דרועא ÈÙe שבמרכבה ¿≈
Ï‡ÓO‰Ó13,שמאל מצד נמשכים ≈«¿…

'גבורא  שם (כנאמר הגבורה מידת

ו'פני  אריה' ו'פני שמאלא'), דרועא

ומקור  שורש הם במרכבה שור'

למטה  השונים ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלנבראים
'‡qk‰ ÏÚL Ì„‡‰' Ôk שמשם ≈»»»∆««ƒ≈

האדם  שורש ‰e‡שלמטה הוא
˙B‚¯„n‰ È˜eÏÈÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ≈««¿≈
‰fÓe .'eÎ Ï‡ÓNe ÔÈÓÈc¿»ƒ¿…ƒ∆

,‰hÓÏ Ìb CLÓ כפי בנבראים ƒ¿»«¿«»
הזה  בעולם kL˙·שהם BÓk¿∆»«

Le¯ÈÙÏ B˙Óc˜‰a) Ì"aÓ¯‰»«¿«¿«¿»»¿≈
˙BÈLn‰14ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL ( «ƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ

ÏÚBt Ì‰Ï LÈ פעולה„Á‡ ≈»∆«∆»
Ï·‡ ,ÌÈÏÚt 'a B‡ „·Ïaƒ¿«¿»ƒ¬»
ÌÈa¯ ÌÈNÚÓ ‰NÚÈ Ì„‡‰»»»«¬∆«¬ƒ«ƒ

'eÎ כל כי הוא לכך הפנימי והטעם

באלקות  אחד מענין נבראו הנבראים

כל  רבים, אלקיים מכוחות נברא והאדם

הספירות. Ì„‡‰Lעשר ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»
,˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ ÏkÓ ‡¯·ƒ¿»ƒ»∆∆«¿ƒ

ÏeÏk ‡e‰ ÔÎÏ הרוחנית בנפשו »≈»
¯„ÒaL ˙B‚¯„n‰ ÏkÓƒ»««¿≈∆¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האור האלוקי של «ƒ¿«¿¿
בצורה  למטה מלמעלה ונמשך היורד

לדרגה, מדרגה Ê‰הדרגתית ÌeMÓeƒ∆
BzÏÎÈa האדם ÏBÚÙÏשל ƒ»¿ƒ¿
ÌÏeÎa יש ועבודתו ולמעשיו ¿»

הנבראים. כל על השפעה

¯NÚ ÏkÓ Ì„‡‰ ˙‡È¯a ‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«»»»ƒ»∆∆
ÏeÏk ‡e‰ ÔÎlL) ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ∆»≈»
¯„ÒaL ˙B‚¯„n‰ ÏkÓƒ»««¿≈∆¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ לעיל BÈ‰Ï˙כמבואר ÏÎezL ÏÈ·La ‡È‰ ( ƒ¿«¿¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿

˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Ú‰,האדם ידי È¯a‡˙על ˙ÈÏÎz È‰BfL »¬»¿»ƒ¿∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
,Ì„‡‰ התורה בלימוד שיעסוק כדי היא האדם בריאת של והמטרה הכוונה »»»

המצוות  ז"לÓ‡Ók15¯וקיום È˙‡¯·חכמינו È‡ כדי˙‡ LnLÏ ¿«¬«¬ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆
,ÈB˜,הקדושֿברוך ֿהוא BÓkהוא ,˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ eÈ‰c ƒ¿«¿«¿≈ƒ«ƒ¿¿

·e˙kL16 עם מיד הראשון באדם ∆»
‚B'בריאתו  e‰ÁÈpiÂ ֿ הקדושֿברוך ««ƒ≈

במטרה הוא  עדן בגן האדם את הניח

,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ חכמינו ופירשו ¿»¿»¿»¿»
Œ˙BˆÓז"ל  Á"Ó¯ BÊ - d„·ÚÏ¿»¿»««ƒ¿

‰"ÒL BÊ - d¯ÓLÏe ,‰NÚ¬≈¿»¿»»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ17. ƒ¿…«¬∆

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â18 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
האריז"ל ‡Á„בכתבי ÏkL∆»∆»

Ïk Ìi˜Ï CÈ¯ˆ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»ƒ¿«≈»
‡·enk) ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ‚"È¯z«¿«ƒ¿«»«»

'L„w‰ ˙¯b‡'a19 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
חייו )התניא  בימי קיים אדם אם ולכן

עליו  מהמצוות חלק רק הזה בעולם

לקיים  כדי נוספת פעם ב'גלגול' לבוא

המצוות. שאר ‡CÈאת ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
¯LÙ‡יתכן LÙאיך ÏkL ∆¿»∆»∆∆

‚"È¯z Ïk Ìi˜Ï ÏÎez ˙ÈË¯t¿»ƒ«¿«≈»«¿«
Ì˙BÈ‰ ÌÚ ,˙BˆÓ‰ למרות «ƒ¿ƒ¡»

הן  Ê‰שהמצוות ÌÈBL ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ∆
¯NÚ ÏÎa ÌÈeÏ˙e ,‰fÓƒ∆¿ƒ¿»∆∆

,˙B¯ÈÙq‰ אחת בספירה רק ולא «¿ƒ
ıÚפרטית, È¯t'a ¯‡·Ók«¿…»¿¿ƒ≈

'˙Bek‰ ¯ÙÒ'·e 'ÌÈiÁ«ƒ¿≈∆««»
‰ÈeÏz ‰ÂˆÓ ÏkL Ï"ÊÈ¯‡‰Ï¿»¬ƒ«∆»ƒ¿»¿»

˙ÈË¯t ‰¯ÈÙÒa אחת ספירה ƒ¿ƒ»¿»ƒ
העליונות, מהספירות ≈LÈמסוימת

Ô‰L ˙BˆÓ ומקורן בשורשן ƒ¿∆≈
‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aשלמעלהLÈÂ ƒ¿ƒ«««¬¿≈

Ô‰Lומקורן ÈÁ·a˙בשורשן ∆≈ƒ¿ƒ«
ÔBˆ¯‰,העליוןLÈ ÔÎŒBÓÎe »»¿≈≈

'‡a‡c ÔÈÁBÓ'a Ô‰L ˙BˆÓƒ¿∆≈¿ƒ¿«»
והנקודה  המקור (שהיא החכמה ספירת

שהאב  כשם המוח, של הראשונית

הכללית) הנקודה את משפיע

,'‡n‡c ÔÈÁBÓ'·e הבינה ספירת ¿ƒ¿ƒ»
לפרטים  הראשונה הנקודה והתרחבות הסתעפות האם (שהיא שאצל כשם ,
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g"kyz'dח ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּב'תקּוני  איתא ּוכמֹוֿכן הּמּדֹות. ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֵַַָוכן

ּכעּנבי 20זהר' הוי' ּבׁשם ּתלּויֹות הּמצֹות ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ּבאׁשּכֹול), הּתלּויים (ּכענבים ּבאתּכלא ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּדתליא

ׁשל  ּבקּוצֹו (וכן יּו"ד ּבאֹות הּתלּויֹות מצֹות ְְְְִֵֵֶַָיׁש

ראׁשֹונה, ה"א ּבאֹות הּתלּויֹות מצֹות ויׁש ְְְְִִֵֵַָיּו"ד),

ואםּֿכן, אחרֹונה. ה"א ּובאֹות וא"ו ּבאֹות ְְְֲִֵֵֵַָָָוכן

ּבבחינת  למעלה הּנׁשמה ּבהיֹות ְְְְְְִִִִַַַָָָָָּבׁשלמא

היא" האצילּות 21"טהֹורה ּבעֹולם עֹולם 22, , ְְֲִִָָָָ

כּו',23האחדּות  ספירֹות לעׂשר ׁשּיכּות לּה יׁש , ְְְִֵֶֶַַָָָ

"ּבראתּה ּבבחינת ירידתּה לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּונפחּתּה" ֿ 21יצרּתּה ּבריאהֿיצירה עֹולמֹות ּבג' , ְְְְְְְִִַַָָָָָ

הּפירּוד 22עׂשּיה  עֹולם ּבּנפׁש24, ׁשּמתלּבׁשת ועד , ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

מצֹות  לקּים ּבׁשביל ּגׁשמי ּובגּוף ְְְְְֲִִִִִֵַַַַהּבהמית

נאמר  זה ׁשּמּׁשּום הּוא, הענין א ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָּבגׁשמּיּות.

הינּו, רּבים, לׁשֹון אדם" "נעׂשה האדם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָּבבריאת

מהם, וכלּול הּספירֹות עׂשר ּכל עלֿידי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנברא

ּכל  לקּים האדם ּבכח  יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדי

כּו'. הּספירֹות עׂשר עם הּקׁשּורֹות הּמצֹות ְְְְִִִֶֶַַַַַּתרי"ג

קּיּו ׁשעלֿידי זאת, יּוכל ועֹוד למּטה הּמצֹות ם ְְְְִִֵֶַַַַָֹ

האֹורֹות  המׁשכת להיֹות ּבּספירֹות לפעֹול ְְְְִִִַַַָָָָָהאדם

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּבעֹולמֹות רק ולא ְְְְֲִִִִֵַָָָָָֹּבכלים,

נעׂשה  האדם עבֹודת ׁשעלֿידי זאת, עֹוד ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּבאצילּות  ּגם אֹורֹות הּוא 25ּתֹוספת לזה והּכח . ְְֲִֶֶֶַַַָֹ

להעׂשר  הּציּוּוי ׁשּזהּו אדם", "נעׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמהּמאמר

"נעׂשה  ׁשהאֹומר לפי אדם", "נעׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָספירֹות

יכֹול  (ׁשּלכן ספירֹות מהעׂשר למעלה הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָאדם"

ּגם  למעלה ׁשהּוא מּזה, ויתרה עליהם), ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלצּוֹות

אדם" "נעׂשה ׁשהּמאמר ּדכיון הּכתר, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּבחינת
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א).20) (ב, נשמה".21)בהקדמה "אלקי ובכ"מ.22)ברכת א. כז, ראה פ' לקו"ת במקומו. האריז"ל לקוטי 23)סידור ראה

ובכ"מ. בתחילתו. שבת מסכת להאריז"ל ובכ"מ.24)הש"ס להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער חיים עץ ראה

א.25) קנה, קו"א תניא טז. סימן יא דרוש ומ"ד) מ"ן (שער לט שער שם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרטים) ופרטי לפרטים מתפתח והמקור ÔÎÂהעובר שהשורש מצוות יש ¿≈

הוא  ‰Bcn˙.שלהם ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««ƒ
‡˙È‡ ÔÎŒBÓÎe מובא'¯‰Ê Èe˜˙'a20˙BÈeÏz ˙Bˆn‰ ÏkL ¿≈ƒ»¿ƒ≈…«∆»«ƒ¿¿

ÌÈÈeÏz‰ ÌÈ·Úk) ‡Ïk˙‡a ‡ÈÏ˙c È·pÚk 'ÈÂ‰ ÌLa¿≈¬»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»»«¬»ƒ«¿ƒ
˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ LÈ ,(ÏBkL‡a¿∆¿≈ƒ¿«¿

ÔÎÂ) „"eÈ ˙B‡a מצוות יש »¿≈
LÈÂהתלויות  ,(„"eÈ ÏL Bˆe˜a¿∆¿≈

‡"‰ ˙B‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓƒ¿«¿¿≈
Â"‡Â ˙B‡a ÔÎÂ ,‰BL‡ƒ̄»¿≈»»

‰B¯Á‡ ‡"‰ ˙B‡·e זה וכל ¿≈«¬»
משורש  נמשכת מצוה שכל משום

למעלה. מסוים פרטי ŒÌ‡Â¿ƒומקור
‡ÓÏLa ,Ôk מובן זה דבר כלומר, ≈ƒ¿»»

ÏÚÓÏ‰ומתקבל  ‰ÓLp‰ ˙BÈ‰aƒ¿«¿»»¿«¿»
"‡È‰ ‰¯B‰Ë" ˙ÈÁ·a21, ƒ¿ƒ«¿»ƒ

שהיא  כפי הנשמה «¿ÌÏBÚaהיינו
˙eÏÈˆ‡‰22, מבין ארבעת העליון »¬ƒ

(אצילות, הכללים הרוחניים העולמות

עשיה) יצירה, «ÌÏBÚבריאה,
˙e„Á‡‰23 בטלות הספירות כל בו »«¿

אחרת  מציאות ואין לאלקות לגמרי

עולם  שהוא כך עצמה, האלקות מלבד

dÏהאחדות, LÈ שהיא כפי לנשמה ≈»
האצילות  NÚÏ¯בעולם ˙eÎiL«»¿∆∆

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ«∆≈≈
d˙„È¯È È¯Á‡Ï הנשמה של ¿«¬≈¿ƒ»»

בבחינת  היא שם האצילות מעולם

ירדה  והיא היא" להיות "טהורה

dz¯ˆÈ d˙‡¯a" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»»¿«¿»
"dzÁÙe21˙BÓÏBÚ '‚a , ¿«¿»¿»

מעולם  עולמות שלמטה הם האצילות

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a22ÌÏBÚ , ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»
¯Èt‰„e24 מציאות יש כי מאלוקות «≈

הביטול  בהם ניכר שלא נבראים של

בפני  כמציאות נראים והם לאלוקות

למטה ÚÂ„עצמה, הנשמה לירידת ¿«
הגשמי  הזה באופן לעולם

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙LaÏ˙nL∆ƒ¿«∆∆«∆∆««¬ƒ
Ìi˜Ï ÏÈ·La ÈÓLb Ûe‚·e¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

˙eiÓL‚a ˙BˆÓ לקיים הנשמה של בכוחה יש איך לשאלה, מקום ויש ƒ¿¿«¿ƒ
שירדה  לאחר כך.מצוות Ó‡¯כל ‰Ê ÌeMnL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ∆∆¡«

‡¯·pL ,eÈ‰ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "Ì„‡ ‰NÚ" Ì„‡‰ ˙‡È¯·aƒ¿ƒ«»»»«¬∆»»¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

,Ì‰Ó ÏeÏÎÂ ˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ïk È„ÈŒÏÚ והמדריגות כל הבחינות «¿≈»∆∆«¿ƒ¿»≈∆
באדם  ישנם הנבראים באים ÁÎaשמהן ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k¿≈∆«¿≈∆ƒ¿∆¿…«

¯NÚ ÌÚ ˙B¯eLw‰ ˙Bˆn‰ ‚"È¯z Ïk Ìi˜Ï Ì„‡‰»»»¿«≈»«¿««ƒ¿«¿ƒ∆∆
.'eÎ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒ

Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«¿≈ƒ
Ì„‡‰ ÏÎeÈ ‰hÓÏ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«»«»»»

˙B¯ÈÙqa ÏBÚÙÏ העליונות ƒ¿«¿ƒ
˙B¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«»

,ÌÈÏÎa,וחסידות בקבלה כמבואר ¿≈ƒ
האלוקי  האור והתגלות המשכת אופן

ידי  על הוא הספירות עשר באמצעות

והתפשטות  והתגלות (הארה 'אורות'

ומתגלים  המאירים אלוקי) אור של

ב'כלים' התלבשות ידי על בפועל

התגלות  את ומגבילים המודדים

קיום  ידי ועל ה'אורות', והתפשטות

העולם  עניני (עם למטה המצות

שהאורות  פועלים מהספירות) שנמשכו

בכלים  ויומשכו יבואו ¯˜אכן ‡ÏÂ¿…«
בכלים  האורות המשכת שפועלים

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»
ŒÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,‰iNÚ¬ƒ»∆»…∆«
‰NÚ Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È¿≈¬«»»»«¬∆

˙eÏÈˆ‡a Ìb ˙B¯B‡ ˙ÙÒBz25 ∆∆«»¬ƒ
והעובדה שהוא  יותר, עליון עולם

משפיעים  למטה האדם שמעשי

וחידוש  פלא יותר היא בו ופועלים

שלמעשי פעולה מהעובדה יש האדם

האלוקות  המשכת על והשפעה

ועשיה. יצירה בריאה, בעולמות

‰ÊÏ Ák‰Â לאדם שניתן הכוח ¿«…«¿∆
על  והשפעה פעולה תהיה שלמעשיו

עליונים  אורות והתגלות המשכת

האצילות, Ó‡n‰Ó¯בעולם ‡e‰≈««¬»
e‰fLהאלוקי  ,"Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»∆∆

ÈeeÈv‰ הקדושֿברוךֿהוא מאת «ƒ
‰NÚ" ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Ï¿»∆∆¿ƒ«¬∆

¯ÓB‡‰L ÈÙÏ ,"Ì„‡ הבחינה »»¿ƒ∆»≈
שהיא  העליונה האלוקית והמדריגה

הציווי  B¯ÈÙÒ˙מקור ¯NÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»¿«¿»≈»∆∆¿ƒ
Ì‰ÈÏÚ ˙BeˆÏ ÏBÎÈ ÔÎlL) נעלה הציווי את שהאומר בפשטות כמובן ∆»≈»¿«¬≈∆

הציווי  את שמקבל ÈÁaÓ˙ממי Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,(ƒ≈»ƒ∆∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«
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ט z`fd devnd ik

הּמצֹות  ּגם הּמצֹות, ּכל לקּיּום הּכח ְְְִִִַַַַַָֹהּוא

הּכתר  ּבחינת ׁשהּוא יּו"ד, ׁשל ּבקּוצֹו ְְְִֶֶֶֶַַַהּתלּויֹות

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת ּבהכרח 26(ּכמבאר הרי ,( ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּגם  למעלה הּוא אדם" "נעׂשה ׁשהאֹומר ְְֲֵֶֶַַַַָָָָלֹומר

הּכתר. ְִִֶֶַַמּבחינת

הּמצוה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּכי  ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ְִִֶַַָָָ

הּיֹום  מצ ּו אנכי אׁשר ְְֲִֶַַַָֹֹהּזאת

והענין  היא. רחקה ולא מּמ היא נפלאת ְְְְְְִִִִִֵָָָֹֹֹלא

ּבפׁשטּות  קאי הּזאת" "הּמצוה ּׁשּכתּוב מה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹּבזה,

רׁש"י  ּכפירּוׁש הּמצֹות, ּכללּות זה 27על ועל , ְְְְִִֵֶַַַַָ

וה'נתינת  ׁשהּציּוּוי הּיֹום, מצּו אנכי אׁשר ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָֹנאמר

אנכי  "אנכי", מּבחינת הּוא הּמצֹות קּיּום על ְְִִִִִִַַַַָָֹֹֹּכח'

ׁשאנכי  הּמצֹות 28מי קּיּום על הּוא והּציּוּוי , ְְִִִִִֶַַַָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּדוקא, הּיֹום 29"הּיֹום" ְְֲֵַַַַַַַָ

'אֹור 30לעׂשֹותם  מאיר ׁשּבֹו הּמעׂשה, ּבעֹולם , ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

לבּוׁש יביאּו ּבדּבּורֿהּמתחיל (ּכמבאר ְְְְִִִֵַַַַָָֹהּסֹובב'

ה 31מלכּות  ּבֹו לפעֹול יכֹולים ולכן המׁשכה ), ְְְְְִִֵַַַָָָ

הּפרּוׁש לפי ּגם הּוא וכן הּמצֹות. קּיּום ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַׁשעלֿידי

מצות  על ׁשּקאי גֹו' הּזאת הּמצוה ּכי ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּכתּוב

הּתׁשּובה 32הּתׁשּובה  ּדמצות מהּׁשּיכּות [ּולהעיר ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ

ּבכל  עילּוי נפעל ׁשעלֿידּה ּכיון הּמצֹות, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָלכללּות

ּכּידּוע  ז"ל 33הּמצֹות, חכמינּו לׁשֹון 34ּבפרּוׁש ְְְֲִֵֵַַַַָָ

- הּתׁשּובה ׁשעלֿידי טֹובים, ּומעׂשים ְְְֲִִֵֶַַַָָּתׁשּובה

 ֿ ׁשאףֿעל והינּו, טֹובים, מעׂשים הּמצֹות ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַנעׂשים

ּתֹורה, עלּֿפי מעׂשים הם הּתׁשּובה לּולי ׁשּגם ְֲִִִֵֵֶַַַַָָּפי

ורק  עדין, טֹובים מעׂשים אינם ְֲֲִִִִֵַַַָָָמּכלֿמקֹום

ולכן  טֹובים. מעׂשים נעׂשים הּתׁשּובה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָעלֿידי
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ב).26) (צד, 27.24)פ"ד הערה 112 ע' חי"ד לקו"ש גם וראה יד. שם, פירש"י מה,28)ראה (נצבים) פרשתנו לקו"ת ראה

א.29)ג. ג, ע"ז א. כב, ואתחנן.30)עירובין ואילך.31)ס"פ ב צ, אסתר מגילת עה"פ.32)תו"א לקו"ת 33)רמב"ן ראה

ג. יז, שה"ש א. פה, שמע"צ א. פב, מי"ז.34)מטות פ"ד אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,¯˙k‰ שהכתר (כשם הספירות מעשר שלמעלה עליון' 'כתר בחינת «∆∆

במוחין, היא הספירות והתחלת המוחין. ענין מהראש, למעלה הוא בפשטות

ודעת  בינה ‰Ákחכמה, ‡e‰ "Ì„‡ ‰NÚ" ¯Ó‡n‰L ÔÂÈÎc (¿≈»∆««¬»«¬∆»»«…«
,„"eÈ ÏL Bˆe˜a ˙BÈeÏz‰ ˙Bˆn‰ Ìb ,˙Bˆn‰ Ïk Ìei˜Ï¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿«¿¿∆

¯‡·Ók) ¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««∆∆«¿…»
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a26 שבספר ¿ƒ∆∆«¿»

רמוזות  הספירות עשר כיצד התניא

יו"ד  הוי': שם של האותיות בארבעת

וא"ו  בינה, – ראשונה ה"א חכמה, –

מלכות, – אחרונה ה"א מידות, –

למה  רומז יו"ד' של 'קוצו ואילו

מעשר  למעלה הוי', משם שלמעלה

עליון  כתר בחינת ‰¯Èהספירות, ,(¬≈
¯ÓB‡‰L ¯ÓBÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««∆»≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»¿«¿»

¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ Ìb שבריאת וכיון «ƒ¿ƒ««∆∆
 ֿ כל נעלה ומקור משורש היא האדם

ועבודתו  שמעשיו הכוח את בו יש כך,

הבריאה. כל על ישפיעו

‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆»«
·e˙kM המאמר את הפותח בפסוק ∆»

ÈÎ‡ ¯L‡ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èkƒ«ƒ¿»«…¬∆»…ƒ
‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ¿«¿«…ƒ¿≈ƒ
ÔÈÚ‰Â .‡È‰ ‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓƒ¿¿…¿…»ƒ¿»ƒ¿»
‰Âˆn‰" ·e˙kM ‰Ó ,‰Êa»∆«∆»«ƒ¿»

È‡˜ "˙‡f‰ מכוון˙eËLÙa «…»≈¿«¿
k ,˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ÏÚLe¯ÈÙ «¿»«ƒ¿¿≈

È"L¯27¯L‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ , «ƒ¿«∆∆¡«¬∆
ÈeeÈv‰L ,ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«¿«∆«ƒ

'Ák ˙È˙'‰Â לאדם שיש ¿«¿ƒ«…«
‰e‡מלמעלה  ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«ƒ¿

ÈÓ ÈÎ‡ ,"ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ»…ƒƒ
ÈÎ‡L28, הקדושֿברוךֿהוא היינו ∆»…ƒ

וכינוי  שם מכל שלמעלה בעצמו

˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ ‡e‰ ÈeeÈv‰Â¿«ƒ«ƒ«ƒ¿
,‡˜Âc "ÌBi‰" היא והכוונה ««¿»

הזה  בעולם למטה המצוות לקיום

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók29ÌBi‰ ¿«¬««≈««
Ì˙BNÚÏ30BaL ,‰NÚn‰ ÌÏBÚa הזה , בעולם È‡Ó¯דווקא «¬»¿»««¬∆∆≈ƒ

'··Bq‰ ¯B‡' בכל המאיר גבול בלי אור עלמין', כל ה'סובב האלוקי האור «≈
בשווה  ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהעולמות ¯‡·Ók) בפסוק הפותח במאמר «¿…»¿ƒ««¿ƒ

˙eÎÏÓ Le·Ï e‡È·È31 כיצד מבואר שם הזקן, לרבנו אור' 'תורה בספר »ƒ¿«¿
בדברים  בגלוי מאיר הוא וכיצד הזה בעולם גם מאיר עלמין' כל ה'סובב האור

טובים  ומעשים "תשובה לשונו: וזה המצוות, את מקיימים שבהם הגשמיים

המעשים  כל לא רק עלמין'... כל ה'סובב ברוךֿהוא איןֿסוף אור המשכת היא

הם  דווקא טובים מעשים רק שווים

שהם  המצוות בהם שנעשה דברים

ברוךֿהוא  ברוךֿהוא העליון רצון

תפלין  של וקלף צמר של ציצית להיות

ברוךֿהוא  איןֿסוף אור מאיר ובהם

בלי  ממש בגלוי עלמין' כל ה'סובב

מהֿשאיןֿכן  ולבוש. פנים הסתר שום

המה... לה' לא אשר המעשים כל  שאר

המכסה  פנים והסתר לבוש שם יש

ליש  ונראים וקדושתו ה' אור ומסתיר

מהֿשאיןֿכן  עצמם. בפני נפרד ודבר

שהם  המצות בהם הנעשים דברים

ה' לאור בטלים הם הרי יתברך רצונו

בהם  מתגלה סוף אין ואור וקדושתו

שהן  הגם ולבוש. פנים הסתר בלי

גשמיים..." בדברים ÔÎÏÂמלובשים ,(¿»≈
‰ÎLÓ‰‰ Ba ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒƒ¿««¿»»

.˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿
Le¯t‰ ÈÙÏ Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ«≈
'B‚ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk ·e˙ka«»ƒ«ƒ¿»«…

È‡wLבמיוחד ÂˆÓ˙שמכוון ÏÚ ∆»≈«ƒ¿«
‰·eLz‰32¯ÈÚ‰Ïe] «¿»¿»ƒ

‰·eLz‰ ˙ÂˆÓc ˙eÎiM‰Ó≈««»¿ƒ¿««¿»
ŒÏÚL ÔÂÈk ,˙Bˆn‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»«ƒ¿≈»∆«
,˙Bˆn‰ ÏÎa ÈeÏÈÚ ÏÚÙ d„È»»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿

Úe„ik33eÈÓÎÁ ÔBLÏ Le¯Ùa «»«¿≈¿¬»≈
Ï"Ê34ÌÈNÚÓe ‰·eLz «¿»«¬ƒ

,ÌÈ·BË להקדים צריך היה שלכאורה ƒ
עניין  לפני הטובים המעשים עניין את

אלא  ועוון חטא על שהיא התשובה

ÌÈNÚ - ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»«¬ƒ
,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬ƒƒ
ÈÏeÏ ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆«≈
ÈtŒÏÚ ÌÈNÚÓ Ì‰ ‰·eLz‰«¿»≈«¬ƒ«ƒ
È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,ÔÈ„Ú ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ÌÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰¯Bz»ƒ»»≈»«¬ƒƒ¬«ƒ¿««¿≈

ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ ÌÈNÚ ‰·eLz‰ נוספים במאמרים שמובא וכפי «¿»«¬ƒ«¬ƒƒ
ו'מאירים'. ל'טובים' המעשים את עושה שהתשובה
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g"kyz'dי ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּבּצּדיקים, ּגם הּתׁשּובה ענין להיֹות וצרי ְְְְִִִִִַַַַַַָָָׁשּי

כּו'], עֹונֹות על הּתׁשּובה ענין ׁשּי לא ְְְֲִֶֶַַַַָָָֹׁשאצלם

הּתׁשּובה  ענין על ּכח' וה'נתינת הּציּוּוי ּגם ְְְְִִִִַַַַַַַַָֹּכי

ויתרה  ,(מצּו אנכי (אׁשר "אנכי" מּבחינת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֹהּוא

ּפעמים  ׁשּתי נאמר הּתׁשּובה ּבענין ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּזה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מֹוחה 35"אנכי", הּוא אנכי אנכי ְִִִֶֶָָָָֹֹֹ

ּׁשּנאמר  מה עלּֿדר) הּוא 36ּפׁשעי אנכי אנכי ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

על  (הּציּווי מּמּתןּֿתֹורה  למעלה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָמנחמכם),

אחת  ּפעם "אנכי" נאמר ׁשּבֹו הּמצֹות) ,37ּכללּות ְְֱִִֶֶַַַַַַָָֹ

הּוא  ּתׁשּובה ּגּבי ׁשּנאמר "אנכי" ׁשּבחינת ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹוהינּו,

כּו' מּקיף ענין 38ּבבחינת ּגם ׁשּי ּוכמֹוֿכן . ְְְִִִִֵַַַַַָ

לעׂשֹותם  הּיֹום ּדוקא, הּמעׂשה ּבעֹולם ְְְֲֲֶַַַַַַָָָָהּתׁשּובה

הּזה  ּבעֹולם ּדוקא ּכי הּיֹום), מצּו אנכי ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ(אׁשר

ענין  להיֹות יכֹול כּו', הּברּור קֹודם ְְִִֵֶֶַַָׁשהּוא

חדא  ׁשּבׁשעּתא ּבאֹופן מן 39הּתׁשּובה מתהּפ ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

הּזה  ׁשּבעֹולם לפי והינּו כּו', הּקצה אל ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּקצה

על  הּסֹובבּֿכלֿעלמין אֹור המׁשכת ֿידי יׁשנּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

ּומצֹות  הּתֹורה .40קּיּום ְִִַָ

ÏÚÂ רחקה ולא מּמ היא נפלאת לא נאמר זה ¿«ְְְְֱִִִֵֶֶַָֹֹֹ

"נפלאת" ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֵֶָָָהיא.

.'ו'ארי 'עּתיק' הּבחינֹות ּב' על קאי ְְְִִִֵַַַַָָֹּו"רחקה"

ׁשּבחינת  ּכּידּוע 'עּתיק', ּבחינת על קאי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ"נפלאת"

מּצד  ׁשּזהּו עליֹון, ּפלא ּבׁשם נקרא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָ'עּתיק'

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן ,ׁשּבאיןֿער ֹו ּבאֹופן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָהריחּוק

ּו"רחקה" לגמרי. ונבּדל נעּתק להיֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ'עּתיק',

למעלה  היֹותֹו ׁשעם ,'ארי' ּבחינת על ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָקאי

אליהם, מקֹור עלּֿכל-ּפנים הּוא הרי ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמהעֹולמֹות,

ועלּֿדר .ׁשּבער ריחּוק ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַוהינּו,

ּׁשּכתּוב  רחֹוקה 41מה והיא אחּכמה אמרּתי ְְְְִִֶֶַַָָָָָ

'חכמה  ׁשהיא הּנעלמה החכמה על ּדקאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמּמּני,
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כה.35) מג, יב.36)ישעי' נא, ו.37)שם ה, ואתחנן ב. כ, ההנחה 38)יתרו מהמבואר ברשימת ולהעיר - קצת. חסר צויין:

עתיק. בחי' הוא התשובה במצות שנאמר שאנכי ,9 שבהערה סע"א.39)בדרושים קכט, שם 40)זח"א להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך. סע"ב עה, פינחס לקו"ת א). כג.41)(מ, ז, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CiL ÔÎÏÂיתכן,ÌÈ˜Ècva Ìb ‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ ¿»≈«»¿»ƒƒ¿ƒ¿««¿»«««ƒƒ

Èk ,['eÎ ˙BBÚ ÏÚ ‰·eLz‰ ÔÈÚ CiL ‡Ï ÌÏˆ‡L כללות כמו ∆∆¿»…«»ƒ¿««¿»«¬ƒ
‰e‡המצוות ‰·eLz‰ ÔÈÚ ÏÚ 'Ák ˙È˙'‰Â ÈeeÈv‰ Ìb««ƒ¿«¿ƒ«…««ƒ¿««¿»

) "ÈÎ‡" ˙ÈÁaÓ"הזאת המצווה "כי הפסוק בהמשך הכתוב כלשון ƒ¿ƒ«»…ƒ
‰¯˙ÈÂ ,(EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿ƒ≈»

,‰fÓ שייכות יש "אנכי" לעניין ƒ∆
המצוות  משאר יותר לתשובה, מיוחדת

¯Ó‡ ‰·eLz‰ ÔÈÚa È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿««¿»∆¡«
BÓk ,"ÈÎ‡" ÌÈÓÚt ÈzL¿≈¿»ƒ»…ƒ¿

·e˙kL35ישעיה ‡ÈÎבנבואת ∆»»…ƒ
‰ÁBÓ ‡e‰ ÈÎ‡ מוחקEÈÚLt »…ƒ∆¿»∆

¯Ó‡pM ‰Ó C¯cŒÏÚ)36ÈÎ‡ «∆∆«∆∆¡«»…ƒ
ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ בעניי ן שגם »…ƒ¿«∆¿∆

"אנכי"), פעמיים נאמר «¿»¿ÏÚÓÏ‰זה
) ‰¯BzŒÔznÓניתן ‰ÈÂeÈvשבו ƒ««»«ƒ

BaL (˙Bˆn‰ ˙eÏÏk ÏÚ«¿»«ƒ¿∆
˙Á‡ ÌÚt "ÈÎ‡" ¯Ó‡37, ∆¡«»…ƒ««««

ה' "אנכי הדברות, עשרת בתחילת

ÈÁaL˙אלוקיך..." ,eÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ«
‰·eLz Èab ¯Ó‡pL "ÈÎ‡"»…ƒ∆∆¡««≈¿»

'eÎ ÛÈwÓ ˙ÈÁ·a ‡e‰38. ƒ¿ƒ««ƒ
ÔÈÚ Ìb CiL ÔÎŒBÓÎe¿≈«»«ƒ¿«

‰·eLz‰ המצוות עניין כללות כמו «¿»
ÌBi‰ ,‡˜Âc ‰NÚn‰ ÌÏBÚa¿»««¬∆«¿»«

) Ì˙BNÚÏ זה בפסוק שנרמז כפי «¬»
‰ÌBi),עצמו  EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿«

‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚa ‡˜Âc Èkƒ«¿»»»«∆∆
,'eÎ ¯e¯a‰ Ì„B˜ והרע והטוב ∆«≈

יחד ÔÈÚמעורבים ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿«
‡zÚLaL ÔÙB‡a ‰·eLz‰«¿»¿∆∆¿«¿»

‡„Á39(אחד (וברגע אחת בשעה ¬»
‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ Ct‰˙Óƒ¿«≈ƒ«»∆∆«»∆

) 'eÎ עניין לכל יש הבא בעולם אבל

שם  ואין לו המיוחדת ההגדרה את

בחסידות  וכמבואר ורע, טוב תערובת

עירובי  אין שלמעלה זה שמטעם

עבודות  יש למלאכים ובחינות, דברים

מאהבה  העובד מיכאל ומחנה קבועות

ולכן  וכד', ליראה עבודתו מחליף לא

התשובה  עבודת להיות יכולה לא גם

למטה  רק אלא עדן בגן נשמות ידי על

הזה  ‡B¯בעולם ˙ÎLÓ‰ dLÈ ‰f‰ ÌÏBÚaL ÈÙÏ eÈ‰Â (¿«¿¿ƒ∆»»«∆∆¿»«¿»«
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··Bq‰40 והמשכה «≈»»¿ƒ«¿≈ƒ«»ƒ¿

לתשובה. כוח נתינת היא זו והארה

‰Ê ÏÚÂ ובמיוחד המצוות כללות שהיא הזאת" המצווה "כי מעלת על ¿«∆
על  הדברים והשפעת התשובה מצוות

בעולם האלוקות Ï‡המשכת ¯Ó‡∆¡«…
‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‡È‰ƒ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

"e "˙‡ÏÙ"È‡˜ "‰˜Á¯ ƒ¿≈¿…»»≈
‰BÈÁa˙מכוון  'a ÏÚ בחינת של ««¿ƒ
יומין''ÈzÚ˜'הכתר 'עתיק בחינת «ƒ

בחינת  וגילוי, מ'יום' ונבדל (שנעתק

הכתר) בחינת CÈ¯‡'Â'פנימיות ¿«ƒ
הארה  ארוכות, (פנים אנפין' 'אריך

הכתר). חיצוניות בחינת בריבוי,

"˙‡ÏÙ"פלא מכוון ˜‡Èמלשון ƒ¿≈»≈
Úe„ik ,'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ«»«
ÌLa ‡¯˜ '˜ÈzÚ' ˙ÈÁaL∆¿ƒ««ƒƒ¿»¿≈
„vÓ e‰fL ,ÔBÈÏÚ ‡Ït∆∆∆¿∆∆ƒ«

˜eÁÈ¯‰ בחינה בין הגדול הפער »ƒ
ריחוק  שהוא לעולמות, זו נעלית

,CB¯ÚŒÔÈ‡aL ÔÙB‡a כל ללא ¿∆∆¿≈¬
והשוואה ÌLaיחס  ‡¯˜ ÔÎlL∆»≈ƒ¿»¿≈

Ïc·Â ˜zÚ B˙BÈ‰Ï ,'˜ÈzÚ'«ƒƒ¿∆¿«¿ƒ¿»
È¯Ó‚Ï.יותר נעלית כמהות ¿«¿≈

˙ÈÁa ÏÚ È‡˜ "‰˜Á¯"e¿…»»≈«¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ ÌÚL ,'CÈ¯‡'¬ƒ∆ƒ¡¿«¿»
ŒÏkŒÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»¬≈«»

ÌÈtמקור אופן B˜Ó¯בכל »ƒ»
˙ÈÁ·a ‡e‰L ,eÈ‰Â ,Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿«¿∆ƒ¿ƒ«

C¯ÚaL ˜eÁÈ¯ כלשהו יחס לו ויש ƒ∆¿∆∆
Ó‰לעולמות. C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«
·e˙kM41 החכמה מדריגת לגבי גם ∆»

ריחוק ‡ÓkÁ‰לשון Èz¯Ó‡»«¿ƒ∆¿»»
È‡˜c ,ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»≈

‰ÓÏÚp‰והכוונה  ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ««»¿»«∆¿»»
בגילוי מלבוא È‰L∆ƒ‡הנעלית

‡È‰L ,'CÈ¯‡c ‰ÓÎÁ' נעלית »¿»¿«ƒ∆ƒ
דאצילות  חכמה כמו (לא מעולמות

שהן  כפי הספירות מעשר חלק שהיא

הוא  והפער הריחוק אבל בעולמות)
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יי z`fd devnd ik

ׁשּלכ ,ׁשּבער ריחּוק ּבבחינת ׁשהיא ,'ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָּדארי

על  (ּכי אחּכמה" "אמרּתי זה על לֹומר ְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּי

ׁשּי לא ,ׁשּבאיןֿערֹו ׁשּבריחּוק ְְְֲִִֵֶֶַָָֹּבחינה

אּלא  אחּכמה"), ּד"אמרּתי האפׁשרּות ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָמלכתחלה

ּוממׁשי מּמּני". רחֹוקה "היא ְְִִִִִֵֶֶַַַָׁשאףֿעלּֿפיֿכן

"לא  ּבאמרֹו הענין, ּומפרׁש וחֹוזר ְְְְְִֵֵַָָָָָֹּבּכתּוב

ׁשּתי  ּכי היא", לּים מעבר ולא גֹו' היא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבּׁשמים

ּבחינת  ׁשהן ּו"רחקה" ּד"נפלאת" ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹהּבחינֹות

לּים". ּו"מעבר "ׁשמים" נקראֹות 'ו'ארי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ'עּתיק'

ּכלל, נראים אינן הרי הּגׁשמּיים הּׁשמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדהּנה,

האוירים, זהרּורית אּלא אינֹו לעין ׁשּנראה ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומה

להבין  מׁשל וזהּו כּו', הּׁשמים מעצם לא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאבל

'עּתיק' ּבחינת ׁשהּוא העליֹונים ׁשמים ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָּבענין

ּכלל. ונראה מּוׂשג ׁשאינֹו לפי ּפלא, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשּנקרא

ׁשהּוא  'ארי' ּבחינת על קאי לּים" ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּו"מעבר

אחּכמה  "אמרּתי ועלּֿדר החכמה, לים ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעבר

מּמּני". רחֹוקה ְְִִִֶָוהיא

e‰ÊÂ אֹומרמצּו אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ּכי ֹו ¿∆ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹ

רחקה  ולא מּמ היא נפלאת לא ְְְְִִִֵַָֹֹֹהּיֹום

היא  לּים מעבר ולא גֹו' היא ּבּׁשמים לא ְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹהיא,

מּצדֿעצמּה הּזאת ׁשהּמצוה ּדאףֿעלּֿפי ְְְִִִֶַַַַַַָָֹגֹו',

ּו"מעבר  "ּבּׁשמים" ּו"רחקה", "נפלאת" ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹהיא

(ּכּנ"ל), 'ו'ארי 'עּתיק' ּבחינת ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָלּים",

"מּמ" ,"מּמ היא נפלאת "לא ְְְִִִִִֵָָֹמּכלֿמקֹום

"לא  רחקה", ולא נפלאת לא ׁש"מּמ ְְְְְִִֵֶָָָֹֹֹֹּדיקא,

ׁשּיׁש לפי והינּו, לּים", מעבר ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּׁשמים

ו'עּתיק', 'מ'ארי ׁשּלמעלה ּבחינה ּגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּבּנׁשמה

מּבחינת  ׁשּנמׁש ,מצּו אנכי אׁשר אֹומרֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹׁשּזהּו

וחּיּות ּכח ,אלקי (הוי') ּבבחינת להיֹות ׁשאנכי" מי ׁשעלֿידיֿזה 42"אנכי , ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

רצֹונֹו הן הּמצֹות ׁשהרי והּתענּוג, הרצֹון ּבבחינת ׁשהן הּמצֹות את לקּים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיּוכל

ּכמאמר  עּתיק ), (ּבחינת הּתענּוג ענין נעׂשה ועלֿידן ,לפני 43יתּבר ר ּוח נחת ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

הּמצֹות  קּיּום ׁשּבׁשביל ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו רצֹוני. ונעׂשה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאמרּתי
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ובכ"מ.42) א. פ, פינחס ג. עג, בלק לקו"ת ועוד.43)ראה ט. א, ויקרא ופירש"י תו"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,C¯ÚaL ˜eÁÈ¯ ˙ÈÁ·a,יחסי Ê‰ריחוק ÏÚ ¯ÓBÏ CiL CÎlL ƒ¿ƒ«ƒ∆¿∆∆∆¿»«»««∆

"‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡" החכמה את להשיג וניסיון מחשבה הייתה כלומר »«¿ƒ∆¿»»
CiLהזו, ‡Ï ,CB¯ÚŒÔÈ‡aL ˜eÁÈ¯aL ‰ÈÁa ÏÚ Èk)ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ∆¿≈¬…«»

ÎÏÓ"‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡"c ˙e¯LÙ‡‰ ‰ÏÁ˙ אפילו טעם ואין ƒ¿«¿ƒ»»∆¿»¿»«¿ƒ∆¿»»
הנעלית  החכמה את להשיג לנסות

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Lהזו  ‡l‡ ,(∆»∆««ƒ≈
"ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰" של ובסופו ƒ¿»ƒ∆ƒ

ו'רחוקה' נעלית מאד חכמה היא דבר

מהשגה.

¯ÊBÁÂ ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿≈
‡Ï" B¯Ó‡a ,ÔÈÚ‰ L¯ÙÓe¿»≈»ƒ¿»¿»¿…
¯·ÚÓ ‡ÏÂ 'B‚ ‡È‰ ÌÈÓMa«»«ƒƒ¿…≈≈∆
˙BÈÁa‰ ÈzL Èk ,"‡È‰ ÌiÏ«»ƒƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰L "‰˜Á¯"e "˙‡ÏÙ"c¿ƒ¿≈¿…»∆≈

'CÈ¯‡'Â '˜ÈzÚ' ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ««ƒ¿«ƒ
"ÌÈÓL"לעיל  ˙B‡¯˜ƒ¿»»«ƒ

,"ÌiÏ ¯·ÚÓ"e שממשיך כפי ≈≈∆«»
‰ÌÈÓMומבאר. ,‰p‰c¿ƒ≈«»«ƒ

ÌÈ‡¯ ÔÈ‡ È¯‰ ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ¬≈≈»ƒ¿ƒ
,ÏÏk שלא 'שקופה' מציאות הם כי ¿»

לעין ÔÈÚÏנראית ‰‡¯pL ‰Óe«∆ƒ¿∆»«ƒ
,ÌÈ¯ÈÂ‡‰ ˙È¯e¯‰Ê ‡l‡ BÈ‡≈∆»«¬ƒ»¬ƒƒ
צבע  (ולכן השמש קרני מול אל

השקיעה) בעת משתנה «¬‡·Ïהשמים
e‰ÊÂ ,'eÎ ÌÈÓM‰ ÌˆÚÓ ‡Ï…≈∆∆«»«ƒ¿∆

היא  הגשמיים השמים ««ÏLÓמציאות
ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÓL ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿ƒ¿«»«ƒ»∆¿ƒ

'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ‡e‰L'נעתק' ∆¿ƒ««ƒ
ÈÙÏו'נבדל' ,‡Ït ‡¯˜pL∆ƒ¿»∆∆¿ƒ

.ÏÏk ‰‡¯Â ‚NeÓ BÈ‡L∆≈»¿ƒ¿∆¿»
È‡˜ "ÌiÏ ¯·ÚÓ"eמכווןÏÚ ≈≈∆«»»≈«

¯·ÚÓ ‡e‰L 'CÈ¯‡' ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ∆≈≈∆
‰ÓÎÁ‰ ÌÈÏ,מהחכמה ונעלה ¿««»¿»

‰ÓkÁ‡ Èz¯Ó‡" C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»«¿ƒ∆¿»»
,"ÈpnÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰Â חכמה ¿ƒ¿»ƒ∆ƒ

והשגה. מתפיסה שלמעלה

˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èk B¯ÓB‡ e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿»«…
‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡¬∆»…ƒ¿«¿«…
‰˜Á¯ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙƒ¿≈ƒƒ¿¿…¿…»
‡ÏÂ 'B‚ ‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï ,‡È‰ƒ…«»«ƒƒ¿…
ŒÛ‡c ,'B‚ ‡È‰ ÌiÏ ¯·ÚÓ≈≈∆«»ƒ¿«

˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ÈtŒÏÚ כללות «ƒ∆«ƒ¿»«…
התשובה, ענין ובפרט »Œ„vÓƒהמצוות

¯·ÚÓ"e "ÌÈÓMa" ,"‰˜Á¯"e "˙‡ÏÙ" ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒƒ¿≈¿…»«»«ƒ≈≈∆
˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L ,"ÌiÏŒÏkÓ ,(Ï"pk) 'CÈ¯‡'Â ' «»∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿¬ƒ««ƒ»

,‡˜Èc "EnÓ" ,"EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï" ÌB˜Ó עצם שמצד אף »…ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿»
לגבי  זאת בכל ביותר, נעלים הם כי ו'רחוקים' 'נפלאים' הדברים מהותם

מצוות, ומקיים תורה הלומד היהודי

קרובים, הדברים ¿EnÓ"L∆ƒ"ממך"
‡Ï" ,"‰˜Á¯ ‡ÏÂ ˙‡ÏÙ ‡Ï…ƒ¿≈¿…¿…»…
,"ÌiÏ ¯·ÚÓ ‡ÏÂ ÌÈÓMa«»«ƒ¿…≈≈∆«»

‰ÓLpa LiL ÈÙÏ ,eÈ‰Â של ¿«¿¿ƒ∆≈«¿»»
יהודי  ÏÚÓlL‰כל ‰ÈÁa Ìb«¿ƒ»∆¿«¿»

,'˜ÈzÚ'Â 'CÈ¯‡'Ó אף ולכן ≈¬ƒ¿«ƒ
אכן  הם הדברים ו'אריך' 'עתיק' שמצד

בגלל  ו'רחוקה', 'נפלאת' של באופן

יותר  עוד בחינה יש היהודי שבנשמת

כן  אלוקות ענייני מצידה הרי נעלית,

אליו  ‡L¯קרובים B¯ÓB‡ e‰fL∆∆¿¬∆
CLÓpL ,EeˆÓ ÈÎ‡ ומתגלה »…ƒ¿«¿∆ƒ¿»

"‡ÈÎלמטה מלמעלה  ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»…ƒ
"ÈÎ‡L ÈÓ הקדושֿברוךֿהוא ƒ∆»…ƒ

המלובשות  מהדרגות שלמעלה בעצמו,

ממדריגה  לרדת השונים בשמות

האדם  על ולהאיר ¿BÈ‰Ïƒ˙למדריגה
EÁk ,EÈ˜Ï‡ ('ÈÂ‰) ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬»»¡…∆…¬

E˙eiÁÂ42, היהודי של והחיות הכוח ¿«∆
Ìi˜Ïהפרטי  ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¿«≈

˙ÈÁ·a Ô‰L ˙Bˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ«
ÔBˆ¯‰ אנפין'(העליון 'אריך בחינת »»

‚eÚz‰Â עתיק' (בחינת העליון ¿««¬
¯ˆBBיומין'), Ô‰ ˙Bˆn‰ È¯‰L∆¬≈«ƒ¿≈¿

Ô„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È הרצון כאשר ƒ¿»≈¿«»»
בפועל  מתקיים ÔÈÚהעליון ‰NÚ«¬∆ƒ¿«

,(˜ÈzÚ ˙ÈÁa) ‚eÚz‰««¬¿ƒ««ƒ
¯Ó‡Ók43 כך על ז"ל חכמינו ¿«¬«

נקראים  ניחוח"שהקרבנות "ריח בשם

ÈÙÏ Áe¯ ˙Á התענוג עניין «««¿»«
BÓÎe .ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
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g"kyz'dיב ,lel` g"k ,miavp zyxt zay

ּפרטי  ּכל ׁשּכֹולל ּבאֹופן האדם ּבריאת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיתה

כּו'. ּבהם ּופֹועל ההׁשּתלׁשלּות ּדסדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהענינים

ּבׁשם  נקראֹות ו'עּתיק' 'ארי' ׁשּבחינת אף ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָולכן,

לגּבי  מּכלֿמקֹום הּנאצלים, לגּבי ורחֹוק ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפלא

ּפלא  ּבׁשם ּכלל נקראֹות אינן - ׁשּכֹוללם ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָהאדם

יּורחק  ולא מּמּנּו אֹורם יּפלא לא ּכי ְְְִִִֵֶַָָָֹֹורחֹוק,

ּבהתּגּלּות  ׁשּיהיה לאדם ניּתן ּכי ּכלל, ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָמּמּנּו

ׁשהּוא  מּפני העליֹון, ּפלא ּבחינת ּגם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָאצלֹו

הּכל. ְַָֹּכללּות

(‰C‡ ּכזאת היתה לּמה להבין, צרי עדין «ְְֲִִִַָָָָָָָֹ

הּסֹובב  אֹור המׁשכת ׁשּתהיה יתּבר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּלפניו

האדם, ּבנׁשמת ועלּֿדרֿזה ּדוקא, ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָלמּטה

ּבּה ּתהיה העׂשּיה ּבעֹולם למּטה ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָׁשּבהיֹותּה

זה  ׁשענין אףֿעלּֿפי מהּכתר, ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחינה

היפ  זה הּוא על הּנה ההׁשּתלׁשלּות. סדר  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַ

גֹו', הּדבר" אלי קרֹוב "ּכי הּכתּוב ְִִֵֶַַַָָָָממׁשי

ּבׁשביל  הּוא זה ׁשּכל טעם, נתינת ענין ְְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשהּוא

ּכמֹו "ּדבר", ׁשּנקראת הּמלכּות וּתקּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָּבנין

וּתקם 44ׁשּכתּוב  ּבענין וכּידּוע ׁשלטֹון, מל ּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדברי הּמלכּות 45את ּבנין ׁשּיהיה ׁשּכדי והינּו, , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּומצֹות  הּתֹורה ּדקּיּום העבֹודה להיֹות ְְְְֲִִִִַָָָָצריכה

[ּדאף  לעׂשתֹו" ּובלבב ּד"ּבפי ְְְְְְֲִִֶַַָֹּבאֹופן

"ּכי  מּצד הּמלכּות ּבנין היה הּבריאה ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָׁשּבתחלת

הּוא" חסד ּברצֹונֹו46חפץ עלה מּכלֿמקֹום , ְִִֵֶֶָָָָָ

האדם  עבֹודת עלֿידי זה ענין יהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאחרּֿכ

הּבחינֹות  ּכל לּנׁשמה נּתנּו זה ּומּׁשּום ְְְְִִִֶַַַָָָָּדוקא],

ּבקּיּום  עבֹודתּה לעבֹוד ּתּוכל ׁשעלֿידן ְֲֲִֶַַַַַָָָָהּנ"ל,

 ֿ ועל לעׂשתֹו", ּובלבב ּבפי" ּומצֹות ְְְְְֲִִִַַַָָֹהּתֹורה

הּמלכּות. ּבנין את ּתפעל ְְְְִִֵֶֶַַַַידיֿזה

È‰BÊÂ ּכּידּוע הּׁשנה), ראׁש ּדא ׁש"הּיֹום" (ּכּנ"ל הּׁשנה לראׁש הּׁשּיכּות 47ּגם ¿ƒְֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

למּטה  ּגם נמׁשכת ועלֿידיֿזה הּמלכּות, ּבנין נעׂשה הּׁשנה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּבראׁש
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ובכ"מ.44) סכ"ה. אגה"ק פ"ד. אגה"ת תניא וראה ד. ח, ואילך.45)קהלת תרצו ע' ח"ב תער"ב המשך וראה ח. ט, נחמי'

ובכ"מ.46)ובכ"מ. ב. מז, (נצבים) פרשתנו לקו"ת וראה יח. ז, דרושי 47)מיכה הכוונות שער ר"ה. שער חיים עץ פרי

ובכ"מ. ר"ה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ Ìei˜ ÏÈ·LaL˙Bˆn הזה בעולם האדם ידי לכך על שיש (ובאופן ∆ƒ¿ƒƒ«ƒ¿

הבריאה) כל על ‰‡„Ìהשפעה ˙‡È¯a ‰˙È‰ כל ידי הספירות על עשר »¿»¿ƒ«»»»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t Ïk ÏÏBkL ÔÙB‡a¿∆∆≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿¿

'eÎ Ì‰a ÏÚBÙe.לעיל '‡¯CÈ'כמבואר ˙ÈÁaL Û‡ ,ÔÎÏÂ ≈»∆¿»≈«∆¿ƒ«¬ƒ
‡Ït ÌLa ˙B‡¯˜ '˜ÈzÚ'Â¿«ƒƒ¿»¿≈∆∆
,ÌÈÏˆ‡p‰ Èa‚Ï ˜BÁ¯Â¿»¿«≈«∆¡»ƒ

האצילות  שבעולם «ŒÏkÓƒהספירות
- ÌÏÏBkL Ì„‡‰ Èa‚Ï ÌB˜Ó»¿«≈»»»∆¿»
‡Ït ÌLa ÏÏk ˙B‡¯˜ ÔÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿≈∆∆

Èk ,˜BÁ¯Â מעלתם כל Ï‡עם ¿»ƒ…
epnÓ Ì¯B‡ ‡ÏtÈ מהאדם‡ÏÂ ƒ»≈»ƒ∆¿…

ÔzÈ Èk ,ÏÏk epnÓ ˜Á¯eÈ¿«ƒ∆¿»ƒƒ»
Ì„‡Ï המיוחדים הכוח והיכולת »»»

Ìb BÏˆ‡ ˙elb˙‰a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«∆¿«
‰ÔBÈÏÚ,אפילו  ‡Ït ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»∆¿

‡e‰L ÈtÓ האדם˙eÏÏk ƒ¿≈∆¿»
.Ïk‰«…

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (‰«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÂÈÙlÓ ˙‡Êk ‰˙È‰ ‰nÏ»»»¿»»…ƒ¿»»
¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL C¯a˙Èƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¿»«
ŒÏÚÂ ,‡˜Âc ‰hÓÏ ··Bq‰«≈¿«»«¿»¿«
,Ì„‡‰ ˙ÓLa ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿ƒ¿«»»»
ÌÏBÚa ‰hÓÏ d˙BÈ‰aL∆ƒ¿»¿«»¿»
‰ÈÁa da ‰È‰z ‰iNÚ‰»¬ƒ»ƒ¿∆»¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙k‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆∆««ƒ
¯„Ò CÙÈ‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆≈∆≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ הבדלים יש שמצידו «ƒ¿«¿¿
העליונות  הדרגות בין גדולים ופערים

יש  זה בעניין ואילו התחתונות, לדרגות

מאור  הארה הזה בעולם למטה דווקא

ממשיך  האדם ודווקא ביותר, נעלה

מהכתר? שלמעלה בחינה ומגלה

·e˙k‰ CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆«¿ƒ«»
,'B‚ "¯·c‰ EÈÏ‡ ·B¯˜ Èk"ƒ»≈∆«»»

ונימוק  סיבה של במובן ∆e‰L‡"כי"
‰Ê ÏkL ,ÌÚË ˙È˙ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«««∆»∆

zÂ ÔÈa ÏÈ·La ‡e‰Ôe˜ ספירת ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
,"¯·c" ˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿≈»»

·e˙kL BÓk44CÏÓ ¯·c ¿∆»¿«∆∆
,ÔBËÏL הוא המלך של השלטון ƒ¿

ספירת  ולכן הדיבור, באמצעות

"דבר" נקראת »«»¿Úe„iÎÂהמלכות

EÈ¯·c ˙‡ Ì˜zÂ ÔÈÚa45, תיקון" של זה שעניין בחסידות כמבואר ¿ƒ¿««»∆∆¿»∆
ולרומם  להקים שיש היינו דבריך", את "ותקם בכתוב נרמז המלכות" ובניין

נעלות  יותר לדרגות למעלה, ולהעלותו המלכות בספירת העליון הדיבור את

השתלשלות' מ'סדר ‰eÎÏn˙שלמעלה ÔÈa ‰È‰iL È„kL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«««¿
את  יעוררו שהנבראים כלומר מחדש,

העולם  על מלך להיות העליון הרצון

לעולם, חיות «ÎÈ¯¿̂ƒ‰ולהשפיע
‰¯Bz‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿ƒ«»
EÈÙa"c ÔÙB‡a ˙BˆÓeƒ¿¿∆¿¿ƒ
Û‡c] "B˙NÚÏ E··Ï·eƒ¿»¿«¬…¿«
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יג z`fd devnd ik

ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה טֹובה וחתימה ְְְֲִִַָָָָָָָּכתיבה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב רויחי, ּומזֹוני חּיי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבבני

•

1

2

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולאחר  שלו, מהפעולה ונבדל מסולק הוא ולכן בלבד המעשה בכוח

בניֿישראל  כאשר תקיעתֿשופר,

 ֿ הקדושֿברוך את ומכתירים חוזרים

כל  עם מלך להיות חוזר הוא הוא,

וזו  והמידות, המוחין והעונג, הרצון

להביא  המלכות' 'בנין של העבודה

הנעלים  הפנימיים הכוחות את

במלכות hÓÏ‰להאיר Ìb ˙ÎLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ והשפעת ¿«¿≈∆ƒ¿∆∆«¿«»
ברוחניות  רק איננה הדברים

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ ‰·È˙k¿ƒ»«¬ƒ»»
È·a ,‰˜e˙Óe ‰·BË ‰LÏ¿»»»¿»¿»≈

(בריאות)ÈiÁבנים  ÈBÊÓeחיים «≈¿≈
(פרנסה) בריווח,¯ÈÁÈÂמזון ¿ƒ≈

.‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆

1
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אלול, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

ולאחרונה  עליהם,  עבר  מאשר  ר"פ  כותב  בו  הרחמים,  חדש  אלול  מי"ד  למכתבם  במענה 

מהאבדה בהלקח מאתם בנם... ע"ה.

ויהי רצון ממנחם ציון וירושלים שיחזק את כאו"א מהם ככל הדרוש, ולימים יבואו אך טוב 

וחסד ימצאם.

ומתאים לכתבו אודות המשפחה וצור מחצבתו, תקותי שלמותר להאריך בענין נצחיות הנפש, 

ובפרט שאפילו חכמי או"ה מודים בזה ללא שום ספק, ורק שעוברת הנפש ממצב אחד לשני, שלכן כל 

אלו שהיו בעבר קשורים אליה ורוצים בטובתה ]והרי גם אז כשנשמה בגוף - ההתקשרות והאהבה היא 

להנפש, כי הגוף אינו אלא לבוש חיצוני[ עליהם להשתדל לגרום נחת רוח לנפש הנפטר ככל אשר בידם, 

והוא על ידי שמכניסים רוח טהרה ואור זך לד' אמות של עצמו ובסביבה, שזהו מכשיר את האדם 

והמקום לקבלת השפעת השי"ת שהוא מקור החיים האמיתי, אמיתת המציאות, שלכן בכל ענין ודבר 

המקושר עם מקור החיים, בו מתקיים הכתוב, ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, ובודאי 

למותר להדגיש שהכוונה בזה לתורתנו תורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

ועוד באותו ענין, אף שבודאי למותר להזכיר, תקותי שבודאי מסודר בהחלט בהנוגע לעניני 

קדיש, לימוד משניות לזכר נשמת הנפטר ועוד ועיקר עשיית צדקה - כפשוטה וצדקה ברוחניות כאמור 

לענין הפצת היהדות המסורתית בכל מקום שהשפעתו מגעת, וינעם לי לקבל בשורה טובה מהסידור 

בכל האמור.

 - וכו'  ועוד להעיר לתחלת מכתבו ע"ד מקום עבודתו שבשביל זה לא בא עד עתה בכתובים 

לפלא ותמי' שהרי בין אחב"י עובד הוא, וכל ישראל ערבים זב"ז, ומי יודע - אפשר כוונת עבודתו שם 

פנימיות התורה  זוהי  ומאור שבתורה  אור  תורה  בנר מצוה  הוספה  תגיע לשם  ידו  הוא בשביל שעל 

שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות באור וחיות שלה, ואם גם בשנים מלפנים אין לך יהודי שאין לו 

שעה ונקודה שיכולים להשפיע עליו, עאכו"כ בימינו אלה, שבהסביבה אודותה כותב ובה עובד, נראית 

לידי  )שמביא  להלימוד  וגם  אבות  ומסורת  התורה  הן  הם  האמיתים  ישראל  בני  לקדשי  התעוררות 

מעשה בפועל, קיום מצות מעשיות(. ועל כגון דא הרי אמרו חכמינו, אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

מצליח  אשר  שליט"א  וכו'...  אי"א  הוו"ח  אחיו  ע"ד  האחדות  השורות  לקרות  לי  נעם  נ.ב. 

ובעיקר בתוככי הנוער הבנים והבנות שיחיו  בפעולות הפצת אור תורה בסביבה ההולכת ומתרחבת 

שהם בוני העתיד ויסודו.



יד
מכתב כללי 

)תרגום חופשי מאידיש(

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

 אל בני ובנות ישראל

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

ראש השנה נקבע ע"י הבורא – לא ביום בו נברא כלל העולם, אלא ביום בו נברא האדם – אדם 

הראשון.  

הסבר הדבר:

בבריאת האדם לא רק שהסתיימה כל הבריאה של ששת ימי בראשית, אלא היא גם באה לידי 

שלימות ומילוי.  

בכך הושגה שלימות הבריאה – לא רק משום שהאדם הוא היצור הנעלה ביותר, אלא יחד עם 

זאת, גם משום שהאדם הוא היצור שהוא מסוגל, הוא צריך, והוא עתיד, בסופו של דבר, להביא את 

כל שאר חלקי הבריאה לשלמותם הם.  

דבר זה מושג כאשר האדם מנצל במדה מלאה את כל כחותיו הוא ואת כל כחות הטבע – הן 

בעולם ה"דומם", הן בעולם ה"צומח" והן בעולם ה"חי" – למען הטוב והקדושה,  

כי על־ידי־זה מגיע כל נברא והבריאה בכללה לידי התאמה עם רצון הבורא.  

* * *

בריאת האדם שונה, בין השאר, במיוחד בכך ש"נברא יחידי", בניגוד לנבראים אחרים שנוצרו 

בכמות גדולה. 

דבר זה מורה ומדגיש לנו כי לאדם אחד ויחיד האפשרות להביא את הבריאה כולה לתכליתה 

ושלמותה, כשם שאדם הראשון עשה זאת. אדם הראשון, מיד לאחר בריאתו, ביום ראש השנה הראשון 

– דרש ואף השיג שכל ברואי עולם יכירו בשלטון הבורא, תוך הכרזה:  

בואו נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו – 

על־ידי "נשתחוה", על־ידי התבטלות עצמית, ורק על־ידי־זה מסוגל נברא להתאחד ולהתייחד 

עם הבורא, ובכך להשיג את השלימות הרמה ביותר. 

וחכמינו, זכרונם לברכה, מלמדים אותנו כי מאדם הראשון אנו לומדים ויודעים לגבי כל אדם: 

"לפיכך נברא האדם יחידי, ללמדך – נפש אחת כאילו עולם מלא". 

כלומר, לכל יהודי, גם בזמננו, בכל מקום ומצב בו יימצא – האפשרות המוחלטת )ומתוך כך 

גם ב"עולם  ולפעול אותו דבר  ביותר של שלימות,  ולהגיע לדרגה העילאית  גם – החובה( להתרומם 

מלא" – בבריאה כולה.  

הסבר הדבר: בקצרה ובאופן אחר קצת – ראה מכתב לר"ה תשי"ד, תשט"ז.
גם באה לידי שלימות: בחדא"ג מהרש"א )ר"ה כז, א(: כאילו לא נברא שום דבר קודם בריאת אדם. 

ועיין המשך זה היום דשנות תש"ד, תש"ט.
להביא את כל שאר: ראה ב"ר )פי"א, ו(: כל מה שנברא כו' צריכין עשי'. בלקו"ת נשא כו, ב.

לידי התאמה עם רצון: ראה אבות ספ"ו. יומא לח, א.
ש"נברא יחידי": משנה סנהדרין ספ"ד.

אדם הראשון, מיד: זח"ג ס"פ אמור. וראה ג"כ פרד"א פי"א.



טו
ראש השנה – יום בריאת האדם הראשון והיחיד – מזכיר לכל יהודי את התפקיד האמור, 

תפקידם,  את  ממלאים  שאינם  אלה  של  שבתירוצים  הנכונות  אי  את  מגלה   – השנה  ראש 

המתאימים  וההכשרה  החינוך  את  מהוריהם  קיבלו  ש"לא  או  העולם",  את  לשנות  אפשרי  ש"בלתי 

לכך", או ש"העולם כה גדול, ואילו הוא בודד ומה ביכלתו להועיל?"  

ראש השנה – מעניק כחות למילוי התפקיד, משום שביום זה מתחדשת כל הבריאה, מתחילה 

שנה חדשה, עם כחות מחודשים כביום של "ראש השנה" הראשון. 

וכפי תוכן וסדר התפלה שבראש השנה – והרי עצם הבקשה מוכיח כי אפשרי מילוי הבקשה 

וכי תפלה זו מסוגלת לעשות זאת – שכל יחיד מבקש בכל תפלה של ראש השנה: 

על העולם  "מלוך על העולם כולו . . וידע כל פעול כי אתה פעלתו" – ששלטון הקב"ה יוכר 

כולו, עד שכל פעול ויצור ידע כי הקב"ה יוצרו. 

* * *

היו זמנים בהם עורר הרעיון האמור – שלפיו מסוגל כל אדם "לשנות" את העולם – ספיקות, 

והיו דרושות לכך הוכחות וביסוסים וכו'. 

אך בתקופתנו אנו, אין צורך, למרבה הצער, לחפש הוכחות רבות לשכנע כי לולא הקב"ה שהוא 

מלך העולם ו"ה' מלך – תכון תבל בל תמוט" )=מלכותו מכוננת תבל שלא יתמוטט( – עלול אדם יחיד 

להרוס ר"ל את כל העולם. 

אם הדבר הוא כך בצד שהוא היפוכו של צד הטוב – ודאי, איפוא, שבצד הטוב מסוגל אדם 

יחיד לפעול במדה מרובה הרבה יותר. כי לאמיתו של דבר, הבריאה היא טובה בפנימיותה, ולכן היא 

נוטה יותר לטוב מלהיפוכו.  

* * *

יעזור ה' לכל אחד ואחת לקבל ביום ראש השנה החלטות איתנות ברוח ראש השנה, כאמור, 

ולקיים בפועל החלטות אלו בכל יום מימי השנה הבאה, 

- את "נשתחוה" לפני ה' המתבטא בכל הענינים של החיים היום־יומיים ע"י קיום מצוות ה'   

– עד ש"בכל דרכיך דעהו", 

- ולפעול דבר זה גם בעולם שמסביב   

לפי תוכנו של ראש השנה, שאינו רק תחלת השנה, אלא, בעיקר, ה"ראש" של השנה, וכשם 

שהראש מנהיג כל אבר של כל הגוף, כך צריכות ה"חיות" והחלטות "ראש השנה" למלא ולהנהיג את 

כל ימי השנה.  

ואז הגוף )השנה( כולו – בריא בכל המובנים.

בברכה לכתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

מ. שניאורסאהן

אי הנכונות: להעיר ג"כ מרמב"ם הל' תשובה פ"ה, וא"ו. קונטרס ומעין מי"ג ואילך.
וידע: ראה תניא ספ"ג.

כל פעול: עולם העשי' )סי' האריז"ל(.
ה' מלך: אמרו אדם ביום שנברא כשהמליך אותו וכל הבריות אחריו )פדר"א פי"א(.

מסוגל אדם יחיד: להעיר מקידושין מ, ב.
במדה הרבה יותר: ראה יומא לח, ב.

הבריאה היא טובה: בראשית א, לא. וראה מו"נ ח"ג פכ"ה )ופי"ג(.
"בכל דרכיך דעהו": ראה טושו"ע או"ח סרל"א.

ה"ראש": עטרת ראש בתחלתו.

אגרות קודש



טז

.c"kyz'd ,lel` c"k ,miavp zyxt 'b mei zgiy .c"qa
- תחיינה רבקה" ו"בית תמימים" "תומכי ישיבת של לעסקניות -

מוגה  בלתי

מוותר ‡. שהקב"ה הזמן מתחיל שאז הסליחות, בימי ראשֿהשנה, לפני ספורים ימים אנו עומדים
של  ברכתו את לקבל הדרך הכנת וזוהי החולפת, בשנה להשלימם סיימו שלא הענינים כל על ומוחל

טובה. לשנה טובה וחתימה לכתיבה החדשה, לשנה הקב"ה

מבאר ·. הזקן נצבים:1רבינו פרשת היא ראשֿהשנה קודם לעולם שקורין שהפרשה

היום  אותך הקים למען גו' בברית לעברך גו' אלקיכם ה' לפני גו' נצבים "אתם היא: הפרשה התחלת
עמהם  וכורת עם, בתור אליו אותם לוקח והקב"ה ה', לפני עומדים ישראל שבני והיינו, וגו'", לעם לו

ישראל. בני נמצאים שבהם המקומות וכל הזמנים כל על נצחי, באופן ברית,

לפני  ישראל בני שעמידת בפסוק נאמר - ישראל ובני הקב"ה בין ברית לכריתת והכנה התחלה ובתור
בבני  שיש השונים הסוגים את בפסוק ומונה ביחד, כולם כולכם", ד"נצבים.. באופן להיות צריכה הקב"ה
עציך" "חוטב פשוטות: הכי במלאכות שעוסקים לאלו עד ישראל, בני מנהיגי מ"ראשיכם", ישראל,

אחד" "כאיש הקב"ה לפני ועומדים יחדיו מתאחדים ישראל בני כל וכאשר מימיך"; זה 2ו"שואב הרי -
המצטרך. בכל הקב"ה של ברכתו להמשכת כלי ונעשה הדרך את מכין

הבנה ‚. לא ואפילו עשירות, לא - הוא ישראל בני כל את ומשוה שמאחד - והעיקרי - הדברים אחד
יתברך, רצונו הוא שכך בגלל רק בעצמו, הקב"ה עם מתקשרים ישראל שבני ההתקשרות אלא והשגה,

ורצונו. בקשתו את למלא עצמם על ומקבלים

מימיך", "שואב עד מ"ראשיכם" קטן, עד מגדול ישראל, בני כל ומשתווים מתאחדים זה בענין
עצמם. לבין בינם וההתאחדות השלום עלֿידי  הקב"ה, עם שלום אצלם נעשה ועלֿידיֿזה

אחד"וכדי  "עם להיות זה, ומצב למעמד מוכנים שיהיו הילדים, את העתיד, דור את זו ברוח ,3לחנך
אחד" "ה' את עצמו על אחת"4שמקבל "תורה לימוד עלֿידי "ושננתם 5, הציווי ניתן זה על הנה -

להם.6לבניך" שמראים הדרך לפי יתנהגו יגדלו , שכאשר כך זו, ברוח מקטנותם הילדים את לחנך ,

שנקראים  כפי (או רבקה" "בית ובתיֿספר תמימים", "תומכי ישיבות של העיקריות מהמטרות גם וזהו
לאותו  שייכים שהם שידעו כזו, ברוח מקטנותם וילדות ילדים לחנך - יצחק") יוסף "אהלי מדינות: בשאר
ועלֿידי  שלאחריֿזה, השנים אלפי משך כל על התורה את מהקב"ה קיבלו סיני בהר שעמדו מאז אשר עם,

המצטרך. בכל הקב"ה של ברכותיו את מקבלים שבתורה, הענינים כל וקיום התורה לימוד

ברוח „. ישראל ילדי שמחנכים במוסדות שתומכים אלו לכל שיש והשכר הזכות גודל גם מובן ומזה
זו. ברוח שלהם הילדים את ומחנכים שלהם הבתים את שמנהלים העיקר, על נוסף זו,

בדרך  הילדים חינוך של הקודש עבודת את להמשיך יחד, ולכולכן מכן, אחת לכל השםֿיתברך ויעזור
אחת  לכל המצטרך, בכל מהקב"ה ולהתברך טוב, רוח ומצב שמחה בריאות, מתוך והחסידות, היהדות

יחד, ולכולכן משפחתה, כל ועבור עבורה 

ועד  הענינים, פרטי בכל ומתוקה טובה לשנה בעצמו הקב"ה עלֿידי ולהחתם להכתב - ולכלֿלראש
משיח. עלֿידי לגאולה שנזכה

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה יחד, ולכולכן מכן, אחת לכל יתן שהקב"ה - אסיים ובזה
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מוגה  בלתי

וגו'‡. שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם היא: השבוע פרשת התחלת
היום" עמנו פה איננו אשר ואת גו' היום עומד עמנו פה ישנו אשר "את מימיך", שואב עד עציך .1מחוטב

רבינו  שכתב כמו – לראשֿהשנה שייך זה תורה'וענין ב'לקוטי לעולם 2הזקן קורין זו פרשה "הנה :
ליום  זכרון מעשיך תחילת היום "זה כי ראשֿהשנה, על דקאי "היום", במלת ומרומז ראשֿהשנה, קודם

שבטיכם 3ראשון" ראשיכם הוי'.. לפני עד זה ביום הראשון במקורם ומתעלים נצבים נשמות ניצוצי שכל ,
האדם  בנפש מדריגות עשר שיש שכמו מדריגות, עשר הכתוב פירט מימיך, שואב עד עציך מחוטב וגו'
מדריגות, לעשר שנחלקת שלימה.. אחת קומה הם ישראל כל הנה כך מדות, וז' שכלים ג' דהיינו

כאחד". לאחדים להיות חוצבם.. במקור למעלה המדריגות.. כל מתעלים ובראשֿהשנה

הכנה רק לא היא ראשֿהשנה קודם נצבים פרשת שקריאת מובן, הכנה uegnyומזה אלא להענין,
ולא  ישראל, בני כל של האחדות הוא ראשֿהשנה של שענינו והיינו, עצמו, מהענין חלק שהיא אמיתית

בא" ודור הולך ("דור זה שבדור ישראל בני השנים 4רק שבכל ישראל בני גם אלא זה, ובראשֿהשנה (
ושלאחריֿזה. שלפניֿזה הדורות ובכל

בזה:·. והביאור

ז"ל  רבותינו כמאמר – הוא ראשֿהשנה של מלכיות..5ענינו בראשֿהשנה לפני אמרּו הקב"ה.. ְְִַָ"אמר
על  בהוספה (שבאה מוסף תפילת רק לא - התפילות עלֿידי וכן בשופר". ובמה עליכם.. שתמליכוני כדי
שופר, תקיעת שלפני בתפילות גם אלא שופר, תקיעת שלאחרי היום) קדושת מצד יום, שבכל התפילות ג'
כולו  העולם על "מלוך מבקשים: שבהם - ראשֿהשנה דליל ערבית תפילת ולפניֿזה שחרית, תפילת
אשר  כל כו' יצור כל כו' פעול כל וידע ארצך, תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר והופע כו' בכבודך

האריז"ל  בסידור (וכמבואר וכו'" באפו והיינו,6נשמה בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות ג' על שקאי
בשם  וחותמים העשיה), עולם גם כולל העולמות, בכל יתברך מלכותו התגלות שתהיה היא שהבקשה
ברכות  "ספק שהרי זאת, פועלים שבוודאי מוכח שמזה - כו'" הארץ כל על מלך ה' אתה "ברוך ומלכות

רבינו להקל  שכתב (כמו כו'" שביקשנו מאחר כלל ספק שום כאן אין אלא לבטלה, ברכה חשש משום
התשובה' ב'אגרת ).7הזקן

חסידות  בדרושי ולהמשיך 8וכמבואר לעורר וצריך לקדמותם, הדברים כל חוזרים שבראשֿהשנה
רק  לא - גופא ובזה יתברך, עצמותו בבחינת שהוא כפי הראשון ומקורם משרשם הענינים כל את מחדש

ראש' ב'עטרת (כמבואר הפרט אל הכלל מן ב'אגרת 9המשכה כמבואר חדשה, המשכה גם אלא ,(
מימי 10הקודש' עדיין מאיר היה שלא יותר עליון ומחודש.. חדש אור ומאיר.. יורד ושנה שנה ש"בכל

כזה". עליון אור עולם

יש  אלא זה, ובראשֿהשנה זה בדור שנמצא ישראל בקהל די לא - כזו נעלית המשכה לפעול וכדי
עמנו.. פה ישנו אשר את כולכם.. היום נצבים "אתם הדורות: שבכל ישראל בני דכל בהתאחדות צורך

גו'". פה איננו אשר ואת

האחדות  - פרט בדרך האחדות עלֿידי נפעלת הדורות שבכל ישראל בני של האחדות ענין וכללות
מדריגות, לעשר שנחלקים שביניהם הדרגות חילוקי שלמרות והיינו, זה, בדור ישראל בני כל של
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כאחד"; לאחדים "להיות יחד  כולם מתאחדים מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם
נפשו. כחות עשר כל את ולאחד לקבץ שצריך מישראל, פרטי איש בכל ועלֿדרךֿזה

יותר:‚. ובעומק

מהתחלקות. שלמעלה פשיטות של באופן שהוא יתברך עצמותו מבחינת היא דראשֿהשנה ההמשכה
"כולכם", - התאחדות של ענין אצלם גם להיות צריך זו, המשכה לפעול יוכלו ישראל שבני כדי ולכן,

וגו'". שבטיכם ד"ראשיכם המדריגות פרטי מהתחלקות למעלה

מהתחלקות  שלמעלה ה'יחידה' בחינת מצד להיות צריכה שעבודתו - מישראל אחד בכל ועלֿדרךֿזה
מאדך" "בכל מבחינת גם שלך"11(למעלה "מאד והגבלה,12, ממדידה למעלה זה הרי אצלו שרק היינו, ,

הזקן  רבינו פירוש כידוע והגבלה), במדידה עדיין זה הרי חבירו לגבי הגמרא 13אבל בנוגע 14בדברי
תשובה  "בחינת יחידה", בחינת "פירוש ליחיד", "כאן הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין הימים לעשרת

עולם". של ליחידו ד'יחידה'

גיסא: ולאידך

למטה  שיומשך באופן להיות צריך זה הרי - העצמּות" "ּפׁשיטּות מבחינת היא שההמשכה ְְִַָלמרות
וכו' "מלוך שמבקשים: כפי דוקא.rtedeבגילוי, גלוי באופן ארצך", תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר

כידוע  - הממשלה ענין ולא דוקא, המלוכה ענין את שמדגישים הטעם גם ביניהם,15וזהו החילוק
כמאמר  דוקא, ברצון היא מלוכה ואילו בעלֿכרחו, היא עליהם",16שממשלה קיבלו ברצון "ומלכותו

הפנימיים. הכחות מצד גם בהתגלות להיות שצריך והיינו,

כמו  עשר, במספר שנכללות המדריגות, פרטי בכל צורך יש - בגילוי למטה ההמשכה שתהיה וכדי
שבקדושה  דבר עשר 17בכל וכן הנפש, כחות עשרה מישראל, אחד שבכל המדריגות עשר והיינו, ,

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, שבכללות המדריגות

- העצמּות" ב"ּפׁשיטּות והתאחדות התכללות של באופן להיות צריכים המדריגות פרטי שכל ְְִַָאלא,
כאחד". "לאחדים

"לאחדים„. הלשון בדיוק לומר כיון kויש ד"אחד", הענין בדוגמת רק שזהו - הדמיון בכ"ף אחד",
"יחיד" דבחינת האחדות .18מ"אחד"dlrnlyשזוהי

הזקן  לרבינו הצדקה הוי' לך דיבורֿהמתחיל במאמר המבואר מזמן 19ועלֿדרך לא ונדפס )20(שחזר
חשיבי כלא כו' ארעא דיירי "כל הלשון "21קמיה"בדיוק ,kהם מקורם "דלגבי ממש", "לא ולא ,l`לא"

לא, בבחינת ביטולם אין אליו, נערוך שלא קמיה הנקרא עצמיות בחינת לגבי אבל וזיו, אור כדוגמת
אלא ועלול, עילה ש"kבערך והיינו, לבד", משל בבחינת עילתו לגבי עלול ביטול דוגמת כמו לא"kלא,

ביטול xzeiהוא dlrp אפילו עליו לומר שייך שלא עד לגמרי, המציאות בהעדר שהוא "לא", מאשר
ש" בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה למעליותא. - הדמיון בכ"ף "כלא", אלא "לא", הואkהתואר dlrnlאחד"

"יחיד". כמו - מ"אחד"

שנמשך ‰. ובאופן העצמות", "פשיטות מבחינת היא דראשֿהשנה שההמשכה - בזה הענין וכללות
בגלוי. למטה

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לשון להיות 22ועלֿדרך שצריכה לחסידות, לראשֿהשנה בנוגע
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כאחד"; לאחדים "להיות יחד  כולם מתאחדים מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם
נפשו. כחות עשר כל את ולאחד לקבץ שצריך מישראל, פרטי איש בכל ועלֿדרךֿזה

יותר:‚. ובעומק

מהתחלקות. שלמעלה פשיטות של באופן שהוא יתברך עצמותו מבחינת היא דראשֿהשנה ההמשכה
"כולכם", - התאחדות של ענין אצלם גם להיות צריך זו, המשכה לפעול יוכלו ישראל שבני כדי ולכן,

וגו'". שבטיכם ד"ראשיכם המדריגות פרטי מהתחלקות למעלה

מהתחלקות  שלמעלה ה'יחידה' בחינת מצד להיות צריכה שעבודתו - מישראל אחד בכל ועלֿדרךֿזה
מאדך" "בכל מבחינת גם שלך"11(למעלה "מאד והגבלה,12, ממדידה למעלה זה הרי אצלו שרק היינו, ,

הזקן  רבינו פירוש כידוע והגבלה), במדידה עדיין זה הרי חבירו לגבי הגמרא 13אבל בנוגע 14בדברי
תשובה  "בחינת יחידה", בחינת "פירוש ליחיד", "כאן הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין הימים לעשרת

עולם". של ליחידו ד'יחידה'

גיסא: ולאידך

למטה  שיומשך באופן להיות צריך זה הרי - העצמּות" "ּפׁשיטּות מבחינת היא שההמשכה ְְִַָלמרות
וכו' "מלוך שמבקשים: כפי דוקא.rtedeבגילוי, גלוי באופן ארצך", תבל יושבי כל על עוזך גאון בהדר

כידוע  - הממשלה ענין ולא דוקא, המלוכה ענין את שמדגישים הטעם גם ביניהם,15וזהו החילוק
כמאמר  דוקא, ברצון היא מלוכה ואילו בעלֿכרחו, היא עליהם",16שממשלה קיבלו ברצון "ומלכותו

הפנימיים. הכחות מצד גם בהתגלות להיות שצריך והיינו,

כמו  עשר, במספר שנכללות המדריגות, פרטי בכל צורך יש - בגילוי למטה ההמשכה שתהיה וכדי
שבקדושה  דבר עשר 17בכל וכן הנפש, כחות עשרה מישראל, אחד שבכל המדריגות עשר והיינו, ,

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם ישראל, שבכללות המדריגות

- העצמּות" ב"ּפׁשיטּות והתאחדות התכללות של באופן להיות צריכים המדריגות פרטי שכל ְְִַָאלא,
כאחד". "לאחדים

"לאחדים„. הלשון בדיוק לומר כיון kויש ד"אחד", הענין בדוגמת רק שזהו - הדמיון בכ"ף אחד",
"יחיד" דבחינת האחדות .18מ"אחד"dlrnlyשזוהי

הזקן  לרבינו הצדקה הוי' לך דיבורֿהמתחיל במאמר המבואר מזמן 19ועלֿדרך לא ונדפס )20(שחזר
חשיבי כלא כו' ארעא דיירי "כל הלשון "21קמיה"בדיוק ,kהם מקורם "דלגבי ממש", "לא ולא ,l`לא"

לא, בבחינת ביטולם אין אליו, נערוך שלא קמיה הנקרא עצמיות בחינת לגבי אבל וזיו, אור כדוגמת
אלא ועלול, עילה ש"kבערך והיינו, לבד", משל בבחינת עילתו לגבי עלול ביטול דוגמת כמו לא"kלא,

ביטול xzeiהוא dlrp אפילו עליו לומר שייך שלא עד לגמרי, המציאות בהעדר שהוא "לא", מאשר
ש" בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה למעליותא. - הדמיון בכ"ף "כלא", אלא "לא", הואkהתואר dlrnlאחד"

"יחיד". כמו - מ"אחד"

שנמשך ‰. ובאופן העצמות", "פשיטות מבחינת היא דראשֿהשנה שההמשכה - בזה הענין וכללות
בגלוי. למטה

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לשון להיות 22ועלֿדרך שצריכה לחסידות, לראשֿהשנה בנוגע
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ה.11) ו, ואתחנן
ובכ"מ.12) ע"ד. ריש לט, מקץ תו"א
ב.13) מד, האזינו אריאל חנה ד). (מג, תבוא ס"פ לקו"ת
וש"נ.14) א. יח, ר"ה
ובכ"מ.15) ואילך. סע"ב נו, סע"ב. נה, ר"ה דרושי לקו"ת
ערבית.16) תפילת נוסח

וש"נ.17) ב. כא, ברכות ראה
ובכ"מ.18) סע"ב. נה, וארא תו"א ראה
ואילך.19) ר ע' לאזניא אתהלך - אדה"ז מאמרי
חב"ד.20) מנהג ע"פ לסליחות בהקדמה - תשכ"ג אלול
ועוד.21) א. ז, ח"ב ב. יא, ח"א זהר וראה לב. ד, דניאל ע"פ
ב"היום 22) (נעתק וש"נ רס. ע' ריש ח"א שלו אג"ק ראה

c"kyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiy

כפשוטו. לראשֿהשנה בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה להתפשטות. בנוגע גם אלא לעצם, בנוגע רק לא שלימות

ומאן  חיי, בבני ובגשמיות, ברוחניות ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה שזוכים - ובפשטות
מזוני  יהיב - חיי רויחי.23דיהיב ומזוני ,

***

.Â כי הסליחות, ימי עם גם קשור גו'" כולכם היום נצבים "אתם קורין שבו הזה ֿ קודש השבת יום
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה לכך הפזמון 24נוסף גם הרי הסליחות, ימי לכל הברכה נמשכת שממנו ,

השייכות  מודגשת שבזה מנוחה", "במוצאי הוא: הפזמונים) כל את (שכולל הסליחות באמירת הראשון
השבת. ליום הסליחות ענין של

האחרונים  דברי שעלֿפי "אשרי", אמירת לאחרי - הסליחות התחלת ב'רוח 25והנה, דבריהם שכתבו
הזקן  אדמו"ר (כדברי "אשרי"26הקודש' שאומרים כמו לסליחות, הקדמה זו הרי חיים, אנו ומפיהם (

הפנים" בושת ולנו הצדקה הוי' "לך היא: - תפילה כל .27קודם

ראשית  דאיןֿסוף "מלכות היינו הצדקה" הוי' ש"לך הנ"ל, הצדקה הוי' לך בדיבורֿהמתחיל ומבואר
ש"לנו  עלֿידי זה הרי זו לבחינה להגיע וכדי ברוךֿהוא", איןֿסוף ועצמות מהות והוא כו' הקו הארת
שיתבייש  וכל מעצמותו, ויתבייש ביותר, מקומו תפיסת העדר יהיה יותר הקרוב כל "כי הפנים", בושת
יוכל  לא  הפנים, והארת שבנפשו התענוג בבחינת אשר האמיתי, וביטולו העדרו הוא מעצמותו יותר

וכו'". הפנים בושת בבחינת שיתקרב כמו להתקרב..

.Ê:בזה והענין

יתברך  עצמותו שמצד לפי - היא ברוךֿהוא" איןֿסוף ועצמות ל"מהות הצדקה" הוי' ד"לך השייכות
שאינה  שאף מתנה, בתורת לא ואפילו העבודה, על שכר בתורת ולא צדקה, בתורת הענינים כל נמשכים

מתנתא" ליה יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה דעביד לאו "אי הרי העבודה, צדקה,28שכר מהֿשאיןֿכן ,
הנותן  מצד כיֿאם לנפשיה"), נייחא ליה ש"עביד באופן לא (אפילו הזולת מצד מחוייבת אינה שנתינתה

בלבד.

בשל"ה  גבוה 29וכמבואר צורך היא אם העבודה, ענין לכללות ז"ל 30בנוגע רבותינו וכמאמר "מה 31,
ומעשים  מצוות מסגלין שישראל מה כל כך לבעליה, מסגלת - מסגלת שהיא מה כל הזאת, הדבורה

כו'" להקב"ה לו איכפת ש"מה באופן שזהו או שבשמים", לאביהם מסגלין הם - החילוק 32טובים שזהו -
תפיסת  אין ששם יתברך, עצמותו לבחינת העבודה, לענין מקום תפיסת יש ששם הגילויים, בחינת בין

צדקה  בתורת הן ההמשכות וכל לעבודה, .33מקום

בשביל  הוא הגילוי ענין שהרי הזולת, מציאות עם קשורה הגילויים שמדריגת - בזה הענין וכללות
פועל  חסר כח אין למעלה הרי בפועל, ולא בכח רק הוא הגילוי כאשר שגם (ועד, יש 34הזולת ולכן ,(

כל  ולכן הזולת, למציאות מקום תפיסת אין יתברך עצמותו מצד ורק הזולת; למציאות מקום תפיסת
בלבד. צדקה בתורת אלא אינן ההמשכות

שכתוב  מה גם הקודש'35וזהו ב'אגרת ומבואר מאד", מצוותך ולא 36"רחבה "מצוותך", הלשון דיוק
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.248 וע' 246 ע' שלום תורת סה"ש בתחלתו). יום"
ב.23) ח, תענית - חז"ל ל' ע"פ
א.24) פח, ב. סג, זח"ב
בפיסקא 25) - לסליחות ומקורות טעמים בליקוט הנסמן ראה
אשרי.

יום"26) ב"היום (נעתק א'שפה ס"ע ח"ג תער"ב המשך ראה
וש"נ). שכד. ע' היומן רשימת - מנחם ובתורת שבט, ו

ע'27) ח"ט .153 ע' ח"ו מנחם תורת גם וראה ז. ט, דניאל
ועוד. .187

א.28) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה

ואילך).29) ב (כט, הגדול שער
בתחלתו.30) העבודה חלק עבוה"ק ראה
סע"ד.31) כח, ראה לקו"ת וראה ו. פ"א, דב"ר
רפמ"ד.32) ב"ר
וש"נ.)33 ואילך. 324 ע' ח"ד מנחם תורת גם ראה

מצות 34) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא פ"ג. שי"א פרדס
ובכ"מ. א). נח, (דרמ"צ פי"א אלקות האמנת

צו.35) קיט, תהלים
סי"ז.36)
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ובעצמו  בכבודו שהקב"ה מה ממש, ה' מצות שהיא הצדקה "מצות על דקאי רבים, לשון "מצוותיך",
ז"ל  רבותינו אמרו הרי דלכאורה, - כו'" תמיד ועלֿדרךֿזה 37עושה ומתפלל, תפילין מניח שהקב"ה

(ששם  הגילויים בחינת מצד הוא המצוות שאר כל שקיום הוא, הענין אך - המצוות? כל לקיום בנוגע
"מצות  היא בלבד) הנותן מצד ורק אך (שנעשית הצדקה מצות ואילו הזולת), למציאות מקום תפיסת יש

יתברך. עצמותו מבחינת ממש", ה'

.Á היתה הבריאה שבתחילת אלא בראשֿהשנה, היא הצדקה" הוי' ד"לך ההמשכה כללות והנה,
הוא" חסד חפץ "כי מצד זו מילתא 38המשכה תליא דלתתא באתערותא עכשיו, ואילו עלֿידיֿזה 39, –

הצדקה", הוי' ד"לך להמשכה הכלי שזהו לגמרי, מקום תפיסת העדר של באופן הפנים", בושת ש"לנו
בלבד. הנותן מצד צדקה, בתורת שבאה - יתברך עצמותו שמצד ההמשכה שהיא

שכתוב  מה "דכא 40ועלֿדרך היותו מצד שדווקא והיינו, רוח", ושפל דכא ואת אשכון, וקדוש "מרום
וקדוש". "מרום בחינת להשראת כלי הוא הרי רוח", ושפל

התורה  דקיום העבודה בכללות מאומה חסר לא כאשר גם הוא הפנים" ד"בושת שהענין ולהעיר,
דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה גם כולל כו', והדקדוקים הפרטים בכל .41ומצוות

ז"ל  רבותינו מאמר כרשע",42ועלֿדרך בעיניך היה אתה, צדיק לך אומרים כולו העולם כל "אפילו
לך  ש"אומרים שזה לומר צריך כן ועל שקר, של ענין לשלול צריכה אינה שבעלֿפה שתורה מובן, והרי

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא בלבד זו שלא והיינו, אמיתי, ענין הוא אתה" אלא 43צדיק ,
בתניא  ממנו 44כמבואר הצואים הבגדים בהסיר גמור.. טוב להיות נהפך "שהרע צדיק, מדריגת בפירוש

כרשע". בעיניך "היה ואףֿעלֿפיֿכן כו'", הזה עולם תענוגי שהם

כו'. דדקות בדקות ערכם, לפי התשובה ענין להיות צריך צדיקים אצל שגם - בזה הענין וכללות
ומעלתו, ערכו לפי חוטא הוא יותר מחבירו הגבוה שכל יותר, עילאה לתשובה צריכים "המה ואדרבה:
הבהמה  שדרך כלֿכך, יפלא לא ההיכל, לנקות שצריכים הגם המלך, בהיכל המטנפת בהמה עלֿדרךֿמשל

וכו'" ההיכל מן לזורקו המלך חמת ותבער יפלא, מאד המתטנף, אדם אבל כו'. מאמר 45בכך ועלֿדרך ,
ז"ל  כו'".46רבותינו בגדו על רבב שנמצא "תלמידֿחכם

יהיה  יותר הקרוב "כל ואדרבה, נעלות, במדריגות גם ששייך הפנים", בושת ד"לנו הענין גם וזהו
כו'". מעצמותו יותר שיתבייש ביותר.. מקומו תפיסת העדר

.Ë:"כאחד "לאחדים כולכם", היום נצבים ד"אתם הענין עם גם זה לקשר ויש

ההמשכה  נעשית מהתחלקות, שלמעלה באופן ההתאחדות שעלֿידי ג) (סעיף לעיל נתבאר
עציך" "חוטב עם להתאחד יוכלו שבטיכם" ש"ראשיכם כדי אמנם, העצמּות". מ"פשיטות בראשֿהשנה

הביטול. ענין אצלם להיות צריך מימיך", ו"שואב

מלמעלה  מימיך", שואב ועד עציך מחוטב וגו' שבטיכם "ראשיכם הכתוב סדר גם יובן ועלֿפיֿזה
הביטול  בענין הצורך את להדגיש  כדי - למעלה) דמלמטה בסדר למנותם צריך היה שלכאורה (אף למטה

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עם שמשתווים שבטיכם", ד"ראשיכם

מימיך" ושואב עציך "חוטב עם שבטיכם" ד"ראשיכם שבהתאחדות הביטול שענין ונמצא,
- העצמּות" מ"פשיטות דראשֿהשנה להמשכה באים הפנים"שעלֿידיֿזה ד"בושת הענין עלֿדרך הוא

הצדקה". הוי' ד"לך להמשכה באים שעלֿידיֿזה
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שמו"ר 37) (תפלה). רע"א ז, (תפילין). סע"א ו, ברכות ראה
ועוד. (מצוות). ט פ"ל,

יח.38) ז, מיכה
ובכ"מ.39) ב. מז, פרשתנו לקו"ת
טו.40) נז, ישעי'
ספ"ג.41) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

בתחילתו.42) בתניא הובא סע"ב. ל, נדה
הבינוני).43) למדריגת (בנוגע רפי"ב תניא
ספ"ט.44)
עדר.45) ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי
רע"א.46) קיד, שבת
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ובעצמו  בכבודו שהקב"ה מה ממש, ה' מצות שהיא הצדקה "מצות על דקאי רבים, לשון "מצוותיך",
ז"ל  רבותינו אמרו הרי דלכאורה, - כו'" תמיד ועלֿדרךֿזה 37עושה ומתפלל, תפילין מניח שהקב"ה

(ששם  הגילויים בחינת מצד הוא המצוות שאר כל שקיום הוא, הענין אך - המצוות? כל לקיום בנוגע
"מצות  היא בלבד) הנותן מצד ורק אך (שנעשית הצדקה מצות ואילו הזולת), למציאות מקום תפיסת יש

יתברך. עצמותו מבחינת ממש", ה'

.Á היתה הבריאה שבתחילת אלא בראשֿהשנה, היא הצדקה" הוי' ד"לך ההמשכה כללות והנה,
הוא" חסד חפץ "כי מצד זו מילתא 38המשכה תליא דלתתא באתערותא עכשיו, ואילו עלֿידיֿזה 39, –

הצדקה", הוי' ד"לך להמשכה הכלי שזהו לגמרי, מקום תפיסת העדר של באופן הפנים", בושת ש"לנו
בלבד. הנותן מצד צדקה, בתורת שבאה - יתברך עצמותו שמצד ההמשכה שהיא

שכתוב  מה "דכא 40ועלֿדרך היותו מצד שדווקא והיינו, רוח", ושפל דכא ואת אשכון, וקדוש "מרום
וקדוש". "מרום בחינת להשראת כלי הוא הרי רוח", ושפל

התורה  דקיום העבודה בכללות מאומה חסר לא כאשר גם הוא הפנים" ד"בושת שהענין ולהעיר,
דעהו" דרכיך ד"בכל העבודה גם כולל כו', והדקדוקים הפרטים בכל .41ומצוות

ז"ל  רבותינו מאמר כרשע",42ועלֿדרך בעיניך היה אתה, צדיק לך אומרים כולו העולם כל "אפילו
לך  ש"אומרים שזה לומר צריך כן ועל שקר, של ענין לשלול צריכה אינה שבעלֿפה שתורה מובן, והרי

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר ש"לא בלבד זו שלא והיינו, אמיתי, ענין הוא אתה" אלא 43צדיק ,
בתניא  ממנו 44כמבואר הצואים הבגדים בהסיר גמור.. טוב להיות נהפך "שהרע צדיק, מדריגת בפירוש

כרשע". בעיניך "היה ואףֿעלֿפיֿכן כו'", הזה עולם תענוגי שהם

כו'. דדקות בדקות ערכם, לפי התשובה ענין להיות צריך צדיקים אצל שגם - בזה הענין וכללות
ומעלתו, ערכו לפי חוטא הוא יותר מחבירו הגבוה שכל יותר, עילאה לתשובה צריכים "המה ואדרבה:
הבהמה  שדרך כלֿכך, יפלא לא ההיכל, לנקות שצריכים הגם המלך, בהיכל המטנפת בהמה עלֿדרךֿמשל

וכו'" ההיכל מן לזורקו המלך חמת ותבער יפלא, מאד המתטנף, אדם אבל כו'. מאמר 45בכך ועלֿדרך ,
ז"ל  כו'".46רבותינו בגדו על רבב שנמצא "תלמידֿחכם

יהיה  יותר הקרוב "כל ואדרבה, נעלות, במדריגות גם ששייך הפנים", בושת ד"לנו הענין גם וזהו
כו'". מעצמותו יותר שיתבייש ביותר.. מקומו תפיסת העדר

.Ë:"כאחד "לאחדים כולכם", היום נצבים ד"אתם הענין עם גם זה לקשר ויש

ההמשכה  נעשית מהתחלקות, שלמעלה באופן ההתאחדות שעלֿידי ג) (סעיף לעיל נתבאר
עציך" "חוטב עם להתאחד יוכלו שבטיכם" ש"ראשיכם כדי אמנם, העצמּות". מ"פשיטות בראשֿהשנה

הביטול. ענין אצלם להיות צריך מימיך", ו"שואב

מלמעלה  מימיך", שואב ועד עציך מחוטב וגו' שבטיכם "ראשיכם הכתוב סדר גם יובן ועלֿפיֿזה
הביטול  בענין הצורך את להדגיש  כדי - למעלה) דמלמטה בסדר למנותם צריך היה שלכאורה (אף למטה

מימיך". ו"שואב עציך" "חוטב עם שמשתווים שבטיכם", ד"ראשיכם

מימיך" ושואב עציך "חוטב עם שבטיכם" ד"ראשיכם שבהתאחדות הביטול שענין ונמצא,
- העצמּות" מ"פשיטות דראשֿהשנה להמשכה באים הפנים"שעלֿידיֿזה ד"בושת הענין עלֿדרך הוא

הצדקה". הוי' ד"לך להמשכה באים שעלֿידיֿזה
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שמו"ר 37) (תפלה). רע"א ז, (תפילין). סע"א ו, ברכות ראה
ועוד. (מצוות). ט פ"ל,

יח.38) ז, מיכה
ובכ"מ.39) ב. מז, פרשתנו לקו"ת
טו.40) נז, ישעי'
ספ"ג.41) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

בתחילתו.42) בתניא הובא סע"ב. ל, נדה
הבינוני).43) למדריגת (בנוגע רפי"ב תניא
ספ"ט.44)
עדר.45) ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי
רע"א.46) קיד, שבת

c"kyz'd ,lel` g"k ,miavp zyxt zay zgiy

ז"ל  רבותינו מאמר תוכן גם שנאמר 47וזהו בסופה, מתעשרת בתחילתה שרשה שנה מראשית 48"כל
עצמן  עושין "שישראל הביטול, עלֿידי דוקא נמשך העשירות שענין היינו, כו'", כתיב מרשית השנה,

שנאמר  כענין ותפילה, תחנונים לדבר בראשֿהשנה רש"49רשין ידבר .50תחנונים

הביטול  מאשר יותר עוד הוא מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב בהשתוות שהביטול להוסיף, ויש
רשין". עצמן ש"עושין

דבר" לכל "שתאב "אביון", - נמוכה הכי להדרגא עד דרגות, כמה יש העניות שבענין - .51ובהקדמה
מי  הוא מזה ולמטה הביטול. תכלית עדיין זה אין ובמילא, כו', תקוה לו יש - "אביון" אפילו אמנם,

רבו" קנה עבד שקנה "מה כל שהרי כלל, לעצמו מציאות שאינו ה"עבד", שזהו - תקוה לו ,52שאין
מקודשת  אינה - שתשתחררי לאחר לי מקודשת את הרי לשפחה .53והאומר 

משה  בימי להתגייר כנענים "שבאו רש"י שמפרש כפי מימיך", ו"שואב עציך" ד"חוטב הענין גם וזהו
שנשארו והיינו, מים", ושואבי עצים חוטבי משה ונתנם יהושע.. בימי גבעונים שבאו לבני micarכדרך

.54ישראל 

ד"עושין  מהביטול יותר הוא מימיך" ו"שואב עציך" ל"חוטב שבהשתוות שהביטול נמצא, ועלֿפיֿזה
מאשר  יותר עוד הביטול בתכלית שהם עבדים הם מימיך" ו"שואב עציך" ש"חוטב כיון רשין", עצמן
כאחד". "לאחדים ד"כולכם", באופן עמהם גם מתאחדים ואףֿעלֿפיֿכן שבעני, נמוכה היותר הדרגא
הוי' ("לך העצמּות" מ"פשיטות דראשֿהשנה ההמשכה נעשית הפנים") ("בושת זה ביטול עלֿידי ולכן

הצדקה").

ומיד  תיכף אלא אחדים, רגעים אפילו להמתין צריך שלא ובאופן בסופה", ד"מתעשרת הענין גם וזהו
שופר  תקיעת (לאחרי השנה העצמי 55בתחילת מרחב המשכת ענין שהוא העשירות, ענין נמשך (56,

וברוחניות. בגשמיות

***

.È גו'57מאמר נצבים אתם .58דיבורֿהמתחיל

***

.‡È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ואחרֿכך התלמידים, אחד של ברכות" "שבע נערך המאמר, (לאחרי

ועל  הראשון, אדם ברוא יום היה הראשון ראשֿהשנה שהרי ראשֿהשנה, עם גם קשור הנישואין ענין
מקדם". בגןֿעדן יצירך "כשמחך הנישואין: בברכות נאמר זה

ב'טור' וכדאיתא שמחה, של ענין להיות צריך שבראשֿהשנה גם לבנים 59וזהו לובשים "ישראל.. :
כו'", נס להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי בראשֿהשנה, ושמחין ושותין ואוכלין לבנים.. ומתעטפים

גדר  שפורצת השמחה עלֿידי דוקא פני 60ואדרבה, ש"באור ובאופן בדין, וזוכים הגדרים כל את פורצים ,
חיים" .61מלך
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ע"ב.47) ריש טז, ר"ה
יב.48) יא, עקב
כג.49) יח, משלי
שם.50) ר"ה פירש"י
יד.51) כד, תצא ד. טו, ראה ו. כג, משפטים פירש"י
ב.52) פח, פסחים
וש"נ.53) (במשנה). א סב, קידושין
סע"א.54) עט, יבמות - מחוטב ד"ה פירש"י ראה
תכא.55) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי סז. ע' לוי"צ תורת ראה

וש"נ. ואילך. 64 ס"ע ח"א תנש"א התוועדויות
בתחלתו.56) אעת"ר סה"מ ראה

(57278 ע' חמ"א מנחם תורת וראה לידינו, הגיע לא לע"ע
(המו"ל).

ולאחרי 58) החסידים, אחד התעלף המאמר אמירת בעת
אודותיו, הרופא את שליט"א אדמו"ר כ"ק כששאל המאמר,
כ"ק  אמר גארניט", "ס'איז באמרו: טוב, במצב שהוא ָוהשיב,
(ברכות  לרפאות" לרופא "רשות נתנה התורה שליט"א: אדמו"ר
אכן  זה הרי דבר, שום שזה אומר הרופא וכאשר וש "נ), סע"א. ס,

דבר. שום
סוסתקפ"א.59) או"ח
ועוד.60) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ
ובכ"מ.61) ואילך. א צג, מסעי לקו"ת וראה טו. טז, משלי
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.·È ללימוד בנוגע גם חשבוןֿנפש בעריכת הצורך אודות לעורר יש השנה, לסיום בסמיכות בעמדנו
התורה.

השבוע  בפרשת שכתוב במה הפירושים תיווך לא 62ובהקדם היום, מצוך אנכי אשר הזאת המצוה "כי
וגו": מאד הדבר אליך קרוב כי  וגו' היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת

תורה' ב'לקוטי מבאר הזקן דלעיל 63רבינו התשובה, על "קאי גו'" הזאת המצוה "כי שכתוב שמה
צדק':כתיב64מיניה  ה'צמח ובהגהת כו'". מצוך שאנכי מי אנכי אשר המצוה והיא ה'.. אל תשוב כי

מצות  על קאי הזאת המצוה כי דפסוק הרמב"ן, בשם התשובה' מ'שער א פרק חכמה' ב'ראשית כתב "כן
התשובה".

מדברי  ולא הרמב"ן", בשם חכמה.. מ"ראשית זה פירוש שמביא צדק' ה'צמח בדברי לדייק [ויש
עצמו  "והנכון,65הרמב"ן מוסיף, ואחרֿכך כולה", התורה כל "על שקאי תחילה מפרש עצמו הרמב"ן כי -

המצוה אבל היום, מצוך אנכי אשר המצוה כי יאמר התורה כל על כו'",z`fdכי הנזכרת התשובה על
התשובה]. על שקאי הרמב"ן שבדברי השני הפירוש את רק מביא חכמה' ב'ראשית ואילו

כמובן  שברמב"ן), הראשון (כהפירוש ומצוות התורה כללות על שקאי הפירוש גם ישנו לזה, ונוסף
בעצמו  הזקן רבינו עלֿידי נכתב הוא (שגם התניא ספר של השער" ב"דף הזקן רבינו שכתב ממה )66גם

(בגימטריא  י"ז ובפרק כו'"; מאד קרוב הוא איך היטב לבאר מאד.. הדבר אליך קרוב כי פסוק על "מיוסד
האהבה.67"טוב" ענין על קאי ש"בלבבך" מבאר (

עירובין  במסכת הגמרא פירוש גם ישנו התורה.68וכמוֿכן לימוד על במיוחד שקאי

הנ"ל  הפירושים כל בין לתווך מצות 69ויש שגם כיון אבל התשובה, מצות על אמנם קאי שהפסוק -
ושופרות  זכרונות מלכיות פסוקי שאומרים בראשֿהשנה, [וכמודגש התורה מן נלקחת כדי 5התשובה ,

התורה  מן ראיה גו'"70להביא קרוב כי גו' נפלאת "לא התשובה על שכתוב שמה לומר, צריך כן על ,[
המצוות, על גם קאי ובמילא גו'"), קרוב "כי התשובה על לומר איֿאפשר כן, לא (דאם התורה על גם קאי

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול המצוות,70שהרי לכל השורש שהיא האהבה, ענין ובמיוחד כולל ,
קטן' ב'חינוך ל"סור 71כמבואר ויסוד שורש היראה ורחימו, דחילו הן ויסודותיה ה' עבודת ש"שרשי

כו'". טוב" ל"עשה והאהבה מרע",

התשוב  ענין ישנו כאשר - לפועל בנוגע הפירושים דכל אהבה והתיווך מתוך התורה לימוד על ה
לימוד  היה כיצד חשבוןֿצדק לערוך צריך זה ובשביל החסידות), תורת גם שלומדים (עלֿידיֿזה ויראה

השנה. כל במשך התורה

הישיבה  לתלמידי בחינות עריכת אודות לעורר יש השנה בסיום בעמדנו והן 72ולכן, בנגלה הן ,
בחסידות.

.‚È:ולהעיר

ש"גזירה  ובגלל הלימודים, זמן בסוף לתלמידים בחינות עריכת אודות שנים כמה לפני דובר כבר
הדבר. הועיל לא מזה ויותר הראשונה, בשנה כן עשו גזרתי"...

בלשון  זאת לכנות בדייקם - "בחינות" שעורכים היתכן בטענות: אלי שבאו כאלו שהיו אלא עוד, ולא
החסידות?!... בתורת - "עגזעמס" המדינה: בשפת אומותֿהעולם
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יאֿיד.62) ל,
ג.63) מה, פרשתנו
יו"ד.64) שם,
(65.24 הערה 112 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
וש"נ.66) .285 ע' חל"ח מנחם תורת גם ראה
(67.54 ע' תש"ד סה"מ ראה

מעבר 68) "ולא שם: הגמרא דברי סיום גם נזכר - רע"א. נה,
בתגרים". ולא בסחרנים לא תמצא לא היא, לים

ואילך.69) 171 ע' חל"ד לקו"ש גם ראה
וש"נ.70) ב. מ, קידושין
פ"ד.71) תניא גם וראה בתחילתו.
הכולל.72) אברכי ע"ד גם נזכר אחרת ברשימה
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.·È ללימוד בנוגע גם חשבוןֿנפש בעריכת הצורך אודות לעורר יש השנה, לסיום בסמיכות בעמדנו
התורה.

השבוע  בפרשת שכתוב במה הפירושים תיווך לא 62ובהקדם היום, מצוך אנכי אשר הזאת המצוה "כי
וגו": מאד הדבר אליך קרוב כי  וגו' היא רחוקה ולא ממך היא נפלאת

תורה' ב'לקוטי מבאר הזקן דלעיל 63רבינו התשובה, על "קאי גו'" הזאת המצוה "כי שכתוב שמה
צדק':כתיב64מיניה  ה'צמח ובהגהת כו'". מצוך שאנכי מי אנכי אשר המצוה והיא ה'.. אל תשוב כי

מצות  על קאי הזאת המצוה כי דפסוק הרמב"ן, בשם התשובה' מ'שער א פרק חכמה' ב'ראשית כתב "כן
התשובה".

מדברי  ולא הרמב"ן", בשם חכמה.. מ"ראשית זה פירוש שמביא צדק' ה'צמח בדברי לדייק [ויש
עצמו  "והנכון,65הרמב"ן מוסיף, ואחרֿכך כולה", התורה כל "על שקאי תחילה מפרש עצמו הרמב"ן כי -

המצוה אבל היום, מצוך אנכי אשר המצוה כי יאמר התורה כל על כו'",z`fdכי הנזכרת התשובה על
התשובה]. על שקאי הרמב"ן שבדברי השני הפירוש את רק מביא חכמה' ב'ראשית ואילו

כמובן  שברמב"ן), הראשון (כהפירוש ומצוות התורה כללות על שקאי הפירוש גם ישנו לזה, ונוסף
בעצמו  הזקן רבינו עלֿידי נכתב הוא (שגם התניא ספר של השער" ב"דף הזקן רבינו שכתב ממה )66גם

(בגימטריא  י"ז ובפרק כו'"; מאד קרוב הוא איך היטב לבאר מאד.. הדבר אליך קרוב כי פסוק על "מיוסד
האהבה.67"טוב" ענין על קאי ש"בלבבך" מבאר (

עירובין  במסכת הגמרא פירוש גם ישנו התורה.68וכמוֿכן לימוד על במיוחד שקאי

הנ"ל  הפירושים כל בין לתווך מצות 69ויש שגם כיון אבל התשובה, מצות על אמנם קאי שהפסוק -
ושופרות  זכרונות מלכיות פסוקי שאומרים בראשֿהשנה, [וכמודגש התורה מן נלקחת כדי 5התשובה ,

התורה  מן ראיה גו'"70להביא קרוב כי גו' נפלאת "לא התשובה על שכתוב שמה לומר, צריך כן על ,[
המצוות, על גם קאי ובמילא גו'"), קרוב "כי התשובה על לומר איֿאפשר כן, לא (דאם התורה על גם קאי

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול המצוות,70שהרי לכל השורש שהיא האהבה, ענין ובמיוחד כולל ,
קטן' ב'חינוך ל"סור 71כמבואר ויסוד שורש היראה ורחימו, דחילו הן ויסודותיה ה' עבודת ש"שרשי

כו'". טוב" ל"עשה והאהבה מרע",

התשוב  ענין ישנו כאשר - לפועל בנוגע הפירושים דכל אהבה והתיווך מתוך התורה לימוד על ה
לימוד  היה כיצד חשבוןֿצדק לערוך צריך זה ובשביל החסידות), תורת גם שלומדים (עלֿידיֿזה ויראה

השנה. כל במשך התורה

הישיבה  לתלמידי בחינות עריכת אודות לעורר יש השנה בסיום בעמדנו והן 72ולכן, בנגלה הן ,
בחסידות.

.‚È:ולהעיר

ש"גזירה  ובגלל הלימודים, זמן בסוף לתלמידים בחינות עריכת אודות שנים כמה לפני דובר כבר
הדבר. הועיל לא מזה ויותר הראשונה, בשנה כן עשו גזרתי"...

בלשון  זאת לכנות בדייקם - "בחינות" שעורכים היתכן בטענות: אלי שבאו כאלו שהיו אלא עוד, ולא
החסידות?!... בתורת - "עגזעמס" המדינה: בשפת אומותֿהעולם

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

יאֿיד.62) ל,
ג.63) מה, פרשתנו
יו"ד.64) שם,
(65.24 הערה 112 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
וש"נ.66) .285 ע' חל"ח מנחם תורת גם ראה
(67.54 ע' תש"ד סה"מ ראה

מעבר 68) "ולא שם: הגמרא דברי סיום גם נזכר - רע"א. נה,
בתגרים". ולא בסחרנים לא תמצא לא היא, לים

ואילך.69) 171 ע' חל"ד לקו"ש גם ראה
וש"נ.70) ב. מ, קידושין
פ"ד.71) תניא גם וראה בתחילתו.
הכולל.72) אברכי ע"ד גם נזכר אחרת ברשימה
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מסויים: ענין אצלי נתחוור ואז

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לי סיפר כ"ק 73פעם אביו, עלֿידי תמימים" "תומכי ישיבת התייסדות אודות
בנגלה  גדול שהיה - החסידים אחד טען לכן, שמקודם תרנ"ז, בשנת נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר
אדמו"ר  כ"ק אביו, מאוהל שחזר ולאחרי בחסידות?!... "וואלאז'ין" להכניס היתכן - ובעבודה ַָובחסידות

הנ"ל. מהטענה להתפעל מבלי הישיבה, את לייסד החלטתו על הודיע נשמתוֿעדן, מהר"ש

אך  אלי; זה דבר ונוגע שייך מה זה, סיפור אדמו"ר מו"ח כ"ק לי מספר מדוע הבנתי לא בשעתו,
הדבר... לי נתחוור לבחינות, בנוגע בטענות אלי באו כאשר

וההצלחה  התועלת גודל את ראו ואחרֿכך הישיבה, את וייסדו מהטענות התפעלו לא שאז כשם ובכן:
הבחינות. אודות לעיל להאמור בנוגע גם הוא כן - כו'

כניסה  כמו אלי, הקשור בכל אבל לרצונו; בניגוד דבר לעשות מישהו לחייב 'בעלֿהבית' אינני -
הנ"ל. הבחינות בעריכת זאת להתנות בבעלותי  הרי בכתב, מענה קבלת או ל'יחידות'

.„È:הדברים ונקודת

הנלמד  הענין וישיג ויבין שידע באופן הלימוד להיות צריך החסידות בתורת כאותם 74גם ולא ,
לא  הענינים והבנת לימוד כלֿכך נוגע ולא כו', ויראה באהבה שיתעורר הוא שהעיקר שורם הטוענים

הראוי  לימוד של באופן זה אין אם גם חסידות"), לערנט ער ("אּבי חסידות שלומד ובלבד ִַולבוריים,
געבורטשעט"...). ווי מערניט איז ("עס לשמו

האמצעי  אדמו"ר שכתב מה פרטית 75וכידוע בהתבוננות צורך יש  אלא כללית, בהתבוננות די שלא ,
פרטי  גם אלא הענין, כללות רק לא ולהבין לידע שצריך להלימוד, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דוקא,
אצל  שמצינו כפי ה"קיצורים", ענין תוכן שזהו - כו' התמצית לנקודת גם לבוא ואחרֿכך כו', הענינים
כס  על שישב לאחר וכן אורה', 'שערי לספר קיצורים ערך הנשיאות לפני שעוד אדמו"ר מו"ח כ"ק

.76הנשיאות 

אלא  "עגזעמס", לא - בחינות לערוך יש לזמן מזמן הנה כדבעי, יהיה שהלימוד להבטיח וכדי
נחסר  מה יראה אחד שכל כדי  וחשבוןֿצדק, חשבון, של באופן אלא בחינה, רק ולא דוקא, "בחינות"

הבאה. בשנה זאת לתקן ויחליט שעברה, בשנה אצלו

לחירות  שיצאו הביכלאך באחד הזקן רבינו של במאמר שנמצא ממה גם בכל 77ולהעיר למה "הטעם ,
כמו  בוחן, מלשון והוא כו', אמת אינו שהכינוי מפני "בחינה", לשון נזכר חיים' 'עץ שבספר הענינים
אידיש), בלשון (לייטיג וכך כך במספר יקרא שבחינתו צרוף, הוא אם הכסף את שיבחנו עלֿדרךֿמשל

כו'". שבחו על לבד הוראה שהוא רק כו', הכסף למהות כלל שייכת זו בחינה שאין

עדֿעתה שהיה שהלימוד להורות היא הבחינה שתועלת בנידוןֿדידן, jxraועלֿדרךֿזה epi` לגבי
אצלו להיות צריכה ולכן להיות, וצריך שיכול הלימוד מהשייכות zeycgzdמעלת [ולהעיר התורה בלימוד

שכתוב  כמו ז"ל 78לראשֿהשנה, רבותינו כמאמר חידוש, מלשון בחודש שופר", בחודש ְַ"חדׁשּו79"תקעו
תוספת עלֿידי ז"ל dribiמעשיכם"], רבותינו כמאמר כמו 80בתורה, דייקא, "מצאת" - ומצאת" "יגעת

הדעת  בהיסח שבאה להיות 81מציאה צריך מכלֿמקום דעת, של ענין הוא התורה לימוד שכללות אף כי ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

וש"נ.73) שלה. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
צריכים 74) הנלמדים שהענינים גם נזכר אחרת ברשימה

שיש  הוא הראוי שהסדר בגשמיות, וכמו המוכן, מן אצלו להיות
ע"י  לו המצטרך כל לרכוש יכול ואז המוכן, מן ממון לאדם
מחפש  אזי דבר, איזה צריך שכאשר באופן ולא ("צ'יק"), המחאה

כו'. להשתכר יוכל שעלֿידה עבודה
ובפ"ד.75) בתחילתו, היחוד שער
תורת 76) גם וראה ואילך. 17 ס"ע חט"ו מנחם תורת ראה

.349 ע' חל"ב מנחם
(ע'77) בסופו ח"א תקס"ב אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס

רפה).
ד.78) פא, תהלים
עה"פ.79) תהלים מדרש
ע"ב.80) ריש ו, מגילה
א.81) צז, סנהדרין
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באיןֿערוך, נעלה היותר הלימוד לאופן להתעלות שיוכל כדי הקודם מהלימוד הדעת" "היסח של ענין
להתעלות  שיוכל כדי בבלי תלמוד לישכח תעניות ארבעים) (או מאה שהתענה זירא ברבי שמצינו כפי

ירושלמי  דתלמוד הלימוד לגןֿעדן 82לדרך העליה קודם עלמא דהאי חיזו  לישכח שצריך ועלֿדרך ,83.

שניהם  עיני "מאיר בבחינת להבוחן, גם אלא להנבחן, רק לא היא הבחינה של שהתועלת להוסיף, ויש
וכו'.84הוי'" יפות פנים בסבר הבחינה תהיה שבוודאי כך ,

.ÂË:לפועל ובנוגע

יש  - הראויה) הכנה שדורש טוב דבר (ככל לבחינות כראוי להתכונן רב זמן נשאר שלא למרות
התלמידים  כל רשימת מוכנה תהיה שמיניֿעצרת שלקראת כך לתלמידים, בחינות בעריכת מיד להתחיל

יותר). ארוך זמן במשך לבחינות להתכונן יוכלו הבאה (ובשנה וכו' ידיעותיהם ואופן הנבחנים

האורחים  מבין וראשיֿישיבות הרבנים עלֿידי ייערכו שהבחינות - טוב המלמדים 85ומה עלֿידי ולא ,
מצד  הרי פירותיהם, טיב את שיראו ורוצים לתלמידיהם, "ערבים" שהם מאחר כי הקבועים, והרמי"ם
הבחינה  כאשר מהֿשאיןֿכן כו'; לתלמידו ולמחול לוותר והראשֿישיבה המלמד עלול עצמו" "אהבת

ש"כל  הענין מצד רק היא שלו שהערבות מישהו עלֿידי בזה"86תהיה זה ערבים .87ישראל

***

.ÊË שכתוב מה ישראל 88עלֿפי בני אחינו אודות להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
באופן  נפש, במסירות עומדים ואףֿעלֿפיֿכן וכו', נסיונות להם שיש כו', במיצר ההיא, במדינה שנמצאים

היראה" "שלימות .89של

כו'. המרחב אל המיצר מן היציאה אצלם תהיה החדשה השנה שלקראת ויהיֿרצון

האמיתי, המרחב כולם אצל שיהיה - ישראל כלל בתוככי כאן, הנמצאים ישראל בני לכל בנוגע וכן
העצמי  מרחב אלא דנברא, מרחב רק .87לא
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ע'82) חל"ד לקו"ש וראה הרש"ל. (לגירסת סע"א פה, ב"מ
וש"נ. .30 ע' שם לקו"ש גם וראה וש"נ). .6 הערה 24

וש"נ.83) ריח. ע' אייר סה"מ מנחם תורת ראה
התניא.84) הקדמת א. טז, תמורה וראה יג. כט, משלי
שקר,85) של בשפלות יתנהגו לא ובודאי אחרת: ברשימה

קעּפלאך"... דריי מיט שי"ן א ַַ"ווי
וש"נ.86) סע"א. לט, שבועות
(המו"ל).87) הסיום חסר
ו.88) קלז, תהלים
ובכ"מ.89) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
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באיןֿערוך, נעלה היותר הלימוד לאופן להתעלות שיוכל כדי הקודם מהלימוד הדעת" "היסח של ענין
להתעלות  שיוכל כדי בבלי תלמוד לישכח תעניות ארבעים) (או מאה שהתענה זירא ברבי שמצינו כפי

ירושלמי  דתלמוד הלימוד לגןֿעדן 82לדרך העליה קודם עלמא דהאי חיזו  לישכח שצריך ועלֿדרך ,83.

שניהם  עיני "מאיר בבחינת להבוחן, גם אלא להנבחן, רק לא היא הבחינה של שהתועלת להוסיף, ויש
וכו'.84הוי'" יפות פנים בסבר הבחינה תהיה שבוודאי כך ,

.ÂË:לפועל ובנוגע

יש  - הראויה) הכנה שדורש טוב דבר (ככל לבחינות כראוי להתכונן רב זמן נשאר שלא למרות
התלמידים  כל רשימת מוכנה תהיה שמיניֿעצרת שלקראת כך לתלמידים, בחינות בעריכת מיד להתחיל

יותר). ארוך זמן במשך לבחינות להתכונן יוכלו הבאה (ובשנה וכו' ידיעותיהם ואופן הנבחנים

האורחים  מבין וראשיֿישיבות הרבנים עלֿידי ייערכו שהבחינות - טוב המלמדים 85ומה עלֿידי ולא ,
מצד  הרי פירותיהם, טיב את שיראו ורוצים לתלמידיהם, "ערבים" שהם מאחר כי הקבועים, והרמי"ם
הבחינה  כאשר מהֿשאיןֿכן כו'; לתלמידו ולמחול לוותר והראשֿישיבה המלמד עלול עצמו" "אהבת

ש"כל  הענין מצד רק היא שלו שהערבות מישהו עלֿידי בזה"86תהיה זה ערבים .87ישראל

***

.ÊË שכתוב מה ישראל 88עלֿפי בני אחינו אודות להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
באופן  נפש, במסירות עומדים ואףֿעלֿפיֿכן וכו', נסיונות להם שיש כו', במיצר ההיא, במדינה שנמצאים

היראה" "שלימות .89של

כו'. המרחב אל המיצר מן היציאה אצלם תהיה החדשה השנה שלקראת ויהיֿרצון

האמיתי, המרחב כולם אצל שיהיה - ישראל כלל בתוככי כאן, הנמצאים ישראל בני לכל בנוגע וכן
העצמי  מרחב אלא דנברא, מרחב רק .87לא
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ע'82) חל"ד לקו"ש וראה הרש"ל. (לגירסת סע"א פה, ב"מ
וש"נ. .30 ע' שם לקו"ש גם וראה וש"נ). .6 הערה 24

וש"נ.83) ריח. ע' אייר סה"מ מנחם תורת ראה
התניא.84) הקדמת א. טז, תמורה וראה יג. כט, משלי
שקר,85) של בשפלות יתנהגו לא ובודאי אחרת: ברשימה

קעּפלאך"... דריי מיט שי"ן א ַַ"ווי
וש"נ.86) סע"א. לט, שבועות
(המו"ל).87) הסיום חסר
ו.88) קלז, תהלים
ובכ"מ.89) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ו מנ"א עם הרשימות, ועדיין מחכים להידיעה מהלשכה שקבלו הספרים.

שיהי'  השי"ת  ויתן  מכנס,  על  בקשה  הפעם  עוד  שהגיש  במכ'  שכותב  ממה  הנני  רצון  שבע 

בהצלחה מופלגה למעלה מן הטבע בטבע. וכמבואר במאמר שנדפס לי"ב תמוז.

בחוגים  המתאים  באופן  זה  יפרסם  ובטח  אלול,  דש"מ  בההתועדות  מהשיחה  קטע  מוסג"פ 

היותר רחבים.

בברכת הצלחה וכוח"ט.

מ. שניאורסאהן
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באיןֿערוך, נעלה היותר הלימוד לאופן להתעלות שיוכל כדי הקודם מהלימוד הדעת" "היסח של ענין
להתעלות  שיוכל כדי בבלי תלמוד לישכח תעניות ארבעים) (או מאה שהתענה זירא ברבי שמצינו כפי

ירושלמי  דתלמוד הלימוד לגןֿעדן 82לדרך העליה קודם עלמא דהאי חיזו  לישכח שצריך ועלֿדרך ,83.

שניהם  עיני "מאיר בבחינת להבוחן, גם אלא להנבחן, רק לא היא הבחינה של שהתועלת להוסיף, ויש
וכו'.84הוי'" יפות פנים בסבר הבחינה תהיה שבוודאי כך ,

.ÂË:לפועל ובנוגע

יש  - הראויה) הכנה שדורש טוב דבר (ככל לבחינות כראוי להתכונן רב זמן נשאר שלא למרות
התלמידים  כל רשימת מוכנה תהיה שמיניֿעצרת שלקראת כך לתלמידים, בחינות בעריכת מיד להתחיל

יותר). ארוך זמן במשך לבחינות להתכונן יוכלו הבאה (ובשנה וכו' ידיעותיהם ואופן הנבחנים

האורחים  מבין וראשיֿישיבות הרבנים עלֿידי ייערכו שהבחינות - טוב המלמדים 85ומה עלֿידי ולא ,
מצד  הרי פירותיהם, טיב את שיראו ורוצים לתלמידיהם, "ערבים" שהם מאחר כי הקבועים, והרמי"ם
הבחינה  כאשר מהֿשאיןֿכן כו'; לתלמידו ולמחול לוותר והראשֿישיבה המלמד עלול עצמו" "אהבת

ש"כל  הענין מצד רק היא שלו שהערבות מישהו עלֿידי בזה"86תהיה זה ערבים .87ישראל
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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הפסוק  שואל "1על שבותך" את אלקיך הוי' ושב
כוונת  שבותך". את והשיב לכתוב לו "היה רש"י
להיכתב  היה צריך "ושב", במקום (א) היא: השאלה

אלקיך" "הוי' נאמר מה לשם (ב) עתה 2"והשיב", זה :
ש 3נאמר  ,mxebd לaye מדה אלקיך", הוי' עד "ושבת הוא

" ידי על מדה: מגיעים zayeכנגד אלקיך)" הוי' (עד
מובן ayeל" מכך "והשיב",4...". או "ושב", שהפעולה ,

ומשיב  הקדושֿברוךֿהוא? אלקיך", "הוי' כלפי מכוונת
"רבותינו  שהשכינה 6למדו 5רש"י: כביכול מכאן,

הכתיב  וכשנגאלין גלותם, בצרת ישראל עם שרויה
עמהם". ישוב שהוא לעצמו, גאולה

להבין: וצריך

שמות  בפרשת ֿ 7א) שהקדוש רש"י, פירש כבר
"מתוך רבינו למשה נגלה "משום dpqdברוךֿהוא ,"

רש"י, כאן אומר אפוא כיצד בצרה". אנכי עמו
" לראשונה עם o`knשלומדים שורה שהשכינה ,"

מפרשת  כבר ידוע הדבר והרי גלותם, בצרת ישראל
שמות?

מפורש  פסוק הוא בצרה" אנכי "עמו ואין 8ב) ,
מ  "מכאן", זאת ללמוד אחר weicצורך ?9בפסוק

 ֿ שהקדושֿברוך נאמר אלקיך" הוי' "ושב בפסוק ג)

מ  שב את zelbהוא זה בפסוק רש"י מוצא היכן .
ישראל עם שרויה "שהשכינה  גלותם"?zxvaההדגשה

שהשכינה רואים זה לאmdnr10מפסוק אך ,mdnr
dxva בפסוק או בצרה" אנכי "עמו בפסוק כנאמר ,

צר" לו צרתם ?11"בכל

שרויה "שהשכינה אומר שרש"י לאחר mrד)
l`xyiבצרתmzelbמובן ,"eil`n ישראל שכאשר ,

עמהם  יוצאת השכינה גם מהגלות, מדוע 12יוצאים .
עמהם"? ישוב "וכשנגאלין... לפרט רש"י צריך

(למרות  במפורש זאת לציין רוצה רש"י אם אף ה)
המילים  את לבאר כדי מעצמו), לכאורה, מובן, שהדבר

אלקיך" הוי' רק 13"ושב לומר צריך היה הוא –
בדבריו  כוונתו ומהי עמהם". ישוב "וכשנגאלין

לעצמו"? גאולה "הכתיב

.·
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לומר, יש "ועוד ואומר: רש"י ממשיך מכן לאחר
עצמו  הוא כאילו ובקושי, גלויות, קיבוץ יום שגדול
כענין  ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך

ואף 14שנאמר  ישראל. בני אחד לאחד תלוקטו ואתם
את  ושבתי שנאמר כן, מצינו האומות שאר בגלויות

עמון" בני .15שבות

להבין: וצריך
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ג.1) ל, פרשתנו
גם 2) אלא "ושב" תיבת רק לא מעתיק שרש"י מה (א) מובן ועפ"ז

בקושייתו  שכותב מה (ב) .(33 להערה שוה"ג (וראה שלאחרי' התיבות
והשיב לכתוב לו jzeay"הי' z`.לה י, (בהעלותך בספרי שגם (ובפרט "

" רק אמרו א) כט, (מגילה וגמרא לד) לה, (ג)aiydeמסעי נאמר"*). לא
eziiyewaמה hinyny בתיבת אפילו רמזם (ולא אלקיך" "הוי' התיבות

שבותך" "את התיבות שמעתיק אף – .odixg`ly"גו'")
ב.3) ל,
בהפרשה4) שנאמר במה אלקיך".k"ekמאש"כ "הוי' לאח"ז פעמים
(5.(12 הערה לקמן ראה (אבל שם. מגילה שם. ספרי ראה
"רבותינו6) פי'ecnlמ"ש כי – שבותך"heytdכו'" את ה"א ד"ושב

את שישיב – l`xyiהוא ipa ולא) גו'" "ושב שאומר שבזה אלא .
(עניןcnln"והשיב") עמהם.sqepהכתוב ישוב שהקב"ה (

" כותב שרש"י מה הטעם גם שזהו aezklוי"ל, el 'id את והשיב
" כותב ואינו – תבא le`שבותך" בפ' שכותב (וע"ד שבותך" את והשיב

" ב: "והשיבle`כו, שם: ומגילה בספרי שגם ובפרט ראשית". l`כל
גם  כולל ד"ושב" הפי' המסקנא לפי שגם בזה, מרמז כי – נאמר")

" ולכן idaezkl"והשיב", el כו'".' והשיב

ב.7) ג,
טו.8) צא, תהלים
בשמות 9) לרש"י הו"ל – מספיק בצרה" אנכי "עמו הפסוק אין ואם

כו'". למדנו "מכאן לומר (שם)
(10zeighyke.שם במגלה זה מכתוב הלימוד לשון
א).11) טז, (תענית הכתובים ב' על וכדחז"ל ט. סג, ישעי'
עמהם;12) שכינה גלו – אלו ענינים ב' נלמדים שם, ומגילה בספרי

עתידין שהם l`bdlכשהן משמע ומזה שונים. מפסוקים – עמהם שכינה
עה"ת, בפרש"י אבל שם). למגילה מהרש"א חדא"ג (ראה שונים ענינים ב'

נלמד גלותם בצרת ישראל עם שרוי' ששכינה מה שגם הרי o`knמכיון –
אחד. ענין לכאורה זה

מובן 13) עמהם" ישוב כו' ש"וכשנגאלין כיון כי הוא, דוחק אבל
בצרת  ישראל עם שרוי' "שהשכינה לפנ"ז רש"י שמפרש (ממה מעצמו

מובן הרי והשיב lina`גלותם"), לכתוב לו "הי' קושייתו על התירוץ גם
שבותך". את

יב.14) כז, ישעי'
בהמקוצר 15) אבל (השלם, ש"ח גו"א. בפי' הראשון. בדפוס הוא כן

רש"י, במפרשי העירו וכבר ועוד. הקטע) כל נשמט בחומש הנדפס

aye `l`" :miiqn my irqn ixtqa (*jiwl` 'ieddf wizrny ,i"yxta k"`yn ."xn`p `l"a `le "'ek `l`"a wizrn el` zeaiz la` .("'ied aye" :jzelrdaae) "
mixfeg mdyk"c oiprd xzei yibcdl icka edfy ,l"i ,"'ek `l`"a ixtqa df siqeny dne ."aezkl el 'id"amdnr dpiky."
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להביא רש"י צריך מה לשם ?16פירושים ipyא)

מסתפק  רש"י אין מדוע להסביר לכאורה, אפשר,
הוי' "ושב מהמילים לומר": יש "ועוד של בפירוש

ב  כביכול, נמצא, שהוא משתמע, iptlגםzelbאלקיך"
"ושב" של קיבוץ 17הזמן ב"יום לשם יגיע שהוא ולא ,

רש"י  זקוק ולכן ישראל. את משם להוציא כדי גלויות",
בצרת  ישראל עם שרויה "שהשכינה לפירוש

,18גלותם..."

את  להביא רש"י צריך מה לשם מובן: אינו אך
בפירוש  מסתפק ואינו ," לומר... יש "ועוד של הפירוש

כן  לפני ?19שאמר

של גאולתם על מדובר כאן בפסוק מדוע l`xyiב) .
מצינו  האומות שאר בגלויות "ואף רש"י מסיים

?20כן..."

 ֿ שהקדוש להוכיח כדי יותר: קשה אף זו שאלה ג)
היה  די בנפרד, אחד כל את מהגלות יוציא ברוךֿהוא
אחד" לאחד תלוקטו "ואתם המילים את לצטט לרש"י
שרש"י  להסיק, ניתן מכך ישראל". "בני המילים ללא –
איש  איש ממש בידיו "אוחז של שהענין להדגיש רוצה

ישראל" ל"בני גם קשור ממקומו"

לפי  אלקיך", הוי' "ושב כאן בפסוק שמשתמע [כפי

– איש..." איש ממש בידיו "אוחז ה' השני: הפירוש
הוא שהוי' משום – האלקים`jiwl"ושב" -jly21,[

"ואף  מכן לאחר מיד רש"י אומר אפוא כיצד
כן..."? מצינו האומות שאר בגלויות

חשובה מה לשם והבאת o`kד) ההרחבה, כל
וכו'? מהנביאים ההוכחות

בתוספת רש"י של כוונתו מהי רק ynn"22"ה) ולא ,
ואתחנן  לפרשת בפירושו כדבריו ?23"בידיו",

.‚
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כל את להבין ולהסביר כדי להקדים יש לעיל האמור
האבות  מן אחד כל לגבי הנאמר ֿ 24את שהקדושֿברוך ,

שהנהגת  כיון הוא: בפשטות לכך ההסבר עמו. היה הוא
שלמעלה  באופן היתה האבות עם הקדושֿברוךֿהוא

ו  ֿ mlekמהטבע, ברוך מהקדושֿ באה שהצלחתם ראו
לכן 25הוא  היה 26, שהקדושֿברוךֿהוא התורה, מדגישה

ממעל  "בשמים – מקום בכל נמצא שהוא אף על עמם,
מתחת" הארץ כנאמר 27ועל הארץ 28, ואת השמים "את

עמם היה הוא כלומר, מלא". והביא ielbaאני
וכדומה. להצלחתם

גם  ישראל, לגבי גם רואים 29כך הכל הגלות: בזמן
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שבות  את ושבתי מז) מח, (ירמי' מואב שבות ושבתי מצינו: שבכתוב
עמון: לבני ובנוגע רש"י; דפוסי בכמה וכ"ה – יד) כט, (יחזקאל מצרים

ו). מט, (ירמי' עמון בני שבות את אשיב
לפי 16) הוא, הפירושים לב' רש"י שזקוק שמה כאן, לדוד במשכיל

"ושב" נאמר כאן ג a'שבכתוב אלקיך הוי' "ושב – וקבצך פעמים ושב ו'
עיי"ש. לישראל". וחד לעצמו "חד מפרש ולכן – גו'"

אפילו  מרמזו ואינו השני, "ושב" מעתיק אינו שרש"י ממה אבל
ש  מוכרח הראשון".a'ב"וגו'", ב"ושב הם הפירושים

ה"א17) "והשיב") (ולא "ושב שנאמר שמכיון jzeayובפרט, z`"
" שפירוש "`z[צ"ל, כמו הוא ב"ושב") הנרמז הענין (לפי mrשבותך"

ש  לומר מסתבר וא"כ], "jzeay"שבותך". znbec `ed "`"d aye" השבה ,
zelbn שפירוש ס"ל שרש"י נאמר באם [ובפרט בפנים. לקמן וראה .

ירמי' – נ"ך מפשטני – המצודות (כפי' "שבי" מלשון הוא "שבותך"
דוחק אבל ובכ"מ); הסמוכים lecbשם ו"שבותך" "ושב" באם כי הוא,

זה]. מפרש רש"י הי' – שווה פי' אין
(18) האומות שאר בגליות גם "ושבתי" שנאמר ממה שייך oi`yאבל

הוא  כשאין גם שייך "ושב" שהלשון מוכח עמהם), ששכינה לומר ח"ו
להשיב לשם שבא ורק ב"גלות" נמצא "את `zעצמו (ופי' שבותך

ולא כפשוטו, הוא לפ"ז שבותך).mrשבותך"
לאחרונה  כותבו השני שפי' – [ועד הראשון לפי' רש"י שזקוק ומה

" בל' ושבcereוגם ממ"ש כי – הוא [43 הערה להלן ראה – ied'י"ל"
jiwl` לפי) – הוא והשיב) (ולא ב"ושב" הנרמז להענין שהטעם משמע,

אלקי  "בגליות jש)"הוי' גם הוא גליות" קיבוץ יום ד"גדול הענין והרי ,"
"עם  כותב שרש"י מה יומתק ועפ"ז .21 הערה לקמן וראה  האומות". שאר

"עמהם". ולא ישראל"
כי 19) הוא, הראשון בפירושו מסתפק אינו שרש"י שמה לומר, ואין

" בכתוב הול"ל זה פי' הענין mrלפי הא', פי' לפי גם א) שבותך":

שהכתוב מה רק הוא עמהם ישוב אבל epcnlnשהקב"ה "ושב", בלשון
xwirישיב אלקיך שהוי' – הוא הכתוב הערה `zפירוש (כנ"ל שבותך

ב) .(6lirlהרוה ספות "למען נאמר יח) ופירושו `z(כט, "הצמאה",
" שם) (רש"י "mrהוא כותב שם שרש"י ובפרט jxcהמזיד"mrהמזיד".

ab`של בסגנון .yecigולא
שמכיון 20) להוכיח, היא בזה רש"י שכוונת כאן, לדוד במשכיל

באם  גם "והשיב") (ולא "ושב" לומר שייך כו', גליות קיבוץ יום שגדול
`l"מ הראי' באה זה ועל גלותם. בצרת ישראל עם השכינה izayeהיתה

שבות oenrאת ipa."עמהם שהשכינה לומר חלילה שייך לא ש"ודאי אף ,"
"ושב" נאמר הי' באם (גם מכאן רבותינו למדו איך קשה: לפ"ז אבל
בצרת  ישראל עם שרוי' שהשכינה (16 הערה לעיל ראה – פ"א רק

גלותם?
(ראה 21) גלותם בצרת ישראל עם שרוי' ששכינה מכאן שלמדו ומה

אלקיך" "הוי' הדיוק מובן י"ל" ה"ועוד לפי שגם אף – (18 הערה לעיל
.45 הערה לקמן ראה –

וישלח.22) ר"פ בפרש"י משא"כ
לא.23) ד,
טו.24) כח, ויצא כח. שם, ג. כו, תולדות כב. כא, וירא
כח.25) שם, תולדות שם. וירא
שם.26) וירא רש"י ראה
עד 27) – כ"כ פשוט והוא לה. ד, שם פרש"י לט. ד, דברים ראה

ולכן  יד). ד, (בראשית אסתר" ד"ומפניך הפי' לפרש צריך רש"י שאין
"כל  ומפרשו – מקום" "כל מפשוטו ג) כ, (יתרו פני" "על רש"י מוציא

זמן".
כד.28) כג, ירמי'
הוצרך zellkayאף29) שלכן הבית. כבזמן כ"כ ניכר אי"ז בזה"ג, ,
לא ycglהכתוב ד, (ואתחנן בידיו" בך מלהחזיק – ירפך "לא אז שגם ,
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בין  אחת כבשה – עליהם משגיח שהקדושֿברוךֿהוא
משתמרת  והיא זאבים מוכח 30שבעים ומכאן ,

ראינו  שכבר כפי עמם, נמצא שהקדושֿברוךֿהוא
ושורש  הראשונה הגלות שהיא מצרים, כל 31בגלות

אלקים "והיה – ובדומהmknr"32הגלויות .jkl הרי ,
"שכינה – כשנגאלים ".mdnrגם

הפסוק  למשמעות קשור אינו זה שענין מובן, אך
"ayeאת אלקיך וכדומה):jzeayהוי' "עמך" (ולא "

היא:"aye"(שה dfניסוח הקדושֿברוךֿהוא `zשל
mkzeayאת)jly zeayd מzelbd שלפני מראה, (

] הוא הגויים,labenהגאולה בארצות כביכול, ,
מ"ביתו"yxebnוממילא] כביכול, עם 33, הימצאותו אך .

זאבים" "שבעים מפני לשמרם כדי בגלותם בניֿישראל
כדיjtidlהיא שם נמצא הוא !riiql והוא להם,

ב"גלות".`epiבודאי

אחר, לענין היא שהכוונה רש"י, אומר לכן
ישראל עם שרויה שהוא zxva"שהשכינה גלותם",

כביכול, נמצא, צורך dxvaאכן יש ולכן גלותם, של
שבותך". את אלקיך ה' ב"ושב

.„
‡ˆÓ '‰˘ ÌÈ„ÓÂÏ Ô‡Î ˜ÂÒÙ‰Ó ‡˜Â„

˙ÂÏ‚· Ï‡¯˘È ÌÚ
למדו  "רבותינו רש"י דברי מובנים זה לפי

o`kn עמו" – לכאורה מפורש, פסוק שיש למרות ,"...
בצרה": אנכי

יודעים  בצרה" אנכי "עמו שמפני 35רק 34מהפסוק ,
כשישראל אה  הרי לישראל, הוא הקדושֿברוךֿ של בתו

כביכול  לקדושֿברוךֿהוא, צר ר"ל, בצרה נמצאים

קוץ  הסנה", "מתוך למשה נראה הוא [ולפיכך
xwecשהוא להראות, כדי ,szzyn של בצערם

צער 36ישראל  לו גורמים ר"ל ישראל של צרותיהם -
ו"דקירה"];

של שצרותיהם העובדה זאת l`xyiאך לו גורמים
ש  משמעותה של37בגלות ed`אין שהצער אלא ,l`xyi

צער  לו .38גורם

אלקיך"o`knאך הוי' "ושב בפרשתנו הפסוק מן ,
"שהשכינה רבותינו בצרת diexyלומדים ישראל עם

שהשכינה עם dnvrגלותם", ביחד כביכול, נמצאת,
.zelba39ישראל

.‰
ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ ˙ÏÂ‡‚ ÌÚ „ÁÈ· Ï‡¯˘È ˙ÏÂ‡‚

‡Â‰
 ֿ הקדוש גם אם השאלה: מתעוררת זה לפי אך
הוא  כיצד כביכול, גלותם", "בצרת נמצא ברוךֿהוא

envrיוציא z` מובן והרי הגלות, מן ישראל עם ביחד
מתיר  חבוש ש"אין זאת, רואה החמש בן ואף וידוע,

?40עצמו"

גאולה  הכתיב "וכשנגאלין רש"י אומר כך על
עצמו  את הכניס שהקדושֿברוךֿהוא לפני לעצמו":

הוא שכאשר azkלגלות, במדבר), אחת, פעם היה (וזה
המגבילים, לשרים תהיה לא "נגאלין", של הזמן יגיע

הקדושֿברוךֿהוא  ואת ישראל את אפשרות כביכול, ,
כוונת 41להתערב  וזוהי אלקיך". ה' "ושב של בענין

" בדבריו "הכתיב"aizkdרש"י שהוא לעצמו", גאולה
לעצמו. הגאולה את בתורה

לעצמו", גאולה ש"הכתיב שכיון לחשוב, ייתכן
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ששכינה  מה – בזה"ב ואפילו מד. כו, בחוקותי גם וראה שם. ופרש"י
נאמר טמאים, שהם בזמן שלעמהם טז.yecigבסגנון טז, אחרי (רש"י

לד)). לה, מסעי
ה.30) תולדות תנחומא יא. פ"י, אסת"ר ראה
בירידה31) ד'mixvnlשלכן מן – עלה" "גם ההבטחה צ"ל הייתה
) תש"ט i"yxגליות דודי קול רד"ה וראה ארד). ד"ה – ב פט, שבת

שם. ובהנסמן
"לא 32) שם) (ואתחנן כתיב הגליות לשאר בנוגע וגם כא. מח, ויחי

(שזהו בידיו" בך מלהחזיק דידן).znbecaירפך שבפרש"י בידיו" "אוחז
מוכח 33) זה מלשון כי – שבותך"* "את גם רש"י מעתיק שלכן

ישראל עם שרוי' "שהשכינה (17 הערה לעיל ולא zxva(ראה גלותם",
לקמן  וראה מצרים. גלות גבי שנאמר עמכם" אלקים "והי' דוגמת רק

.42 הערה
אנכ 34) דעמו למדנו מכאן לומר ב) ג, (שמות לרש"י א"א י ולכן

כי – ס"א.yxetnבצרה וכנ"ל – בקרא הוא

להצילו".35) עמו "אהי' המצודות כפירוש שם שי"ל ובפרט
אהי'36) אני אף בצער, שרויין "ישראל משה שאמר מה בדוגמת

רעבון  בשני לשמש האיסור ועד"ז, יב). יז, בשלח (רש"י בצער" עמהם
א) (מו, מסנה' ולהעיר וש"נ). א. יא, תענית וראה נ. מא, מקץ (רש"י
מזרועי. קלני מראשי קלני אומרת לשון מה שכינה מצטער שאדם בשעה

אנכי 37) ד"עמו הענין רק למשה הקב"ה רמז מצרים שבגלות ומה
עמהם  ששרוי כזה באופן בישראל הקב"ה התקשרות כי י"ל – בצרה"

רק נתחדש גלותם, z"nבצרת ixg`l.
כותב 38) שם) שמות בפ' (משא"כ כאן שדוקא מה גם מובן ועפ"ז

"כביכול". רש"י
המלך39) הנמצאelkidaובדוגמת בנו מצרת יורד zelbaומצטער או ,

האסורים. בבית עמו טוחן שגם או לגלות, בנו עם
וש"נ.40) ב. ה, ברכות
כן41) ואחרי .. שנה מאות "ארבע מש"נ יומתק (לך e`viועפ"ז גו'"

מא) (יב, בא בפ' גם ולכן וכיו"ב. "הוצאתיך" נאמר שבכ"מ אף יגֿיד) טו,

aiyde aezkl el 'id" azek eziiyeway oeikny ,xnel oi` la` (*jzeay z`cvn ik ± (2 dxrd lirl d`x) eyexit iptl (jzeay z`) el` zeaiz wizrn k"r ,"
."'eb" ztqeda e` ,"z` aiyde" aezkiy witqn `iyewd
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הקדושֿברוךֿהוא  יוציא הגאולה זמן יגיע כאשר הרי
את  יגאל הוא כך אחר ורק הגלות, מן תחילה עצמו את

ישוב "שהוא רש"י מוסיף כך על – ":mdnrישראל
– ישראל גאולת עם ביחד אלקיך" הוי' "ושב שיהיה

"z`"הגלויות 42שבותך קיבוץ הושלם לא עוד וכל .
בגלות  עדיין בלבד אחד יהודי ואפילו ישראל, כל של

גלותם". בצרת ישראל עם שרויה "שכינה הרי –

.Â
ÂÓˆÚ· ‰"·˜‰ È„È ÏÚ Y ˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜

כיון  אמנם, מובן: אינו עדיין לעיל האמור כל לאחר
בצרת ישראל עם שרויה הבדל mzelbש"שכינה נגרם "

mb מצרת עצמו את יוציא שהקדושֿברוךֿהוא בגאולה,
ה  לגבי הוא העיקרי החידוש אך מדוע zelbהגלות, .

" – הגאולה לגבי התורה זאת אומרת ...ayeאפוא
שבותך"?

– לומר" יש "ועוד ואומר רש"י ממשיך לכן
לענין  התורה מתכוונת אלקיך" הוי' "ושב שבביטוי

שקשור43נוסף  ,dle`bl שהקיבוץ כיון גלויות: לקיבוץ ,
מ lkשל לכן lkישראל קשה, הוא גלותם מקומות

כי אלקיך", הוי' "ושב ניכר נאמר קשה כה במשימה
בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא ידי על נעשית שהיא

.Ê
ÌÈÈÂ‚‰ ıÂ·È˜Â Ï‡¯˘È È· ıÂ·È˜

למקרא: החמש בן אצל שאלה מתעוררת כאן אך
דוקא  מדובר אין הרי קשה, דבר הוא גלויות קיבוץ אם
ישראל  שכל כיון ואדרבה: יהודים, של גלויות בקיבוץ

אחד  כאיש של 44הם מקיבוצם יותר קל קיבוצם הרי ,
לזה  זה קשורים שאינם להבדיל, ,39גויים,

דוקא  "ושב" שיהיה בפסוק מודגש אפוא מדוע
אלקיך"? (הוא) ש"הוי' משום

המתאים: הפסוק את דוקא ומביא רש"י מרחיב לכן
עצמו  הוא כאילו ובקושי, גלויות קיבוץ יום "גדול

כענין  ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך
אחד לאחד  תלוקטו ואתם l`xyiשנאמר ipa שאצלם)

ממקומו  איש איש של הליקוט בגלויות 45קיים ואף (
בני  שבות את ושבתי שנאמר כן, מצינו האומות שאר
לא  ותו – בעצמו) עלֿידו להיות (שצריך – עמון"

אחד"). לאחד "תלוקטו נאמר לא (לגביהם

.Á
˙ÂÓÂ‡‰ Ïˆ‡Â Ï‡¯˘È Ïˆ‡ ˙ÈË¯Ù ‰Á‚˘‰

להבין: צריך עדיין בהשגחה אך הוא דבר כל
zihxt בגלות (ולדוגמא, האומות" שאר "בגלויות וגם .

השגחה יש עמון) העם zihxtבני רק לא (כלומר,
אף) אלא מהגלות, שב עמון, `miypבכללותו, el`

לכאורה, יוצא, שכך, וכיון אופן. ובאיזה נגאלים מהעם
ברוךֿהוא  הקדושֿ יהיה האומות" שאר "בגלויות שגם

איש"? איש ממש בידיו "אוחז

החסידות  בתורת המבואר לפי יובנו ,46הדברים
הרמב"ם  במין 47שדברי רק פרטית השגחה שקיימת ,

הבעלֿשםֿטוב  לשיטת סותרים אינם – ,48האדם
הצומח, על הדומם, על גם קיימת פרטית שהשגחה

החי  ועל

קיימים, העליונה בהשגחה כי -illk ote`a שני ,
שהיא  כפי (ב) בגלוי, שהיא כפי (א) אופנים:
דברי  וכדומה. הטבע בלבושי בהעלם "מלובשת"
הצומח  על הדומם, על פרטית השגחה שאין הרמב"ם,

הגלויה. העליונה ההשגחה לגבי אמורים החי, ועל

בידיו  "אוחז ישראל אצל דוקא מדוע מובן זה ולפי
האומות" שאר "בגלויות שגם אף על איש", איש ממש

השגחה ישנה כי inבודאי אופן, ובאיזה ייגאל, מהם
היא  האומות אצל פרטיים אנשים על הקיימת ההשגחה

הטבע בלבושי ֿ dnecaבהעלם דומם על להשגחה
אומות 49צומחֿחי  ואין אדם, קרויין "אתם שהרי ,

אדם" קרויין ,50העולם
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" מסיים גו'" מקץ "ויהי שלאחריו e`viכשמתחיל כבפסוק (ולא צבאות" כל
"m`ivedl".(

(42" התיבות רש"י מעתיק זה מטעם שגם שבותך".`zוי"ל,
(43" כותב שלכן הראשון, פירוש את שולל אינו l"iאבל cere ולא) "

בפרש  כרגיל – כיו"ב או אחר" בכ"מ)."דבר "י
כו.44) מו, ויגש רש"י ראה
כי45) מספיק, אי"ז שמ"מ אלא אלקיך". "הוי' – בבנ"י רק xwirכי

שהקב"ה – "והשיב") (ולא ב"ושב" שנרמז מה את envrהענין ישיב
בנוגע הוא שבותך"zellklשבותך, את אלקיך "הוי' שנאמר [ומה ישראל

– שלאח"ז "הפיצך" וכמו ישראל, עם לכללות בנוגע הוא יחיד, בלשון
אלא – הפצה שייך אין אחד באיש בקצה llekyשהרי "נדחך היחיד גם

הוי' "ושב שנאמר וממה באופן `jiwlהשמים"], תהי' שהגאולה (שמה "
לומר  מוכרח אלקיך"), (הוא) ש"הוי' לפי הוא "והשיב") (ולא ד"ושב"

ולכן xwirש(גם) ישראל. לגבי רק הוא ב"ושב" מרמז שהכתוב הענין
שרוי' ש"שכינה הוא ב"ושב" הנרמז הענין שעיקר רש"י l`xyiמפרש mr

רמז גם שיש אלא כו'". גלותם sqep,(43בצרת הערה לעיל (ראה בהכתוב
"ayeבנוגע ± dle`bdl.('ו סעיף לעיל (ראה גו'"

א.46) יג, ד"ח
פי"ז.47) ח"ג מו"נ
ובכ"מ.48) קח. ע' יום היום ואילך. 166 ע' ח"א לקו"ד ראה

שלך  חזי הוי כי ממחז"ל אדה"ז שאמר ע"ז מוכחת הראי' וידועה
הצ"צ  ברשימות הובאה – שם) ובפרש"י א סג, (חולין גו' משפטיך אמר

ואילך. 65 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש וראה ז). (לו, התהלים על
פי"ח.49) שם מו"נ ראה
רע"א.50) סא, יבמות
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פעולה  - "ושבתי" או "ושב" על מדובר כאשר ולכן,
ielbaאשר xkipעלֿידי נעשית שהיא ,`edÎjexaÎyecwd

"ושבתי" הביטוי להבחין: יש ו), סעיף בסוף (כדלעיל
ואילו  האומה. כללות לגבי רק הוא עמון", "בני בענין
ויהודי, יהודי כל לגבי אמור "ושב" הביטוי ישראל, אצל

אלקי  "הוי' – כפרט יהודי כל אצל בלשון jשהרי ,"
בידיו51יחיד  "אוחז –yi` yi` ynnתלוקטו ...cg`l

l`xyi ipa cg`."

פרטית השגחה קיימת ישראל בזמן cinzאצל גם ,
להבחין  כדי שכלית בהתבוננות צורך יש אז אך הגלות,
בית  שבה מהתקופה בשונה הגלות, חושך בתוך בכך

קיים, הגאולה,המקדש ובזמן

"בידיו הגאולה לגבי נאמר העלם,ynnולכן ללא ,"
"בידיו" נאמר – ירפך" "לא הגלות תקופת לגבי ואילו

סתמי. באופן

הפעולה  כי – "ממש" במילה לדיוק ההסבר זהו
הטבע, בלבושי "מלובשת" כשהיא בידיו", "אוחז של

"ממש". לא אך עמון, בני לגבי גם קיימת

.Ë
Ï‡¯˘È ÏÎ ÂÏ‡‚ÈÈ ¯˘‡Î Y "ÂÓˆÚÏ ‰ÏÂ‡‚"

תורה": של "יינה ועלֿפי

שבקיבוץ  כיון קשה: עדיין לעיל האמור לפי
ֿ הגלויות הקדושֿברוך אצל חשיבות יש ישראל, של

היהודי  ייגאל אשר שעד מובן כפרט, יהודי לכל הוא
oexg`d בצרת" כביכול, השכינה, שרויה עדיין -

יגאל  כיצד השאלה: שוב מתעוררת כך, ואם גלותם".
"אוחז... של באופן ישראל את `yiהקדושֿברוךֿהוא

yi` היהודי את ממש" בידיו "אוחז הוא כאשר והרי :"
" של בדרך הגלות מן להוציאו כדי `zהראשון aye

הגלות?! מן יחדיו עמו יוצא הוא – שבותך"

בידיו  "אוחז נאמר שעליה שהדרגה לומר, הכרחי
שקשורה  ופרטית, מצומצמת הארה היא איש" איש ממש

אפשרי 52ונחלקת  ולכן בנפרד. יהודי לכל כביכול, ,
אוחז  הוא (אשר מסויים ליהודי שקשורה פרטית, שהארה
אחרים  שיהודים אףֿעלֿפי הגלות, מן תצא ממש) בידיו

בגלות  שרויים דרגת53עדיין של הגאולה ואילו .xwir
רק zilrpd,54השכינה  תהיה – לפרטים מהתחלקות
ש  ייגאלו.lkלאחר ישראל

גאולה  הכתיב "וכשנגאלין רש"י לכך שרומז וכפי
envrl תהיה (עצמותו), "לעצמו" שהגאולה ,"

כאשר – רבים) (בלשון ייגאלו.lk"כשנגאלין" ישראל
כדלעיל  עמהם", ישוב "שהוא בדבריו מדגיש שהוא כפי

ה'. סעיף בסוף

.È
ÏÂÎÈ·Î ,Ì‰ÈÏ‡Ó Y "ÔÈÏ‡‚˘ÎÂ"

רומז זה "לענין בדבריו הכתיב oil`bpykeרש"י
ישראל  גאולת לגבי לכאורה: שהרי, לעצמו". גאולה

כנאמר ה', מאת שהיא בגלוי במקומות yxetnaיראו
לומר") יש "ועוד (בפירושו רש"י שאומר וכפי רבים,
מתבטא  הוא ומדוע איש", איש ממש בידיו "אוחז
המבטאת, "וכשגואלם"), (ולא "וכשנגאלין" במילה

מאליהם? ייגאלו שהם כביכול,

הוא, לכך ההסבר

המבואר  אותה 55לפי מזכירים כאשר שהבריאה, ,
" היא הרי אלקים, לשם כאשר xa`בקשר אך אלקים",

הרי  והנסתר, הנעלם "הוא", לביטוי בקשר מוזכרת היא
"ציווה נאמר ":e`xapeאז

יהודי לכל הקשורה איש cxtpaבדרגה איש
enewnn" ידי על הגאולה מגיעה ,eicia ניכר ולכן ,"...

גאולה  "הכתיב על מדובר כאשר ואילו "אוחז". שה'
שיהיה envrל  יתברך, ומהותו לעצמותו בקשר ,"

ישראל  כלל של הגאולה בשלימות – –56"כשנגאלין"
כביכול. מאליהם, כ"נגאלין", הדבר נראה זו, בדרגה

.‡È
Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘ ‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚

זה: רש"י בפירוש נרמז נוסף ענין

גאולה  הכתיב "וכשנגאלין של הקיום אמנם,
בידיו  "אוחז של הפעולה שתושלם לאחר יהיה לעצמו"
רש"י  מביא זאת בכל אך ממקומו", איש איש ממש
אומר  הוא אחרֿכך ורק "וכשנגאלין..." את תחילה
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עמי 51) לסופו): (קרוב השלישי בחדש פיסקא דר"כ פסיקתא ראה
מדבר. הדבור

(תניא 52) ממש" ממעל אלקה "חלק שבכאו"א השנית הנפש וע"ד
ובכ"מ). ס"ז. אגה"ק שם. הצ"צ הגהות וראה רפ"ב.

ישראל 53) לכללות סע"ב): (קה, ס"ד באגה"ק וע"ד מזה, ויתירה

כו'. פרטי ניצוץ כל וכן כו'
שם.54) ובהנסמן פ"א תשי"א לגני באתי ד"ה ראה
רפ"ד.55) תרצ"א המושלים יאמרו ע"כ ד"ה ג. יד, שה"ש לקו"ת

n"kae.
רפי"ב.56) היחוה"א דשער כולנה" על "העולה וע"ד
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של הגאולה כי בידיו...", l`xyi"אוחז llk היא
איש"57הגורם  איש ממש בידיו "אוחז לידי .58שיביא

יהודי  כאשר ה': בעבודת הוראה רש"י לומד מכך

להשתדל  צריך הוא הפרטית, מ"גלותו" לצאת רוצה
ש  כדי בו התלוי כל את ייצאו lkולעשות ישראל

מה"גלות".

המדרגה, בשפל שרוי "הלה" לחשוב: עלול היהודי
עדיין בשיא jezaונמצא שרוי "הוא" ואילו הגלות,

תהיה  ומדוע לגאולה, "מוכן" כבר הוא המעלה,
ב elyגאולתו וקשורה אומרת ezlefתלויה כך על – ?

"נצבים" של הדרגה שאפילו הפרשה, בתחילת התורה

שמתקיים "mkiy`x"של לאחר דוקא להגיע יכולה
היום נצבים אפילו mklek"אתם נכללים וב"כולכם" ,"

מימיך". ושואב עציך "חוטב

נצבים  ש"אתם מובטח זה, בסדר מתקדמים וכאשר

שנצבים  השנה)", (ראש רבא דינא יומא זה – 59היום

בדין  טובה 60וזוכים ובחתימה בכתיבה ומתברכים ,
גאולה  שנת כולל ומתוקה, טובה שיקויים 61לשנה ,

שהקדושֿברוךֿהוא  שבותך", את אלקיך הוי' "ושב

הגלות מן יוציא תלוקטו lkבעצמו ואתם – יהודי
ממש. בקרוב – ישראל בני אחד לאחד

(f"kyz i"evp t"y zgiyn)
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הוא 57) "כאילו רש"י כותב איש" "איש גבי שגם מה יומתק ועפ"ז
envr אחד לכל הקב"ה שאהבת הבעש"ט למאמר [נוסף כי – כו'" אוחז

ד"איש  הגאולה יחיד] לבן זקנים הורים מאהבת יתירה היא מישראל ואחד
דגאולת והאופן ההתחלה היא l`xyiאיש" llk.

הנשמה 58) עצם פדיית היא שבתחלה גופא, בכאו"א גם הוא ועד"ז
("איש  הגלויים כחות של – אח"כ מהתחלקות; שלמעלה ציון) (בחי'
לאוה"ע  בחיצוניות המשתווים והגוף הנה"ב של גם – ואח"כ איש");

oenr(שבות ipa.(
עמדה".i"yxtוע"ד59) על לעמוד "נצבה. ז) לז, (וישב
צ'.60) ע' יום בהיום הבעש"ט תורת ראה
נצב 61) באדום אין "ומלך מלשון – נצבים בפירוש נכלל זה שגם

א'רא  ע' עה"פ אוה"ת (בארוכה ומושל שר – מח) כב, (מ"א מלך"
ואילך).
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של הגאולה כי בידיו...", l`xyi"אוחז llk היא
איש"57הגורם  איש ממש בידיו "אוחז לידי .58שיביא

יהודי  כאשר ה': בעבודת הוראה רש"י לומד מכך

להשתדל  צריך הוא הפרטית, מ"גלותו" לצאת רוצה
ש  כדי בו התלוי כל את ייצאו lkולעשות ישראל

מה"גלות".

המדרגה, בשפל שרוי "הלה" לחשוב: עלול היהודי
עדיין בשיא jezaונמצא שרוי "הוא" ואילו הגלות,

תהיה  ומדוע לגאולה, "מוכן" כבר הוא המעלה,
ב elyגאולתו וקשורה אומרת ezlefתלויה כך על – ?

"נצבים" של הדרגה שאפילו הפרשה, בתחילת התורה

שמתקיים "mkiy`x"של לאחר דוקא להגיע יכולה
היום נצבים אפילו mklek"אתם נכללים וב"כולכם" ,"

מימיך". ושואב עציך "חוטב

נצבים  ש"אתם מובטח זה, בסדר מתקדמים וכאשר

שנצבים  השנה)", (ראש רבא דינא יומא זה – 59היום

בדין  טובה 60וזוכים ובחתימה בכתיבה ומתברכים ,
גאולה  שנת כולל ומתוקה, טובה שיקויים 61לשנה ,

שהקדושֿברוךֿהוא  שבותך", את אלקיך הוי' "ושב

הגלות מן יוציא תלוקטו lkבעצמו ואתם – יהודי
ממש. בקרוב – ישראל בני אחד לאחד
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הוא 57) "כאילו רש"י כותב איש" "איש גבי שגם מה יומתק ועפ"ז
envr אחד לכל הקב"ה שאהבת הבעש"ט למאמר [נוסף כי – כו'" אוחז

ד"איש  הגאולה יחיד] לבן זקנים הורים מאהבת יתירה היא מישראל ואחד
דגאולת והאופן ההתחלה היא l`xyiאיש" llk.

הנשמה 58) עצם פדיית היא שבתחלה גופא, בכאו"א גם הוא ועד"ז
("איש  הגלויים כחות של – אח"כ מהתחלקות; שלמעלה ציון) (בחי'
לאוה"ע  בחיצוניות המשתווים והגוף הנה"ב של גם – ואח"כ איש");

oenr(שבות ipa.(
עמדה".i"yxtוע"ד59) על לעמוד "נצבה. ז) לז, (וישב
צ'.60) ע' יום בהיום הבעש"ט תורת ראה
נצב 61) באדום אין "ומלך מלשון – נצבים בפירוש נכלל זה שגם

א'רא  ע' עה"פ אוה"ת (בארוכה ומושל שר – מח) כב, (מ"א מלך"
ואילך).

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו מט"ז אלול והקודמו, ובטח בעתו ובזמנו קבל גם מכתבי.

מה שכותב בענין ביצוע ועד ציבורי וכו' שלא עניתי לכ' על זה ומכיון שכך נגשו לפעולות וכו', 

הרי תוכו של דבר הוא שכשקיים הבטחון שיש על מי לסמוך הנה לפעמים טוב יותר שיעשה מעצמו 

מאשר בהתעוררות מהצד, ובפרט, כנ"ל, שיש רגש הבטחון שיעשה הישר והטוב.

בנועם קבלתי הידיעות על דבר הנחת אבן הפינה, וכן התמונות, ובזה ג"כ השתתפות כ' וכו'. 

תקותי שתהי' התחלה טובה להמשך טוב מוסיף והולך מוסיף ואור, ולאמתו של דבר הרי כל פעולות 

האדם הן באופן של התחלה, כיון שתורתנו נצחית ועמנו נצחי וכל הערכים המסורתיים הם נצחיים, 

ולכן כל כמה שיפעול וישיג האדם המוגבל עדיין שלא לפי ערך הוא לגבי האין סוף.

מובן שלא ללמוד דרשה קאתינא, אלא ללמד זכות על עצמי מה שאני חוזר כמה פעמים ומדגיש 

אותו ענין, והטעם הוא מפני שרואה אני כאן ענין הנוגע לדורות ודורי דורות, וכל שיפור ותיקון של 

מוסד על טהרת הקדש בכלל, ושל מוסד הישיבה בפרט, מביא לתוצאות כבירות ופירות ופירי פירות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני מאחל לכ' ולכל אשר 

לו שנה טובה ומתוקה, הן בעניניו הכלליים והן בעניניו הפרטיים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד ובכבוד.



לי
גוים בבטנך  לה שני  ה'  ויאמר   – כג  כה,  בראשית 
ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב 

יעבוד צעיר

קצז

רמז במארז"ל )ע"ז יא.( "אנטונינוס ורבי לא פסקו מעל 
שולחנם צנון חזרת קישות" ר"ת צח"ק, והוא מ"ש על 
יצחק – "צחק עשה לי אלקים" )בראשית כא, ו( מיתוק 

הגבורות וכו'

זה  גיים,  גוים אלא  תקרי  אל  רב  יהודה אמר  רב  אמר 
ולא  חזרת  לא  שולחנם  מעל  פסקו  שלא  ורבי  אנטונינוס 
הגשמים,  בימות  ולא  בימות החמה  לא  צנון  ולא  קישות 
קישות  מאכל,  מהפך  חזרת  אוכל,  מחתך  צנון  מר  דאמר 

מרחיב מעיים.
עבודה זרה יא, א

שני גיים, כתיב, וקרינן גוים.
אנטונינוס ורבי, זה בא מעשו וזה בא מיעקב.

חזרת, ליטוג"א בלע"ז1.
צנון, רפנ"א בלע"ז2.

חיתוך, לוהיפוך מועילין למאכל.
רש"י

יצחק3  על  מ"ש  והוא  צחק,  ר"ת  קישות.  חזרת,  צנון, 
צחק עשה לי אלקים )והיו"ד שביצחק מורה על תמידית 
הפעולה דהצחק, כמו4 יעשה איוב, ועיין בתניא5 חלק ב' 

1( )לאטטיך( צמר מר. ]המתרגם[
2( )מעער רעטיג( צמח מר ידוע. ]המתרגם[

3( בראשית כא, ו. ראה תורה אור יז, ד ואילך. לקוטי שיחות חלק א 
עמוד 30. חלק ג עמוד 786. חלק כ עמוד 342. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט ח"ד עמוד רצז.
4( איוב א, ה.

והיו"ד  ליש  מאין  הכל  את  שמהוה  פירושו  הוי'  "דשם  וז"ל:   )5
ככה  ע"פ  כדפרש"י  ותמיד  הוה  בלשון  הפעולה שהוא  על  משמשת 

יעשה איוב כל הימים".
ראה תורת מנחם הדרנים על הרמב"ם עמוד סג, ובהערה 74 שם וז"ל: 
והטעם לזה שענין התמידיות שבההתהוות נרמז באות יו"ד דוקא, י"ל 
יו"ד מורה על ספירת החכמה, ש"מדריגת החכמה" היא  לפי שאות 
"אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו" )תניא פרק לה בהגהה( – 

אין שייך בה שינוי )היא – תמידית(.
תולוי"צ ס"ע ערב ואילך. וראה שם עמוד קטז, שזהו גם הטעם על מה 
שאות יו"ד דשם הוי' "אינו משתנה גם במילואו, כי חכמה היא בחי' 

אחד האמת . . ואמת הוא דבר שאין בו שינוי".
ועפ"ז יומתק גם זה שענין התמידיות הנרמז באות יו"ד הוא )לא בנוגע 
בהאותיות  הנרמזת  ההתהוות  לפעולת  בנוגע  כ"א(  עצמה,  להיו"ד 
יו"ד  באות  ולכן,  דוקא.  זמן  בגדר  שייך  התמידיות  ענין  כי   – הו"ה 
גופא – להיותה בבחינת "אחד האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו" 

]שאינו בגדר הזמן כלל[, אין שייך לומר בה גופא שהיא תמידית.

וזהו עשה  פ"ד(. וצחק הוא בחי' גבורות6, כשמתמתקין. 
לי אלקים, שם אלקים הוא גבורה ועי' במאורי אור7 מע' 
צחוק עיי"ש. וכל אלו ג' הדברים מובן שהם חריפים ובחי' 

גבורות וכו'
הי'  רבי  )כי  יהוד"ה  רב"י  וכן  רמ"ב,  גי'  אנטונינו"ס 

שמו יהודה( גי' רמ"ב וכו'.
ולא פסקו משולחנם צנון חזרת קישות, כי הרי הם בני 
יצחק דגבורות, שעצם המלה היא צח"ק ר"ת צנון חזרת 

קישות.
שמחתך  למאכל,  הוא  הדברים  ג'  אלו  ותועלת  וצורך 
המאכל,  בהם  שיכנס  המעיים  ומרחיב  המאכל,  ומהפך 
נכנס  שהמאכל  בבטנך,  ממ"ש  זה  נלמד  היטב.  ויתעכל 
הבטן  הרחבת  להיות  וצריך  מתעכל.  הוא  ושם  בבטן, 

שיתעכל היטב.
וענין זה מה שהם לתועלת המאכל ולהמעיים שיתעכלו 
מתהו8  הוא  המאכלים  שרש  כי  הוא,  היטב,  ויתבררו 
שנשבר, וכשאדם אוכל המאכל ונכנס בתוך מעיו ומתעכל 

ומתברר היטב נתקן השבירה דתהו9 וכו'.
והיפך  דחיתוך,  הללו  הדברים  ג'  העושים  הם  ומי 
והרחבת בני מעים, הוא צנון חזרת קישות, וכולם הם בחי' 
מתקנים  שהם  ומה  מתהו,  ג"כ  ושרשם  ודינים,  גבורות 
שאין  על־דרך  הוא  דתהו,  השבירה  היפך  שהוא  זה  כל 

הגבורות נמתקין אלא בשרשם10 וכו'.
בחי'  שהם  קישות  חזרת,  צנון,  הללו,  דברים  ג'  הנה 
ששרשם  מעיים  והבני  המאכלים  המתקנים  הם  גבורות, 

מתהו.
 לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל עמוד ח
"ראה שיחות קודש ה'תשל"ב פרשת ראה סעיף ה"

האותיות  שמצד  לההתהוות  בנוגע  רק  הוא  שבה  התמידיות  וענין 
הו"ה. דהגם שמצד עצמן ]להיותן שייכות להתהוות העולם שבגדר 
זמן[ שייך בהן שינוי, מ"מ, מצד היו"ד שבראשיתן – גם ההתהוות 

שמהן היא בתמידיות.
)ראה  קבלה.  עפ"י  הענין  שמבאר  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )6

לעיל סימן קכז(.
כל  של  אותיות  וי"ג  קע"ב  אלקים*  ב'  הדינים,  מצד  צחק  וז"ל:   )7
ו( צחק עשה לי  א' במילוי, הכל גימטריא צחק, וזהו )בראשית כא, 

אלקים.
יג, ב. תורת מנחם – ספר המאמרים  8( ראה לקוטי תורה פרשת צו 

מלוקט חלק ד עמוד נד, ובהנסמן שם.
9( ראה המשך הביאור בלקוטי לוי יצחק, דסיבת השבירה בתהו הוא 
מצד ג' דברים וסיבות, ו"צנון, חזרת, וקישות" מתקנים השבירה ע"ש.
ג' עמוד  10( ראה תניא פרק לא )עמוד לט, ב(. המשך תער"ב חלק 
מלוקט  המאמרים  ספר   – מנחם  תורת  ואילך.  א'שכה  ואילך.  א'שיז 
אל"ף  אותיות  מערכת  הערכים  )ספר  ואילך.  רנב  עמוד  סוף  ג'  חלק 

עמוד שנ(.
*( פירוש: ב' פעמים אלקים )2 × 86( = 172, גם האותיות המילוי של 
ב'  דהיינו  מ"ם,  יו"ד,  ה"י,  למ"ד,  אל"ף,  והוא  "אלקים",  פעמים(  )הב' 
פעמים י"ג אותיות דהמילוי, היינו 172 + 26 = 198, וכן "צחק" בגי' 198.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לב

אלקיך  ה'  עד  ושבת   – ב-ג  ל, 
מצוך  אנכי  אשר  ככל  בקולו  ושמעת 
נפשך ובכל  לבבך  בכל  ובניך  אתה   היום 
ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך 

מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה

א. בפ' יה"כ )יומא פו.( אר"י גדולה תשובה שדוחה ל"ת 
אשתו  את  איש  ישלח  הן  א(  ג,  )ירמי'  שנאמר  שבתורה 

והלכה מאתו והיתה לאיש אחר וגו' ושובו אלי נאום ה'.

חיים  כמוה"ר  המובהק  הרב  קדוש  מפי  שמעתי  ואני 
אלגאז"י זצוק"ל הוא הי' אומר בטעם אומרם גדולה תשובה 
שדוחה ל"ת שבתורה ומאי ריבותא ]דתשובה, והלא מדה 
היא בתורה אתי עשה ודחי לא־תעשה[, כלפי הא דאמרו 
בפרק אלו נערות )כתובות מ.( וניתי עשה דלו תהי' לאשה 
ולדחי ל"ת דלא יבא ממזר, ומשני התם היכא אמרינן ניתי 
עשה ולדחי ל"ת כגון מילה בצרעת דלא אפשר דלא לקיומי 
לעשה, אבל הכא אי אמרה לא בעינא מי איתי' לעשה כלל, 
וכתבו רבותינו בעלי התוס' ז"ל דכיון דאי אמרה לא בעינא 
ליתי' לעשה אפילו כי אמרה בעינא לי' לא חשיב עשה דלא 

דמי למילה ע"ש.

הוא  דושבת  דעשה  דאע"ג  דתשובה,  רבותא  והיינו 
ברצונו יתברך כי ברצונו לקבלנו וברצונו שלא לקבלנו הי' 
יהא הך עשה דוחה לל"ת דלאמר הן ישלח  מן הדין שלא 
איש וכו' דלא דמי למילה בצרעת אם לא כי גדולה תשובה.

והרב המופלא כמהר"ח אבולעפיא זצוק"ל הי' מפרשה 
לעשה  איתי  מי  בעי'  לא  אמרה  אי  רש"י  עמ"ש  הנז'  ע"ד 
לבטל  רוצה  איני  לומר  אותה  מלמדין  נמי  והשתא  כלל, 
ל"ת  שדוחה  תשובה  גדולה  אומרם  והיינו  ע"כ,  הל"ת 
רוצה  איני  שתאמר  אותה  מלמדים  דבעלמא  שבתורה 
שלא לבטל הל"ת והכא הוא עצמו אומר לישראל שובו אלי 

לבטל הל"ת יען כי גדולה כחה של תשובה.

ועוד לאלוה מילין בזה בהעיר דהנה מתלמוד דידן מפורש 
שדוחה  תשובה  וגדולה  איש  ישלח  בהן  ל"ת  דאיכא  יוצא 
ל"ת שבתורה, ואילו בספרי אמרו ז"ל עתידה כנסת ישראל 
הן  לאמר  בתורה  הכתבת  כבר  רבש"ע  הקב"ה  לפני  לומר 
כלום הכתבתי אלא איש  וכו', א"ל  ישלח איש את אשתו 
הלא אל אנכי ולא איש וכי גרושים אתם לי כה אמר ה' איזה 
ספר כריתות אמכם ע"כ נראה דס"ל דליכא ל"ת כלל, וכאן 

הבן שואל במאי קמפלגי תלמוד דידן והספרי.

ל"ת  ליכא  דהכא  לומר  כרחך  דעל  ס"ל  דהספרי  ויתכן 
דאם איתי' היכי אתי עשה דושבת ודחי ל"ת והא אם אמר 
קב"ה לא בעינא מי איתי' לעשה כלל, ואפי' כי אמר בעינא 

לא חשיב עשה כמ"ש התוס'. א"נ דאי איתי' ל"ת הכא היכי 
והלא  עשה  בקום  הל"ת  לבטל  שובו  שובו  רחמנא  קאמר 
לא  שתאמר  אותה  מלמדין  גוונא  האי  כי  דכל  הוא  נהפוך 
חפצתי שלא לבטל הל"ת, אלא ע"כ ליכא הכא ל"ת כלל כי 
אל אלקים ה' וכדרך שכתבנו בשם הב' המאורות הגדולים 

ז"ל.

דפליגי  זו  פלוגתא  טעם  עוד  לפרש  אפשר  הי'  ועד"ז 
מלתא  בכל  דתמורה  פ"ק  בריש  ורבא  דאביי  בפלוגתא 
דאמר רחמנא לא תעביד דלאביי אי עביד מהני ולרבא לא 
מהני ובעי התם תלמודא והשתא דשנינן כל הני שנויי במאי 
באדם  דפליגי  נימא  וא"ת  ז"ל  התוס'  ומקשו  וכו',  פליגי 
שנשבע שלא לגרש את אשתו ואח"כ עבר וגירשה דלאביי 
מהני ולרבא ל"מ גיטא כיון דעבר אמימרא דרחמנא, ותירץ 
אלא  ימיו  כל  לשלחה  יוכל  לא  כמו  האיסור  שאין  דכיון 
מעצמו ומרצונו בדה ענין איסור שבועה זו בכה"ג לא אמר 
רבא לא מהניא, ויש חולקין בסברא זו כמבואר בתשובות 
ועיין בתשובות  הר"ג פמ"א סי' ס"ח שהמרדכי חלוק ע"ז 

הראנ"ח ח"א סס"י מ"ב.

ומעתה מקום יש לומר דדעת הספרי דקאמר וכי גרושין 
אתם לי ושלל ענין גרושין מכל וכל הוא מפני שהוא תפס 
כמאן דאמר כל מלתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד 
לא מהני, א"כ הקב"ה שנשבע להקים את ישראל לו לעם 
את  בפ'  נז:(  )גיטין  הנזקין  בפרק  ]כמ"ש  להמירן  ושלא 
שאין  הקב"ה  שנשבע  האמירך,  וה'  וכו'  היום  האמרת  ה' 
אמנם  גיטא.  מהני  לא  וכו'[  אחרת  באומה  אותם  מעביר 
תלמוד דידן דסבר דגט כריתות הוה אלא דעשה דתשובה 
אלים ס"ל כי כל כה"ג דהוא יתברך בדה איסור זה להשבע 
של  כחה  דע"י  אלא  גיטא  והוי  מהני  עביד  אי  לגרש  שלא 

עשה דתשובה הם שבים לאישם הראשון ודוחים ל"ת.

לך  בצר  ואתחנן  בסדר  המקרא  טעם  לזה  לצרף  ויש 
וכו' עד ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו כי אל רחום ה' 
אלקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך 
דתשובה  עשה  ענין  על  לומר  שהכונה  להם,  נשבע  אשר 
אל רחום ה' אלקיך  כי  ונותן טעם  דאיכא ל"ת דלא ישוב, 
ע"ד שאמרו בספרי כלום הכתבתי אלא איש אל אנכי ולא 
נמי  אנכי  דאל  טעמא  האי  דבלאו  ע"ז  שיקשה  ולפי  איש, 
תעביד  לא  רחמנא  דאמר  מלתא  דכל  גרושין  דין  כאן  אין 
לא מהני, לז"א כי אין זה באיסור לא יוכל לשלחה, אבל מה 
ישכח את ברית  ולא  ישחיתך הוא מטעם  ולא  ירפך  שלא 
ענין  בדה  ומרצונו  מעצמו  כי  להם,  נשב"ע  אשר  אבותיך 

איסור שבועה זו ובכה"ג לא אמרינן לא מהני.
שארית יעקב פ' האזינו

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נצבים
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ÌÎÈË·L∑ לׁשבטיכם ÌÎÈ¯ËLÂ.ראׁשיכם ÌÎÈ˜Ê∑ יׂשראל איׁש "ּכל ואחרּֿכ קֹודם, חׁשּוב ."החׁשּוב ƒ¿≈∆ְְִֵֵֶֶָƒ¿≈∆¿…¿≈∆ְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr l jxk zegiy ihewl)

מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹואבאבאבאב .... .... ט־י)ראראראראׁשׁשׁשׁשיכםיכםיכםיכם ּבּבּבּבערבערבערבערבּוּוּוּותתתת(כט, להכניסםלהכניסםלהכניסםלהכניסם ההההּוּוּוּואאאא זהזהזהזה ּבּבּבּבבריתבריתבריתברית ממממׁשׁשׁשׁשהההה החיים)ּכּכּכּכּוּוּוּונתנתנתנת יׂשראל,(אור ׁשל ּבאחדּותם ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
אֹופּנים. ׁשלׁשה יׁשנם ּבזה, זה ּומערבים ערבים (ראׁשיכם)א א א א ׁשּכּלם ראׁש ּגם ּבֹו יׁש ּכאׁשר היא יׂשראל ּכלל ׁשל הּׁשלמּות . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ

.(מימ (ׁשֹואב רגל זה ב ב ב ב וגם ּומׁשלימים לזה זה זקּוקים והרגל ׁשהראׁש ּכ האברים, לׁשאר מּמעלתֹו מׁשּפיע אבר ּכל . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
זה. נקּודה ג ג ג ג את ּכמֹו הם ּכּלם ורגל; ראׁש ׁשל ּכלל התחּלקּות אין יהּודי, ּכל אצל מּמׁש ּבׁשוה ׁשהיא הּיהדּות, נקּודת מּצד . ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

מּמׁש. ַַַָאחת

(é)éðçî áø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtèáèçî E ©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´
éöòéîéî áàL ãò E:E ¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«

i"yx£EÈˆÚ ·ËÁÓ∑(תנחומא),מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו ּגב מלּמד ׁשּבאּו וזהּוּכדר יהֹוׁשע, ּבימי עֹונים ≈…≈≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
ּבּגבעֹונים: ט)האמּור מים (יהושע וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם ּבערמה", הּמה ּגם ."וּיעׂשּו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÈט  Ì„˜ ÔBÎlk ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈÓÈ˜ Ôez‡«»¿ƒ»≈»¿√»¿»
ÔBÎÈ·Ò ÔBÎÈË·L ÔBÎÈLÈ¯ ÔBÎ‰Ï‡√»¬≈≈ƒ¿≈»≈

:Ï‡¯NÈ L‡ Ïk ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈…¡«ƒ¿»≈

CÈ˙È¯LÓי  B‚a Èc C¯Bi‚Â ÔBÎÈL ÔBÎÏÙË«¿¿¿≈¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»
:CÈiÓ ÈÏÓ „Ú CÈÚ‡ Ë˜lÓƒ»≈»»«¿≈«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)íéávð ízàíñpkL ãnìî Y ©¤¦¨¦§©¥¤¦§¨
-qEPMd KWnd df oi`W azM m"`xd̈§¥¨©¤¥¤¤§¥©¦

:` wEqR zNgzA xn`Pd mcFTd©¥©¤¡¨¦§¦©¨
qEPMAW ,"l`xUi lM l` dWn `xwIe"©¦§¨¤¤¨¦§¨¥¤©¦
Edf `N` ,miWp` wx EtYYWd `Edd©¦§©§©£¨¦¤¨¤
mFiA mzF` dWn sq`W sqFp qEPM¦¨¤¨©¤¨§
miWp` EtYYWd dGd qEPMaE ,FzFn©¦©¤¦§©§£¨¦
dOn `Ed mqPMW cEOiNde ,she miWp̈¦§¨§©¦¤¦§¨¦©
mkNM mFId miaSp mY`" :o`M xn`X¤¨©¨©¤¦¨¦©ª§¤
.cg` mFwnA mNM EidW rnWn ,"'ebe©§©¤¨ª¨§¨¤¨
`Ed cEOiNdW azM "dix` xEB"de§©©§¥¨©¤©¦
,lrtp oFWl `EdW ,"miaSp" zaiYn¦¥©¦¨¦¤§¦§©
cinrde mqPM dWOW `N` df oi`W¤¥¤¤¨¤¤¦§¨§¤¡¦
,"cOln" zaiY oaEn dfÎiRÎlre .mzF`¨§©¦¤¨¥©§©¥
mY`" oFWNdn `Ed cEOiNdW EpidC§©§¤©¦¥©¨©¤
qEPMW azM "mgpn zxFz"aE ."miaSp¦¨¦§©§©¥¨©¤¦
`N` ,mcFTd qEPMd KWnd `Ed df¤¤§¥©¦©¥¤¨
zxHOW o`M xidadl `A i"WxW¤©¦¨§©§¦¨¤©§©
,zixal mqipkdl icM dzid qEPMd©¦¨§¨§¥§©§¦¨¦§¦
md df lM o`M cr lirl xEn`d lke§¨¨¨§¥©¨¨¤¥
,zixAd zzixM z`xwl dnCwd ixaC¦§¥©§¨¨¦§©§¦©©§¦

wx `le "'d iptl" Etq`p md KM mWNW¤§¥¨¥¤¤§¦§¥§Ÿ©
.dWn iptl¦§¥¤

àeä-Ceøa-LBãwä éðôì äLî- Ÿ¤¦§¥©¨¨
."mkiwl` 'd iptl" xEn`M̈¨¦§¥¡Ÿ¥¤

BúBî íBéa-zaiY xEYIn oM cnFl §¥¥¦¦¥©
"mFId"(oexkfd xtq)df qEPMW mEXn F` . ©¦¤¦¤

mWe ,lirl xEn`d qEPMd KWnd `Ed¤§¥©¦¨¨§¥§¨
mFiA did dfe ,"dGd mFId cr" xn`p¤¡©©©©¤§¤¨¨§
dGW lirl i"WxA x`FaOW FnkE ,FzFn§¤§¨§©¦§¥¤¤
FzpizpE dxFY xtq zaizM mEIq mFiA§¦§¦©¥¤¨§¦¨
,FzFn mFiA did df lMW ,iel haWl§¥¤¥¦¤¨¤¨¨§

zWxtA rnWncMKlIe(`"eb). ¦§©§©§¨¨©©¥¤
úéøáa íñéðëäì-:`i wEqtA xEn`M §©§¦¨¦§¦¨¨§¨

."Fzl`aE Liwl` 'd zixaA Lxarl"§¨§§¦§¦¡Ÿ¤§¨¨
íëéèáL íëéLàø"íëéLàø" Y ¨¥¤¦§¥¤¨¥¤

"íëéèáL"ì-iW`x :xn`p EN`kE §¦§¥¤§¦¤¡©¨¥
cEgl "mkiW`x" WxiR `le .mkihaW¦§¥¤§Ÿ¥©¨¥¤§
"mkihaW"W ipRn ,cEgl "mkihaW"e§¦§¥¤§¦§¥¤¦§¥¤
did `l oM m`e ,l`xUi Wi` lM llFM¥¨¦¦§¨¥§¦¥Ÿ¨¨
"l`xUi Wi` lM" :df xg` xnFl Kixv̈¦©©©¤Ÿ¦¦§¨¥

(m"`x)mkiW`x" oFWlA xn`X dnE .©¤¨©¦§¨¥¤

LcOll EdGW xnFl Wi ,"mkihaW¦§¥¤¥©¤¤§©¤§
mihaXM miaEWg mihaXd iW`xW¤¨¥©§¨¦£¦©§¨¦

mnvr(dcya x`a)iW`xW :FzpEMW F` . ©§¨¤©¨¨¤¨¥
mihaXd xcq itl miaSp Eid mihaXd©§¨¦¨¦¨¦§¦¥¤©§¨¦

(cecl likyn).
íëéøèLå íëéð÷æáeLç áeLçä Y ¦§¥¤§Ÿ§¥¤¤¨¨

"ìàøNé Léà ìk" Ck-øçàå ,íã÷Ÿ¤§©©¨Ÿ¦¦§¨¥
-xcq itl) aEzMd mhxiR okle§¨¥¥§¨©¨§¦¥¤

lM"A millkp mdW s` ,(mzEaiWg£¦¨©¤¥¦§¨¦§Ÿ
Etq`p mdW zF`xdl ,"l`xUi Wi ¦̀¦§¨¥§©§¤¥¤¤§
,mihaW iW`x) zEaiWgd xcq itl§¦¥¤©£¦¨¥§¨¦
,`iaEAxrA `le (mixhFW ,mipwf§¥¦§¦§Ÿ§¦§§¨
lirl i"Wx d`x ,milBxnd gENiWaM¦§¦©©§©§¦§¥©¦§¥

ak ,`(dcya x`a)Îxg` xn`PX dn oke .§¥©¤¤¡©©©
itl EaYkp ,"mkiWp mkRh" :KM̈©§¤§¥¤¦§§§¦
`Fal cizrW sHd oMW ,mzEaiWg£¦¨¤¥©©¤¨¦¨

miWPl mcFw zFvn aEIg llkllikyn) ¦§©¦¦§¥©¨¦
(cecl.i dxez

(i)éöò áèçîEeàaL ãnìî Y ¥Ÿ¥¥¤§©¥¤¨
äLî éîéa øibúäì íéðòðk-`le §©£¦§¦§©¥¦¥Ÿ¤§Ÿ

dWn mlAw(`negpz yxcn)E`AW oeiM , ¦§¨¤¥¨¤¨



miavpלד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 117 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"zFvr"d z` "ahgl"©§Ÿ¤¨¥

::::מימימימימימימימי ׁשׁשׁשׁשאבאבאבאב עדעדעדעד עציעציעציעצי ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽמחטבמחטבמחטבמחטב ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
מים וׁשֹואבי עצים חֹוטבי מׁשה ּונתנם כּו' מׁשה ּבימי להתּגּיר ּכנענים ׁשּבאּו רש"י)מלּמד ובפירוש י. (כט, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּזקן רּבנּו ּפתּגם פט)ידּוע עמוד יום" "היום בקובץ ּולהסיח (הובא "לחטב" ׁשּצרי הּכתּוב ּומלּמדנּו עצה, מּלׁשֹון הּוא "ּד"עצי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּתענּוג" מיני ּכל הּמצמיחים ה"מים על רֹומז "ּו"מימי איׁש"; ּבלב מחׁשבֹות "רּבֹות – ה"עצֹות" א)את פרק ועל (תניא , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ּגׁשמּיּות. לעניני הּתאוֹות את ּולבּטל מּתֹוכֹו "לׁשאב" – "מימי "ׁשֹואב להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהאדם
ּובתפּלה, ּבתֹורה האדם ׁשעֹוסק ּבׁשעה ּתינח ּתאמר: ּדׁשּמא זֹו. ּבהֹוראה נֹוסף ּפרט מרּמז ּכאן ּבפרּוׁשֹו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹויׁש
אחרֹות  מחׁשבֹות חס־וׁשלֹום ׁשּיתערבּו ׁשאסּור ּופׁשיטא ּבהם, ׁשעֹוסק הּקדּׁשה ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו להכניס ׁשּצרי וּדאי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻאז

הּגּוף; ְֲַַותאוֹות
הּתאוֹות  את לעקר צרי אז ׁשּגם יאמר מי הּגּוף, עניני וכל ּוׁשתּיה אכילה זה ׁשּבכלל "מסחר", ּבעניני ׁשעֹוסק ּבׁשעה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאבל

האדם? ׁשל ותענּוגֹו לדעּתֹו נתּונים הרׁשּות עניני ּדלכאֹורה איׁש", ּבלב מחׁשבֹות ה"רּבֹות את ּולהסיח ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּלּבֹו
מל  ּכ סֹוחרועל מּלׁשֹון "כנען" – ּכנענים" ׁש"ּבאּו רׁש"י, ועוד)ּמדנּו ח יב, עצים (הושע חֹוטבי מׁשה "נתנם זאת  ּובכל , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ה"רּבֹות  את מּדעּתֹו "לחטב" צרי ׁשּלֹו, הרׁשּות ּובעניני ּב"מסחר" ועֹוסק "ּכנעני" ׁשהּוא ּבׁשעה ׁשּגם מים", ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוׁשֹואבי
מּלּבֹו. הּתאוֹות את ּולהֹוציא ו"לׁשאב" ְְְֲֲִִִִֶַַַָֹמחׁשבֹות",

(àé)éäìà ýåýé úéøáa Eøáòìýåýé øLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:íBiä Enò úøk E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«

i"yx£E¯·ÚÏ∑ּכמֹו אּלא ,' להעביר' ּכמֹו לפרׁשֹו יּתכן ולא ּבברית. עֹובר ד)להיֹות אֹותם'(לעיל .'לעׂשֹותכם ¿»¿¿ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
˙È¯·a E¯·ÚÏ∑ּכמֹו ּבנּתים, ועֹוברים מּכאן, ּומחּצה מּכאן מחּצה עֹוׂשין ּבריתֹות ּכֹורתי היּו ּכ העברה. ּדר ¿»¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

לד)ׁשּנאמר: ּבתריו (ירמיה ּבין וּיעברּו לׁשנים, ּכרתּו אׁשר .""העגל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

Ècיא  d˙ÓBÓ·e C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜a C˙eÏÚ‡Ï¿»»»ƒ¿»»«»¡»»¿»≈ƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ CnÚ ¯Êb C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«ƒ»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

d`xi zngn xIBzdl(cecl likyn)K` . §¦§©¥¥£©¦§¨©
i"WxW dGOW ,x`an "mgpn zxFz"A§©§©¥§¨¥¤¦¤¤©¦

,mlAw `NW azM `loMW rnWn Ÿ¨©¤Ÿ¦§¨©§©¤¥
EidW `N` ,mlAw dWnE ,ExIBzd¦§©§¤¦§¨¤¨¤¨
dxFYd okl ,mIEqn bEQn mixB¥¦¦§¨¨¥©¨
xW` LxB" llMn mzF` d`ivFd¦¨¨¦§©¥§£¤
iahFg"M mxiMfde ,"Lipgn axwA§¤¤©£¤§¦§¦¨§§¥

."min ia`FWe mivr¥¦§£¥©¦
,òLBäé éîéa íéðBòáb eàaL Cøãk§¤¤¤¨¦§¦¦¥§ª©

íéðBòába øeîàä eäæå-.c ,h rWFdi §¤¨¨©¦§¦§ª©
"äîøòa änä íâ eNòiå"-cEOiNd ©©£©¥¨§¨§¨©¦

,"dOd mB EUrIe" xn`PW dGn `Ed¦¤¤¤¡©©©£©¥¨
FnM rWFdi l` E`A mdW EpidC§©§¤¥¨¤§ª©§
WExiRd oi` la` ,dWnl E`AW¤¨§¤£¨¥©¥
FnM rWFdil dnxrA E`A mdW¤¥¨§¨§¨¦ª©§
E`A `l dWn l` iM ,dWnl E`AW¤¨§¤¦¤¤Ÿ¨
icM iElbA E`A `N` ,dnxrA§¨§¨¤¨¨§¨§¥
,"dOd mB" aEzMX dnE .xIBzdl§¦§©¥©¤¨©¥¨
"dnxrA" lr `le dIUrd lr aqEn¨©¨£¦¨§Ÿ©§¨§¨

(cecl likyne i"gp)rWFdi i"Wx d`xE .§¥©¦§ª©
FnM ± dnxrA dOd mB EUrIe" :mẄ©©£©¥¨§¨§¨§

xFngaE ,dnxrA awri ipA EUrW¤¨§¥©£Ÿ§¨§¨©£
oFrab iaWFie ,iEg didW mkW ia £̀¦§¤¤¨¨¦¦§§¥¦§

."Eid iEgd on¦©¦¦¨
éáàBLå íéöò éáèBç äLî íðúðe§¨¨Ÿ¤§¥¥¦§£¥

íéî-"mivr iahFg"l EdpixwCn ©¦¦§¨¥§§§¥¥¦
llkA e`l DPin rnW ,EdiiRp`A§©§©§§©¦¨¨¦§©
`N` ,mixB llkA e`le ,Edpip l`xUi¦§¨¥¦§§¨¦§©¥¦¤¨
,Edpip milEqR micare ,micar£¨¦©£¨¦§¦¦§

mivr iahFg mipFrabeikdlC ,Edpip §¦§¦§¥¥¦¦§¦§¨¦
rWFdi Edpivw`(` ,hr zenai i"yx)d`xE . ©§¦§§ª©§¥

,`Ed zixA oA car" :a ,bk oiHiB i"Wx©¦¦¦¤¤¤§¦
."'ebe Livr ahFgn aizkC`i dxez ¦§¦¥¥¥¤

(`i)EøáòìøáBò EúBéäì Y- §¨§§¦§§¥
.LnvrA§©§§

Bîk BLøôì ïëzé àìå ."úéøáa"¦§¦§Ÿ¦¨¥§¨§§
EøéáòäìiciÎlr -oeiM .mixg` §©£¦§©§¥£¥¦¥¨

lrFR `Ed lTd oipAA "xar" zaiYW¤¥©¨©©¦§¨©©©
FzlEfl `vFi Fpi`e cnFr(m"`x). ¥§¥¥§¨

"íúà íëúNòì" Bîk àlà-lirl ¤¨§©£Ÿ§¤Ÿ¨§¥
mWe ,miUFr mkzFidl :FWExitE .ci ,c¥¦§§¤¦§¨
,"mkz` zFUrl" Wxtl KIW `l i`CeA§©©Ÿ©¨§¨¥©£¤§¤

,zFevOd lr xAcn oiprd ixdW¤£¥¨¦§¨§©¥©©¦§
"mz`" xEn`M(`xwpd zpad t"r). ¨¨Ÿ¨

úéøáa EøáòìCk ,äøáòä Cøc Y §¨§§¦§¦¤¤©£¨¨¨
ävçî ,ïéNBò úBúéøa éúøBk eéä̈§¥§¦¦§¦¨

ïàkî ävçîe ïàkî-lM rnWn ¦¨§¦¨¦¨©§©¨
dndA miwlFgW `weC e`le ,dSign§¦¨§¨©§¨¤§¦§¥¨
gkEn `iadW wEqRdn la` ,mipWl¦§©¦£¨¥©¨¤¥¦¨
.mipWl dndAd zTlg `weC EdGW¤¤©§¨£ª©©§¥¨¦§©¦

.oEIr Kixve§¨¦¦
íéúðéa íéøáBòå-.mdipiA §§¦¥§©¦¥¥¤

øîàpL Bîk-.gi ,cl dinxi §¤¤¡©¦§§¨
ì eúøk øLà ìâòä"ïéa eøáòiå íéðL ¨¥¤£¤¨§¦§©¦©©©§¥

"åéøúa-cFxnl zixA mNM EzxM §¨¨¨§ª¨§¦¦§
oiA Exare mipWl lbrd Ezxke ,mFwOA©¨§¨§¨¥¤¦§©¦§¨§¥
zixA dzid `ide ,FA cFxnl eixzA§¨¨¦§§¦¨§¨§¦
xYai dkM :xn`l ,dxEnbE dwfg£¨¨§¨¥Ÿ¨¨§©¥

dilr xaFrd wNgiemy i"yx)(mB d`xE . ¦©¥¨¥¨¤¨§¥©
zixa izxFM KxC" :i ,eh ziW`xA i"Wx©¦§¥¦¤¤§¥§¦
dnM ,dixzA oiA xFarle dndA wNgl§©¥§¥¨§©£¥§¨¤¨§©

oNdl xn`PX(hi ,cl dinxi)oiA mixaFrd : ¤¤¡©§©¨¨§¦¥
."lbrd ixzAai dxez ¦§¥¨¥¤



לה miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"k ipy meil inei xeriy

ß lel` b"k ipy mei ß

(áé)íBiä Eúà-íé÷ä ïòîì|El-äéäé àeäå íòì Bì §©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ
éúáàì òaLð øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàìE ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤¨®§©«£¤³¦§©Æ©«£Ÿ¤½

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
i"yx£ÌÚÏ BÏ ÌBi‰ E˙‡ŒÌÈ˜‰ ÔÚÓÏ∑ לעם לפניו אֹות קּים למען לטרח נכנס הּוא ּכלּֿכ.‡e‰Â ¿««»ƒ…¿«¿»ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹ¿

ÌÈ‰Ï‡Ï El ‰È‰È∑ אֹוסר הּוא לכ אחרת, ּבאּמה זרעם את להחליף ׁשּלא לאבֹותי ונׁשּבע ל ׁשּדּבר לפי ƒ¿∆¿≈…ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּפׁשּוטֹו לפי ּפרׁשּתי ּכאן עד מּכם. להּבדל יכל אינֹו ׁשהּוא אחר ּתקניטּוהּו, ׁשּלא הּללּו ּבּׁשבּועֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאתכם

ּפרׁשה  אּגדה:.ׁשל מאה (תנחומא)ּומדרׁש יׂשראל ׁשּׁשמעּו לפי לּקללֹות? נּצבים" "אּתם ּפרׁשת נסמכה לּמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
התחיל  ּבאּלּו? לעמד יּוכל מי ואמרּו: ּפניהם, הֹוריקּו ּכהנים, ׁשּבתֹורת ממ"ט חּוץ ׁשּתים, חסר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹקללֹות
לפניו  קּימים אּתם והרי ּכליה, אּתכם  עׂשה ולא לּמקֹום הכעסּתם הר ּבה הּיֹום", נּצבים "אּתם לפּיסם: .מׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ÌBi‰∑(ב קי"ב וכ (סנהדרין לכם האיר ּכ ּומאיר, מאפיל והּוא קּים ׁשהּוא הּזה לכם,ּכּיֹום להאיר עתיד  «ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
והּיּסּורין  "אּתם והּקללֹות הם: ּפּיּוסין מּזֹו, ׁשּלמעלה הּפרׁשה ואף לפניו. אתכם ּומּציבין אתכם מקּימין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

˜„È‰BÓיב  ÔÈ„ ‡ÓBÈ C˙È ‡Ó˜‡Ï ÏÈ„a¿ƒ«¬»»»»»≈√»ƒ
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dÏ‡Ï CÏ È‰È ‡e‰Â ‡nÚÏ¿«»¿¿≈»∆¡»¿»ƒ«ƒ
Ì‰¯·‡Ï C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡ÓÎe CÏ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»¿«¿»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)íòì Bì íBiä Eúà íé÷ä ïòîì§©©¨¦Ÿ§©§¨
çøèì ñðëð àeä Ck-ìk Y- ¨¨¦§¨¦§Ÿ©

"mgpn zxFz"aE .zixaA mkqipkdl§©§¦§¤¦§¦§©§©¥
,rnWn "gFxhl qpkp" oFWNOW ,azM̈©¤¦§¦§¨¦§©©§©
xar Fnvr `EdÎKExAÎWFcTd mBW¤©©¨¨©§¨©

.zFSigOd oiA lFkiaM¦§¨¥©§¦
íi÷ "ïòîì"-,"miwd" WExiR Edf §©©©¥¤¥¥¦

ixdW ,dnwd oFWNn `le mEIw oFWNn¦§¦§Ÿ¦§£¨¨¤£¥
xd cnrnA xaM mrl Eidp l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦§§¨§¨§©£©©
mEIw dfl didIW dpEMd `N` ,ipiq¦©¤¨©©¨¨¤¦§¤¨¤¦

icinY(iaxd). §¦¦
åéðôì "Eúà"-dPWe ,"Fl" WExiR Edf Ÿ§§¨¨¤¥§¦¨

md l`xUi m`W ipRn ,"eiptl" Wxtl§¨¥§¨¨¦§¥¤¦¦§¨¥¥
zExWt` Wi if` ,calA 'd mr wx©¦¦§¨£©¥¤§¨
,eiptl micnFrWM la` ,EPOn wgxzdl§¦§©¥¦¤£¨§¤§¦§¨¨
zExWt` mEW oi` ,lFkiaM FY` cgi©©¦¦§¨¥¤§¨

WlgEY Ff zixAW(iaxd). ¤§¦§©
,"íéäìàì El äéäé àeäå" ,"íòì"§¨§¦§¤§¥Ÿ¦

"Cì øac"L éôì-:FWExiR dxF`kl §¦¤¦¤¨¦§¨¥
.Lilr xAC¦¤¨¤

éúBáàì òaLð"åéìçäì àlL "Eó §¦§©©£¤¤Ÿ§©£¦
úøçà änàa íòøæ úà-i"Wx d`x ¤©§¨§ª¨©¤¤§¥©¦

.bi ,al zFnW§
úBòeáMa íëúà øñBà àeä Cëì§¨¥¤§¤©§
àeäL øçà ,eäeèéð÷z àlL ,eìlä©¨¤Ÿ©§¦©©¤
ïàk ãò .íkî ìãaäì ìBëé åðéà¥¨§¦¨¥¦¤©¨

.äLøt ìL BèeLt éôì ézLøt- ¥©§¦§¦§¤¨¨¨
zixAd KxFSW xnFl xWt` i` :WExiR¥¦¤§¨©¤¤©§¦
LzF` miwd ornl" :`Ed z`Gd dl`de§¨¨¨©Ÿ§©©¨¦§
zixAd KxFv ixdW ,"mrl Fl mFId©§¨¤£¥¤©§¦
EcgtIW icM `N` Fpi` ,z`Gd dl`de§¨¨¨©Ÿ¥¤¨§¥¤¦§£

:xn` KM `N` ,dxFYd z` EnIwie mdn¥¤¦©§¤©¨¤¨¨¨©
mkqipkdl gFxhl `iadW gxkdd©¤§¥©¤¥¦¦§©§©§¦§¤
mkgiPn Fpi`e ,z`Gd dl`de zixAA©§¦§¨¨¨©Ÿ§¥©¦£¤
dxFYd mIwl EvxY m`W ,mkpFvxl¦§§¤¤¦¦§§©¥©¨
mkwigxi ,e`l m`e ,mrl Fl EidY¦§§¨§¦¨©§¦§¤
,LizFa`l rAWp xaMW itl `Ed ,EPOn¦¤§¦¤§¨¦§©©£¤
,zxg` dOE`A mrxf z` silgdl `NW¤Ÿ§©£¦¤©§¨§¨©¤¤
zixAA mkqipkdl gxkEd KkitlE§¦¨§©§©§¦§¤©§¦
`NW ,ElNd zFrEaXA mkz` xFq`le§¤¡¤§¤©§©¨¤Ÿ
oeiMn ,mkz` wigxdlE xFarl ElkEY§©£§©§¦¤§¤¦¥¨

mMn lcAdl lFki Fpi`W(m"`x)d`xE . ¤¥¨§¦¨¥¦¤§¥
dl` zifA xW`" :hk ,fh l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥£¤¨¦¨¨
axFgA Lilr YlATW DzF` ± 'ebe¨¤¦©§¨¨¤§¥
`l K` ,'ebe Lidl` 'd zixaA Lxarl§¨§§¦§¦¡Ÿ¤©Ÿ
oi` iM ,FxkfNn zixAd z` ip` xt`̈¥£¦¤©§¦¦§¨§¦¥

."LzFnM ip £̀¦§§
äãbà Løãîe-oniq `nEgpY Wxcn ¦§©©¨¨¦§©©§¨¦¨

.`
"íéávð ízà" úLøt äëîñð änì̈¨¦§§¨¨¨©©¤¦¨¦
äàî ìàøNé eòîML éôì ?úBììwì©§¨§¦¤¨§¦§¨¥¥¨

íézL øñç úBìì÷-dpFnWE mirWY §¨¨¥§©¦¦§¦§¤
dxFz dpWnAW zFllw,hk xacna i"yx) §¨¤§¦§¥¨

(gi.
,"íéðäk úøBú"aL è"îî õeç¦¤§©Ÿ£¦

íäéðt e÷éøBä-miTExi mdipR EUrp ¦§¥¤©£§¥¤§¦
.cgR KFYn¦©©

?elàa ãîòì ìëeé éî :eøîàå§¨§¦©©£Ÿ§¥
íéávð ízà" :íñiôì äLî ìéçúä¦§¦Ÿ¤§©§¨©¤¦¨¦
àìå íB÷nì ízñòëä äaøä ,"íBiä©©§¥¦§©§¤©¨§Ÿ
"ízà" éøäå ,äéìk íëzà äNò̈¨¦§¤§¨¨©£¥©¤

íéîi÷-."miaSp" WExiR Edf ©¨¦¤¥¦¨¦

åéðôì-."mkiwl` 'd iptl" :xEn`M §¨¨¨¨¦§¥¡Ÿ¥¤
íi÷ àeäL äfä íBik ,"íBiä"- ©©©¤¤©¨

:i ,` lirl i"Wx d`xE .icinY otF`A§¤§¦¦§¥©¦§¥
milEWn mkPd ?mFId mkPde Edn"©§¦§¤©¦§¤§¦

minIw ,mFIMdpaNke dOgM ©©¨¦©©¨§©§¨¨
."miakFMke§©¨¦

ìéôàî àeäå-.KiWgn §©£¦©£¦
øéàîe-,xi`n mixdSaE lt` xwAA ¥¦©Ÿ¤¨¥©¨¢©¦¥¦

FzxgnlE ,KlFde lt` axrA :inp i ¦̀©¦¨¤¤¨¥§¥§¨¢¨
xi`n(a ,iw oixcdpq i"yx)mB ,xnFlM . ¥¦§©©

xfFg `N` mlrp Fpi` KiWgn `EdWM§¤©£¦¥¤§¨¤¨¥
"mFi"A WIW sqFp oipr Edfe ,xi`dl§¨¦§¤¦§¨¨¤¥©

."mIw" `EdW df caNn¦§©¤¤©¨
íëì øéàä Ck-.mixvn z`iviA ¨¥¦¨¤¦¦©¦§©¦

íëì øéàäì ãéúò Cëå-mB ,xnFlM §¨¨¦§¨¦¨¤§©©
xFfgi `Ed ,lt` lW zFtEwY Eidi m ¦̀¦§§¤Ÿ¤©£

.mkl xi`ie§¨¦¨¤
íëúà ïéîi÷î ïéøeqiäå úBììwäå§©§¨§©¦¦§©§¦¤§¤

åéðôì íëúà ïéáévîe-:FpFWlA ltM ©¦¦¤§¤§¨¨¨©¦§
oinIwn" oke ,"oixEQIde zFllTd"©§¨§©¦¦§¥§©§¦

mkz`Wxtl Wie ."mkz` oiaiSnE ¤§¤©¦¦¤§¤§¥§¨¥
,"mkz` oinIwn .. zFllTd"W¤©§¨§©§¦¤§¤

"oixEQIde:xnFlM ."mkz` oiaiSn .. §©¦¦©¦¦¤§¤§©
ipRn E`hgi `NW zFnxFB zFllTd©§¨§¤Ÿ¤¤§¦§¥
minlW Ex`XIe ,WpFrd z`xi¦§©¨¤©¦¨£§¥¦
oinIwn" xn` KM lre ,mzwcvA§¦§¨¨§©¨¨©§©§¦
zFaTrA mi`AW oixEQId EN`e ,"mkz ¤̀§¤§¦©¦¦¤¨¦§¦§
dxRM `N` mkl drx Ff oi` ,mi`hgd©£¨¦¥¨¨¨¤¤¨©¨¨
"eiptl mkz` oiaiSn" mde ,mkl `id¦¨¤§¥©¦¦¤§¤§¨¨

gd mcFwM`h(cecl likyn). §¤©¥§
ïéñeit ,Bfî äìòîlL äLøtä óàå§©©¨¨¨¤§©§¨¦¦¦



miavpלו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy
מּמׁשה  לפרנס, מּפרנס יֹוצאין יׂשראל ׁשהיּו לפי נּצבים", "אּתם אחר: ּדבר וגֹו'". אׁשר ּכל את ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹראיתם

ׁשמּואל: וכן יהֹוׁשע, עׂשה וכן לזרזם, ּכדי מּצבה אֹותם עׂשה לפיכ יב)ליהֹוׁשע, א ואּׁשפטה (שמואל "התיּצבּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשאּול  ׁשל לידֹו ונכנסּו מּידֹו ּכׁשּיצאּו .אּתכם", ְְְְְְְִִִֶֶֶָָָָ

(âé)úéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´
:úàfä äìàä-úàå úàfä©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ

(ãé)éðôì íBiä ãîò eðnò ät BðLé øLà-úà ék¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−
:íBiä eðnò ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«

i"yx£‰t epÈ‡ ¯L‡ ˙‡Â∑ּדֹורֹות עם להיֹות ואף .העתידים ¿≈¬∆≈∆…ְְֲִִִִַָ

ß lel` c"k iyily mei ß

(åè)íéøöî õøàa eðáLé-øLà úà ízòãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤¦§¨®¦
:ízøáò øLà íéBbä áø÷a eðøáò-øLà úàå§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬£©§¤«

i"yx£'B‚Â ÌzÚ„È Ìz‡ŒÈk∑ אחריהם ללכת אֹותֹו מּכם אחד לב הּׁשיא וׁשּמא האּומֹות, ׁשראיתם .לפי ƒ«∆¿«¿∆¿ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(æè)ïáàå õò íäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤
:íänò øLà áäæå óñk¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«

i"yx£Ì‰ÈˆewLŒ˙‡ e‡¯zÂ∑ ּכׁשקצים מאּוסים ׁשהם ׁשם ּכגלל ∑Ì‰ÈÏlb.על ּומאּוסין ıÚ.ׁשמסרחים «ƒ¿∆ƒ≈∆ְְִִִֵֵֶַָƒÀ≈∆ְְְִִֶָָָֻ≈

˜ÓÈ‡יג  ˙È ¯Ê‚ ‡‡ ÔBÎÈ„BÁÏa ÔBÎnÚ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬»¿«»¿»»
:‡„‰ ‡˙ÓBÓ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»»»»»

˜‡Ìיד  ‡nÚ ‡Î‰ È‰B˙È‡c ÔÓ ˙È È¯‡¬≈»»¿ƒƒ»»ƒ»»»≈
È‰B˙ÈÏ Èc ˙ÈÂ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈√»¿»¡»»»¿»ƒ≈ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡nÚ ‡Î‰»»ƒ»»»≈

Ú¯‡a‡טו  ‡·˙Èc ˙È ÔezÚ„È Ôez‡ È¯‡¬≈«¿«¿»ƒ≈¿»¿«¿»
Èc ‡iÓÓÚ B‚a ‡¯·Ú Èc ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬«¿»¿«¿«»ƒ

:Ôez¯·Ú¬«¿

‡Ú‡טז  ÔB‰˙ÂÚË ˙ÈÂ ÔB‰ÈˆewL ˙È Ôe˙ÊÁÂ«¬≈»ƒ≈¿»«¬»¿»»
:ÔB‰nÚ Èc ‡·‰„Â ‡tÒk ‡·‡Â¿«¿»«¿»¿«¬»ƒƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íä-dkEnq `idd dWxRd ixdW ¥¤£¥©¨¨¨©¦§¨
Ff dWxR m`e ,Ff dWxRn xzFi zFllTl©§¨¥¦¨¨¨§¦¨¨¨
d`AW dWxRd mBW i`CeA ,md miqEIR¦¦¥§©©¤©©¨¨¨¤¨¨
m` iM ,md miqEIR zFllTd xg`l cIn¦©§©©©§¨¦¦¥¦¦
miaSp zWxR z` aFYkl Fl did oM `lŸ¥¨¨¦§¤¨¨©¦¨¦

.zFllTd xg` cIn¦©©©©§¨
"'Bâå ìk úà íúéàø ízà"-lirl ©¤§¦¤¥¨§§¥

.` wEqR̈
eéäL éôì ,"íéávð ízà" :øçà øác̈¨©¥©¤¦¨¦§¦¤¨

ñðøtî ïéàöBé ìàøNé-iExw bidpOd ¦§¨¥§¦¦©§¨©©§¦¨
mW lr ,(lMlknE qpxtn oFWNn) qpxR©§¨¦§§©§¥§©§¥©¥

.mrd z` bidpnE drFx `EdW¤¤©§¦¤¨¨
Cëéôì ,òLBäéì äLnî ,ñðøôì§©§¨¦Ÿ¤¦ª©§¦¨

äávî íúBà äNò-,"aSn" oFWNn ¨¨¨©¨¨¦§©¨
` l`EnW i"Wx d`x ,miaivp FWExiRW¤¥§¦¦§¥©¦§¥
cnrnA miWp` ztiq` lMW F` .bk ,bi¤¨£¦©£¨¦§©£¨
oFWl d`x ,"daSn" "aSn" `xwp ,cg ¤̀¨¦§¨©¨©¨¨§¥§
aSOn oicxtPd" :`k ,hi zFnW i"Wx©¦§©¦§¨¦¦©©

."miWp £̀¨¦
òLBäé äNò ïëå ,íæøæì éãk-iptl §¥§¨§¨§¥¨¨§ª©¦§¥

xn`PW ,FzFn(` ,ck ryedi)sFq`Ie" : ¤¤¡©©¤¡
.. dnkW l`xUi ihaW lM z` rWFdi§ª©¤¨¦§¥¦§¨¥§¤¨

."miwl`d iptl EaSizIe©¦§©§¦§¥¨¡Ÿ¦
ìàeîL ïëå-oke" azM `NW dGn §¥§¥¦¤¤Ÿ¨©§¥

`iadl KxvEd mbe ,"l`EnW dUr̈¨§¥§©§©§¨¦
`l rWFdi lv`W s` ,dgkFdM wEqR̈§¨¨©¤¥¤§ª©Ÿ

`iadlv`W xnFl Wi ,dgkFdl wEqR ¥¦¨§¨¨¥©¤¥¤
`N` ,fExif mWl wx did `l df l`EnW§¥¤Ÿ¨¨©§¥¥¤¨
:FpFWlke ,mdiUrn lr dgkFY xTirA§¦¨¨¨©©£¥¤§¦§
:mW i"WxaE ,"mkY` dhtX`e"§¦¨§¨¦§¤§©¦¨

."mkOr gMez`"¤§©¥©¦¨¤
"íëzà äèôMàå eávéúä"l`EnW - ¦§©§§¦¨§¨¦§¤§¥

`.f ,ai
ìeàL ìL Bãéì eñðëðå Bãiî eàöiLk§¤¨§¦¨§¦§§§¨¤¨

-lW FzFnl zEkinqA df did `l K ©̀Ÿ¨¨¤¦§¦§¤
.okl mcFw dAxd `N` ,l`EnWbi dxez §¥¤¨©§¥¤¨¥

(ci)ät epðéà øLà úàåíò óàå Y §¥£¤¥¤Ÿ§©¦
úBéäì íéãéúòä úBøBc-ixdW ¨£¦¦¦§¤£¥

okle ,migkFp Eid mNM xFCd FzF`n¥©ª¨¨£¦§¨¥
mzF` lr dR oEkn `EdW xnFl KxvEd§©©¤§©¥Ÿ©¨

s`W ,mi`Ad zFxFCA zFidl oicizrd̈£¦¦¦§©©¨¦¤©
,dYr zF`vnp opi` mdizFtEBW¤¥¤¥¨¦§¨©¨

zF`vnp mdizFWtp(m"`x).eh dxez ©§¥¤¦§¨
(fi±eh)eàøzå 'Bâå ízòãé ízà ék¦©¤§©§¤§©¦§

íäéöewL úàéôì Y-EdGW d`xp ¤¦¥¤§¦¦§¤¤¤
"iM" iWEOXn cg` EdGW ,"iM" WExiR¥¦¤¤¤¨¦¦¥¦

(eh ,gi ziy`xa i"yx d`x)i"Wx wiYrn okle ,§¨¥©§¦©¦
Edf "mYrci mY` iM" zFaiYd z ¤̀©¥¦©¤§©§¤¤

.oiprd zNgY§¦©¨¦§¨
úBnàä íúéàøL-mY`" WExiR Edf ¤§¦¤¨ª¤¥©¤

,mixvn ux`A EpaWi xW` z` mYrci§©§¤¥£¤¨©§§¤¤¦§¨¦
."'ebe miFBd axwA Epxar xW` z`e§¥£¤¨©§§¤¤©¦

äøæ-äãBáò éãáBò-E`xYe" xEn`M §¥£¨¨¨¨¨©¦§
."mdivETW z ¤̀¦¥¤

àéMä ànLå-.drhd §¤¨¦¦¦§¨
íäéøçà úëìì BúBà íkî ãçà áì¥¤¨¦¤¨¤¤©£¥¤

-.. mkA Wi oR" :fi wEqR WExiR Edf¤¥¨¤¥¨¤
."'ebe cFarl zkll .. dpFt Faal xW £̀¤§¨¤¨¤¤©£
mY` iM" :ElNd miwEqRd ipW xnFlM§©§¥©§¦©¨¦©¤
,"'ebe mdivETW z` E`xYe ,'ebe mYrci§©§¤©¦§¤¦¥¤



לז miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy
Ô·‡Â∑ ּבגלּוי ראיתם אבנים וׁשל עצים ׁשל ׁשל אֹותן אבל יּגנבּו, ׁשּמא יראים ּכֹוכבים' ה'עֹובדי ׁשאין לפי »∆∆ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ

יּגנבּו ׁשּמא יראים ׁשהם לפי הם, מׂשּכיתם ּבחדרי עּמהם, – וזהב .ּכסף ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æé)èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà íëa Lé-ït¤¥´Â¨¤Â¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤
úëìì eðéäìà ýåýé íòî íBiä äðô Bááì øLà£¤Á§¨¸Ÿ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤¤́
LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà ãáòì©«£½Ÿ¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤

:äðòìå Làø äøtŸ¤¬−Ÿ§©«£¨«
i"yx£'B‚Â ÌÎa LÈŒÔt∑ להׁשּביעכם צרי אני לפיכ.ÌÎa LÈŒÔt∑ ּבכם יׁש Ù‰.ׁשּמא B··Ï ¯L‡ ∆≈»∆¿ְְְֲֲִִִִֶַָָ∆≈»∆ֵֶֶָָ¬∆¿»…∆

ÌBi‰∑ הּברית עליו ÚÏÂ‰.מּלקּבל L‡¯ ‰¯t L¯L∑ מר עׂשב מגּדל ּכלֹומר:ׁשרׁש מרים, ׁשהם ּכּגידין «ְְִִֵַַָָ…∆…∆…¿«¬»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ּבקרּבכם  רׁשע ּומרּבה .מפרה ְְְְְִֶֶֶֶַַַ

(çé)Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà BòîLa äéäå§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸
Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®

:äàîvä-úà äåøä úBôñ ïòîì§©²©§¬¨«¨−̈¤©§¥¨«
i"yx£B··Ïa C¯a˙‰Â∑,הּללּו קללֹות יבֹואּוני 'לא לאמר: לעצמֹו, ׁשלֹום ּברּכת ּבלּבֹו יחׁשב ּברכה. לׁשֹון ¿ƒ¿»≈ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹ

לי' יהיה ׁשלֹום א.C¯a˙‰Â∑"והתּפּלל" "והתּגּלח", ּכמֹו: ּבלע"ז, שוי"א ÈaÏ.בנדיר"א ˙e¯¯La ְִִֶַָ¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִֵַַַַָƒ¿ƒƒƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  B‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿¿«ƒ¿»«¿ƒ
‡zÏÁcÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Èt daÏ Èc ‡Ë·L B‡ƒ¿»ƒƒ≈»≈»≈ƒ««¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È ÁÏÙÓÏ C‰ÓÏ ‡‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»¿≈«¿ƒ¿«»«¬««¿«»
ÔÈ‡ËÁ ¯‰¯‰Ó ¯·b ÔBÎa ˙È‡ ‡ÓÏÈc Ôep‡‰»ƒƒ¿»ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿ƒ

:ÔB„Ê B‡»

‰„‡יח  ‡˙ÓBÓ ÈÓb˙t ˙È dÚÓLÓa È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈»»»»
È¯‡ ÈÏ È‰È ‡ÓÏL ¯ÓÈÓÏ daÏa ·LÁÈÂƒ««¿ƒ≈¿≈«¿»»¿≈ƒ¬≈
dÏ ‡ÙÒB‡Ï ÏÈ„a ÏÈÊ‡ ‡‡ ÈaÏ ¯B‰¯‰a¿«¿ƒƒ¬»»≈¿ƒ¿»»≈

:‡˙e„Ê ÏÚ ‡˙eÏL È‡ËÁ (dÏ)«∆¿≈»»«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`Ad "mkA Wi oR" wEqRl mixAEgn md¥§¨¦©¨¤¥¨¤©¨
,"oR" on e"ie xqg oM m`e .mdixg ©̀£¥¤§¦¥¨¥¨¦¤

" :aEzM EN`kEotEfnxW Edfe ,"mkA Wi §¦¨¤¥¨¤§¤¤¨©
" :Fxn`A`OWe."mMn cg` al `iXd §¨§§¤¨¦¦¥¤¨¦¤

íäéöewL úà eàøzåíL ìò Y ©¦§¤¦¥¤©¥
.íéö÷Lk íéñeàî íäLíäéìlbY ¤¥§¦¦§¨¦¦ª¥¤

ììâk ïéñeàîe íéçøñnL-,d`Fv ¤ª§¨¦§¦§¨¨¨
ibEq lkl dpEMd zEhWtA .laf¤¤§©§©©¨¨§¨¥
.llbM miqE`n mdW ,dxfÎdcFar£¨¨¨¤¥§¦§¨¨
ÎdcFarl dpEMdW azM i"Wx ipEIraE§¦¥©¦¨©¤©©¨¨©£¨
migxqn Eid mdW ,xFrR lW dxf̈¨¤§¤¥¨ª§¨¦

.DhEWtM d`FvA§¨¦§¨
ïáàå õòìLå íéöò ìL ïúBà Y ¥¨¤¤¨¤¥¦§¤

éeìâa íúéàø íéðáà-xn`p df lre £¨¦§¦¤§¨§©¤¤¡©
."oa`e ur .. mdivETW z` E`xYe"©¦§¤¦¥¤¥¨¤¤

,eáðbé ànL íéàøé íéBbä ïéàL éôì§¦¤¥©¦§¥¦¤¨¦¨§
"íänò" ,"áäæå óñk" ìL ìáà- £¨¤¤¤§¨¨¦¨¤

."mdOr xW` adfe sqM" xEn`M̈¨¤¤§¨¨£¤¦¨¤
íúékNî éøãçaiRÎlr -,g l`wfgi §©§¥©§¦¨©¦§¤§¥

ipa` ztvxA dMEUn" :mW i"WxaE .ai§©¦¨§¨§¦§©©§¥
."WiW©¦

.eáðbé ànL íéàøé íäL éôì ,íäït ¥§¦¤¥§¥¦¤¨¦¨§¤
Lé'Bâå íëaéøö éðà Cëéôì YC ¥¨¤§§¦¨£¦¨¦

íëòéaLäì-:lirlC eixaC mEIq Edf §©§¦£¤¤¦§¨¨¦§¥
ÎdcFar icaFr zFOE`d mzi`xW itl"§¦¤§¦¤¨§¥£¨

,"'eke mMn cg` al `iXd `OWe ,dxf̈¨§¤¨¦¦¥¤¨¦¤
mkriAWdl Kixv ip` Kkitl(m"`x). §¦¨£¦¨¦§©§¦£¤

íëa Lé ïtànL Y-x`iA ok iptl ¤¥¨¤¤¨¦§¥¥¥¥
oiprd z`,dNOd z` x`an zrke , ¤¨¦§¨§¨¥§¨¥¤©¦¨

lkaM ,dxdf` oFWNn "oR" WExiR oi`W¤¥¥¤¦§©§¨¨¦§¨
xaC FpWi "`OW" :FWExiR `N` ,mFwn̈¤¨¥¤¨¤§¨¨

.df¤
."íëa Lé"íBiä äðô Bááì øLàY ¥¨¤£¤§¨Ÿ¤©

úéøaä åéìò ìa÷lî-oM Wxtn ¦§©¥¨¨©§¦§¨¥¥
Fpi`W EpidC ,"mFId" zaiY xEYIn¦¦¥©©§©§¤¥
lW zixAd z` eilr lAwl dvFx¤§©¥¨¨¤©§¦¤

"mFId"(`"eb)df lrW xnFl Wie . ©§¥©¤©¤
,"Epiwl` 'd mrn" zFaiYd mB zFaqEn¨©©¥¥¦¡Ÿ¥
mr zixaA zFidl dvFx Fpi`W EpidC§©§¤¥¤¦§¦§¦¦
.. dpFR Faal"W ipRn ,Kkl dAQde .'d§©¦¨§¨¦§¥¤§¨¤
,"mdd miFBd idl` z` cFarl zkll̈¤¤©£¤¡Ÿ¥©¦¨¥
`OW") oiprd zNigzA x`iAW itkE§¦¤¥¥¦§¦©¨¦§¨¤¨
zkll FzF` mMn cg` al `iXd¦¦¥¤¨¦¤¨¤¤
Faal" zFaiYd ,xnFlM .("mdixg ©̀£¥¤§©©¥§¨
,"mFId" lW zixAd lr od aqEn "dpFR¤¨¥©©§¦¤©
oi` Kke ,dixg`NW dxfÎdcFar lr ode§¥©£¨¨¨¤§©£¤¨§¨¥

.i"WxA miWExiRd ipW oiA dxizq§¦¨¥§¥©¥¦§©¦
äðòìå Làø äøt LøL"LøL" Y Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§©£¨Ÿ¤

ìcâî-."dxFR" WExiR Edf §©¥¤¥¤
øî áNò-mB d`x ."W`x" WExiR Edf ¥¤©¤¥Ÿ§¥©

aUr ± WFx iaPr" :al ,al oOwl i"Wx©¦§©¨¦§¥¥¤
."xn©

ïéãéâk-xn wxi(` ,ft zay i"yx)d`xpe . §¦¦¨¨©§¦§¤
i"Wx mB d`xE ."dprl" WExiR EdGW¤¤¥©£¨§¥©©¦
opinBxzn dprl" :` ,hk dxf dcFar£¨¨¨©£¨§©§§¦©

."oiciB¦¦
äaøîe äøôî :øîBìk .íéøî íäL¤¥¨¦§©©§¤©§¤

íëaø÷a òLø-WExiR Edf ¤©§¦§§¤¤¥
."mkA"gi dxez ¨¤

(gi)Bááìa Cøaúäåì Yäëøa ïBL §¦§¨¥¦§¨§§¨¨
-i"Wx WExitM ,gaW oFWNn `le§Ÿ¦§¤©§¥©¦

dirWiA(fh ,dq)± ux`A KxAzOd" : ¦©§¨©¦§¨¥¨¨¤
F` ."ux`A gAYWnE lNdzOd"©¦§©¥¦§©¥©¨¨¤

miNdzA FWExitM(b ,i)± "KxA rvFaE" : §¥¦§¦¦¥©¥¥
oFWl `N` ."Fnvr z` gAW olfBde"§©©§¨¦¥©¤©§¤¨§

.cIn WxtOW itkE ,WOn dkxA§¨¨©¨§¦¤§¨¥¦¨
Bîöòì íBìL úkøa Baìa áLçé©§Ÿ§¦¦§©¨§©§
,eìlä úBìì÷ éðeàBáé àì :"øîàì"¥ŸŸ§¦§¨©¨

"él äéäé íBìL" Cà-s` :WExiR ©¨¦§¤¦¥©
`N` ,dkxal Dpi` z`f FYaWgOW¤©£©§Ÿ¥¨¦§¨¨¤¨
FAlA aWFgW ,calA zFllw zlSdl§©¨©§¨¦§¨¤¥§¦
did `le ,ElNd zFllw EdE`Fai `NW¤Ÿ§§¨©¨§Ÿ¨¨
,"FaalA KxAzde" dfA aFYkl iE`ẍ¦§¨¤§¦§¨¥¦§¨
,FAlA aWFg `EdW xg`n mFwnÎlMn¦¨¨¥©©¤¥§¦
mFlWe ,ElNd zFllw EdE`Fai `NW¤Ÿ§§¨©¨§¨



miavpלח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy
CÏ‡∑:ּכמֹו לּבי, כד)ּבמראית לעׂשֹות (במדבר רֹואה ׁשּלּבי מה ּכלֹומר: קרֹוב", ולא BÙÒ˙."אׁשּורּנּו ÔÚÓÏ ≈≈ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹ¿««¿
‰Â¯‰∑ עּתה וגֹורם עליהם, מעביר והייתי ּבׁשֹוגג, הּנה עד ּׁשעׂשה מה על ּפרענּות לֹו ׁשאֹוסיף לפי »»»ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

הּמזיד, עם זדנּותא',ׁשאצרפם על ׁשלּותא חטאי לּה לאֹוספא 'ּבדיל אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן הּכל. מּמּנּו ואּפרע ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּזדֹונֹות  על הּׁשגגֹות אני לֹו מּדעת ∑‰¯Â‰.ׁשאֹוסיף ׁשּלא עֹוׂשה ׁשהּוא ׁשּכֹור ּכאדם עֹוׂשה ׁשהּוא .ׁשֹוגג, ְְֲִִֶַַַָ»»»ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

‰‡Óˆ‰∑ ּובתאוה מּדעת עֹוׂשה .ׁשהּוא «¿≈»ְֲִֶֶַַַָ

(èé)ýåýé-óà ïLòé æà ék Bì çìñ ýåýé äáàé-àì«ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧©§Ÿ̈³
äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈
:íéîMä úçzî BîL-úà ýåýé äçîe äfä øôqa©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ¤§½¦©−©©¨¨«¦

i"yx£'‰ŒÛ‡ ÔLÚÈ∑ והע מתחּמם הּגּוף ּכעס, וכן:עלֿידי האף, מן יֹוצא כב)ׁשן ּבאּפֹו",(ש"ב עׁשן "עלה ∆¿««ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּדר ּכפי לׁשמע, ויכֹולה רגילה ׁשהיא ּכדר האזן את מׁשמיע הּכתּוב הּמקֹום, לפני זֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹואףֿעלּֿפי

נקמה,∑B˙‡˜Â.הארץ  לביׁשת אחיזת אנפרטמנ"ט, חמה, הּמּדה לׁשֹון על מעביר .ואינֹו ֶָָ¿ƒ¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ

Û˜˙Èיט  ÔÎa È¯‡ dÏ ˜aLÓÏ ÈÈ È·ÈÈ ‡Ï»≈≈¿»¿ƒ¿«≈¬≈¿≈ƒ¿≈
da Ôe˜a„ÈÂ ‡e‰‰ ‡¯·‚a d˙ÓÁÂ ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿∆¿≈¿«¿»«¿ƒ¿¿≈
ÈÈ ÈÁÓÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈¿»

:‡iÓL ˙BÁzÓ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zMxaE ,mFlW zMxA o`M ixd ,Fl didi¦§¤£¥¨¦§©¨¦§©
Fl aWgY dkxA mFlXd(m"`x). ©¨§¨¨¥¨¥

Cøaúäåé"éù à"øéãðéá Y- §¦§¨¥
bendira seiKxai ,.Fnvr z` §¨¥¤©§

"çlbúäå" Bîk ,æòìa-.bl ,bi `xwIe §©©§§¦§©¨©¦§¨
"ìltúäå"-.an ,g ` mikln §¦§©¥§¨¦

Cìà éaì úeøøLaéaì úéàøîa Y ¦§¦¦¦¥¥§©§¦¦¦
-mB d`xmiNdY .ck ,f dinxi i"Wx §¥©©¦¦§§¨§¦¦

.bi ,`t
"áBø÷ àìå epøeLà" Bîk-xAcOA §£¤§Ÿ¨©¦§¨

xEWi" :ek ,d dinxi i"Wx d`xE .fi ,ck§¥©¦¦§§¨¨
oke ."aFxw `le EPxEW` FnM ,aFx`i ±¤¡§£¤§Ÿ¨§¥
,cFwW`e aFx`` .. xEW`" f ,bi rWFdA§¥©¨¤¡§¤§
mEXn d`xpe ."aFxw `le EPxEW` FnM§£¤§Ÿ¨§¦§¤¦
ixdW ,dhAd oiprn FA Wi axF` mBW¤©¥¥¥¦§©©¨¨¤£¥

.hiAnE axF` `Ed¥©¦
.úBNòì äàBø éalM äî :øîBìk§©©¤¦¦¤©£

äåøä úBôñ ïòîìéôì Y-Edf §©©§¨¨¨§¦¤
Wi`d ixaCn df oi`e ."ornl" WExiR¥§©©§¥¤¦¦§¥¨¦
ÎKExAÎWFcTd ixaC md `N` ,`hFgd©¥¤¨¥¦§¥©¨¨

`Ed(oexkfd xtq)KlFdW ,EN` eizFNrRW ,¤§ª¨¥¤¥
zFUrl il dAq od ,FAl zExixW ixg ©̀£¥§¦¦¥¦¨¦©£

oM(m"`x). ¥
éñBàLó-oke ."zFtq" WExiR Edf ¤¦¤¥§§¥

i"Wx d`xE .h ,eh dirWiA i"Wx WxiR¥©©¦¦©§¨§¥©¦
oke ,xEAig oFWNn WxiRW bk ,al oOwl§©¨¤¥©¦§¦§¥

.a ,er oixcdpqA WxiR¥©§©§¤§¦
äpä ãò äNòM äî ìò úeðòøt Bìª§¨©©¤¨¨©¥¨

ââBLa-.oOwlckE ,"dexd" WExiR Edf §¥¤¥¨¨¨§¦§©¨

äzò íøBâå ,íäéìò øéáòî éúééäå§¨¦¦©£¦£¥¤§¥©¨
ãéænä íò íôøöàL-" WExiR Edfz` ¤£¨§¥¦©¥¦¤¥¤

,"d`nSdmrd`nSd(iaxd)d`nSde , ©§¥¨¦©§¥¨§©§¥¨
.oOwlcM ,cifnA dUFrd `Ed¨¤§¥¦§¦§©¨

íbøz ïëå .ìkä epnî òøtàå§¤¨©¦¤©Ÿ§¥¦§¥
éàèç dì àôñBàì ìéãa" :ñBì÷ðeà§§§¦§¨¨¥£¨¥

éñBàL ,"àúeðãæ ìò àúeìLBì ó ¨¨©§¨¨¤¦
.úBðBãfä ìò úBââMä éðàäåøäY £¦©§¨©©§¨¨¨

øBkL íãàk äNBò àeäL ,ââBL¥¤¤§¨¨¦
.úòcî àlLäàîvääNBò àeäL Y ¤Ÿ¦©©©§¥¨¤¤

.äåàúáe úòcî-dOM dfA oTY ¦©©§©£¨¦¥¨¤©¨
.dtqFd oFWl "zFtq" WxiR (` :mipipr¦§¨¦¥©§§¨¨
itl" :xn`e "zFtq" zNn dPW (a¦¨¦©§§¨©§¦
.xFwn zNn "zFtq"W ipRn ,"siqF`W¤¦¦§¥¤§¦©¨
ornl" :xn`e "Fl" zNn siqFd (b¦¦©§¨©§©©
rnWn df `lEl iM ,"Fl siqF`W¤¦¦¥¤©§©
lkl zFpFcGd lr zFbbXd siqF`W¤¦©§¨©©§§¨
Fl siqF`W" xn` (c .llkA mlFrd̈¨¦§¨¨©¤¦
`le ,"bbFWA dUrX dn zEprxER§¨©¤¨¨§¥§Ÿ
,zFpFcGd mr zFbbXd Fl siqF` :xn`̈©¦©§¨¦©§
mr zFbbXd "zFtq ornl"W ipRn¦§¥¤§©©§©§¨¦
EidIW WxRzdl lElr ,zFpFcGd©§¨§¦§¨¥¤¦§
,zFpFcfM zFbbXd F` ,zFbbWM zFpFcGd©§¦§¨©§¨¦§
zFbbXd zEprxER siqF`W WxiR okl̈¥¥©¤¦§¨©§¨

zFpFcGd zEprxER mr(m"`x).hi dxez ¦§¨©§
(hi)'ä óà ïLòé,ñòk éãé-ìò Y ¤§©©©§¥©©

,óàä ïî àöBé ïLòäå ínçúî óebä©¦§©¥§¤¨¨¥¦¨©
"Btàa ïLò äìò" ïëåa l`EnW - §¥¨¨¨¨§©§¥

qrFMd KxC oM .h ,gi miNdY .h ,ak§¦¦¥¤¤©¥

oFWl lM Edfe ,eixigPn oWr `vFi¥¨¨¦§¦¨§¤¨§
lad dlrnE xgFp s`dW ,"s` oFxg"£©¤¨©¥©£¤¤¤

(my a"y i"yx),cr miNdY i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¦¦
eixigp qrFMd lM ± LR` oWri" :`¤§©©§¨©¥§¦¨

."oWr oi`ivFn¦¦¨¨
íB÷nä éðôì Bæ ïéàL ét-ìò-óàå- §©©¦¤¥¦§¥©¨

.sEBd zEnC `le sEB Fl oi`W¤¥§Ÿ§©
Cøãk ïæàä úà òéîLî áeúkä©¨©§¦©¤¨Ÿ¤§¤¤

ì äìBëéå äìéâø àéäLéôk ,òîL ¤¦§¦¨¦¨¦§Ÿ©§¦
õøàä Cøc-,hi zFnW i"Wx mB d`x ¤¤¨¨¤§¥©©¦§

dlFki `idX dn ofF`d z` xAUl" :gi§©¥¤¨¤©¤¦§¨
mdl xMiPd oniq zFIxAl ozFp ,rFnWl¦§©¥©§¦¦¨©¦¨¨¤
,eizFIxal FzF` oiOcnE oiPkn Ep` ..¨§©¦§©¦¦§¦¨
dlFkIX dn ofF`d z` xAUl icM§¥§©¥¤¨¤©¤§¨
aiYkd" :fi ,`l mW i"WxaE ."rFnWl¦§©§©¦¨¦§¦
`idX dn ofF`d xAUl ,Fnvrl dgEpn§¨§©§§©¥¨¤©¤¦

.cFre ."rFnWl dlFki§¨¦§©§
Búàð÷åì Y,äîç ïBL §¦§¨§¥¨

è"éðîðéøôðéà-enprenment,WxFW¤
raFp o`Mn) dfig` oFWl `Ed oFWNd©¨§£¦¨¦¨¥©
lkA i"Wx WExitA "dfig`" oFWl§£¦¨§¥©¦§¨
oaEnA mbe ,(d`pwe dnwp xMfPW mFwn̈¤¦§¨§¨¨§¦§¨§©§©
zEadlzd :FnBxzl Wi okl ,zEgwlzd¦§©§¨¥¥§©§§¦§©£

zEhidl F`(mb` ipiirn). §¦
øéáòî Bðéàå äî÷ð úLéáì úæéçà£¦©§¦©§¨¨§¥©£¦

.äcnä ìò-`Ed d`pw oFWl lM ©©¦¨¨§¦§¨
xaC znwp mFwpl dxgzOdxacna i"yx) ©¦§¨¤¦§¦§©¨¨

(`i ,dk.k dxez



לט miavp zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"k iyily meil inei xeriy

(ë)ìëk ìàøNé éèáL ìkî äòøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

i"yx£‰f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÙÒa ‰·e˙k‰∑:אֹומר הּוא כח)ּולמעלה וכל (לעיל חלי ּכל ּגם הּזאת, הּתֹורה "ּבספר «¿»¿≈∆«»«∆ְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּפּסּוק  ועלֿידי 'הּספר'. על מּוסב זכר, לׁשֹון 'הּזה', 'הּתֹורה'. על מּוסב נקבה, לׁשֹון 'הּזאת', וגֹו'"? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּכה
הּזאת' ו'הּתֹורה 'ּבּספר', ּתחת נתּונה ה'טּפחא' הּקללֹות ּבפרׁשת לׁשֹונֹות: לׁשּתי נחלקים הן ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּטעמים
ּדבּוקים  הּתֹורה' 'ספר נמצא 'הּתֹורה', ּתחת נתּונה ה'ּטּפחא' וכאן "הּזאת", אמר: לכ לזה, זה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּדבּוקים

ה'ּספר' על נֹופל ׁשהּלׁשֹון אחריו, נֹופל זכר לׁשֹון לפיכ לזה, .זה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àë)eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â
älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä úBkî-úà¤©º¨¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬

:da ýåýé§Ÿ̈−¨«

(áë)ìå òøfú àì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôbà ¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ
íãñ úëtäîk áNò-ìk dá äìòé-àìå çîöú©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤§©§¥©º§³Ÿ

íéBáöe äîãà äøîòåBtàa ýåýé Côä øLà ©«£Ÿ̈Æ©§¨´§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:Búîçáe©«£¨«

(âë)äëk ýåýé äNò äî-ìò íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

„Ï‡¯NÈכ  ‡iË·L ÏkÓ ‡LÈ·Ï ÈÈ dpL¯ÙÈÂ¿«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈
‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡ÓÈ˜ ÈËÂÏ ÏÎk¿…¿»≈¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»

:ÔÈ„‰»≈

ÔeÓe˜Èכא  Èc ÔBÎÈa ‰‡¯˙· ‡¯c ¯ÓÈÈÂ¿≈«»»«¿»»¿≈ƒ¿
‡˜ÈÁ¯ ‡Ú¯‡Ó È˙ÈÈc ÔÈÓÓÚ ¯·e ÔBÎÈ¯˙aÓƒ«¿≈««¿ƒ¿≈≈≈«¿»¿ƒ»
‡‰Ú¯Ó ˙ÈÂ ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡˙ÁÓ ˙È ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»¿»»¿«¿»«ƒ¿»«¿»»

:da ÈÈ Ú¯Ó‡ Ècƒ«¿«¿»«

Ï‡כב  dÚ¯‡ Ïk ˙„È˜È ‡ÁÏÓe ‡˙¯Ùb»¿≈»ƒ¿»¿ƒ«»«¿«»
‡aÒÚ Ïk da ˜qÈ ‡ÏÂ ÁÓˆ˙ ‡ÏÂ Ú¯Êƒ̇¿«¿»«¿«¿»ƒ««»∆¿»
Èc ÌÈB·ˆe ‰Ó„‡ ‰¯ÓÚÂ Ì„Òc ‡zÎt‰Ók¿«¿∆¿»ƒ¿…«¬…»«¿»¿ƒƒ

:d˙ÓÁ·e dÊ‚¯a ÈÈ CÙ‰¬«¿»¿»¿≈¿∆¿≈

ÔÈ„kכג  ÈÈ „·Ú ‰Ó ÏÚ ‡iÓÓÚ Ïk Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿»«¿«»«∆¬«¿»¿≈
:ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ ‡Ó ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»»¿»¿»«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)äfä äøBzä øôña äáeúkäY ©§¨§¥¤©¨©¤
äìòîìe-.`q ,gk §©§¨

äkî ìëå éìç ìk íb" :øîBà àeä- ¥©¨¢¦§¨©¨
,wEqRd zNgY z` mB wiYrdX dn©¤¤§¦©¤§¦©©¨
K` ,wEqRd oEIv liaWA EdGW d`xp¦§¤¤¤¦§¦¦©¨©
`l ixdW ,Kkl KxFv oi` dxF`kl¦§¨¥¤§¨¤£¥Ÿ
xtqA" oFWl dxFYA mFwn cFr ritFn¦©¨©¨§§¥¤
.lirlC wEqRd caNn ,"dGd dxFYd©¨©¤¦§©©¨¦§¥

.d`Ad dxrd d`xE§¥¤¨¨©¨¨
"úàfä" ,"úàfä äøBzä øôña 'Bâå§§¥¤©¨©Ÿ©Ÿ

ì,"äøBzä" ìò áñeî äá÷ð ïBL §§¥¨¨©©¨
ì "äfä"."øôq"ä ìò áñeî øëæ ïBL ©¤§¨¨¨©©¥¤

ïé÷ìçð ïä íéîòhä ÷eqt éãé-ìòå§©§¥¦©§¨¦¥¤¡¨¦
ìì ézLúBììwä úLøôa ,úBðBL ¦§¥§§¨¨©©§¨

,"øôña" úçz äðeúð 'äçth'ä©¦§¨§¨©©§¥¤
,äæì äæ íé÷eác "úàfä äøBzä"å§©¨©Ÿ§¦¤¨¤
'äçth'ä ïàëå ,"úàfä" :øîà Cëì§¨¨©©Ÿ§¨©¦§¨

øôñ" àöîð ,"äøBzä" úçz äðeúð§¨©©©¨¦§¨¥¤
Cëéôì ,äæì äæ íé÷eác "äøBzä©¨§¦¤¨¤§¦¨

ìläL ,åéøçà ìôBð øëæ ïBLïBL §¨¨¥©£¨¤©¨
"øôq"ä ìò ìôBð-wENig mrhaE ¥©©¥¤§©©¦

,o`kl mW oiA `tEB minrHd wEQiR¦©§¨¦¨¥¨§¨
`l oicr mXW ,"cecl liMUn"A azM̈©§©§¦§¨¦¤¨£©¦Ÿ
`l okl ,dxFYd xtq zaizM mIYqp¦§©¥§¦©¥¤©¨¨¥Ÿ
oicr ixdW ,"dGd xtQA" xnFl KIW©¨©©¥¤©¤¤£¥£©¦
zXEcwM FzXEcw oi`e ,xtq `xwp Fpi ¥̀¦§¨¥¤§¥§¨¦§©
lr "z`Gd" xn` okle ,dxFY xtq¥¤¨§¨¥¨©©Ÿ©
ENi`e .`id dxFY ixdW ,calA dxFYd©¨¦§¨¤£¥¨¦§¦
,dxFYd xtq zaizM dnlWp xaM o`M̈§¨¦§§¨§¦©¥¤©¨
oYip `liOnE ,mlW dxFY xtq df ixde©£¥¤¥¤¨¨¥¦¥¨¦¨
mEXOW xnFl Wie ."dGd xtQA" xnFl©©¥¤©¤§¥©¤¦
"daEzMd" zaiY z` i"Wx wiYrn KM̈©§¦©¦¤¥©©§¨
"mgpn zxFz"aE .ligzOdÎxEACA©¦©©§¦§©§©¥
lr `Ed WbCd o`M :xzFi wnFrA x`an§¨¥§¤¥¨©¨¥©

"daEzMdmiaEzMd mixacl dpEMde ," ©§¨§©©¨¨¦§¨¦©§¦
:xnFl mi`zn dfle ,xtQA WxFtnA¦§¨©¥¤§¨¤©§¦©

"xtqAdxFYddGdzxHn idFf oMW ," §¥¤©¨©¤¤¥¦©§©
lr `Ed WbCd lirl EN`e .xtQd©¥¤§¦§¥©¨¥©

zFllTdxW` dMn lke ilg lM mB" , ©§¨©¨¢¦§¨©¨£¤
aEzk `lxtqAopi`W zFllw mBW ," Ÿ¨§¥¤¤©§¨¤¥¨

zFaEzMxtqA,eilr ElEgi dxFYd §§¥¤©¨¨¨¨
" xnFl xzFi mi`zn `liOnEdxFYd ¦¥¨©§¦¥©©¨

z`GdmBW "dxFYd" lW Dpipr oMW ," ©Ÿ¤¥¦§¨¨¤©¨¤©
`N` "xtqA" miWxFtn mpi`W mixaC§¨¦¤¥¨§¨¦§¥¤¤¨
wlg md ,EPOn mirOYWn wx©¦§©§¦¦¤¥¥¤
(` :oaEn dfÎiRÎlre ."z`Gd dxFYd"n¥©¨©Ÿ§©¦¤¨
ÎxEACA o`M i"Wx wiYrd dOl̈¨¤§¦©¦¨©¦
dOl (a ,"daEzMd" zaiY ligzOd©©§¦¥©©§¨¨¨
lke ilg lM mB" :zFaiYd i"Wx wiYrd¤§¦©¦©¥©¨¢¦§¨
zWxtA" :FpFWlA hwp dOl (b ,"dMn©¨¨¨¨©¦§§¨¨©

."zFllTd`k dxez ©§¨
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(ãë)éäìà ýåýé úéøa-úà eáæò øLà ìò eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥´
õøàî íúà BàéöBäa ínò úøk øLà íúáà£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

(äë)íäì eåçzLiå íéøçà íéäìà eãáòiå eëìiå©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©«£−¨¤®
:íäì ÷ìç àìå íeòãé-àì øLà íéäìà¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«

i"yx£ÌeÚ„ÈŒ‡Ï∑ אלהּות ּגבּורת ּבהם ידעּו Ì‰Ï.לא ˜ÏÁ ‡ÏÂ∑:ּתרּגם ואּונקלֹוס לחלקם. נתנם לא …¿»ְְֱֶַָָֹֹ¿…»«»∆ְְְְְְְִֵֶָָָֹ
להם  חלק לא להם ׁשּבחרּו אלּה אֹותֹו חלק", "לא ּולׁשֹון טֹובה. ׁשּום להם הטיבּו לא להֹון', אֹוטיבא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ'ולא

חלק  וׁשּום נחלה .ׁשּום ְֲֵֶַָ

(åë)äéìò àéáäì àåää õøàa ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ
:äfä øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤©¤«

(æë)äîçáe óàa íúîãà ìòî ýåýé íLziå©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬§¥−̈
Liå ìBãb óö÷áeì:äfä íBik úøçà õøà-ìà íë §¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«

i"yx£'‰ ÌLziÂ∑:וכן 'וטלטלנּון', יב)ּכתרּגּומֹו: אדמתם (ירמיה מעל נֹותׁשם .""הנני «ƒ¿≈ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

(çë)eðéðáìe eðì úìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
ñ :úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì íìBò-ãò©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ

i"yx£eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰∑,הּיחיד הרהּורי על הרּבים את מעניׁש אּתה לעׂשֹות, ּבידינּו מה ּתאמרּו: ואם «ƒ¿»…«¡…≈ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מטמֹונֹותיו  יֹודע אדם אין והלא ההיא", הארץ מּכֹות את "וראּו ואחרּֿכ וגֹו'", איׁש ּבכם יׁש "ּפן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּנאמר:

אני אין חברֹו? הּנגלֹות ׁשל אבל יחיד, מאֹותֹו יּפרע והּוא אלהינּו, לה' ׁשהן הּנסּתרֹות, על אתכם מעניׁש ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

‡Ï‰‡כד  ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ˙È e˜·Lc ÏÚ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿«ƒ¿»»¿»»«¿»¡»»
ÔB‰˙È d˙e˜t‡a ÔB‰nÚ ¯Êb Èc ÔB‰˙‰·‡„«¬»»¿ƒ¿«ƒ¿¿«»≈»¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„È‚Òeכה  ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ eÁÏÙe eÏÊ‡Â«¬»¿»¿«¬««¿«»¿ƒ
‡·ÈËB‡ ‡ÏÂ ÔepÚ„È ‡Ï Èc ÔÏÁc ÔB‰Ï¿«¬»ƒ»¿»À¿»ƒ»

:ÔB‰Ï¿

È‡Ï˙‡‰כו  ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿«¿»«ƒ¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒ· ÔÈ·È˙Îc ‡iËÂÏ Ïk ˙È dÏÚ¬«»»¿»«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈

ÓÁ·e‰כז  Ê‚¯a ÔB‰Ú¯‡ ÏÚÓ ÈÈ ÔeplËÏËÂ¿«¿¿ƒ¿»≈««¿¬ƒ¿«∆¡»
‡ÓBÈk È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÔepÏ‚‡Â Ê‚¯ ÛB˜˙·eƒ¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»√ƒ¿»

:ÔÈ„‰»≈

Ï‡כח  ÔÈÏbÓ„e ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô¯nhÓc¿ƒ«¿»√»¿»¡»»»¿ƒ»¿»»»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ÌÏÚ „Ú ‡·ÏÂ¿ƒ¿»»«√»¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(dk)íeòãé àìíäa eòãé àì Y Ÿ§¨Ÿ¨§¨¤
úeäìà úøeáb-`l :xn` EN`M §©¡Ÿ§¦¨©Ÿ
zEdl`l mErci(m"`x)llbA oM Wxtn . §¨¥Ÿ§¨¥¥¦§©

did lFki ixdW ,"midl`" zaiY xEYi¦¥©¡Ÿ¦¤£¥¨¨¨
`l xW` ,mdl EegYWIe" :xnFl©©¦§©£¨¤£¤Ÿ
f ,bi lirlcM WxiR `l okle ,"mErci§¨§¨¥Ÿ¥©§¦§¥

(dcya x`a)" siqFnE .zxEaBiM ,"zEwl` ¦§©¡Ÿ¦
.dxEaB oFWl `Ed "miwl`"¡Ÿ¦§§¨

íäì ÷ìç àìåí÷ìçì íðúð àì Y §Ÿ¨©¨¤Ÿ§¨¨§¤§¨
-mzF` z` `EdÎKExAÎWFcTd ozp `lŸ¨©©¨¨¤¨

.l`xUi lW mwlg zFidl "midl`"¡Ÿ¦¦§¤§¨¤¦§¨¥
ÎWFcTd lr aqEn "wlg `le"W EpidC§©§¤§Ÿ¨©¨©©¨
`l ixdW ,"midl`" lr `le `EdÎKExÄ§Ÿ©¡Ÿ¦¤£¥Ÿ

`le :xn`pEwlgmdl(cecl likyn). ¤¡©§Ÿ¨§¨¤
l`xUil ozp `l :WxiR oFxMGd xtqaE§¥¤©¦¨¥©Ÿ¨©§¦§¨¥
mpzp `N` ,zEdl` mzF`l wlg zFidl¦§¥¤§¨¡Ÿ¤¨§¨¨
`l :WxiR "WEal"de .Fzlgpe Fwlgl§¤§§©£¨§©§¥©Ÿ

mzF`l `EdÎKExAÎWFcTd wlg̈©©¨¨§¨
FnM ,l`xUi lr mixU zFidl zEdl ¡̀Ÿ¦§¨¦©¦§¨¥§
.zFOE`d lr mixU zFidl mzF` mVW¤¨¨¦§¨¦©¨
lW WExiRM `l K` ,o"Anxd WxiR oke§¥¥©¨©§©©Ÿ©¥¤

.i"Wx©¦
àáéèBà àìå" :íbøz ñBì÷ðeàå§§§¦§¥§¨¦¨
.äáBè íeL íäì eáéèä àì ,"ïBäì§Ÿ¥¦¨¤¨

ìe"÷ìç àì" ïBL-qFlwpE` WExitl §Ÿ¨©§¥§§
oFWlA (` :"wlg" xn`p dOl dWẅ¤¨¨¤¡©¨©¦§

cigi(cecl likyn).dahd oFWlA `le (a , ¨¦§Ÿ¦§£¨¨
÷ìç àì" ,íäì eøçaL dBìà BúBà¡©¤¨£¨¤Ÿ¨©

.÷ìç íeLå äìçð íeL "íäì- ¨¤©£¨§¥¤
,ExgAW mIEqn dFl`A xAEcn ,xnFlM§©§¨¤¡©§¨¤¨£
okle ,"mixg` midl`" zEllM lr `le§Ÿ©§¨¡Ÿ¦£¥¦§¨¥

.cigi oFWlA xn`pek dxez ¤¡©¦§¨¦
(fk)'ä íLzéå,oEIr Kixv -dOl ©¦§¥¨¦¦¨¨

ÎiazM dOkA ok`e ."'d" zaiY wiYrd¤§¦¥©§¨¥§©¨¦§¥

.DzF` miqxFB `l cïŸ§¦¨
"ïepéìèìèå" :Bîebøúk Y-lhlhe §©§§©§§¦§¦§¥

.mzF`¨
"íúîãà ìòî íLúð éððä" ïëå- §¥¦§¦Ÿ§¨¥©©§¨¨

,hi l`wfgi i"Wx d`xE .ci ,ai dinxi¦§§¨§¥©¦§¤§¥
xaC `id .. dWizp lM ± WYYe" :ai©ª©¨§¦¨¦¨¨
itlE ."ux`d lM ipR lr xEGitA lHEOd©¨§¦©§¥¨¨¨¤§¦

.mzF` xGR :o`M FWExiR dfgk dxez ¤¥¨¦¥¨
(gk)eðéäìà 'äì úøzñpäíàå Y ©¦§¨Ÿ©¡Ÿ¥§¦

eøîàz-wEqR oiA xWTd dfA x`an Ÿ§§¨¥¨¤©¤¤¥¨
eiptNW miwEqRl df(m"`x). ¤©§¦¤§¨¨

úà Léðòî äzà ,úBNòì eðéãéa äî©§¨¥©£©¨©£¦¤
øîàpL ,ãéçiä éøeäøä ìò íéaøä- ¨©¦©¦§¥©¨¦¤¤¡©

.fi wEqR̈
,"àéää õøàä úBkî úà eàøå"àìäå §¨¤©¨¨¤©¦©£Ÿ

?Bøáç ìL åéúBðBîèî òãBé íãà ïéà¥¨¨¥©©§¨¤£¥
ìò íëúà Léðòî éðà ïéà¥£¦©£¦¤§¤©



מי miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k iriax meil inei xeriy
ּבהם, ּדין נעׂשה לא ואם מּקרּבנּו, הרע לבער ּולבנינּו, הרּבים.לנּו (את) מג)יענׁשּו "לנּו(סנהדרין על נקּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשבּועה  את עליהם מּׁשּקּבלּו הּירּדן את ׁשעברּו עד הרּבים את ענׁש לא הּנגלֹות על ׁשאף לדרׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹּולבנינּו",
לזה  זה ערבים ונעׂשּו עיבל , ּובהר ּגרּזים .ּבהר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ß lel` d"k iriax mei ß

ì(à)éìò eàáé-éë äéäåälàä íéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´¨¥À¤
éðôì ézúð øLà äììwäå äëøaäúáLäå E ©§¨¨Æ§©§¨½̈£¤¬¨©−¦§¨¤®©«£¥«Ÿ¨Æ

éäìà ýåýé Eçécä øLà íéBbä-ìëa Eááì-ìàE ¤§¨¤½§¨̧©¦½£¤¯¦¦£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:änL̈«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 118 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zilrp daEWzl dnCwd ± dkxAd©§¨¨©§¨¨¦§¨©£¥

::::ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבלבבלבבלבב גוגוגוגו'''' אלהיאלהיאלהיאלהי עדעדעדעד־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת גוגוגוגו'''' והוהוהוהּקּקּקּקללהללהללהללה ההההּבּבּבּברכהרכהרכהרכה גוגוגוגו'''' עליעליעליעלי כיכיכיכי־־־־יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (ל, ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
עליו, ּבאה קללה ּכׁשּיראה לּבֹו אל יׁשיב קללה, עליו יבֹוא אם ּבׁשלמא . . לׁשאל "יׁש הקׁשה: הּתֹורה על ּכהן' ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּב'ׂשפתי

לּבֹו" אל יׁשיב אי ּברכה יראה אם הקדוש)אבל החיים' ב'אור הקשה .(וכן ְְֲִִִִֵֶֶָָָָ
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

לּבֹו לפנימּיּות  החֹודרת נעלית ּבתׁשּובה לׁשּוב החֹוטא את מעֹורר מ"הּקללה", הּצער ּדהרּגׁש מׁשמע הּכתּובים ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמהמׁש
ּבאפן  להיֹות הּצער רגׁש ּגם צרי – ּכזֹו נעלית ּתׁשּובה ׁשּלעֹורר ּבפׁשטּות ּומּובן ."נפׁש ּובכל לבב "ּבכל – ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹונפׁשֹו

הרגיל. מּכפי יֹותר ְְִִִִֵַַָָהּמכאיב
טֹוב, ּדבר ׁשּקדמֹו אחרי מּגיע מצער ׁשּכׁשּדבר האדם מּטבע ּכי הּברכה, אחרי ּדוקא מּגיעה הּקללה מּדּוע מּובן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

צע  הרי עני, ונעׂשה הּגלּגל עליו ׁשּנתהּפ עׁשיר ּוכמֹו הּטֹוב. קדמֹו לא מאּלּו יֹותר הרּבה ּומכאיב מצער זה ּגדֹול הרי רֹו ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
חּייו. ּכל עני ׁשהיה מּמי ּכּמה ִִִִֶַַָָָָָָּפי

ּובכל  לבב "ּבכל – נעלית לתׁשּובה האדם את לעֹורר ּבכחּה "הּברכה", אחרי מּגיעה "הּקללה" ּכאׁשר ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
."ְֶַנפׁש

‰‡ÔÈlא  ‡iÓb˙t Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬»»ƒ¿»«»»ƒ≈
CaÏÏ ·e˙˙e CÓ„˜ ˙È·‰È Èc ÔÈËÂÏe ÔÎ¯aƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ√»»¿¿ƒ»
:Ôn˙Ï C‰Ï‡ ÈÈ CÏ‚‡ Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿»«¿«»ƒ«¿»¿»¡»»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,"úBøzñpä","'Bâå Léà íëa Lé ït" ©¦§¨¤¥¨¤¦§
Ck-øçàå-.`k wEqR §©©¨§¨

òøté àeäå ,"eðéäìà 'äì" ïäL¤¥©¡Ÿ¥§¦¨©
ãéçé BúBàî-oixcdpq i"Wx mB d`x ¥¨¦§¥©©¦©§¤§¦

rnWn ± Epidl` 'dl zFxYqPd" :a ,bn©¦§¨©¡Ÿ¥©§©
on rxRile dxiard oFAlr WTal eilr̈¨§©¥¤§¨£¥¨§¦¨©¦

."xaCA WpFr Epilr oi`e ,mixaFrd̈§¦§¥¨¥¤©¨¨
øòáì ,"eðéðáìe eðì ,úìâpä" ìáà£¨©¦§Ÿ¨§¨¥§©¥
ïéc äNòð àì íàå ,eðaøwî òøä̈©¦¦§¥§¦Ÿ©£¤¦

íéaøä úà eLðòé ,íäa-mB d`x ¨¤©©§¤¨©¦§¥©
iElY xlFw ± Epl zFlbPde" :mW i"Wx©¦¨§©¦§¨¨¨

."EpNM x`EvA§©©ª¨
óàL ,Løãì ,"eðéðáìe eðì" ìò ãe÷ð̈©¨§¨¥¦§Ÿ¤©
ãò íéaøä úà Lðò àì "úìâpä" ìò©©¦§ŸŸ¨©¤¨©¦©

ïcøiä úà eøáòL-,LzcOl dCEwPd ¤¨§¤©©§¥©§¨¦§¨§
,"EpipalE Epl zFlbPd" aizkC i`dC§©¦§¦©¦§¨§¨¥
o`Mn `N` ,Ff dCn dbdp dPd cr e`l̈©¥¨¨£¨¦¨¤¨¦¨
`l KkC ,hrnl dcEwp lkC ,Kli`e§¥¨§¨§¨§©¥§¨Ÿ
cr ,iElBAW oiWpr lr mixg` z` Wpr̈©¤£¥¦©¢¨¦¤©¨©

oCxId z` ExarW(my i"yx)zFtqFYde . ¤¨§¤©©§¥§©¨
zFIzF` `"i cEwp KkNW ,EazM mẄ¨§¤§¨¨¦
'dl"] mXd lW zFIzF` oipnM§¦§©¦¤©¥©
,'dl zFlbPd s`W ,Ll xnFl ,["Epiwl ¡̀Ÿ¥©§¤©©¦§©

oCxId z` ExarW mcFw EpidCcr §©§¤¤¨§¤©©§¥©
"cecl liMUO"de .zEaxr ElAw `NW¤Ÿ¦§©§§©©§¦§¨¦
ErnXW mixEx` `"i cbpM dGW siqFd¦¤¤§¤¤£¦¤¨§
KkNW ,azM "dix` xEB"de .lair xdA§©¥¨§©©§¥¨©¤§¨
iM ,"mlFr cr" zaizAW 'r zF`d cEwp̈¨¤§¥©©¨¦
Ll fnxe ,cizrd lr dxFn "cr" oFWl§©¤©¤¨¦§¨©§
,miAxd z` Wpr `l cizrd zvwOW¤¦§¨¤¨¦Ÿ¨©¤¨©¦
la` ,oCxId z` ExarIW cr Epide§©§©¤©©§¤©©§¥£¨
`l Kkl ,"mlFr cr" EWpri oMn xg`l§©©¦¥¥¨§©¨§¨Ÿ

."cr" zaizAW 'c zF`d cEwp̈¨¤§¥©©
øäa äòeáMä úà íäéìò eìawMî¦¤¦§£¥¤¤©§¨§©
äæ íéáøò eNòðå ,ìáéò øäáe íéføb§¦¦§©¥¨§©££¥¦¤

äæì-ErnWe" :mW oixcdpq i"WxA ¨¤§©¦©§¤§¦¨§¨§
mdilr ElAwezFllwE zFkxAxdA §¦§£¥¤§¨§¨§©

df miaxr EUrpe ,lair xde miGixB§¦¦§©¥¨§©££¥¦¤

dfAmWA fl ,ek `xwIe i"Wx d`xE ." ¨¤§¥©¦©¦§¨§¥
df" ± "eig`A Wi` ElWke" :WxcOd©¦§¨§¨§¦§¨¦¤
l`xUi lMW ,df lW FpFrA lWkp¦§¨©£¤¤¤¨¦§¨¥
oYn zrA xaMW `vnp ."dfl df oiaxr£¥¦¤¨¤¦§¨¤§¨§¥©©
xnFl Wie .dfl df miaxr EUrp dxFY¨©££¥¦¤¨¤§¥©
oiA `id mW zEaxrd (` :mipt ipWA¦§¥¨¦¨©§¨¦¥
,"df lW FpFrA lWkp df" ,cigil cigï¦§¨¦¤¦§¨©£¤¤
rbFp cigId dUrOW WCgzp o`M K ©̀¨¦§©¥¤©£¥©¨¦¥©
Wiprn dY`" :i"Wx oFWlke ,miAxl̈©¦§¦§©¦©¨©£¦
mW (a ."cigId ixEdxd lr miAxd z ¤̀¨©¦©¦§¥©¨¦¨
Epl xRqn aEzMd ,mixaC xERiq Edf¤¦§¨¦©¨§©¥¨
Epide ,cizrA EWgxzIW mixaC lr©§¨¦¤¦§©£¤¨¦§©§
zixA Ezxkie oCxId z` ExarIW xg`l§©©¤©©§¤©©§¥§¦§§§¦

(iaxd)ipAW ,a ,bi dCp i"Wx d`xE .§¥©¦¦¨¤§¥
`l K` dfl df miaxr EUrp l`xUi¦§¨¥©££¥¦¤¨¤©Ÿ
oi`W KM ,ExIBzIW mixBd xEar£©¥¦¤¦§©§¨¤¥
iUrn lr miWprp l`xUi¦§¨¥¤¡¨¦©©£¥

.mixBd` dxez ©¥¦



miavpמב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` d"k iriax meil inei xeriy

(á)éäìà ýåýé-ãò záLåìëk Bì÷á zòîLå E §©§º̈©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨«©§¨´§Ÿ½§²Ÿ
éðáe äzà íBiä Eeöî éëðà-øLàEááì-ìëa E £¤¨«Ÿ¦¬§©§−©®©¨´¨¤½§¨§¨§−

:ELôð-ìëáe§¨©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 45 'nr e jxk zegiy ihewl t"r)

?diptl didW oFr xFwrl daEWY dlFki Ki ¥̀§¨§¨©£¨¤¨¨§¨¤¨

ּבּגמרא איתא הּתׁשּובה, ּפעּולת שם)אֹודֹות ובפרש"י ב פו, ּכזכּיֹות",(יֹומא לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ּפֹועלת מאהבה ּתׁשּובה אׁשר ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּגם לפעֹול יכֹולה זֹו ּתׁשּובה ּכלֹומר, מּתחילתֹו". עֹונֹו מעֹולם.למפרע למפרע למפרע למפרע ו"נעקר היה לא ּכאילּו ונחׁשב לגמרי, העֹון ׁשּנעקר - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

(הּתֹוצאה) ל'מסֹובב' קדּומה להיֹות מּוכרחת 'סיּבה' אׁשר ּבעֹולם, הּוא ּכלל ּתמּוּה: ׁשּיולכאֹורה ּכיצד ואם־ּכן מּמּנה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
לאחריה? זמן מׁש ּבאה ׁשהיא מאחר (ה'מסֹובב'), "מּתחלתֹו" העבירה רֹוע את לעקֹור סיּבה ּתהּוה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשהּתׁשּובה

לבאר: ְְְִֵֶָונראה
ּבּזמן  היה ׁשּלא חדׁש, ּדבר לפעֹול רֹוצים ּכאׁשר רק הּוא - לּה ׁשּקדם ּדבר על לפעֹול יכֹולה אינּה ׁשּפעּולה זה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכלל

מ  ּכאׁשר אבל זמן הּקֹודם. על לברר יכֹולה מאּוחרת ּפעּולה ׁשּגם מּובן מאז, ּכבר ּׁשהיה מה ׁשל וגילּוי ּבברּור רק דּוּבר ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ֵַהּקֹודם.

מציאּותֹו החטא, ׁשּבזמן אּלא ּוקדּוׁשה, טֹוב הּוא הרי נׁשמתֹו, ּופנימּיּות מהּותֹו מּצד יׂשראל איׁש ּכל ּבּנידֹון־ּדידן: הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכן
צריכה  ׁשאינּה ּכיון - למפרע לפעֹול (מאהבה) הּתׁשּובה ּׁשּיכֹולה מה מּובן ׁשּכן, וכיון ּבהעלם; היא (הּטֹובה) ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָהאמיּתית
החטא). (ּבׁשעת לכן קֹודם ּגם ּבּיהּודי ׁשהיּו והּקדּוׁשה הּטֹוב את ּולגּלֹות לברר רק אּלא הּקֹודם, ּבּזמן חדׁש ּדבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלפעֹול

(â)éäìà ýåýé áLåáLå Eîçøå EúeáL-úà E §¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§«§−§¦«£¤®§À̈
éäìà ýåýé Eöéôä øLà íénòä-ìkî Eöa÷åE §¦¤§Æ¦¨¨´©¦½£¤¯¡¦«§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:änL̈«¨
i"yx£E˙e·LŒ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·LÂ∑ ּכביכל מּכאן, למדּו רּבֹותינּו ."ׁשבּות את "והׁשיב לכּתב: לֹו היה ¿»¡…∆∆¿¿ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ועֹוד  עּמהם. יׁשּוב ׁשהּוא לעצמֹו, ּגאּלה הכּתיב ּוכׁשּנגאלין ּגלּותם, ּבצרת יׂשראל עם ׁשרּויה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻׁשהּׁשכינה
איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו הּוא ּכאּלּו ּובקׁשי, ּגלּיֹות קּבּוץ יֹום ׁשּגדֹול לפרׁש, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻיׁש

Ïa˜˙eב  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„Ï ·e˙˙e¿¿««¿»«¿»¡»»¿««
z‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc ÏÎk d¯ÓÈÓÏ¿≈¿≈¿…ƒ¬»¿«¿»»≈«¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa CÈ·e¿»¿»ƒ»¿»«¿»

CÏÚג  ÌÁ¯ÈÂ C˙ÂÏ‚ È·L ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ·e˙ÈÂƒ¿»¡»»»»≈«¿»»ƒ««¬»
ÈÈ Cp¯c·È Èc ‡iÓÓÚ ÏkÓ CpLÎÈÂ ·e˙ÈÂƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»«¿«»ƒ¿«¿ƒ»¿»

:Ôn˙Ï C‰Ï‡¡»»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(b)éäìà 'ä áLåEúeáL úà EY §¨¡Ÿ¤¤§§
"EúeáL úà áéLäå" :ázëì Bì äéä̈¨¦§Ÿ§¥¦¤§§

-Fl did (` :miYWA `id dl`Xd©§¥¨¦¦§©¦¨¨
Fl did (a ,"aWe" `le "aiWde" aFYkl¦§§¥¦§Ÿ§¨¨¨
ixdW ,"Liwl` 'd" zFaiYd hinWdl§©§¦©¥¡Ÿ¤¤£¥

ok iptNW wEqRA xMfp `Ed(iaxd)d`xE . ¦§¨©¨¤¦§¥¥§¥
aFI` zEaW z` aW" :i ,an aFI` i"Wx©¦¦¨¤§¦
,df oiprA xnFl ltFp aW ± FllRzdA§¦§©§¨¥©§¦§¨¤
zEaW z` aiWde :aizM EN`M `Ed ixde©£¥§¦§¦§¥¦¤§

."aFI ¦̀
eãîì eðéúBaø-.` ,hk dNibn ©¥¨§§¦¨

íò äéeøL ìBëéák äðéëMäL ,ïàkî¦¨¤©§¦¨¦§¨§¨¦
íúeìb úøöa ìàøNé-WxtOW d`xp ¦§¨¥§¨©¨¨¦§¤¤§¨¥

,"LzEaW z`"mrmiiEaXdd`x .LNW ¤§§¦©§¦¤§§¥
`le ± dpQd KFYn" :a ,b zFnW i"Wx mB©©¦§¦©§¤§Ÿ
oke] "dxva ikp` FOr mEXn ,xg` oli ¦̀¨©¥¦¦¨Ÿ¦§¨¨§¥
,Ff dxvA mOr did`" :ci ,b mW i"WxA§©¦¨¤§¤¦¨§¨¨
x`W cEArWA mOr did` xW £̀¤¤§¤¦¨§¦§§¨
oYip lirl xMfPAW `N` .["zFIkln©§¦¤¨¤©¦§¨§¥¦¨

`EdÎKExAÎWFcTdW dpEMdW ,Wxtl§¨¥¤©©¨¨¤©¨¨
sYYWndrWA l`xUi lW mxrvA ¦§©¥§©£¨¤¦§¨¥§¨¨

mdWmi`vnpEp` o`Mn la` ,zElBA ¤¥¦§¨¦©¨£¨¦¨¨
Fnvr `EdÎKExAÎWFcTdW micnFl§¦¤©¨¨©§

`vnplFkiaMzElBA,l`xUi mr ¦§¨¦§¨©¨¦¦§¨¥
EpidC ,"Liwl` 'd aWe" xn`p okNW¤¨¥¤¡©§¨¡Ÿ¤§©§
:i"Wx WiBcnE .zElBdn aW `Ed mBW¤©¨¥©¨©§¦©¦

"zxvAdpEMd oi`W mEXn ,"mzElB §¨©¨¨¦¤¥©©¨¨
zElBA l`xUi mr `vnp `EdW o`M̈¤¦§¨¦¦§¨¥©¨
`N` ,zElBdn m`ivFdl liaWA¦§¦§¦¨¥©¨¤¨

lFkiaM Fnvr `EdW WExiRdiExW ©¥¤©§¦§¨¨
zxvAzElBd(iaxd). §¨©©¨

Bîöòì älàb áézëä ,ïéìàâpLëe- §¤¦§¨¦¦§¦§ª¨§©§
" aFYkIW dWnl xn`aWe,"Liwl` 'd ¨©§¤¤¦§§¨¡Ÿ¤

ÎWFcTd lFkiaMW rOYWOW oFWlA§¨¤¦§©¥©¤¦§¨©¨
iEHiA d`xE .l`bp Fnvr `EdÎKExÄ©§¦§¨§¥¦

zFnW i"WxA dnFC(fi ,`l .`i ,k)aiYkd" : ¤§©¦§¦§¦
x`iA "mgpn zxFz"aE ."Fnvrl dgEpn§¨§©§§©§©¥¥¥
i"Wx zpEMW ,wnFrA mixaCd z ¤̀©§¨¦§¤¤©¨©©¦

ÎWFcTdW oeiM dxF`kNW ,iWFw uxzl§¨¥¦¤¦§¨¥¨¤©¨
zxvA" mdOr `vnp `EdÎKExÄ¦§¨¦¨¤§¨©
oi`" ixde ,l`bpe aW `Ed Ki` ,"mzElB̈¨¥¨§¦§¨©£¥¥
x`iA okl ?"Fnvr xiYn WEag̈©¦©§¨¥¥¥
ÎKExAÎWFcTd aiYkd dNigYkNOW¤¦§©§¦¨¦§¦©¨¨
xW`MW ,Fnvrl dNE`B dxFYA `Ed©¨§¨§©§¤©£¤
rpFn mEW didi `l ,dNE`Bd crFn riBi©¦©¥©§¨Ÿ¦§¤¥©
mr cgiA l`Bi `Ed mbe ,aMrnE§©¥§©¦¨¥§©©¦

.l`xUi¦§¨¥
íänò áeLé àeäL-z`" WExiR Edfe ¤¨¦¨¤§¤¥¤

mr xnFlM ,LzEaW mr ± "LzEaW§§¦§§§©¦
miaXdzElBdncEOil itl mB mpn` . ©¨¦¥©¨¨§¨©§¦¦

,FhEWt icin `vFi `xwOd oi` ,df¤¥©¦§¨¥¦¥§
ipA z` aiWi `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨¦¤§¥
EpizFAx"W `N` ,zElBdn l`xUi¦§¨¥¥©¨¤¨¤©¥

EcnlsqFp xaC "o`Mn(iaxd). ¨§¦¨¨¨¨
øîBì Lé ãBòå-,sqFp WExitl wwfEd §¥©§©§¥¨

fnFx rECn :dWw oFW`xd WExiRl iM¦©¥¨¦¨¤©©¥
`vnp `EdÎKExAÎWFcTdW Kkl aEzMd©¨§¨¤©¨¨¦§¨



מג miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k iying meil inei xeriy
ׁשּנאמר: ּכענין כז)מּמקֹומֹו, מצינּו(ישעיה האּמֹות ׁשאר ּבגלּיֹות ואף יׂשראל", ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו "ואּתם ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

כט)ּכן: מצרים (יחזקאל ׁשבּות את .""וׁשבּתי ְְְְִִִֵֶַַ

(ã)Eöa÷é íMî íéîMä äö÷a Eçcð äéäé-íà¦¦«§¤¬¦©«£−¦§¥´©¨¨®¦¦À̈§©¤§Æ
éäìà ýåýé:Eçwé íMîe E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦−̈¦¨¤«

(ä)éäìà ýåýé EàéáäåEeLøé-øLà õøàä-ìà ¤«¡¦«£º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬
éúáàéúáàî Eaøäå Eáèéäå dzLøéå E:E £Ÿ¤−¦«¦§¨®§¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«

(å)éäìà ýåýé ìîeEòøæ ááì-úàå Eááì-úà E ¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤§¨«§−§¤§©´©§¤®
éäìà ýåýé-úà äáäàìELôð-ìëáe Eááì-ìëa E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−

éiç ïòîì:E §©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr ck jxk zegiy ihewl)

לבבלבבלבבלבב ואתואתואתואת לבבלבבלבבלבב ו)אתאתאתאת אלאלאלאלּוּוּוּולללל(ל, הטורים)ראראראראׁשׁשׁשׁשיייי־־־־ּתּתּתּתבבבבֹוֹוֹוֹותתתת הקּדמה (בעל הּוא הּתׁשּובה, עבֹודת על ׁשּמֹורה זה, ראׁשי־ּתבֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
אלּול. ּבתבת הּנרמזים חסדים ּוגמילּות עבֹודה לתֹורה, ללללויסֹוד ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּתיייי לידלידלידלידֹוֹוֹוֹו זהּואאאאּנּנּנּנהההה האדם ּובעבֹודת מקלט, ערי ענין - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

קֹולטין ּתֹורה ּדברי ּכי הּתֹורה, א)קו י, לילילילי.(מכות ודודודודֹוֹוֹוֹודידידידי לדלדלדלדֹוֹוֹוֹודידידידי לנּואניאניאניאני ׁשאין אּלּו, ּבימינּו ּובפרט ּתפּלה. היא העבֹודה, קו - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל את ּומחּבר ׁשּתֹופל ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב עבֹודה לאבילאבילאבילאביֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםאּלא ּוּוּוּוממממּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת לרעהלרעהלרעהלרעהּוּוּוּו ׁשל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש הּקו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

חסדים חסדים חסדים חסדים  .ּגּגּגּגמילמילמילמילּוּוּוּותתתת ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָ

ß lel` e"k iying mei ß

(æ)éäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìòéàðN-ìòå E:Eeôãø øLà E ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«

(ç)úéNòå ýåýé ìB÷a zòîLå áeLú äzàå§©¨´¨½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ÔnzÓד  ‡iÓL ÈÙÈÒa C˙ÂÏ‚ È‰È Ì‡ƒ¿≈«¿»»ƒ¿»≈¿«»ƒ«»
:Cp·¯˜È ÔÓzÓe C‰Ï‡ ÈÈ CpLÎÈƒ¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ«»¿»¿ƒ»

‡·‰˙Cה  e˙È¯Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈÂ¿»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒƒ¬»»»
:C˙‰·‡Ó CpbÒÈÂ CÏ ·ËBÈÂ d˙¯˙Â¿≈¿«¿∆»¿«¿ƒ»≈¬»»»

ÈÂ˙ו  CaÏ ˙eLÙË ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»¡»»»«¿ƒ»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ CÈ·„ ‡aÏ ˙eLÙË«¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»¡»»

:CÈiÁ ÏÈ„a CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»¿ƒ«»

ÏÚז  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»¡»»»»¿»«»»ƒ≈«
:CeÙ„¯ Èc C‡Ò ÏÚÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿«»¿»ƒ¿»

È˙ח  „aÚ˙Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙e ·e˙z z‡Â¿«¿¿¿««¿≈¿»«¿»¿«¿≈»
:ÔÈc ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dNE`BA wqFrd wEqRA `weC zElBA©¨©§¨©¨¨¥©§¨
(iaxd).

úBiìb õea÷ íBé ìBãbL-rWFd d`x ¤¨¦¨ª§¥¥©
i"WxaE ,"l`rxfi mFi lFcB iM" :a ,a¦¨¦§§¤§©¦

."mzrixf uEAw mFi lFcB iM" :mẄ¦¨¦§¦¨¨
éL÷áe-uEAiwA iWFw FpWi ,xnFlM §Ÿ¦§©¤§¦§¦
.zFIlB̈ª

éøö Bîöò àeä elàkæçBà úBéäì C §¦©§¨¦¦§¥
Lnî åéãéa-.gilW iciÎlr `le §¨¨©¨§Ÿ©§¥¨¦©

BîB÷nî Léà Léà-" :xn`p oklaWe ¦¦¦§¨¥¤¡©§¨
z` Liwl` 'dLzEaWlFkiaM 'dW ," ¡Ÿ¤¤§§¤¦§¨

cg` lM aiWdl icM zElBd KFzl cxFi¥§©¨§¥§¨¦¨¤¨
aW Kke ,FnFwOn l`xUi ipAn cg`e§¤¨¦§¥¦§¨¥¦§§¨¨

.zElBdn mdOr cgi©©¦¨¤¥©¨
øîàpL ïéðòk-.ai ,fk dirWi ¨¦§¨¤¤¡©§©§¨

eèwìz ízàå"-zFIlBd on(my i"yx). §©¤§ª§¦©¨ª
óàå ."ìàøNé éða ãçà ãçàì§©©¤¨§¥¦§¨¥§©

ïk eðéöî úBnàä øàL úBiìâa- §¨ª§¨¨ª¨¦¥
`EdÎKExAÎWFcTdWz` uAwn Fnvr ¤©¨¨©§§©¥¤

maiWnE zFOE`d x`W lW milFBd©¦¤§¨¨§¦¨
,"aWe" mdA mB xn`p okle ,mvx`l§©§¨§¨¥¤¡©©¨¤§¨
EpidC ,gilW iciÎlr "aiWde" `le§Ÿ§¥¦©§¥¨¦©§©§
,l`xUi mrl icEgi Fpi` df oiprW¤¦§¨¤¥¦¦§©¦§¨¥
lkAW `N` .llkA zFIlB uEAiwl `N ¤̀¨§¦¨ª¦§¨¤¨¤§¨
lW zFIlB uEAiw oiA lCad Wi z`fŸ¥¤§¥¥¦¨ª¤
x`W lW zFIlB uEAiwl l`xUi¦§¨¥§¦¨ª¤§¨
uEAiTd l`xUi ipA lv`W ,zFOE`¤¥¤§¥¦§¨¥©¦
cg`e cg` lkl ,iphxR `Ed zFIlB̈ª©§¨¦§¨¤¨§¤¨
zFOE`d lv` EN`e ,iWi` otF`A§¤¦¦§¦¥¤¨
FNM mrl qgizn zFIlB uEAiTd©¦¨ª¦§©¥¨¨ª

cg`e cg` lkl `le ,zg` dcigiM¦¦¨©©§Ÿ§¨¤¨§¤¨
hxtA mdn(iaxd). ¥¤¦§¨

ézáLå"-,dl l`wfgi i"WxA `Ed oke §©§¦§¥§©¦§¤§¥
dxrd d`xE ."aiW`" :wEqRA K` .h©©¨¨¦§¥¤¨¨

.d`Ad©¨¨
"ïBnò éða úeáL úà-.e ,hn dinxi ¤§§¥©¦§§¨

`Ede ,"a`Fn zEaW" :miqxFB Wie§¥§¦§¨§
zEaW" :miqxFB Wie .fn ,gn dinxiA§¦§§¨§¥§¦§
K` .ci ,hk l`wfgiA `Ede ,"mixvn¦§©¦§¦¤§¥©
`weC oIvl i"Wx xgA rECn oEIr Kixv̈¦¦©©¨©©¦§©¥©§¨
zEaW" z` `le "oFOr ipA zEaW" z ¤̀§§¥©§Ÿ¤§
mEXn ilE`e ,"mixvn zEaW"E "a`Fn¨§¦§©¦§©¦

" WBcn mXWipAdidW EpidC ,"oFOr ¤¨ª§¨§¥©§©§¤¨¨
" lM z` uAwl KixvipA"oFOr ¨¦§©¥¤¨§¥©

.mvx`l maiWdle ,mixGtndc dxez ©§ª¨¦§©£¦¨§©§¨



miavpמד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k iyiy meil inei xeriy

(è)éäìà ýåýé EøéúBäåìëa E|éøôa Eãé äNòî §¦«§Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸
ðèáék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E| ¦§§¹¦§¦¯§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´

éìò NeNì ýåýé áeLéNN-øLàk áBèì E ¨´§Ÿ̈À¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈
éúáà-ìò:E ©£Ÿ¤«

(é)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì Eåéúåöî øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ
áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ

éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ß lel` f"k iyiy mei ß

(àé)íBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àì«Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«

i"yx£EnÓ ‡Â‰ ˙‡ÏÙŒ‡Ï∑:ׁשּנאמר ּכמֹו ,מּמ היא מכּסה יז)לא 'ארי (לעיל ותרגּומֹו יּפלא", "ּכי …ƒ¿≈ƒƒ¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻ
א)יתּכּסי', ּבּטמּון (איכה חבּוׁשה מכּסה ּבמטמֹונּיֹות, וּתרד ּפלאים", ."וּתרד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֻ

(áé)eðl-äìòé éî øîàì àåä íéîMá àì¬Ÿ©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå äîéîMä©¨©̧§¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

i"yx£‡Â‰ ÌÈÓM· ‡Ï∑(נה ּוללמדּה(עירובין אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה .ׁשאּלּו …«»«ƒƒְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr el jxk zegiy ihewl)

היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים יב)לאלאלאלא סיניסיניסיניסיני(ל, מהרמהרמהרמהר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ננננּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכברברברבר .... .... היאהיאהיאהיא ּבּבּבּבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים לאלאלאלא ואמרואמרואמרואמר רגליורגליורגליורגליו עלעלעלעל יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ררררּבּבּבּביייי (בבא עמדעמדעמדעמד ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ב) נט, הרי מציעא וקׁשה: מקּלים. מחסד, ׁשּׁשרׁשם הּלל, ּובית מחמירים, מּגבּורה, נׁשמֹותיהם ׁשּׁשרש ׁשּמאי, ׁשּבית ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹידּוע

ּבמה  הסּתּפקּו לא הּלל ּובית ׁשּמאי ׁשּבית לֹומר, ויׁש הּנׁשמה? ׁשרׁש לפי הלכה לפסק נּתן ואי היא, ּבּׁשמים לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּתֹורה
מּצד אצלם ל ׁשׁשׁשׁשררררׁשׁשׁשׁשׁשהּונח ׁשהם ּכפי ּבׂשכלם, הענין ּבהבנת התיּגעּו אּלא נׁשמההּנׁשמה, את ּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוףףףףמּטה, ּפסקּו ואז - ְִֶֶַַָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ִַהּדין.

cÏÂa‡ט  C„È È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¡»»¿…»≈¿»¿«¿»
CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»
‡Ók ·ËÏ CÏÚ È„ÁÓÏ ÈÈ ·e˙È È¯‡ ‡·ËÏ¿»»¬≈¿¿»¿∆¡≈¬»¿»¿»

:C˙‰·‡ ÏÚ È„Á È„ƒ¬ƒ«¬»»»

hÓÏ¯י  C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«
‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ·e˙˙ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„¿«¿»»≈¬≈¿√»¿»¡»»

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

ÓBÈ‡יא  C„wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz È¯‡¬≈«¿∆¿»»»ƒ¬»¿«¿»»
:‡È‰ ‡˜ÈÁ¯ ‡ÏÂ CpÓ ‡È‰ ‡L¯ÙÓ ‡Ï ÔÈ„≈»«¿¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»ƒ

·iÓL‡יב  ‡Ï‡Ï ˜qÈ ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ »ƒ¿«»ƒ¿≈«»ƒ«»»
d˙È ‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡iÓLÏƒ¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»»«

:dp„aÚÂ¿«¿¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)nî àåä úàìôð àìE"àì" Y Ÿ¦§¥¦¦§Ÿ
"Enî àåä" äqëî-,g zFnW i"WxaE §ª¨¦¦§§©¦§

."LOn `id zWxtEnE zlCaEn `l" :giŸ§¤¤§¤¤¦¦§
"àìté ék" :øîàpL Bîk-,fi lirl §¤¤¡©¦¦¨¥§¥

oFWl ,d`ltd lM" :mW i"WxaE .g§©¦¨¨©§¨¨§
lCap xaCdW ,dWixtE dlCad©§¨¨§¦¨¤©¨¨¦§¨

."LOn dQEknE§¤¦§
"éqkúé éøà"-.mW qFlwpE` mEBxY £¥¦§©¥©§§§¨

"íéàìt ãøzå"-.h ,` dki` ©¥¤§¨¦¥¨
úBiðBîèîa ãøzå-WExiR Edf ©¥¤§©§¦¤¥

mzcixi" :mW i"WxA K` ."mi`lR"§¨¦©§©¦¨§¦¨¨
mi`lR lMdW ,dAxd mi`lR z`ltp¦§¥§¨¦©§¥¤©Ÿ§¨¦
."xir lkl rxi` `NX dn Dl rxi`W¤¥©¨©¤Ÿ¥©§¨¦

ïeîha äLeáç ,äqëîiRÎlr -aFI` §ª¨£¨©¨©¦¦
.xYqp mFwnA dxEWw .bi ,nai dxez §¨§¨¦§¨

(ai)àåä íéîMá àìäúéä elàL Y Ÿ©¨©¦¦¤¦¨§¨
éøö úééä ,"íéîMa"äéøçà úBìòì C ©¨©¦¨¦¨¨¦©£©£¤¨

dãîììe-:wEqRd KWnd WExiR Edf §¨§¨¤¥¤§¥©¨
,"'ebe dninXd EpN dlri in xn`l"¥Ÿ¦©£¤¨©¨©§¨
z` xFhtl DrnWOW dxin` Ff oi`W¤¥£¦¨¤©§¨¨¦§¤

Ff `N` ,dixg` zFlrNn mc`d̈¨¨¦©£©£¤¨¤¨
aIg ziid f` mBW DrnWOW dxin £̀¦¨¤©§¨¨¤©¨¨¦¨©¨

dixg` zFlrle gFxhl(cere .i"gp)s`e . ¦§©§©£©£¤¨§©
xn`p wEqRAW" :dgTieEprinWie EpN ¤©¨¤¡©§¦¨¤¨¨§©§¦¥

xnFlM ,"DcnllE" i"Wx hwp ,"DzF`¨¨©©¦§¨§¨§©
xTir `Ed cEOiNd iM ,DzF` cFnll¦§¨¦©¦¦©
Epid "DcnllE" WExiRW F` .dxHOd©©¨¨¤¥§©§¨©§
:aEzMd oFWlM Edfe ,mixg`l©£¥¦§¤¦§©¨

."DzF` EprinWie"bi dxez §©§¦¥¨



מה miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 736 cenr c jxk `"nyz ycew zegiy)

`id minXA `l dxFY¨Ÿ©¨©¦¦

ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשּנּנּנּנהההה:::: אתאתאתאתּהּהּהּה ויויויויׁשׁשׁשׁשמענמענמענמענּוּוּוּו ּלּלּלּלננננּוּוּוּו ויויויויּקּקּקּקחהחהחהחה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמימהמימהמימהמימה יעלהיעלהיעלהיעלה־־־־ּלּלּלּלננננּוּוּוּו מימימימי לאמרלאמרלאמרלאמר הואהואהואהוא בבבבּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ֹֹלאלאלאלא ִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּוללמדּה אחריה לעלֹות צרי היית ּבּׁשמים, היתה ׁשאּלּו – היא ּבּׁשמים רש"י)לא ובפירוש יב. (ל, ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מנת  "על ׁשהּמתנה ּבגיטין וכדאיתא ּוללמדּה"? אחריה "לעלֹות אפׁשר ּכיצד זה, רׁש"י ּפרּוׁש על להקׁשֹות אפׁשר ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָלכאֹורה
לקּימֹו". ׁשאי־אפׁשר "ּתנאי ּדזהּו ּבטל, ּתנאֹו לרקיע" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתעלי

ׁשנה  ל"ט לארץ, ׁשּנכנסּו לּדֹור מׁשה אמרם אּלּו ּדברים ּדלכאֹורה אחרת: ּבקּוׁשיא מתרצת זֹו אלימּתא ׁשּקּוׁשיא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאמת
היא"? ּבּׁשמים ׁש"לא ּבזה קמׁשמע־לן ּומאי היא", ּבּׁשמים "לא ׁשהּתֹורה יֹודעים ׁשּכּלם ּבוּדאי ואם־ּכן מּתן־ּתֹורה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻאחר

ּדהא  ּבארץ, נּתנה ּבוּדאי ׁשּבכתב ּתֹורה והּנה, ׁשּבעל־ּפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ליׂשראל נּתנּו ּבמּתן־ּתֹורה ּפׁשּוט: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהּתרּוץ
ׁשּקּבלּה רּבנּו מׁשה ׁשל מּפיו ּיׂשראל ׁשמעּו ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה – ׁשּבכתב ּתֹורה ׁשל ׁשּפרּוׁשּה אּלא הּספר. על ּבדיֹו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנכּתבה

סיני. הר על יֹום ארּבעים ּבהיֹותֹו הּגבּורה ְְְִִִִִַַַַָָָמּפי
ליׂשראל, ּולהֹורידם ּתֹורה טעמי לׁשמע ּכדי הּׁשמימה לעלֹות מיׁשהּו צרי לזמן ׁשּמּזמן לטעֹות מקֹום היה הכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּׁשּום
ׁשּנּתנה  ּומאז היא", ּבּׁשמים ׁש"לא היא האמת א – אֹותּה". ויׁשמענּו לנּו ויּקחה הּׁשמימה לנּו יעלה "מי נאמר זה ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל

הּזה. ּבעֹולם מאד" הּדבר אלי "קרֹוב מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת ליׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּתֹורה

(âé)eðì-øáòé éî øîàì àåä íiì øáòî-àìå§«Ÿ¥¥¬¤©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈
:äpNòðå dúà eðòîLéå eðl äçwéå íiä øáò-ìà¤¥³¤©¨Æ§¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨

(ãé)éìà áBø÷-ékéôa ãàî øácä EEááìáe E ¦«¨¬¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−
ñ :BúNòì©«£«

i"yx£EÈÏ‡ ·B¯˜ŒÈk∑ לכם נּתנה ּובעלּֿפה הּתֹורה .ּבכתב ƒ»≈∆ְְְִִֶֶַַָָָָ

ß lel` g"k ycew zay ß

(åè)éðôì ézúð äàøáBhä-úàå íéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−§¤©®
:òøä-úàå úånä-úàå§¤©−̈¤§¤¨¨«

i"yx£·Bh‰Œ˙‡Â ÌÈiÁ‰Œ˙‡∑ הרי - רע ּתעׂשה ואם חּיים, ל הרי - טֹוב ּתעׂשה אם ּבזה: ּתלּוי זה ∆««ƒ¿∆«ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
היא והֹול מפרׁש והּכתּוב הּמות, ל. ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(eh jxk glyie zyxt zegiy ihewl)

לכאֹורה, ּבחּיים". ּובחרּת הּטֹוב... ואת החּיים את הּיֹום לפני נתּתי "ראה נאמר ּומצֹות ּתֹורה קּיּום על הּכלליֹות ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּבאזהרֹות
צר יׁש מה ּולׁשם וטֹוב", "חּיים היא והמצֹות הּתֹורה ׁשּדר ׂשכלֹו ּבעיני האדם ּבחּיים?להזהירלהזהירלהזהירלהזהירֹוֹוֹוֹו"רֹואה" ׁשּיבחר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

ÚÈ·¯יג  ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰ ‡nÈÏ ‡¯·ÚÓ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒ¿≈«»≈ƒ«
‡pÚÓLÈÂ ‡Ï d·qÈÂ ‡nÈ„ ‡¯·ÚÏ ‡Ï»»¿ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«»»¿«¿¿ƒ»»

:dp„aÚÂ d˙È»«¿«¿¿ƒ«

CÓeÙaיד  ‡„ÁÏ ‡Ób˙t CÏ ·È¯˜ È¯‡¬≈»ƒ»ƒ¿»»«¬»¿»
:d„aÚÓÏ CaÏ·e¿ƒ»¿∆¿¿≈

ÈÂ˙טו  ÈiÁ ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÓ„˜ ˙È·‰È„ ÈÊÁ¬≈ƒ»ƒ√»»»≈»«≈¿»
:‡LÈa ˙ÈÂ ‡˙BÓ ˙ÈÂ ‡˙·Ë«¿»¿»»¿»ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)éìà áBø÷ ékEäðzð äøBzä Y ¦¨¥¤©¨¦§¨
áúëa íëì-aFxw iM" WExiR Edf ¨¤¦§¨¤¥¦¨

"Lil`(i"gp),"LitA" WExiR EdGW F` . ¥¤¤¤¥§¦
d`ixwA DxTir azkAW dxFY oMW¤¥¨¤¦§¨¦¨¨¦§¦¨

dtA(dcya x`a). §¤
ät-ìòáe-"LitA" WExiR Edf(i"gp)F` . §©¤¤¥§¦

dxFY oMW ,"LaalaE" WExiR EdGW¤¤¥¦§¨§¤¥¨
aNd oEIrA DxTir dRÎlrAWx`a) ¤§©¤¦¨¨§¦©¥

(dcya.eh dxez

(eh)áBhä úàå íéiçä úàäæ Y ¤©©¦§¤©¤
äæa éeìz-did dxF`kNW :dfA x`an ¨¨¤§¨¥¨¤¤¦§¨¨¨

oke ,"zeOd z`e miIgd z`" xnFl Fl©¤©©¦§¤©¨¤§¥
xaC mdW ,"rxd z`e aFHd z`e"§¤©§¤¨¨¤¥¨¨
xiMfd aEzMdW x`an okl ,FkERide§¦¨¥§¨¥¤©¨¦§¦
oeiM ,cgiA "aFHd z`e miIgd z`"¤©©¦§¤©§©©¥¨
Edf aFHdW `le ,ipXA iElY cg`W¤¤¨¨©¥¦§Ÿ¤©¤
WExiR Kke .miIgd lr sqFp xaC̈¨¨©©©¦§¨¥
cbpM miIgd Liptl iYzp dPd :aEzMd©¨¦¥¨©¦§¨¤©©¦§¤¤

rxd cbpM zeOde ,aFHd(m"`x t"r). ©§©¨¤§¤¤¨¨
,"íéiç" Eì éøä Y "áBè" äNòz íà¦©£¤£¥§©¦
,"úånä" Eì éøä Y "òø" äNòz íàå§¦©£¤©£¥§©¨¤

.Càéä CìBäå Løôî áeúkäå-d`xp §©¨§¨¥§¥¥©¦§¤
miIgd z`" aEzMd WExiR df oi`W¤¥¤¥©¨¤©©¦
Fnvrn Wxtn i"Wx `N` ,"aFHd z`e§¤©¤¨©¦§¨¥¥©§
aEzMdW itM ,aFHA miiElY miIgd Ki ¥̀©©¦§¦©§¦¤©¨

.KWndA Wxtn Fnvrfh dxez ©§§¨¥©¤§¥



miavpמו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy
לא  הּוא והּטֹוב, החּיים ׁשהם הׂשכלית הבנתֹו על רק ּתתּבסס ּובמצוֹות ּבּתֹורה האדם ּבחירת אם הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאּלא,

עדין מהעעעעֹוֹוֹוֹובד בד בד בד יהא ּכל לאדֹונֹו: העבד ּכעבֹודת היא ה' עבֹודת ּכי אדֹונֹו.ׁשׁשׁשׁשהעבד העבד העבד העבד ה'. עליו ׁשהּטיל העל מּפני הּוא עֹוׂשה ְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
על ּובמצוֹות ּבּתֹורה האדם ּבחירת להתּבּסס צריכה ּבחּיים".צצצצּוּוּוּוּוּוּוּוי י י י ולכן "ּובחרּת הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

"ּובחרּת ּבפסּוק מדּגׁש "ּובחרּת" ּבצּוּוי וגם - נתּתי..." "ראה ואֹומר הּפסּוק מקּדים כן לפני ּכי ּבּבּבּבחחחחּיּיּיּיים ים ים ים א - " ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ולחּוׁש להבין הׂשכל ּגם צרי ּולפיכ וכחֹותיו, האדם ׁשל מציאּותֹו ּכל אל יחּדרּו והמצֹות ׁשהּתֹורה רֹוצה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

והּטֹוב. החּיים הם והמצֹות ְְְִִֵֶַַַַַָׁשהּתֹורה

(æè)ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³
éäìàìå åéëøãa úëìì Eåéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøå úééçå åéètLîeE ¦§¨¨®§¨¦´¨§¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

i"yx£‰·‰‡Ï ÌBi‰ EeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡∑,הּטֹוב ּתלּוי הרי È·¯Â˙.ּובֹו ˙ÈÈÁÂ∑ החּיים .הרי ¬∆»…ƒ¿«¿«¿«¬»ֲֵַָ¿»ƒ»¿»ƒ»ֲִֵַַ

(æé)zçcðå òîLú àìå Eááì äðôé-íàå§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ¦§¨®§¦©§À̈
:ízãáòå íéøçà íéäìàì úéåçzLäå§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−©«£©§¨«

i"yx£E··Ï ‰ÙÈŒÌ‡Â∑ הרע .הרי ¿ƒƒ¿∆¿»¿ֲֵַָ

(çé)-àì ïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®Ÿ
ãàä-ìò íéîé ïëéøàúøáò äzà øLà äî ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úà¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«
i"yx£Ôe„·‡z „·‡ Èk∑ הּמות .הרי ƒ»……≈ֲֵֶַָ

(èé)õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä íëá éúãòä©«¦¸Ÿ¦¨¤´©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼
éðôì ézúð úånäå íéiçääììwäå äëøaä E ©«©¦³§©¨̧¤Æ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®

:Eòøæå äzà äéçz ïòîì íéiça zøçáe¨«©§¨Æ©«©¦½§©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«
i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ ÌBi‰ ÌÎ· È˙„Ú‰∑,הרעה אתכם ּתקרה וכאׁשר לעֹולם, קּימים ׁשהם «ƒ…ƒ»∆«∆«»«ƒ¿∆»»∆ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

זאת. ּבכל ּבכם התריתי ׁשאני עדים האזינו)יהיּו אמר (ספרי וגֹו'", אתֿהּׁשמים הּיֹום בכם "העדתי אחר: ּדבר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÈÈטז  ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
ÈbÒ˙Â ÈÁÈ˙Â È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿ƒ¿≈
Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡a C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«

ebÒ˙Â„יז  ÈÚË˙Â Ïa˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ÈÙÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿
:ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

Ôe„·Èzיח  „·ÈÓ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÏ È˙ÈeÁ«≈ƒ¿»≈¬≈≈«≈¿
˙È ¯·Ú z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙ ‡Ï»¿ƒ««¿»ƒ«¿»≈»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÚÓÏ ‡c¯È«¿¿»¿≈«¿«»¿≈¿«

ÈÂ˙יט  ‡iÓL ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡«¿≈ƒ¿»≈»¿«»¿»
ÔÎ¯a CÓ„˜ ˙È·‰È ‡˙BÓe ÈiÁ ‡Ú¯‡«¿»«≈»¿»ƒ√»»ƒ¿»
z‡ ÈÁÈ˙c ÏÈ„a ÈiÁa ÈÚ¯z˙Â ÔÈËÂÏe¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ¿≈≈«¿

:CÈ·e¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fh)î éëðà øLàäáäàì íBiä Eeö £¤¨Ÿ¦§©§©§©£¨
.éeìz Báe ,"áBhä" éøä Yúééçå £¥©¨§¨¦¨

."íéiçä" éøä Y úéáøå-KxvEd §¨¦¨£¥©©¦§©
ipRn ,"iElY FaE" zFaiYd o`M siqFdl§¦¨©¥¨¦§¥
rnWn "ziaxe ziige" aEzMd oFWNOW¤¦§©¨§¨¦¨§¨¦¨©§©
xn` `l ixdW ,Fnvr iptA oipr `EdW¤¦§¨¦§¥©§¤£¥Ÿ¨©

dzinA xEn`d oFWNM o`M(gi weqt): ¨©¨¨¨§¦¨
,"oEca`Y ca` iM mFId mkl iYcBd"¦©§¦¨¤©¦¨ŸŸ¥
zIUrA zeOd WxFtnA dlFY aEzMdW¤©¨¤¦§¨©¨¤©£¦©
ziige" :o`M mBW WxiR okl ,rxd̈¨¨¥¥©¤©¨§¨¦¨

."dad`l" lr xkU Edf "ziaxefi dxez §¨¦¨¤¨¨©§©£¨
(fi)Eááì äðôé íàåéøä Y §¦¦§¤§¨§£¥

."òøä"gi dxez ¨¨
(gi)ïeãáàz ãáà ékéøä Y ¦¨ŸŸ¥£¥

."úånä"hi dxez ©¨¤
(hi)íéîMä úà íBiä íëá éúãòä©¦Ÿ¦¨¤©¤©¨©¦

õøàä úàå,íìBòì íéîi÷ íäL Y §¤¨¨¤¤¥©¨¦§¨
äòøä íëúà äø÷z øLàëå-oFWlM §©£¤¦§¤¤§¤¨¨¨¦§

mkz` z`xwe" :hk ,`l oOwl aEzMd©¨§©¨§¨¨¤§¤
."minId zixg`A drxd̈¨¨§©£¦©¨¦

"íëa" éúøúä éðàL íéãò eéäé-Edf ¦§¥¦¤£¦¦§¥¦¨¤¤
i"Wx mB d`xE ."mka izcird" WExiR¥©¦Ÿ¦¨¤§¥©©¦
ippd ± mka izcird" :ek ,c lirl§¥©¦Ÿ¦¨¤¦§¦
."mkA izixzdW micr zFidl mpinfn©§¦¨¦§¥¦¤¦§¥¦¨¤

úàæ ìëa-:` ,al oOwl i"Wx mB d`x §¨Ÿ§¥©©¦§©¨
mdA dxzn ip`W ± minXd Epif`d"©£¦©¨©¦¤£¦©§¤¨¤
KMW ,xaCA micr mY` Eidze l`xUiA§¦§¨¥§¦§©¤¥¦©¨¨¤¨
oke ,micr EidY mY`W mdl iYxn`̈©§¦¨¤¤©¤¦§¥¦§¥
minW mdA cird dOle .ux`d rnWze§¦§©¨¨¤§¨¨¥¦¨¤¨©¦
,mceÎxUA ip` :dWn xn` ?ux`ë¨¤¨©¤£¦¨¨¨¨



מז miavp zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּמא  מּדתם?! את ׁשּנּו ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבּׁשמים הסּתּכלּו ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָלהם

ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם?! לכל והאיר הּמזרח מן חּמה ּגלּגל עלה א)לא הּׁשמׁש".(קהלת ּובא הּׁשמׁש "וזרח ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשּמא  אֹו צּמחה, ולא אֹותּה זרעּתם ׁשּמא מּדתּה?! ׁשּנתה ׁשּמא אתכם, לׁשּמׁש ׁשּבראתי ּבארץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהסּתּכלּו
ׂשכר, מקּבלין אין זֹוכין אם להפסד, ולא לׂשכר לא ׁשּנעׂשּו אּלּו ּומה ׂשעֹורים?! והעלתה חּטים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹזרעּתם
חטאתם, ואם ׂשכר, ּתקּבלּו זכיתם, ׁשאם אּתם – מּדתם את ׁשּנּו לא ּפרענּות, מקּבלין אין חֹוטאין ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻואם

וכּמה! ּכּמה אחת על ּפרענּות, ÌÈiÁa.ּתקּבלּו z¯Á·e∑ ּכאדם החּיים, ּבחלק ׁשּתבחרּו לכם מֹורה אני ְְְְַַַַַַָָָֻ»«¿»««ƒְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש השנה דשנת ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי' דקל

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכ' על ידי מר לאנדא שי' והנני מאשר בזה גם קבלת ספר יזכור וגוילי אש, 

ב' חלקים. ות"ח בעד שימת לבבו, ותקותי שאם הוציא לאור עוד פרסומים ישלחם לספרי' כאן, ובפרט 

שהספרי' היא לתועלת הרבים. אבל יהי רצון שתוכן הפרסומים הבאים יהי' קשור במאורעות שמחים 

ולזכרון מאורעות שמחים, ויהי' רבוי הטוב והשמחה כיעוד הכתוב אודך ה' כי אנפת בי )כי( ישוב אפך 

ותנחמני )ישעי' יב, א(, זאת אומרת, שהנחמה תהי' במדה כזו שההודי' תהי' בכל לב גם ע"ז ש"אנפת 

בי".

מעשה  שהרי  במעשים,  להשפיע  הוא  זכרון  כל  שענין  זו,  בהזדמנות  להדגיש,  למותר  בטח 

עיקר, ותכלית הכוונה של זכרון הנ"ל הוא להנציח ערכי עמנו אשר נצחיותו קשורה בתורתנו הנצחית 

ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם, שניתנו מה' שהוא "אתה הוא ושנותיך לא יתמו", וביחד עם זה הוא 

בורא האדם ויוצרו ובורא העולם על כל פרטיו, ולכן הוא היחידי שיוכל לדעת הדרכים והאופנים כיצד 

האדם בתור יחיד ובתור צבור יוכל להבטיח קיומו ותנאי חייו המתאימים לו. וכיון שישראל ערבים זה 

בזה, על כל אחד ואחד לנצל כל יכלתו ואפשריותו להוסיף בביסוס וקיום עמנו בני ישראל על ידי הפצת 

הערכים הנצחיים של תורתנו הנצחית בחוגים הכי רחבים ובאופן דמוסיף והולך.

ועל אחת כמה וכמה שגדול הזכות והאחריות והחוב בזה של כל אלו שיש להם השפעה בחוגים 

רחבים, אם בדבור, אם בכתב ובפרט על ידי עניני דפוס. והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

ויהי רצון שכ' יעשה בזה מתוך שמחה וטוב לבב.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני שולח לו ולכל אשר 

לו איחולי לשנה טובה ומתוקה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.
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יום ראשון - כ"ב אלול
מפרק קו

עד סוף פרק קז
ופרקים סד-סו

יום רביעי - כ"ה אלול
מפרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו
ופרקים עג-עה

יום שני - כ"ג אלול
מפרק קח

עד סוף פרק קיב
ופרקים סז-סט

יום חמישי - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

יום שלישי - כ"ד אלול
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח
ופרקים ע-עב

יום שישי -כ"ז אלול
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

שבת קודש - כ"ח אלול
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט ופרקים פב-פד

לשבוע פרשת נצבים תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

   ... בשר  ועד 
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,lke` ikxv zepwl ick mitqk zeell mivl`píäéìò íçøé 'ä§©¥£¥¤

,áBø÷a øva íäì áéçøéå- owfd epax azek - df avn ixd - §©§¦¨¤©©§¨
,il reciäæ ìk íòå,mei`d avnd lr had ilan -áBè àì §¦¨¤Ÿ

äçeútä íãé eöô÷ øLà ,òîLpä éôì ,íLôðì íéNBò íä¥¦§©§¨§¦©¦§©£¤¨§¨¨©§¨
ïzì ,äfä íBiä ãò íãBòî,zzl -äôé ïéòå äàìî ãéa4 ¥¨©©©¤¦¥§¨§¥¨§©¦¨¨

íéi÷ð íéðBéáàä éøBñçî éãì úBiçøëää úeëøèöä ìëì5, §¨¦§¨§©¤§¥¦§¥©§¥¨¤§¦§¦¦
,eðéìà úBàeNð íäéðéò øLàiiprl dpeekd ,mzxfrl `eapy - £¤¥¥¤§¥¥

mixfery dn wx dqpxtl xewn mey mdl oi`y l`xyi ux`
,"llek"dn mdl¯ íBìLå-ñç ,íäéìò íçøð àì eðà íàå§¦¨Ÿ§©¥£¥¤©§¨

éçà éçå" ?íäéìò íçøé éîáéúk "Cnò E6!mb ,xnelk - ¦§©¥£¥¤§¥¨¦¦¨§¦
,ipy icedi mr ewlgzi ,xzeia migxkend miigd ikxvaàìå§Ÿ

eøîàl"f epinkg -7: ¨§
éiç"àlà ,"ïéîãB÷ E ©¤§¦¤¨

ìL ïBz÷ ãçà ãéaLk§¤§©¤¨¦¤
,'eëå íéîepinkgy dn - ©¦§

ly eiigy mixne` l"f
ly eiig iptl mi`a mc`
"jnr jig` ige"e ,zlefd
jnvra dz`y ,dpeekd
,dligz `a (dz` jiig)
yiyk wx z`f exn` md
min ck cg` cia
eiig zwfgdl miwitqnd
cr ,cala cg` mc` ly
yiy aeyi mewnl eribiy
wlgzi m`e ,min my
,ipy icedi mr dl` mina
,miiga ex`yi `l mdipy
oincew jiig" mixne` f`y

,"jxiag iiglàeäLck - ¤
,mindäåMä øác̈¨©¨¤

ìäåLa íäéðLiabl - ¦§¥¤§¨¤
jxev lr xaecn mdipy

,deey ytpìéðòä íà ìáà ,àîva íLôð áéLäì úBzL ¦§§¨¦©§¨©¨¨£¨¦¤¨¦
éøöóhä éôì íçì Càðåb-éàäëe äøwa úeñëe íéöòå- ¨¦¤¤§¦©©§¥¦§©¨¨§©©§¨

,minec miig ikxvéLeaìî ìëì ïéîãB÷ elà íéøác ìk̈§¨¦¥§¦§¨©§¥
ãBáë`l` ,dnecke xew llba mdl miwewf `ly miyealn - ¨

,ceak iyealn mdíénòèî ìëå íéâãå øNa äçtLî çáæå§¤©¦§¨¨¨¨§¨¦§¨©§©¦
iL àìå ,Búéa éða ìëå íãàä ìLCxnel -éiç" äæaE ¤¨¨¨§¨§¥¥§Ÿ©¨¨¤©¤

äåL éðòä ìL Bîk Lnî Lôð éiç ïðéàL øçàî ,"ïéîãB÷§¦¥©©¤¥¨©¥¤¤©¨§¤¤¨¦¨¤
àúéàãk ,Lnî äåLaepivny enk -.ô óc íéøãða- §¨¤©¨¦§¦¨¦§¨¦©

iigl oincew odiig - mixg` iige odiig - xird ipa ly oiirn"
zncew [mznda - mixg` zndae] mznda (ziizy) ;mixg`
zncew ozqiak - mixg` zqiake ozqiak ;mixg` zndal
ozqiake mixg` iig"l mina xaecn m` eli`e "mixg` zqiakl
xzei df mixg`d lv`y iptn - "ozqiakl oincew mixg` iig -
mb ,ynn deya dey mpi` mikxvd m`y ,ixd .miig ly oipr
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ùã÷ä úøâà
'åëå '÷ éùðàì

ééáåäà æèàì äðä éùôðë øùà ééòøå ééçà
øùà íéúòä ÷åö éðîî íìòð
øùà íëéðçîî éì íéòåãéä èøôáå äñðøôä äìãìãúð
íéååì ùîîå äðòùîå ïòùî íåù éìá íãé äèî
íòå áåø÷á øöá íäì áéçøéå íäéìò íçøé 'ä íéìëåàå
øùà òîùðä éôì íùôðì íéùåò íä áåè àì äæ ìë
ãéá ïúéì äæä íåéä ãò íãåòî äçåúôä íãé åöô÷
éøåñçî éãì íééçøëää úåëøèöä ìëì äôé ïéòå äàìî
åðà íàå åðéìà úåàåùð íäéðéò øùà íéé÷ð íéðåéáàä
êîò êéçà éçå íäéìò íçøé éî å"ç íäéìò íçøð àì
ïåúé÷ ãçà ãéáùë àìà ïéîãå÷ êééç åøîà àìå áéúë
úåúùì äåùá íäéðùì äåùä øáã àåäù 'åëå íéî ìù
éôì íçì êéøö éðòä íà ìáà .àîöá íùôð áéùäì
ïéîãå÷ åìà íéøáã ìë â"äëå äø÷á úåñëå íéöòå óèä
ìëå íéâãå øùá äçôùî çáæå ãåáë éùåáìî ìëì
ïéîãå÷ êééç äæá êééù àìå á"áëå íãàä ìù íéîòèî
äåù éðòä ìù åîë ùîî ùôð ééç ïðéàù øçàî

.'ô óã íéøãðá àúéàãë ùîî äåùá
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.1Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ובכ"מ"."˜ בהר. ר"פ לקו"ת - רעיתי אחותי חילוק ˘ËÈÏ"‡:2."ע"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שאין "היינו
עתה". ˘ËÈÏ"‡:3.מרויחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לאכילה שגם (2 ג"כ, מלפנים להם שאין (1 Ù˘)"היינו ÈÈÁ) ÔÈ‡.".4˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(מ"ג פ"ד (תרומות הנתינה בכמות מוסיף ˘ËÈÏ"‡:5."שזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואפ"ל לאביון. רגיל בלתי "תואר
מנכסיו'". 'נקי מל' גם משמע לו.6.דתרתי כה, א.7.בהר סב, ב"מ



ני lel` b"k ipy mei Ð fh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ג שני יום
,248 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...é"ôò åäæ äðäå,dkw 'nr cr;ùôðå

z`f lka ,c`n uegp xaca xaecn m``ljiig" mixne`
zece` xaecn miipr mze` iably drya ,"jxiag iigl oincew
mcew df ixd ,xewd iptn obdl miyealne mivr ,shd itl mgl

,zinvrd dgtynl miaeyg mikxvn elit` xzei aeyge
- md mzpad itly zexnlmd dl`miaeyg c`n mixac

.mdl

,øeîb ïécä úøeL ét-ìò eäæ ,äpäåzlefd ly miig ikxv - §¦¥¤©¦©©¦¨
,ely qeqweld ikxvl mb dne ,`ed miinzqd eikxvl mincew

iL àìc ïéðò àeä íà íb úîàa ìáààîòè éàä Ck-ìk C £¨¤¡¤©¦¦§¨§¨©¨¨¨©©£¨
miinzqd eikxvl mincew zlefd ly ynn eiigy ,df mrh -
lke mibce xyaa elv` xaecn `lyk dfk avna mb ixd ,`ed

oziy ick `l` ,minrhn
wlg zzl eilr dwcv
lv`yk e` ,engln
xaecn `l ,iprd ,lawnd
ynn mgl ly oipr lr
ikxv e` miphwd eiclil
mzq `l` ,mixg` miig

,mikxvp mixacìëì éeàø̈§¨
÷c÷ãì àlL íãà̈¨¤Ÿ§©§¥

,ïécä ìò ãéîòäì- §©£¦©©¦
oicdy itk wxe j` bedpl

,aiignåéiç ÷çãì ÷ø©¦§Ÿ©¨
íéðôìå éðôì ñðkìå§¦¨¥¦§©§¦§¦

øeMî,ïécä úm` mb - ¦©©¦
,eilr lhen `l oic it lr
wlgzdl ,dxwn eze`a
z`f dyri - zlefd mr
,oicd zxeyn miptl cvn
øîànî Bîöòì âàãìå§¦§Ÿ§©§¦©£©

ì"æø8,oic it lryk mb - ©©
lk lyl mcew jly"

,`xnbd zxne` la` ,"mc`Cëa ÷c÷ãîä ìkLitke - ¤¨©§©§¥§¨
bdep `l` "oicd zxeyn miptl" qpkp `ed oi`y ,yxtn i"yxy

,cala aiign oicdy itk,Ck éãéì àa óBñwwcfdl jxhviy - ¨¦¥¨
,dwcvlíBìLå-ñç9.enk wx zeyrl dfa wcwcnd ,xnelk - ©§¨

`ed jxhviy ,melyeÎqg jk icil `ay eteq - oic it lr `edy
,e"g dwcv zlawl wwcfdl envríâå10íéëéøö eðlk ék , §©¦ª¨§¦¦

,úò ìëa íéîL éîçøìici lr mikynpd minyd on mingx - §©£¥¨©¦§¨¥
àzúìc àúeøòúàadhnl dceard zexxerzda -à÷åc §¦§¨¨¦§©¨©§¨

,íéîçøì íéëéøvä ìò eðéîçø øøBòì ,äòL ìëáe úò ìëa§¨¥§¨¨¨§¥©£¥©©§¦¦§©£¦

äéäiL íòè äæéàî äéäé ,åéîçø LáBëå Bááì õnàîä ìëå§¨©§©¥§¨§¥©£¨¦§¤¥¥¤©©¤¦§¤
'eëå Laëì ,äìòîì Ck íøBb ¯,dlrnly mingxd z` -ñç ¥¨§©§¨¦§Ÿ§©

.íBìLålrete ,deedae) cizrl rbepd oipr ixd `ed df lk - §¨
,j` ;(`"hily x"enc` w"k ztqed - jnr deya 'idiy cr oziy
:`"hily x"enc` w"k ztqed) xarl mb rbepd oipr dfa yi
xy`n xzei oziy lrete
edfy oeik - envrl 'idi(

myloewize zepeer zxtk
;xard ly zepeeräîe©

÷écö ïéà ¯ íãà ék ,íb©¦¨¨¥©¦
áBè äNòé øLà õøàä¨¤£¤©£¤

àèçé àìå ãéîz11, ¨¦§Ÿ¤¡¨
úøtëî ä÷ãväå12 §©§¨¨§©¤¤

úeðòøtä ïî äpâîe§¦¨¦©ª§¨
'eëå13úàæìe ,,okle - §§Ÿ
àéä,`id dwcvd - ¦

Lôðå óebä úàeôø14 §©©§¤¤
ãòa øBò øLà" ,Lnî©¨£¤§©
ïzé Léàì øLà ìëå øBò§¨£¤§¦¦¥

"BLôð ãòa15.ixd - §©©§
envr liabdl jiiy `ly
mekql cr wx zzl
jiiy `ly myk ,miieqn
mekqd z` liabdl
,d`etx liaya mi`iveny
xy` lk ozep mc` ,oky
zece` xaecn df lk .eytp zlvd myle ,ez`etx myl el

dpizpjexa yecwd ,oky ."dpizp" ef oi` ,xac ly ezin`l ,j` ;
:owfd epax oeylae .dltkdae z`f mlyn `edeðà ,íbLa§¤©¨

äàåìä ÷ø dðéà ä÷ãvä ék ,íéðéîàî éða íéðéîàî©£¦¦§¥©£¦¦¦©§¨¨¥¨©©§¨¨
àeä-Ceøa-LBãwäì16:áéúëãk ,aezky enk -17:'ä äåìî" §©¨¨§¦§¦©§¥

íéìôëa "Bì ílLé Bìîâe ,ìc ïðBç,`ad mlera wx `l - ¥¨§ª§©¤§¦§©¦
mb `l`àkéì úBönä ìk øëNc ,äfä íìBòaepi` -íìBòa ¨¨©¤¦§©¨©¦§¥¨¨¨

ä÷ãvî ãáì ,äfä18,,dfd mlera minlyn dxky z`y -éôì ©¤§©¦§¨¨§¦
úBiøaì áBè àeäL19àúéàãk ,itk -mi`ven ep`ya- ¤©§¦¦§¦¨§
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ùã÷ä úøâà
é"ôò åäæ äðäå

åùàìã ïéðò àåä íà íâ úîàá ìáà .øåîâ ïéãä úø
ãéîòäì ÷ã÷ãì àìù íãà ìëì éåàø è"ä ë"ë êééù
úøåùî íéðôìå éðôì ñðëéìå åééç ÷åçãì ÷ø ïéãä ìò
óåñ êëá ÷ã÷ãîä ìëù ì"æøàîî åîöòì âåàãìå ïéãä
íéîù éîçøì íéëéøö åðìåë éë íâå å"ç êë éãéì àá
ìëáå úò ìëá à÷åã àúúìã àúåøòúàá úò ìëá
õîàîä ìëå íéîçøì íéëéøöä ìò åðéîçø øøåòì äòù
êë íøåâ äéäéù íòè äæéàî äéäé åéîçø ùáåëå åááì
÷éãö ïéà íãà éë íâ äîå å"ç 'åëå ùåáëì äìòîì
ä÷ãöäå àèçé àìå ãéîú áåè äùòé øùà õøàá
úàåôø àéä úàæìå 'åëå úåðòøåôä ïî äðéâîå úøôëî
ùéàì øùà ìëå øåò ãòá øåò øùà ùîî ùôðå óåâä
éë íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà íâùá åùôð ãòá ïúé
'ä äåìî áéúëãë ä"á÷äì äàåìä ÷ø äðéà ä÷ãöä
øëùã äæä íìåòá íééìôëá åì íìùé åìåîâå ìã ïðåç
áåè àåäù éôì ä÷ãöî ãáì æ"äåòá àëéì úåöîä ìë
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בד"ס).8. (לעיין ח"ו". כך לידי בא סוף כך בעצמו מדקדק) (ופרש"י המקיים "כל שם: בגמ' א. לג, ‡„ÂÓ"¯9.ב"מ ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(מזוני) לממון בנוגע (2 מהעתיד, (1 ˘ËÈÏ"‡:10."דאגה: ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחיי לבני גם (2 להווה, (1 11."בנוגע:

כ. ז, ג.12.קהלת פ"ה, דב"ר רפכ"ז.13.ראה ויק"ר טו.14.ראה משפטים תנחומא התשובה 15.ראה אגרת וראה יד. יא, איוב
שם.16.ספ"ג. מהר"ל וחדא"ג ופרש"י סע"א י, ב"ב יז.17.ראה יט, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"˙ÏÈÏ˘ השכר

אינה  המצות בכל - בעוה"ז לפרנסה סגולה טעם: עוד דמרמז וי"ל  בצדקה). דישנו החיוב רק (כ"א בנדו"ד נוגע אינו בעוה"ז דמצות
- (וכמש"נ בצדקה ˘ËÈÏ"‡:19.מנתינתו)".·ÌÈÈÏÙÎלבד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נפק"מ מאי מוסיף Ô‡Î"לכאורה דבזה וי"ל הטעם?

וחי בסוג אינו בכלל‡ÍÈÁדאפילו שהוא כיון הנ"ל, שייך בכ"ז -˙ÂÈ¯·(לדקדק (שלא שבאווארנט יומתק ועפ"ז פל"ב) הג'ÏÎ(ראה



`lelנב c"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ד שלישי יום
אגרת יז  ,dkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àúåøòúàáã òãåð æé,250 'nr cr.áèéä ù"òå

zkqnàn÷ ÷øt óBñ ïéLec÷20Lðòì Leçì Lé íâå .21, ¦¦¤¤©¨§©¥¨§Ÿ¤
äðîð àì àeäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçLk ,íBìLå-ñç©§¨§¤£¥¨¦§¦¦§©¦§¨§Ÿ¦§¤

íänò22,mixg`yk - ¦¨¤
mipzep dlidwd ipan
mdly "zecnrn"d
- ozep epi` `ede "llek"l
cgi mitxhvn mdy df ixd
eli`e devn xacl mipnpe
,mz` sxhvn epi` `ed

ì"æø øîànî òãBpk23.- ©©¦©£©©©

weqtd z` jk lr24."zepndl lkei `l oexqge",íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©
'ä äáéèä ,áèéîc élî ìëa ,áBè úkøa íäéìò àBáúå§¨£¥¤¦§©§¨¦¥§¥©¥¦¨

íéøLéå íéáBhì25, ©¦¦¨¦
Lôðå íLôðkmpevxk - §©§¨§¤¤

oevxkeíîBìL LøBcä©¥§¨
:Lôðå áì ìkîzpeek - ¦¨¥¨¤¤

dyriy aehdy ,owfd epax
itk df idi z"iyd mz`
ly epevx itke md mpevx

.owfd epax

òãBð .æé1,"àzúìc àúeøòúà"ácly zexxerzdd ici lr - ©¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zcearãñçä úcî Baìa øøBòî íãàäL- ¤¨¨¨§¥§¦¦©©¤¤
,cqge dwcv zeyrlåxxern -úeðîçø,ely -ìk ìò §©£¨©¨
íéîçøì íéëéøvädfÎiciÎlr xxern `ed -àúeøòúà" ©§¦¦§©£¦¦§¨¨

,"àìéòìczexxerzd - ¦§¥¨
,dlrnlåéìò øøBòì§¥¨¨

øB÷nî íéaø íéîçø©£¦©¦¦§
,íéîçøäzcn wx `l - ¨©£¦

xcqay mingxd
`idy ,zelylzydd
`l` ,dlabda mingx

nxewn,mingxd zcn
ila md mingxd myny
d"n wxta xkfpk ,dlabd
xtq ly oey`xd wlga
a`" `xwp dfy ,"`ipz"d
a`" `l) "mingxd
a`" m` ik "ongxd

ingxdm,mc`d lr mingx mikynp myn ,mingxd xewn ,("
àaä íìBòì ïøwäå ,äfä íìBòa úBøtä Bì òétLäì2.oldl §©§¦©©¥¨¨©¤§©¤¤¨¨©¨

wx dpeekd oi` ,dfd mlera zexitd zrtydy ,owfd epax yxti
mb llek df `l` ,ipefne iig ipaa ,dfd mler ipipra drtydd
"dfd mler" `xwp df lky ,ocr ob ly zebydde zertydd
,xnelk .miznd ziigz onf `edy "`ad mler"l d`eeyda

d`eeyday zexnlynn dfd mlerlmler mya ocr ob `xwp
mler ly dceard (lr xky xezae) ixg` `a df oky ,"`ad

dfd3"`ad mler"l d`eeyda ixd la` ,`xwp ,digzd onf ly
mya ocr obe miipgexd zenlerd mb ,zelylzydd xcq lk
(zrk mb) zekiiyd zepigae mipipr mlek md ,oky ."dfd mler"

ly "`ad mler" eli`e ,(ielib oeyl `ed "dfd") dbyd ielibl
oldl xiaqiy itk ,dbyd ielibn dlrnl `ed ,digzd onf4.

úòtLpä äòtLä àéä ¯ "úBøtä" ,Leøt,zkynpe - ¥©¥¦©§¨¨©¦§©©
ähîì úëLîðå ,àeä-Ceøa íéiçä éiçå íéîçøä øB÷nî¦§¨©£¦§©¥©©¦¨§¦§¤¤§©¨
úðéçáa ähî©¨¦§¦©

ìzLäúBîìBòä úeìL ¦§©§§¨¨
,'eë ähîì äìòîlî- ¦§©§¨§©¨

milrp dbixcne mlerny
mlerl zkynp `id xzei
,xzei mipezgz dbixcnle
,dbixcne mler eze`ne
dbixcnle mlerl

,xzei cer mipezgzãò©
úLaìúnL,drtydd - ¤¦§©¤¤

éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦
.'eë "éðBæîe éiç éðá"a- §¨¥©¥§¥

drtyd ly mipiprd lka
cre miipgexd mipipra mb
`xwp df lk ixd - miinyb mipipra dhnl d`a drtyddy
`edy envr oli`d enk mpi` oli`d zexity myky ,"zexit"
dpzyn jk .mitlgzn zexitd eli`e ,oli` eze` cinz

,mlerl mlern drtyddáeúkL Bîk àeä ¯ "ïøwä"å5: §©¤¤§¤¨
øîéîì déì éåäå ,"ãàî Eúåöî äáçø",xnel el did - §¨¨¦§¨§§Ÿ§¨¥¥§¥©

éúBöî"ì "Eíéaø ïBL`id dpeekdy ,heytd yexitd itl - ¦§¤§©¦
oeyl "jizevn" xnel jixv did ,uw odl oi`y ,llka zeevnl

,miaxì íâå);(ïáeî Bðéà "äáçø" ïBLlibxd oeyld ,oky - §©§§¨¨¥¨
,d`yip ,dnx ,dax ,dlecb :`ed dfa,à÷éc "Eúåöî" àlà- ¤¨¦§¨§©§¨

`wec jly devnd"c`n"l agx ilk ,"c`n dagx" zpigaa `id
,dlrnlyäî ,Lnî 'ä úåöî àéäL ,ä÷ãvä úåöî àéä¦¦§©©§¨¨¤¦¦§©©¨©
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ùåçì ùé íâå àî÷ ô"ñ ïéùåã÷á àúéàãë úåéøáì
àì àåäå äåöî øáãì íéðîð åéøáçùë å"ç ùðåòì
àåáúå íòðåé íéòîåùìå ì"æøàîî òãåðë íäîò äðîð
íéáåèì 'ä äáéèä áèéîã éìéî ìëá áåè úëøá íäéìò

:ùôðå áì ìëî ù"åãä ùôðå íùôðë íéøùéå

òãåð æéøøåòî íãàäù àúúìã àúåøòúàáã
ìë ìò úåðîçøå ãñçä úãî åáìá
åéìò øøåòì àìéòìã àúåøòúà íéîçøì íéëéøöä
úåøéôä åì òéôùäì íéîçøä øå÷îî íéáø íéîçø
äòôùä àéä úåøéôä 'éô .á"äåòì ïø÷äå æ"äåòá
úëùîðå ä"á íééçä ééçå íéîçøä øå÷îî úòôùðä
äìòîìî úåîìåòä úåìùìúùä úðéçáá äèî äèîì
ééç éðáá éîùâä æ"äåòá úùáìúîù ãò 'åë äèîì
ì"ìäå ãàî êúåöî äáçø ù"îë àåä ïø÷äå 'åë éðåæîå
àìà (ïáåî åðéà äáçø ïåùì íâå) íéáø ïåùì êéúåöî
ùîî 'ä úåöî àéäù ä÷ãöä úåöî àéä à÷ééã êúåöî
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(1 שנאמר: אע"פ ÈÁÂ(2הגבלות: בזה, ידקדק לא -ÍÈÁ‡(3 לבריות, גם יתן -ÍÓÚ."להמקבל יותר כ"א בשווה יהי' לא מ,20.-
˘ËÈÏ"‡:21.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שכר מניעת רק ˘ËÈÏ"‡:22."לא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לצדקה כבר נתן אם גם Â¯„Î˘"ובמילא

נתעלמו ובמילא -ÏÎלפנ"ז כו' המנין בעת עוד ליתן צריך - דלעיל זו".Â„ÈÁ˘הענינים א.23.אגה"ק כו, ברכות ב. ט, 24.חגיגה
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(הב'))". 7 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט המרחם כל ה"ח.3.ד"ה פ"ח תשובה הל' ˘ËÈÏ"‡:4.רמב"ם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ח "וראה
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נג lel` c"k iyily mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úBéçäì ãéîz äNBò Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwäM¤©¨¨¦§§©§¤¨¦§©£
äNòéå ,úBîìBòä-,jk,æòå úàN øúéa ãéúòìzenka - ¨¨§©£¤¤¨¦§¤¤§¥¨Ÿ

dne zenlerd zrk dign `edÎjexaÎyecwdy dn ,zeki`ae
,xzei dlrp zeig beqae zeig xzia zenlerd z` cizrl diigiy

dwcv ly oipr df ixd
z`xwp okl ,d"awdn
,"jzevn" dwcvd zevn
d"awd ,oky .jly devnd

dyer envracinzoipr
,dwcvdáeúkL Bîëe6: §¤¨

úBNòì 'ä Cøc eøîLå"§¨§¤¤©£
,"'eë ä÷ãöixd - §¨¨

,'"d jxc" dwcv z`xwp
`edy ,'d jxc `idy

,da jledCøc Bîk§¤¤
øéòî da íéëìBäL¤§¦¨¥¦
Ck ,ìLî-Cøc ìò ,øéòì§¦©¤¤¨¨¨
éelb úðéça àéä ä÷ãvä©§¨¨¦§¦©¦
óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
ìk ááBñ" àeä-Ceøä¥¨

,"ïéîìòlr aaeqe siwn - ¨§¦
mze` digne zenlerd
znvnevn dpi`y zeiga
`l` ,mzbixcnl m`zda
,odn dlrn dlrnl `id
íìBò ãò älbúéå øéàiL¤¨¦§¦§©¤©¨
àúeøòúà"a ,äfä©¤§¦§¨¨

,"àzúìc,dhnl zexxerzd ici lr -ãñçå ä÷ãö úøBúa ¦§©¨§©§¨¨¨¤¤
,ípçxi`ie dlbzi df -úàN øúéa ,íéúnä úiçúa ãéúòì ¦¨¤¨¦¦§¦©©¥¦§¤¤§¥

,zenka -æò øúéå,zeki`a -(äøàä) éelb úðéçaî õ÷ ïéàì §¤¤¨§¥¥¦§¦©¦¤¨¨
,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò-ïâa [äøàää]o`k didz cizrl - ©¤¨¨§©¥¤©©§§¨¤§

ocr obay zelbzdd xy`n dpeilr xzei daxd zelbzd dhnl
,`id jk lr dgkedd ,oeilrd ocr obae oezgzdéøäLìk ¤£¥¨

íé÷écvä úBîLð7íéàpzäå8íéàéápäå9äzò íäL , ¦§©©¦¦§©©¨¦§©§¦¦¤¥©¨
,úBìònä íeøa ïBéìòä ïãò-ïâa,zebixcnde -eLaìúé §©¥¤¨¤§§©©£¦§©§

ãéúòì íäéúBôeâa10äiçzä ïîæa eîe÷éå ,10åéfî úBðäì §¥¤¤¨¦§¨¦§©©§¦¨¥¨¦¦
.äðéëMägxkdd on ,miteba zenypl dfd mlera xi`iy - ©§¦¨

zelbzdd xy`n daxda dpeilr zelbzd ef didzy ,xnel ixd
ze`vnpd zenypdy i`ck df llbay ,oeilrd ocrÎobay
ick seba dpyalzz ,oeilrd ocr oba xzeia zepeilrd zebxca
oipr wx `edy ielib edfe ,miznd ziigz onf ly ielibd lawl
dhnl zexxerzdd geka oi` ,oky .mpig cqge dwcv ly

jiyndlzpigaa wx `id dhnl zexxerzdd ,dfk ielib beq
"ilk"zhilwldlrp cizrly ielibd ,`eti` ,dna .df ielib

owfd epax xiaqi ?oeilrd ocrÎobay ielibd on elit` xzei
:oldlàlîî" úðéça àéä ïãò-ïâaL éelbäå äøàääL éôì§¦¤©¤¨¨§©¦¤§©¥¤¦§¦©§©¥

"ïéîìò ìk11,ziwl`d zeigd - zenlerd lk `lnn - ¨¨§¦
zeinipta zyalzne ,`xapd zbxcl zn`zene znvnevnd

,`xapaúðéça àeäL¤§¦©
ìzLääâøãnî úeìL ¦§©§§¦©§¥¨

äâøãîìzcxei zeigd - §©§¥¨
znvnvzne zlylzyne

,dbixcnl dbixcnn-ìò©
,íéîeöò íéîeöîö éãé§¥¦§¦£¦
mipihwne minvnvnd -
,ielibd z`e zeigd z`
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ12: ¦§¨¦§¨¨
íìBò àøáð ã"eéa"§¦§¨¨

,"àaä,ocr ob ,xnelk - ©¨
ze`de ,c"ei ze`a `xapy
ly mevnv ixd `id c"ei

,dcewpúðéça àéäå§¦§¦©
,äàlò äîëçc"ei - ¨§¨¦¨¨

dnkg zpiga `id
eilrly c"eid ,oky .dp

lr zfnex 'ied my
,(dpeilr) "d`lir dnkg"
xyrn dpey`xd
mler ly zexitqd

,"zeliv`"dúàø÷pä- ©¦§¥
z`xwp "dnkg","ïBéìòä ïãò"`ede dlrnl `edy "ocr" - ¥¤¨¤§
,"ocr ob" xewnìzLnä,úBîìBòä ìëa úLaìúîe úìL- ©¦§©§¤¤¦§©¤¤§¨¨¨

zenlerd lka zyalzne zlylzyn "dnkg"d zxitqe zpiga
,mzeigdle mzeedláeúkL Bîk13úéNò äîëça ílk" : §¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

,"'eë,"dnkg"d zpigan `id mi`xapd lk zeedzdy ixd -
"'eë äiçz äîëçä"å14,ly zeigd `id "dnkg"y ixd - §©¨§¨§©¤

,zenlerdïãò-ïâáe"dnkg"d zpiga -éelb úðéçáa àéä §©¥¤¦¦§¦©¦
,déìéc àøeòL íeôì ãç ìëì äâOääitl cg` lkl - ©©¨¨§¨©§¦¨¦¥

`id ,zenlera "dnkg" zpiga ly ziwl`d zeigd ,exeriy
zepian zenypdy ,ielib ly ote`a `id ocr oba eli`e ,mlrda

,zednd zbyda zewl` zebiyneúBîLpä âðòL òãBpk©©¤Ÿ¤©§¨
äfä íìBòa ÷ñòL äøBzä úBãBñ úâOäî àeä ïãò-ïâa§©¥¤¥©¨©©¨¤¨©¨¨©¤

,äìâpa,dxezay zeceqd z` biyne oian `ed ocr obae - ©¦§¤
àúéàãkaezky enk -çìL úLøt LBãwä øäfa15,my - ¦§¦¨©Ÿ©©¨¨¨©§©

,"riwxc `zaizn"e epiax dyn ly "`zaizn"d xcq x`ean
,d`iapd mixne zeipwcv miyp ly mb cràøîbáe16àãáeòa ©§¨¨§§¨

ly xetiqa -,éðîçð øa äaøcoipray ,`xnbd d`ian my - §©¨©©§¨¦
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ùã÷ä úøâà
úåéçäì ãéîú äùåò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù äî
åøîùå ù"îëå æòå úàù øúéá ãéúòì äùòéå úåîìåòä
äá íéëìåäù êøã åîë 'åë ä÷ãö úåùòì 'ä êøã
úøàäå éåìéâ 'éçá àéä ä÷ãöä êë .î"ãò øéòì øéòî
æ"äåò ãò äìâúéå øéàéù ïéîìò ìë ááåñ ä"á ñ"à øåà
ãéúòì íðç ãñçå ä÷ãö úøåúá àúúìã àúåøòúàá
úðéçáî õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá íéúîä úééçúá
éøäù ïåéìòäå ïåúçúä ò"âá [äøàää] (äøàä) éåìéâ
äúò íäù íéàéáðäå íéàðúäå íé÷éãöä úåîùð ìë
ãéúòì íäéúåôåâá åùáìúé úåìòîä íåøá ïåéìòä ò"âá
éôì äðéëùä åéæî úåðäéì äééçúä ïîæá åîå÷éå
ïéîìò ìë àìîî úðéçá àéä ò"âáù éåìéâäå äøàääù
é"ò äâøãîì äâøãîî úåìùìúùä úðéçá àåäù
àéäå á"äåò àøáð ã"åéá ì"æøàîëå íéîåöò íéîåöîö
úìùìúùîä ïåéìòä ïãò úàø÷ðä äàìéò äîëç úðéçá
úéùò äîëçá íìåë ù"îë úåîìåòä ìëá úùáìúîå
äâùää éåìéâ úðéçáá àéä ò"âáå 'åë 'éçú äîëçäå 'åë
úåîùðä âðåòù òãåðë 'éìéã àøåòéù íåôì ãç ìëì
äìâðá æ"äåòá ÷ñòù äøåúä úåãåñ úâùäî àåä ò"âá
øá äáøã àãáåòá 'îâáå çìù 'ô ÷"äåæá àúéàãë
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יט.6. יח, ˘ËÈÏ"‡:7.וירא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."8."מצוות:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."9."תורה:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
אלקות". ˘ËÈÏ"‡:10."גילוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰) זמנים לב' שמחלק בתחי'.ÏÈÓ·Â‡"להעיר לעתיד, ענינים): ב' גם שזהו מובן

˘ËÈÏ"‡:11.וצ"ע". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ח ב.12."ראה כט, כג.13.מנחות קד, יב.14.תהלים ז, א.15.קהלת 16.קסג,

א. פו, ב"מ



`lelנד d"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ה רביעי יום
,250 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íäéúåøèòå ì"æøàù åäæå,ekw 'nr cr.ì"ãå

dncw oal xry" e` "oal xryl dncw zxda" m` wtq ly
xne` d"awd) riwxc `zaizna (zwelgn) `zbelt - "zxdal
rixkn in mixne`e ,(`nh mixne` riwxc `zaizne ,xedh
cigie mirbpa cigi `edy ipngp xa dax - ef zwelgna

"dxez ihewl"a .zeld`a
zyxt ,owfd epax ly

xn`n epyi ,rixfz17

hexhexta xiaqndoipr
`zaizn oipre ef zwelgn
ÎlkÎlr .llka riwxc
ocrÎobay ielibd ,mipt
`lnn" zpigaa ielib `ed

.mvnevn xe` - "oinlr lkúiçúaL äøàää éelb ìáà£¨¦©¤¨¨¤¦§¦©
úðéçáa dðéàL ,"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî äéäé íéúnä©¥¦¦§¤¦§¦©¥¨¨§¦¤¥¨¦§¦©

Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa àìà ,ìeáâe øeòLå íeöîö¦§§¦§¤¨§¦§§©§¦§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -øeàa çî ÷øt ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¤¤¥
,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò,"zenlerd lk aaeq" -BðéàL ¦§©¥¨¨§¦¤¥

,íBìLå-ñç ,ìebò Bîk BòîLîkxe` didz ezernyny - §©§¨§¦©§¨
ixnbl dlrnl `edy
`vnp epi`ye xacdn

ajez,xacdBðéàL àlà¤¨¤¥
úeLaìúä úðéçáa¦§¦©¦§©§

,'eëå`ed xaecnd `l` - §
yalzn epi`y xe`a
ici lr xacd zeinipta
zbixcnl m`zda enevnv
ezrtyde e`vnid jez dbixcna dlrnl `ed `l` ,xacd

,xaca.áèéä íL ïiòå§©¥¨¥¥

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå18:oi` `ad mlerd" - §¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
oiayei miwicv `l` 'eke dizy `le dlik` `l eaíäéúBøèòå"§©§¥¤

"'eë ïéðäðå íäéLàøa19,,dpikyd eifn -ça àéä äøèòúðé §¨¥¤§¤¡¦£¨¨¦§¦©
éwî,ááBñå óyalzn epi`ye mvnvzn epi`y xe` ,xnelk - ©¦§¥

ezbxcl m`zda zeinipta
,`xap e` mler lk ly
cxeid xe` `ed `l`

dhnl20ote`a xi`ne
lkd lr siwn `edy

,deeya"øúk" àø÷ðå§¦§¨¤¤
lî"úøúBk" ïBL21,- ¦§¤¤

'` miklna `aeny itk
ozpy zexzekd lr 'f wxt

iabl "xzk"a dtqedd efy xyt` ,micenrl zeyrl dnly
zxhr ey`xl ziyz" ,y`xd lr ixd `id - dxhr ,"dxhr"

"ft22`ed - zxzek oeyln xzk eli`e ,"mdiy`xa mdizexhre" ,
`a miznd ziigza cizrl xzkd xe` ieliby oeeike ,micenr lr
'fe dxezd ony zeevnd b"ixzy ,zeevnd meiw ici lr ixd

j"xz md ,opaxc zeevnicenr("xzk" zeize` j"xz) xe`23,
xywa z`aend "zexzek" oeyld `ian `ed okly xyt`

,zeevnd icenr lr xzk df ,oky .micenrlàeäåzpiga - §

`id "xzk"dúøàä øaçîä òvîî úðéçazelbzde - §¦©§ª¨©§©¥¤¨©
,íéìöàpäì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànämler ly - ©©£¦¥¨§©¤¡¨¦

ixd md milv`pde "seq oi`" ixd `ed liv`nd ,"zeliv`"d
ixd - leab ly oipr ixd `ed llka "mler"y ,"mler"a
oial liv`nd oia rvennd
zpiga `ed ,milv`pd
zeinipt ;"xzk"d zxitqe
,liv`nl zkiiy xzkd
zkiiy xzkd zeipevige
dfÎiciÎlre ,milv`pl
`id "xzk"d zpiga
liv`nd oia zrvenn
lr ,xnelk - milv`pl
mler ly milv`pd l` "seq oi` xe`"n jynp "xzk"d ici

,"zeliv`"dä ìëì äfä íìBòa älbúéå øéàé ãéúòìåíé÷écv §¤¨¦¨¦§¦§©¤¨¨©¤§¨©©¦¦
äiçza eîe÷iL,miznd ziigza -íé÷écö ílk Cnòå")24 ¤¨©§¦¨§©¥ª¨©¦¦

"'eë25.(,ixd .l`xyi ipa lkl dlbzi df cizrly xnelk -
xi`i ,cala "zeliv`"d mler ly milv`pl zrk jiiyd xe`dy
lirl xn`y itk `le ,dfd mlera dhnl `eal cizrl dlbzie
`ed ,"dnkg"d zpigan ocr oba xi`nd xe`dy ,ocr obl xywa

bixcnl m`zda cg` lkl dbyde ielib zpigaaezxaecn ,oky .
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úðéçáî 'éäé î"äçúáù äøàää éåìéâ ìáà .éðîçð
ìåáâå øåòéùå íåöîö úðéçáá äðéàù ïéîìò ìë ááåñ
øåàéá ç"îô à"÷ìá ù"îë úéìëúå ìåáâ éìá àìà
åðéàù àìà å"ç ìåâéò åîë åòîùîë åðéàù ò"ëåñ ïéðò

.áèéä ù"òå 'åëå úåùáìúä 'éçáá

ì"æøàù åäæå
úðéçá àéä äøèò 'åë ïéðäðå íäéùàøá íäéúåøèòå

é÷î'éçá àåäå úøúåë ïåùìî øúë àø÷ðå ááåñå ó
íéìöàðäì ä"á ñ"à ìéöàîä úøàä øáçîä òöåîî
åîå÷éù íé÷éãöä ìëì æ"äåòá äìâúéå øéàé ãéúòìå
íéãéúò ì"æøàù äæå .('åë íé÷éãö íìåë êîòå) äééçúá
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דרקיע.17. במתיבתא מיפלגי קא א.18.ד"ה יז, ˘ËÈÏ"‡:19.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- (מקיף בראשיהם ענין)ÂÚÂ„"ועטרותיהם
(פנימי)". כו' ˘ËÈÏ"‡20.ונהנין È·¯‰ שכן למעלה, כמו למטה מאיר שהוא לומר אפשר אי למטה, גם מאיר שהאור שלמרות העיר,

"Ú"ÎÂÒשלו גילוי -ÌÏÂÚ·שונה ענין עוד ויש שווה, והתחתון המלך È¯Ó‚Ïהעליון התנשאות מתגלה: כך למע' שהוא כמו האם -
המדינה בני כל דעצמו)".·˘ÂÂ‰על ובהרגש בגילוי אפילו כ"א בעצמותו (לא בעצמו שהיא לכמו כלל דומה אינו אבל ,.21˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(בתחלתו תער"ב א. סט, במדבר (לקו"ת וביטול שתיקה - לי כתר מל' שהוא הענין ולא כאן, נוגע תהלים 22."שזה

ד. ואילך).23.כא, סע"ב (קמט, כט סימן להלן ונתבארה הובאה הקנה, בן נחוניה ר' כא.24.תפלת ס, ‡„ÂÓ"¯25.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ועמך" בתה"מ וג"ע: תחה"מ מחילוקי זה כי כאן יתרו ÌÏÂÎ"הובא תו"א ראה - זוכה העם כל שלא ג"ע משא"כ צדיקים",

שלעיל  שליט"א, הרבי הוסיף - תחלה" בג"ע שיהא עד זו למדריגה להגיע א"א "אך להלן אומר שהוא ולמרות וכו'". לקו"ת ב. עג,
"ועמך אומר -ÌÏÂÎכשהוא ש"כולם רק היא הכוונה ו Â„ÓÚÈצדיקים" כו' והאבות משה אז: ויהיו ופשיטא בתחה"מ, מימיך. שואב עד

-Ï„Â‚."'וכו (בג"ע) שעו"ד לפום וכאו"א דאז, בהגילויים זל"ז שבין החילוק



נה lel` d"k iriax mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ae dbixcnl dbixcnn mvnvzne lylzynd inipt xe`a
dbixcnl m`zda cg` lkl zelbzdaelyxe`d ,`l` -

epi` "xzk" ly siwn xe` `edy ,miznd ziigz ly ielibde
,dxenb zelbzda df didie ,deeya mlekl xi`n `l` mvnvzn

d zbydazednmibiyny ,
xacdy itk ,zednd z`
z` mi`exy di`xd oipra

dzednitk ,xacd ly
cizrl lr xn`py26

'd ceak dlbpe"e`xelk
zii`x ,"eicgi xya

.zedndeøîàL äæå§¤¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì27íéãéúò" : ¦§¨¨£¦¦
eøîàiL íé÷écö©¦¦¤Ÿ§

,"LBã÷ íäéðôìitk - ¦§¥¤¨
"yecw" zrk mixne`y

,`ed jexa yecwd iptlék¦
ék ,úòãå äâOä øãâa BðéàL ,ìcáî úðéça àeä "LBã÷"¨§¦©ª§¨¤¥§¤¤©¨¨¨©©¦
ék ,ïãò-ïâaL úòãå äîëçä úðéçaî äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨¨©©¤§©¥¤¦

áéúk "àönz ïéàî äîëçä"28"ïBéìò øúk" úðéça àeä , ©¨§¨¥©¦¦¨¥§¦§¦©¤¤¤§
LBãwä øäfa "ïéà" àø÷pä29úðéçáa Búøàäå BúòtLäå , ©¦§¨©¦©Ÿ©©¨§©§¨¨§¤¨¨¦§¦©

,éelb,zednd zbyda ebiydl elkeiy -äîLpäLk à÷åc àeä ¦©§¨§¤©§¨¨
æ óeâa Laìúz,äiçzä øçà çöå C,miznd ziigz ixg` - ¦§©¥§©§©©©©§¦¨

`id dnypdyk ,ocr obay ,jk xacd recneila`id oi` ,seb
ziigza `eal cizrl eli`e ,xzkd xe` z` ieliba biydl dleki

recik) seba zyaeln didz dnypdyk ,miznd30drxkdd
o"anxd zrck31onfa seba dnypl `wec didz xkyd zilkzy ,

?xzkd xe` z` ieliba biydl lkez f` `wec ,(miznd ziigz
:owfd epiax jk lr xne`ékïúlçz õeòð"dbixcnd - ¦¨§¦¨¨

,"dlgz"ay xzeia dpeilrd,à÷åc "ïôBñaxtqa aezkk - §¨©§¨
dxivi32zeciqgd yexit itk ,xacd zernyne33"dlgz"dy ,

zepeilrd zebixcnd enk) "hytznd y`x"dn mb dlrnly
"a z`vnp - (zelylzyd ly xzeiaseqzbixcna ,`wec "

dbixcndn elit` dlrnl) zelylzydn dlrnly "xzk"d
z`xwpd "dnkg" `idy ,zelylzyd ly xzeia ddeabd
cxei df okid .(zelylzydd ziy`x `id `idy ,"ziy`x"

dnypdyk `wec okly ,inyb seba - `wec "oteqa" - ?ieliba
zelbzdd f` da dlbzz - diigzd onfa seba zyaeln didz
ocr oba dnypd geka oi`y ielib ,xzkd xe` ly xzeia dlrpd
`edy oeeik ,df xe` iably cala ef `l :`id dpeekde .elawl
,zelylzydn dlrnl
oia lcad mey eiabl oi`
ielibd iabl - .sebl dnyp
lirl xen`ky ocr ob ly
cxeid ielib `ed
miiw - zelylzyda
,sebl dnyp oia lcad

`ed ocr oba dnyplleki
dnypl eli`e ,zelbzdl

sebaoi`leki `ed
xe` iabl ,j` .zelbzdl
dlrnl `edy "xzk"d
oi` ,zelylzydn ixnbl

lcad meysebl dnyp oia
"uerp" my `wec - "oteq" `edy ,`wec seba ,daxc` `l` -

,"xzk"d xe` "ozlgz" (`vnp)älçz äáLçîa äNòî óBñ"å§©£¤§©£¨¨§¦¨
.òãBpk ,"'eëa -daygnseq"e "daygnd zlgz" mpyi ©©
ae ,"daygnddyrn- "dyrnd seq"e "dyrnd zlgz" mpyi

" ixdeseqici lr ,okly ,daygnd zlgza `ed `wec "dyrn
seba zyaelnd dnyp ici lr zeyrpd `wec zeiyrn zeevn
`edy itk ,"xzk"d xe` z` mikiynn `wec df ici lr - inyb
ze`xwp ixd zeevnd zellke ,dwcvd oipr ici lr o`k xne`

dwcv mya34,oky ."xzk"d xe` mikiynn zeevn ici lry ,
ly "dlgz"a opid `wec od - "dyrn seq" ody zeiyrn zeevn
.zenlerd z`ixal "oevx"e "xzk"a dpeekd zilkz - daygn
,oky ."yecw" miwicvl cizrl exn`i recn xaqen mipt lk lr
jynei (l`xyi ipa lk - "miwicv mlek jnre") miwicvl
mdy oeeike ,dbydn dlrnle lcaene yecw `edy xe` dlbzie
mnvr md okl - zelbzda mda didiy xe`d mr envrzi

."yecw"øLôà éà Cà35,Bæ äâøãîì òébäìhelwl - ©¦¤§¨§©¦©§©§¥¨
,zenlerd lk aaeqd xe`d z` zelbzdaïãò-ïâa àäiL ãò©¤§¥§©¥¤

äàlò äîëç úðéça âéOäì ,älçz,dpeilr dnkg -('eë §¦¨§©¦§¦©¨§¨¦¨¨
]l"v xWt`36:,déìéc àøeòL íeôk [ãç ìkitk cg` lk - ¤§¨¨©§¦¨¦¥
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ùã÷ä úøâà
'éçá àåä ùåã÷ éë ùåã÷ íäéðôì åøîàéù íé÷éãö
äìòîì àåä éë úòãå äâùä øãâá åðéàù ìãáåî
äîëçä éë ò"âáù úòãå äîëçä úðéçáî äìòî
ïéà àø÷ðä ïåéìò øúë úðéçá àåä áéúë àöîú ïéàî
à÷åã àåä éåìéâ úðéçáá åúøàäå åúòôùäå ÷"äåæá
õåòð éë 'éçúä øçà çöå êæ óåâá ùáìúú äîùðäùë
'åë äìçú äáùçîá äùòî óåñå à÷åã ïôåñá ïúìçú
ò"âá àäéù ãò åæ äâøãîì òéâäì à"à êà .òãåðë

] ('åë) äàìéò äîëç úðéçá âéùäì äìçúì"ö øùôàìë
úåöé÷äå åäééçî äøåú ìèå äéìéã àøåòéù íåôë [ãç

.ì"ãå 'åë êçéùú àéä
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ה.26. מ, ב.27.ישעי' עה, יב.28.ב"ב כח, ˘ËÈÏ"‡:איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בהעלם הוא הכתר (ג"ע) נמצאת שהחכ' "במקום
˘ËÈÏ"‡:29.'אין'". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ובכ"מ כו'. והחכמה סע"א: קכא, משפטים מצות 30."ראה (דרמ"צ) להצ"צ המצוות ספר

ג. טו, צו לקו"ת גם וראה הגמול.31.ציצית. ז'.32.בשער משנה א' שמו.33.פרק ע' תרס"ו לקמן 34.המשך פל"ז. ח"א ראה
לב. ˘ËÈÏ"‡:35.סימן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מחז"ל מובן אינו הנ"ל ע"פ לתרץ: דבא וי"ל - כאן?! זו  פיסקא ענין מה ·Ó"Î"לכאורה

דהארה" "הארה רק ה"ז אבל ס"ג, לעיל עפמשנ"ת והתירוץ - הצדקה). מצות - (וכולל בג"ע המצות דשכר סכ"ט) לקמן ג"כ (וראה
להשכר  להו ואהני נפק"מ מאי לעיל) כאן (שהזכיר שנים אלפי כמה בג"ע" עתה שהם כו' הצדיקים "נשמות מובן אינו כן - וכו'

ומוסיף כו'. א"א אך הבי': להמשיך מוכרח ולזה - -ÂÚ„(דתחה"מ). שייך ˙Ó"‰Áבי':˙ÒÂ'ענין שזהו - מחייהו תורה שטל ע"י בא
(‰Ê Ï"ÊÁÓÎ) ÈÂÏ˙Â ב כפוםשיהי' ח"ע "בחי' בהשגת גם תלוי ובמילא בתורה", העוסק "כל „ÈÏÈ'סוג ‡¯ÂÚ˘.דוקא בג"ע שזהו "

בי':ÂÚ„ומוסיף תוס' - "È¯Á‡Ïענין וה"ז - ד"תשיחך" השכר - דילי'‰È‡תחה"מ שיעורא דכפום ח"ע (התורה, תשיחך" (דוקא)
Ú"‚·'בבי שמסיים ג"כ יומתק עפ"ז .(ÌÂÈÒ להענין שמסתייע אלא ע"ע! אפילו) רמזו (ולא הביאו שלא אף גו', תכלה לכל הכתוב:

ורק כנ"ל) - כו' אא"פ (כי תכלה" "כל צ"ל שתחלה דבכתוב, הסדר גם עי"ז וממתיק - אבל ‡Ê"Áשקדמו מאד. מצותך לרחבה יבוא
האגרת בי'‡ÔÈבתחלת ענינה שהרי - גו'" תכלה "כל להזכיר דלמטה".‰¯Â·Á˙מקום הצדקה ˘ËÈÏ"‡:36.שע"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



`lelנו e"k iying mei Ð fi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ו חמישי יום
,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êúåöî äáçø åäæå,ekw 'nr cr;'åë äçåðî

:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,ezbixcne exeriymewi f"g`le
l"fgnk - dxez lh i"r - n"dgza37(,"eäiçî äøBz ìè"å§©¨§©¥

dxez lh dxeza wqerd lk" mixne` l"f epinkgy itk -
:`"hily x"enc` w"k ztqed) ,miznd ziigza - "ediign

(y f"kg`leúBöé÷äå""'eë EçéNú àéä38.ïéánì éãå ,- ©£¦¨¦§¦¤§©©¥¦
zea` zkqna xaqend itky39oky ,`ad mler lr aqen df

weqtd zlgzd40,"xtr ipkey eppxe eviwd 'ebe jizn eigi" `id
`xnbd zyxec jk lry "jilh zexe` lh ik" miiqn okn xg`le
lh" lr `id dpeekdyk ,"ediign dxez xe` ,dxeza wqerd lk"
,miznd ziigza didzy dbixcnl ribdl ick ixd ."dxez
gxkdd on ,"oinlr lk aaeq"d xe`d z` ieliba lawl elkeiy
"dpeilr dnkg" biyze ocrÎoba dfÎiptl didz dnypdy
ocr oba dnypd zbydy zexnl ,dzbixcnle dxeriyl m`zda
xaqenk) inipt xe` ,cala "oinlr lk `lnn" zpigaa `id

,"siwn" ly ote`a "xzk"d zpiga mb da xi`n ixd ,la` ,(lirl
zrici" ly ote`a `l` ,zednd zbydae zelbzda `ly
lkez diigzd onfay ,dnypa gek ozep df xac - "ze`ivnd
`aenk) zednd zbydae zelbzda "aaeq"d xe`d z` lawl
zyxt "dxez ihewl"a "riwxc `zaizna ibltin `w" xn`na
ly ote`a ocr oba dnypl xi`n "aaeqd xe`"y ,rixfz
`lnn" zpigaa `id dnypd zbydy ocrÎobay ,ixd ,("siwn"
`idy "dxez"d oipr ly zelbzdd my ,(inipt xe`) "oinlr lk

"irn jeza jzxeze" ,inipt xe`e "oefn" ly oipr41wxta `aenk ,
dxi`ny `l` ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'dmbdx`d

`aend itk ,dnypl mitiwne miyeal ody) zeevnd oiprn
zelbzdd xwir didi miznd ziigza ,cizrle ,(my "`ipz"a

,zeevnd oipr ici lr "oinlr lk aaeq"d xe`nmre iciÎlreoipr
"e "ediign"y - "dxez lh" dxezd`id."jgiyz

,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl
" dlnd yxit lirlyjzevndwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn" z`xwpdj.`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "
" dlnd yxti zrkdagx,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

da yalzdl lkezy
oi` xe`" ly zelbzdd
onfa didzy "seq
epiax oeylae .diigzd

:owfdäáçø" eäæå§¤§¨¨
àéä ,"ãàî Eúåöî¦§¨§§Ÿ¦
àéäL ,ä÷ãvä úåöî¦§©©§¨¨¤¦
,ãàî áçø çèLå éìk§¦§¤©¨¨§Ÿ

úøàä da Laìúäì- §¦§©¥¨¤¨©
,zelbzdeóBñ-ïéà øBà¥

Bîëe) àeä-Ceøä§
:áeúkLy`x heita - ¤¨

:dpyd,("ä÷ãö BLeáì"§§¨¨
,`ed jexa "seq oi` xe`" zlawl yeal `id dwcvy -øLà£¤
ípç ãñça úéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòì øéàély - ¨¦¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦§¤¤¦¨

,`ed jexa yecwd"àzúìc àúeøòúà"azcear ici lr - §¦§¨¨¦§©¨
,dwcve cqg oipra dhnl mc`d."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæ- ©¦§¥¤¤

zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl xkfpke
,oky ."mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr dhnln
llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly ezin`l
izla ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz `idy

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efk zlabenilkcalazlawl

.ef zelbzde df cqgì eäæå,"ãàî" ïBL,"c`n jzevn dagx" - §¤§§Ÿ
.úéìëúå ìeáb éìa àeäLila agx ilk `id dwcvd zevny - ¤§¦§§©§¦

leab ila `idy ziwl`d zelbzdd zlawl zilkze leab
.zilkzeìáà:`id "c`n jzevn dagx" weqtd zlgzd - £¨

éúéàø ¯ äìëz ìëì"§¨¦§¨¨¦¦
àéä ¯ "äìëz" ,"õ÷¥¦§¨¦

lî"Lôpä úBìk" ïBL ¦§§©¤¤
,ïãò-ïâaLjkl ixd - ¤§©¥¤

uw dl yiy ,uw izi`x
,leabeúðéçáa àéäL¤¦¦§¦©

íeöîöå úéìëúå "õ÷"¥§©§¦§¦§
,ìéòì økæpkxe`dy - ©¦§¨§¥

`ed ocrÎoba xi`nd
lk `lnn" zpigan
laben xe` `edy ,"oinlr
iel ihewl"a .mvnevne
iel 'x b"dxdl "wgvi
zyly z` yxtn ,epiax w"k ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi
zepiga zylya mdy ,"mevnv"e "zilkz" ,"uw" ly mipiprd

xe`ddaezk "uw" dlnd recn xiaqn oke ,ocrÎoba xi`nd
"zilkz" ly oiprd `le ,"uw izi`x dlkz lkl" ,weqta yexita

."mevnv"e"äìëz ìëì"e,ytpd zelke mirebrbd ibeq lkl - §¨¦§¨
ocrÎobay mirebrbde ytpd zelk zece` o`k xaecny oeeik

" xne` `ed ,`eti` ,recn - `weclkl- ?"dlkzéôì àeä§¦
äfî äìòîì äæ ïãò-ïb úBâøãîe úBìòî änëå änk LiL¤¥©¨§©¨©£©§§©¥¤¤§©§¨¦¤
ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL Bîk ,úBìònä íeø ãò©©©£§¤¨§¦¥©©¥¨£¦©
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נז lel` f"k iyiy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ז שישי יום
אגרת יח  ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë çé,252 'nr cr.à"÷ìá

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî Leøôa42íéîëç éãéîìz" : §¥©£©©¥¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦
,"'eë äçeðî íäì ïéà,"`ad mlera `le dfd mlera `l - ¥¨¤§¨

dpeekdy ,l"fix`d yxtn
,`idãéîz íéìBòL¤¦¨¦

äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨
ïéàL äøBzä úâOäa§©¨©©¨¤¥

,'eë óBñ dìmdl oi`e - ¨
dbixcna cenrl dgepn

,dbixcnl dbixcnn cinz miler md `l` ,zg`øçà ãò©©©

íäì äéäiL äiçzä,f` -:'eë äçeðîonf ixg` enk - ©§¦¨¤¦§¤¨¤§¨
zay eleky mei" `xwpd diigzddgepne"43f` dlbzi ,oky ,

"seqÎoi`" zenvr"n xe`
mey ea oi`y ,"`edÎjexa
,zebixcn ly zewlgzd
mey f` jiiy `ly ixd
,dbixcnl dbixcnn dilr
dgepn ly oipr df `l`

."`edÎjexa seqÎoi` zenvr"n bpere

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear ly

dwcvle llka lreta dcearl ef 'ycew zxb`'a xaecn ezece` oiprd

dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta

ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy

diptly zxb`d ixg`2.

'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

dad` ly ipy beq .zewl`n beprze d`pd meyn da yi ef dad` ,xnelk

lr ribdl mc`d geka yi dil` ,zewl`l dweyze oe`nv ly dad` -

.ezeppeazde ezcear ici

`id dn `linae ,(fi oniq) zncewd zxb`l efd ycewd zxb` zekiiy

zeidl leki - cgeina dwcvd oipr iable llka lreta dceara dtiqen

ly zilrpd dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a ixd :`idy

zrya ,dyerd mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray ,dwcvd zcear

elbzi ocr oba ,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn mb ,dyrn

onfa) `ad mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala "zexit"d

,zelbzdd oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd

`edy zednd zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy

ocr oba wx didi df ixd - devnay zewl`d ly zednd z` oian

devnd z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae

zenvr" mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") dfÎiciÎlr xagzn `edy)

daeyza zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,"`edÎjexa seqÎoi`

dfd mlera miaeh miyrnelkn"`ad mler iig3daeyz ziiyr mvry ,

nd ly miyrnd ,daeyzd zncwd iciÎlry) miaeh miyrne- md zeev

mixi`ne miaeh4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkzebixcnde zepigad

.`ad mler ly

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprzaok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad` ,"

dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn

weac zeidl dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy ,dipyd

sqek ,"dlkz" miiw my ,ocrÎobay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a

weqtd z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze6

,jk ,(leabe uw yi ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly

ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l` ;mlrdzelbzdzelbzddn mb - eytpa jkn

ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy

.miznd ziigza `ealÎcizrl ly

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga xaecn ixd - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra

zbixcn - "oinipa"e ,miwicv zbixcn df "sqei"y "oinipa zgzn`a" sqei

zcn" ixd `id "ipepiad zcn"e) mipepialk("mc`8`ed "sqkd riab"e ,

"ztqkp seqkp" oeyln "sqk") "mibeprza dad`" zbixcn9jiiyd (

ly ote`a `l` ,(mipepial) oinipal mb minrtl cxei df ixd ,sqeil

c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei epi` envr `edy ,"oinhd"
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ברכות.42. תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' ˘ËÈÏ"‡:2.לעם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו "כי

."(110 ע' תש"ה (סה"ש מי"ז.3.הענינים פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, לקו"ת 7.תהלים
ב'. אות המסעות ענין לבאר ד"ה י"ד.8.מסעי ר"פ ח"א ל.9.לעיל לא, ויצא



`lelנח f"k iyiy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miwicv egny" ly dceard lr mby ,"`ipz"d xtq ly oey`xd ewlga

"'da10elv` didi dfy zeidl leki ,oky .zelczyd zeidl dkixv ,

dad`" ly dad`d mby ,jk .wicv znyp ly "xeair" ly ote`a

leki - diigzd onf lye `ad mler ly zelbzdd oirn `idy "mibeprza

icedia didzy zeidl

ote` ici lr ef oirn zelbzd

,zeevnd meiwa zenily ly

zeiga zeevn miiwn `edy

.'d zad` ly

:áéúkaezk -11:äî" §¦©
äáäà ,zîòp äîe úéôï¦©¨©§§©£¨

"íéâeðòza12.ziti dn - ©©£¦
jz` xagzdl znrp dne
dad`" iciÎlr
dad` ici lr ,"mibeprza
d`pd meyn da yiy
ly zewiaca beprze
ote`a `ly ,dad`d

ade`dyytgnz`
zeidl dvexe ad`pd
xak `edy `l` ,ea weac
el yie ad`pa weac
zewiacdn beprz

.dad`dneéðéî 'á äpä¦¥¦¥
ibeqe -,ïä úBáäà- ©£¥

zebixcn opyi dad`a
:miillk mibeq ipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn¯ 'àä̈

,àìôð âðò 'ä ìò âpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà"©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥©Ÿ¤¦§¨
ék dîòèa ,dúBìëe Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤§¨§¨£¨¦

,àéìôäì ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBèzenirp `l - §¨¦§¦£¥©§©§¦
,"`lt" ly ote`a `l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre

,dbydn dlrnlyL ,Lnî àaä íìBò ïéòî`ad mlera - ¥¥¨©¨©¨¤
Îe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd,'eë ïéðäp- ¤¡¦

,zewl`n mibprzneäæ ìòåbeprza dad`d ote` lr - §©¤
,zewl`n dgnye:áéúkaezk -53:;"'äa íé÷écö eçîN"- §¦¦§©¦¦©

,zewl`a dgnye beprzd ote` epyi miwicvayíãà ìk àìå§Ÿ¨¨¨
àðäk" úðéça àéä Bæå ,äæì äëBæ`id mzceary mipdk - ¤¨¤§¦§¦©©£¨

zpigaaLBãwä øäfaL "àaìc àúeòøa13,dceard - ¦§¨§¦¨¤©Ÿ©©¨
sqek ly `evxe xiya `ly ,"i`yg" ly ote`a dzid mipdka
i`yg ly ote`d ,miield lv` did dfy itk oeilke dweyze

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"ezeinipt,aldäæ ìòå§©¤
øîàð14'Bâå äðzî úãBáò" :zpigay - mkzpdk z` oz` - ¤¡©£©©¨¨§

,dlrnln dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd
"'Bâå áøwä øfäå15.jtid eiabl df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§

,dfl jiiy `ed oi` ,oky .miigdéãé-ìò dâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨©§¥
,"äàøéa zòâé" :äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨¨©§¨§¦§¨

,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å,"d`xi"l ribdl -Bîk §§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨§
'äîëç úéLàø'a áeúkL16:äàøéa áéúëe ,"d`xi" iabl - ¤¨§¥¦¨§¨§¦§¦§¨

aezk17:äpL÷áz íà"¦§©§¤¨
,"'Bâå óñkë- ©¨¤§

f` dpytgz mipenhnke
,'"d z`xi oiazãnìî§©¥

äëéøvL,"d`xi"d - ¤§¦¨
äîeöòå äaø äòéâé§¦¨©¨©£¨
.úBøöBà øçà Ntçîk¦§©¥©©¨
wlga a"n wxta xkfpk -
xtq ly oey`xd
in enky ,"`ipz"d
i`ceay xve` ytgny
oi` f`y ,rwxwa oenh
zceara siirzn `ed
ze`ceea ercia ,dxitgd
iwnrna `vnp xve`dy
icedi lr jk - dnc`d
ribiy cr ,xetgl ,ytgl
miny z`xi ly xve`l
zpia"a i`cea `vnpy
,mxa .icedi lk ly "ald
qgia `ed xen`d lk
,"d`xi" ly oiprl
"d`lir d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd iabl elit`y
,oky .dil` ribdl lczydle rbiizdl jiiy ok mb ,(dpeilr)

.dil` ribi i`ceea `ed dribi ici lrBæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨
éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà]©£¨©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦

,dì ïeëéå ïéëiLd`a `id ,j` -òbéúpL øçà ÷øå Cà ¤¨¦¦©¥¨©§©©©¤¦§©©
,"úeîîBøä úàøé"a`edy ,"d`xi"ay dpeilrd dbixcna - §¦§©¨§

,`ed jexa yecwd ly ezennex iptn `xiå- y ixg` -òébä §¦¦©
äpnî âéOäì ìëeiM äî úéìëúì,zennexd z`xin -éôì §©§¦©¤©§©¦¦¤¨§¦

BúîLð úðéçaribdl leki eznyp yxeyl m`zda cg`y - §¦©¦§¨
m` ,ixd ,xzei dpeilr dbixcnl - ipye ,d`xia ef dbixcnl

ay xzeia dpeilrd dbixcnl ribd xak `edegek- ribdléæà£©
ì ,äìòîlî "íéâeðòza äáäà"ä äàa àìénîïkL ¦¥¨¨¨¨©£¨©©£¦¦§©§¨¦§Ÿ

,"'eë øfçì Léà ìL Bkøc" ék ,äàøiä íò ãçéúäìe- §¦§©¥¦©¦§¨¦©§¤¦§©¥
dy` lr18.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîkwlg "`ipz"a - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

"n wxt ,oey`xz`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`" z`xwp dad`y ,b
"'d z`xi dy`"19ly ekxc" :df l"f epizeax xn`n zpeek -

`id ef dad` zpiga jxcy ,`id dceara "dy` lr xfgl yi`
."d`xi" dpyiy okid ribdle xfgl
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àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
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יב.10. צז, ז.11.תהלים ז, השירים ˘ËÈÏ"‡:12.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בסה"מ (בקיצור באריכות א ח, תולדות תו"א - רבים "ל'
לאדה"ז)". ב.13.תקס"ח קעז, זח"ג ז.14.ראה יח, מקומו.16.שם.15.קרח ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, משלי 19.קידושין

א. לא,



נט lel` g"k ycew zay mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח קודש שבת יום
,252 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
oevx jtid mdy mipiprn
xacd rx ixd ,oeilrd
Îqg jk didiy c`na
dad`a ,xnelk .melye
aexw zeidl dvex `edy
,`ed jexa yecwdl
`ly ,d`xi mb dlelk
melyeÎqg wegx zeidl
iel ihewl"a .zewl`n
iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi
eia` ,od`qxe`ipy wgvi
z` xiaqn ,epiax w"k ly
,"de`zn" zepeyld
"dvitg" ,"zade`"
zebixcna "dwacl"e

- "de`zn" :zenlerd zrax`a ody itk dnypd ly zepey
.'eke ,dxivia - "zade`" ,diyraúøzñeî àéä Bæ äáäàå§©£¨¦§¤¤

,ìàøNé ììk áìa,l`xyin cg` lk ly -,íéòLøa elôà §¥§©¦§¨¥£¦¨§¨¦
ly oey`xd wlga h"ie g"i wxta hexhexta xaqeny itk -

,miryxa mb dpyi ef zxzeqn dad`y ,"`ipz"d xtqäpnîe- ¦¤¨
,zxzeqnd dad`dníäì äàa,miryxl -.äèøçädhxgd - ¨¨¨¤©£¨¨

:l"f epinkg xn`nk) dxiar ziiyr ixg` miryxa dpyiy
m` ,`l` .ef zxzeqn dad`n d`a - ("dhxg mi`ln miryx"
,recn - `ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy ,xacd jk

:oldl owfd epax jk lr xne` ?miryx md ,`eti`éðtî Cà©¦§¥
ätìwä éøä ¯ óeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©£¥©§¦¨

ì äìBëéíãàì àéèçnä úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL20.- §¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©§©©£¦¨¨¨
lry yegi `ly ,ef dad` lr dxizqne dqkn "zehy gex"d

,`ed jexa yecwdn wzipe wgxzn `ed `hgd ici,ïk ìòå- §©¥
,okleìò øabúäìe ÷fçúäì ,àéä BðB÷ì íãàä úãBáò£©¨¨¨§¦§¦§©¥§¦§©¥©

.ìk ìkî ìka ätìwä,mipiprd lka -älçzî ,eðéäc ©§¦¨©Ÿ¦ŸŸ§©§¦§¦¨

dLøâì,dtilwd z` yxbl xac ziy`x -,éøîâì óebäî- §¨§¨¥©§©§¥
,sebd ixa` lr dhily mey dl didz `lyäáLçnî`ly - ¦©£¨¨

mipipr mey aeygi,dtilw ly oipr dfy ,'d oevx jtid mdy
øeac,'d oevx jtid mdy mixeaic mey xaci `ly -äNòîe ¦©£¤

mey dyri `ly -
oevx jtid mdy miyrn

,'dLmipipr dyly - ¤
md dl`ìå çîaïBL §Ÿ©§¨

,íéøáà ç"îøegendy - §¨¥¨¦
`l oeyld ,aeygi `l
eyri `l mixa`de xacz
.dtilw ly mipipr mey
ïk-íb ìëeé Ck-øçàå§©©¨©©¥
øéqà øbñnî àéöBäì§¦¦©§¥¨¦

,ãé ÷æça`ly ixg` - §Ÿ¤¨
yalzdl dtilwl dyxi
mipipra xnyidl ,eteba
`ly ,"rxn xeq" ly
`le xacl `le aeygl
dtilw ly mipipr zeyrl

x jtid mdy mipipr)oev
z` zelbl mb lkei ,('d
,"zxzeqnd dad`"d
mipipra ielba `hazzy

ly"aeh dyr"gendy ,
xac ,'d zelcba aeygi
ielba yegl eze` `iaiy
ef dad`ae ,'dl dad`

,dyrnae xeaica zeevn miiwle dxez cenllúBéäì ,eðéäc§©§¦§
úéìâð úøzñîä äáäàä úBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç̈¨§©¦¦©¦¦¦§¨©£¨©§ª¤¤¦§¥

,eðéäc .óebaL Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa,xnelk - §¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤¤©§©§
,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòäixd xfer lkyd ,oky - ¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©

xacd `ian - zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl
,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdlïðBaúéå áBLçé ìëOäL¤©¥¤©£§¦§¥

éà ,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîzéiç àeäL C ¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥¥¤©¥
ììëa íéiçä,mlera -,èøôa BúîLð éiçå`id dnypd - ©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨

,dnypd ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixdïk ìòå§©¥
,okle -óñk ,åéìà áBø÷å Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨§¨¥¨Ÿ¤

óñBkä ïák ,éòáèwwezynd -,åéáà ìöà ãéîz úBéäì ¦§¦§¥©¥¦§¨¦¥¤¨¦
.døB÷îì dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëeitk - §¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨¦§¨

rahy ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy
,dyxyl dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`däî ìëå§¨©

äæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiMzewwezyd -ef,äëk ¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤¨¨
÷ñòì åéøáà ìëáe åéôa íb äæ óñk èMtúéå øabúé¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤©§¦§¨¥¨¨©£Ÿ
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ùã÷ä úøâà
úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
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א.20. ג, סוטה



`lelס g"k ycew zay mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íäa ä÷áãì ,úBöîe äøBúa,oci lr -àúéøBàc ,Lnî 'äa §¨¦§§¨§¨¨¤©©¨§©§¨
àLã÷åéøa-ãç àlk àeä-C21.`ed jexa yecwde dxez ,ik - §ª§¨§¦ª¨©

x`yae eitae egena ef dad` rityz okle ,cg` xac md
.ef dad`a zeevn miiwle dxez cenll ,mixa`äæ óñk ìòå§©Ÿ¤¤

,ef dad` lr -éelâaL¤§¦
:áéúk áøaezk -22: ©§¦

,"'Bâå éLôð äàîö"- ¨§¨©§¦§
,miwl`làîvä íãàk§¨¨©¨¥

âeðòz Bì ïéàå íéîì§©¦§¥©£
.ììk ïéãò`edyk - £©¦§¨

el yi ,epe`nv z` deexn
,`nv ezeida ,j` ;beprz
`l` ,beprz mey el oi`
ef dad` jk - wfg oe`nv
oe`nv ly oipr `id
yiy dad` `l ,zewl`l
zbyd ick jez beprz da
itk ,zewl`a zewiac
dbixcna xacdy

oe`nva xaecn o`k `l` ,"mibeprza dad`" ly dpey`xd
.zewl`líâå23eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæ óñk ìò §©©Ÿ¤¤§©£¨©§¤¤¨¨
íéøézòîmilltzn ep` -dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì ©§¦¦©¦§§¤§¥§¦¨
,øbñnîmc`d lry oipr dppi` ef dad`y zexnl ,xnelk - ¦©§¥

dpyi ef dad` mvr oky ,dlrnln dze` el ewipriy zekfl
ezceara ixd ielz ef dad` ielibe ,l`xyin cg` lka
yecwd l` milltzn ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae
l` mlrddn dze` `ivedle dzelbzdl xefriy `ed jexa

,ielibddúøö ñðkz àìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥¨¨¨
dúéáacbp ody de`ze zxg` dad` mey ala xexyz `ly - §¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`dàéäL`id "dxv"d -úåàz ¤¦©£©
,äfä íìBò,'d zad`l cebip `id de`zdy -äéäzL ÷ø ¨©¤©¤¦§¤

àéä,cala -úéaä úø÷òdcigid dhilyd ,ziad zlra - ¦£¤¤©©¦
,ald lyøeac äáLçnî äöeçä dLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨©¨¦©£¨¨¦

ì ìëeé àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîeéøîâì dçlL ©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ©§©§¨§©§¥
,Balî`id ef dad` ,oky ,ala de`z mey el didz `ly - ¦¦

mda ,"mipepia"a ixd
ly de`zd ala zniiw
`l` ,zindad ytpd
dlrzy ozep `l `edy
dyrne xeaic daygna
dlrnl xaqedy itk)
oey`xd wlga a"i wxta

,("`ipz"d xtq ly-ìò©
àéä äéäz íéðt-ìk̈¨¦¦§¤¦
úeìb úðéçáa úøzñîª§¤¤¦§¦©¨
úéaä úø÷òì úeãáòå§©§©£¤¤©©¦

,dzøábdad`d `id - §¦§¨
mewnay ,zewl`l
didz zewl`l dad`dy

"zxzeqn dad`"
zxzeqn zindad ytpd ly de`zd didz - zelb zpigaae

,zelb zpigaaeda LnzLäì,de`za -íéçøëä íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦¤§¥¦
,äiúLe äìéëàk ,ãáì dìziwl`d ytpdy icky - ¨§©©£¦¨§¦¨

mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze seba miiwzz
mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie lk`i
dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval ,miinyb

,'d zceare:áéúëãkaezky enk -24:éëøc ìëa"E §¦§¦§¨§¨¤
:"eäòcmikxcd lka -jly(l` xeyw didze) z` rcz ¨¥

mikxcd ,"jikxc" zece` ,xaecn ,xnelk ,`ed jexa yecwd
,"edrc" dfa didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde
ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly oevxa25.

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

ùã÷ä úøâà
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì
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א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי ו.24.שזה ג, Î"˜משלי ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בארוכה סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי יפית Â˙Î‰Ï·"עצ"ע מה
ובאופן והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל באגה"ק „‰ÏÙ‡‰גו'?! כמבואר היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו ' (מה
ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc xifp(iyiy meil)

xifpìLòaøà Le'Lîç.df yxetna miyigkn micrd oi`y s`e ¨Ÿ©§©¨¥
zg` zeiexifpd z` micrd epny oeiky ax eprinyd ,df z`
envr lr xifpd laiwy oey`xd crd xn` eli`k df ixd ,zg`l
xn` eli`k ipyd crde ,ynge rax` yely `le mizye zg`

`vnpe ,mizye zg` `le ynge rax` yely envr lr laiwy
lld zia micen okle ,exiag ixac z` yigkn micrdn cg` lky
zeiexifpd izy lr mb dygkd yi ixdy ,dlha ozecry

.zepey`xd
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המשך ביאור למסכת נזיר ליום שישי עמוד ב

lel` g"k ycew zay mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íäa ä÷áãì ,úBöîe äøBúa,oci lr -àúéøBàc ,Lnî 'äa §¨¦§§¨§¨¨¤©©¨§©§¨
àLã÷åéøa-ãç àlk àeä-C21.`ed jexa yecwde dxez ,ik - §ª§¨§¦ª¨©

x`yae eitae egena ef dad` rityz okle ,cg` xac md
.ef dad`a zeevn miiwle dxez cenll ,mixa`äæ óñk ìòå§©Ÿ¤¤

,ef dad` lr -éelâaL¤§¦
:áéúk áøaezk -22: ©§¦

,"'Bâå éLôð äàîö"- ¨§¨©§¦§
,miwl`làîvä íãàk§¨¨©¨¥

âeðòz Bì ïéàå íéîì§©¦§¥©£
.ììk ïéãò`edyk - £©¦§¨

el yi ,epe`nv z` deexn
,`nv ezeida ,j` ;beprz
`l` ,beprz mey el oi`
ef dad` jk - wfg oe`nv
oe`nv ly oipr `id
yiy dad` `l ,zewl`l
zbyd ick jez beprz da
itk ,zewl`a zewiac
dbixcna xacdy

oe`nva xaecn o`k `l` ,"mibeprza dad`" ly dpey`xd
.zewl`líâå23eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæ óñk ìò §©©Ÿ¤¤§©£¨©§¤¤¨¨
íéøézòîmilltzn ep` -dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì ©§¦¦©¦§§¤§¥§¦¨
,øbñnîmc`d lry oipr dppi` ef dad`y zexnl ,xnelk - ¦©§¥

dpyi ef dad` mvr oky ,dlrnln dze` el ewipriy zekfl
ezceara ixd ielz ef dad` ielibe ,l`xyin cg` lka
yecwd l` milltzn ef dad` lr mb z`f lka - ezeppeazdae
l` mlrddn dze` `ivedle dzelbzdl xefriy `ed jexa

,ielibddúøö ñðkz àìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥¨¨¨
dúéáacbp ody de`ze zxg` dad` mey ala xexyz `ly - §¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`dàéäL`id "dxv"d -úåàz ¤¦©£©
,äfä íìBò,'d zad`l cebip `id de`zdy -äéäzL ÷ø ¨©¤©¤¦§¤

àéä,cala -úéaä úø÷òdcigid dhilyd ,ziad zlra - ¦£¤¤©©¦
,ald lyøeac äáLçnî äöeçä dLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨©¨¦©£¨¨¦

ì ìëeé àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîeéøîâì dçlL ©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ©§©§¨§©§¥
,Balî`id ef dad` ,oky ,ala de`z mey el didz `ly - ¦¦

mda ,"mipepia"a ixd
ly de`zd ala zniiw
`l` ,zindad ytpd
dlrzy ozep `l `edy
dyrne xeaic daygna
dlrnl xaqedy itk)
oey`xd wlga a"i wxta

,("`ipz"d xtq ly-ìò©
àéä äéäz íéðt-ìk̈¨¦¦§¤¦
úeìb úðéçáa úøzñîª§¤¤¦§¦©¨
úéaä úø÷òì úeãáòå§©§©£¤¤©©¦

,dzøábdad`d `id - §¦§¨
mewnay ,zewl`l
didz zewl`l dad`dy

"zxzeqn dad`"
zxzeqn zindad ytpd ly de`zd didz - zelb zpigaae

,zelb zpigaaeda LnzLäì,de`za -íéçøëä íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦¤§¥¦
,äiúLe äìéëàk ,ãáì dìziwl`d ytpdy icky - ¨§©©£¦¨§¦¨

mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze seba miiwzz
mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie lk`i
dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval ,miinyb

,'d zceare:áéúëãkaezky enk -24:éëøc ìëa"E §¦§¦§¨§¨¤
:"eäòcmikxcd lka -jly(l` xeyw didze) z` rcz ¨¥

mikxcd ,"jikxc" zece` ,xaecn ,xnelk ,`ed jexa yecwd
,"edrc" dfa didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde
ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly oevxa25.
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א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי ו.24.שזה ג, Î"˜משלי ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בארוכה סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי יפית Â˙Î‰Ï·"עצ"ע מה
ובאופן והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל באגה"ק „‰ÏÙ‡‰גו'?! כמבואר היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו ' (מה
ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן



סי היום יום . . . 

ה'תש"גכב אלוליום רביעי

חומש: נצבים וילך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז. סד־סו.

תניא: וזהו שארז"ל . . . מנוחה כו'.

ניט  הצפרנים,  את  להסיר  צריכים  להוכחה  תחלה  כי  דורשת,  החסידות  תורת 
שטעכען זיך, כי בטופרהא אחידן, יעדער שטָאך איז  קליפה וסטרא אחרא, ואחר 
נטילת הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח, המשכת המוחין 

למדות.

י  ּכִ ִלְדֹקר,  לֹא  ְרַנִים,  ּפָ ַהּצִ ֶאת  ְלָהִסיר  ְצִריִכים  ְלהֹוָכָחה  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ת,  ּדֹוֶרׁשֶ ַהֲחִסידּות  ּתֹוַרת 
ְנִטיַלת  ְוַאַחר  ַאֲחָרא';  ְו'ִסְטָרא  ה'  'ְקִלּפָ ִהיא  ִקיָרה  ּדְ ל  ּכָ ֶנֱאָחזֹות[,  ְרַנִים  ִצּפָ ]=ּבַ ֲאִחיָדן"  טּוְפָרָהא  "ּבְ
ַכת  ַהְמׁשָ ֲחִסידּות[,  ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ]ּדִ בדא"ח  ִעְנָיָנּה  ְמֹבָאר  ּכַ ָיַדִים,  ְנִטיַלת  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ְרַנִים  ּפָ ַהּצִ

ַהּמִֹחין ְלִמּדֹות.

ה'תש"גכג אלוליום חמישי

חומש: נצבים וילך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב. סז־סט.

תניא: יח. כתיב . . . 252 בלק"א.

ל ֲחָכִמים  ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ָנה – ַהּסּוְגָיא ּבְ ֶבן ח־יא ׁשָ ָלְמדֹו – ְוהּוא ָאז ּכְ ֵקן, ּבְ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ נֹו ׁשֶ ה, ּבְ ר' ֹמשֶׁ
ֵני  ׁשְ ֶזה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמּדֹוַתי",  נּו  ם "ׁשְ ן יֹוָחאי[ ׁשָ ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  "י ]=ַרּבִ ּבִ ַרׁשְ ַמֲאַמר  ּבְ ק  ּפֵ ִנְסּתַ ין )סז א(  ִגּטִ ּבְ
ִנּגּון,  ּבְ  – ְוָאַמר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ִנְכַנס  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְפׁשּוטֹו.  ּכִ ִמּדֹוַתי  אֹו  "י(  )ַרׁשִ ּתֹוָרִתי  דּו  ִלּמְ ים:  רּוׁשִ ּפֵ
ֱאֶמת ֶחֶסד ְוטֹוב,  ּה ֵהם ּבֶ ּבָ ין ׁשֶ ּה ִמּדֹות טֹובֹות, ֲאִפּלּו ָהֳעָנׁשִ ּלָ ּכֻ ָנה ָלנּו  ּתְ ּנִ ּקֶֹדׁש: ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ַדְרּכֹו  ּכְ
ִלי  ּבְ ִמּדֹות טֹובֹות  ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  לּוי[:  ּתָ ֶזה  ּבָ ]=ֶזה  ְלָיא  ּתַ ָהא  ּבְ ְוָהא  ֵהם,  ֶאָחד  ים  רּוׁשִ ַהּפֵ ֵני  ּוׁשְ
ִגיל ח־ ְהיֹותֹו ּבְ ַמח ֶצֶדק" ּבִ ם ְלַה"ּצֶ "ל ָקָרה ּגַ ָכל ַהּנַ ִלי ִמּדֹות טֹובֹות. ּכְ ר ְלתֹוָרה ּבְ ּתֹוָרה, ְוִאי ֶאְפׁשָ

ָנה. יא ׁשָ

ה'תש"גכד אלוליום שישי

חומש: נצבים וילך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח. ע־עב.

תניא: והשנית היא . . . .דעהו.א

ַאמָאל איז יעדער ווָארט ווָאס מ'הָאט געהערט געווען א תורה, און יעדער זאך ווָאס 
מ'הָאט געזעהן - א הוראה אין עבודה און הדרכה.

ֲעבֹוָדה ְוַהְדָרָכה. ָראּו – הֹוָרָאה ּבָ ָבר ׁשֶ ְמעּו ָהְיָתה ּתֹוָרה, ְוָכל ּדָ ָ ּשׁ ל ִאְמָרה ׁשֶ ָעָבר, ּכָ ּבֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . סב

ה'תש"גכה אלולשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ֲאִמיַרת ּכָ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר.  ַאׁשְ ִמים - ּבְ ָאר ַהּיָ ׁשְ ְסִליחֹות - ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ּוְבָסמּוְך ָלּה. ֲאָבל ּבִ
י ְלָפֶניָך גו'. ִבים - ְרֵאה ָנַתּתִ ת ִנּצָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ִביִעי – ׁשַ ֵלְך ִנְפָרדֹות, ַמְתִחיִלין ְלַמְפִטיר ְוֵכן ִלׁשְ ִבים ַוּיֵ ר ִנּצָ ֲאׁשֶ ּכַ

חומש: נצבים וילך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד. עג־עה.

תניא: יט. עוטה . . . ־254־ דאצילות.

ְוַרּבֹו  מֹורֹו  ם  ׁשֵ ּבְ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  י  ְוַרּבִ ִמּמֹוִרי  י  ַמְעּתִ ׁשָ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ְהיֹוִתי  ּבִ ר:  ִסּפֵ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
דֹוׁש־ ַהּקָ ָנה,  ָ ַהּשׁ י  ְלָחְדׁשֵ ָהִראׁשֹון  ַהֹחֶדׁש  הּוא  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ַהֹחֶדׁש  ָמתֹו־ֵעֶדן:  ִנׁשְ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזה  ּוְבֹכַח  ֱאלּול,  ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ הּוא  ׁשֶ ְמָבְרִכים  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָבְרכֹו  ַעְצמֹו  ּבְ רּוְך־הּוא  ּבָ
ָנה  ָ "ַהּיֹום" ָקִאי ַעל רֹאׁש ַהּשׁ ִבים ַהּיֹום", ּדְ ם ִנּצָ ִתיב "ַאּתֶ ָנה. ּכְ ׁשָ ָעִמים ּבְ ים י"א ּפְ ְמָבְרִכים ֶאת ֶהֳחָדׁשִ
 – ִבים  ִנּצָ ם  ְו"ַאּתֶ א",  ַרּבָ יָנא  ּדִ יֹום  "ַוֲהָוה  ם  ְוִתְרּגֵ ּגֹו'"  ַהּיֹום  "ַוְיִהי  תּוב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ין,  ַהּדִ יֹום  הּוא  ׁשֶ
ֹחֶדׁש  ּדְ ָהַאֲחרֹון  ת  ּבָ ׁשַ הּוא  ׁשֶ ָנה,  ָ ַהּשׁ רֹאׁש  ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ת  ּבָ ּוְבׁשַ ין.  ּדִ ּבַ ּזֹוִכים  ׁשֶ ְוַהְינּו  ְועֹוְמִדים",  ִמים  ַקּיָ
ת ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש  ּבָ ׁשַ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרָכתֹו ׁשֶ ֶזהּו ּבִ ִבים", ּדְ ם ִנּצָ ת "ַאּתֶ ָרׁשַ ֱאלּול, קֹוְרִאין ָאז ּפָ

ָנה. ָ ל ַהּשׁ ָרֵאל ַעל ּכָ רֹב טֹוב ְלָכל ִיׂשְ יַע ּבְ ּבִ ׂשְ ע ְוַהּמַ ּבָ ׂשֻ הּוא ַהּמְ ִביִעי, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ָקׁשּור  ָהעֹוָלם,  ַאְרִצּיּות  ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָאֶרץ".  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



סג היום יום . . . 

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, 
פאר יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני ְצָדָקה  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ טֹוב  ָדָבר  ל  ּכָ ֲעבּור  חֹוב.  ַעל  ּבַ ַאר  ִנׁשְ לֹא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ עֹוׂשֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ראש השנה דשנת ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מר אברהם שי' קריניצי ראש העירי' רמת גן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכ' על ידי מר יואל שי' פרנקל, שגם הביא ספריו בכוח המעשה וכן מיט די 

צען פינגער. ובודאי גם להבא ישלח להספרי' כאן אם יפרסם עוד פרסומים. ות"ח מראש.

בידוע שיהודי מחפש ומוצא בכל ענין רמז וקישור. והנה מה שקרא לספרו "בכוח המעשה" 

גם כן תשובה לכמה שיטות  הרי זה בטח מושפע ושאול מדברי חז"ל שהמעשה עיקר. דברים שהם 

החכם  מאמר  פי  על  ובפרט  בעי,  ליבא  רחמנא  הסיסמא  פי  על  ישראל  עם  קיום  להיות  יוכל  לפיהן 

ראי'  בעיקר במעשה, שרק אז  צריך להתבטא  דבר  כל  כן הוא, אלא  ולא  שהלב הוא מלך האברים. 

וסימן שהדבר נוגע בפנימיות. ואופייני הוא וכל ספר קהלת לכאורה שקלא וטריא פילוסופית שענינה, 

בהשקפה ראשונה, שלילת עולם המעשה והעשי', אף על פי כן המסקנא והחתימה היא - את אלקים 

ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם.

שההשגחה  לזה  בנוגע  וכמה  כמה  אחת  על  ואחד,  אחד  לכל  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 

העליונה העמידתו לראש עיר בישראל ובמשך עשיריות בשנים, הרי בודאי שעליו הזכות וגם החובה 

עיר בישראל ראוי' לשמה. זאת אומרת שלא רק נמצאת  ובפועל, שתהי'  לנצל כל השפעתו, במעשה 

בשטח גיאוגרפי מסויים, אלא שכל מהותה ומציאותה הוא ישראל, שענין ישראל הוא כמאמר הזהר 

ישראל ואורייתא וקוב"ה כולי חד.

ומענין לענין באותו ענין, כאן עלי החובה הנעימה להביע תודתי בהגיע הידיעה אשר נתמנה 

הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות ובר אבהן וכו' הרב אקסלרוד שי' לממלא מקום אביו ע"ה במחנם, 

ואשר כ' הכריע והחליט בזה. ובודאי ימלא הנ"ל תפקידו באמונה, תפקיד רב מורה הוראה בישראל, 

מתאים לתורת ישראל נתונה מאלקי ישראל.

לו  ולכל אשר  לו  ולברכה, אביע  ישראל לטובה  כל  ועל  עלינו  ולקראת השנה החדשה הבאה 

איחולי לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.
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ה'תשע"ה  אלול כ"ב ראשון יום שתות? עד מחיר לשנות מותר האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úBçt äéðBää äúéä̈§¨©¨¨¨
ìkä Cøc úeúMî úBçt ìkL ;íeìk øéæçäì áiç Bðéà ...äfî¦¤¥©¨§©£¦§¤¨¨¦§¤¤©Ÿ

.Ba ìçîì¦§Ÿ
כ)הרא"ש סי' פ"ד להחזיר (ב"מ צריך שלא זה האם מסתפק

משום  הוא מהמחיר] שישית [בשיעור משתות פחות אונאה
עד  למחול העולם דרך ולכן המקח בדמי לדייק אפשר שאי
דמי  את להחזיר צריך אינו שבדיעבד אף כן, ואם שתות,
משתות, בפחות גם הוא תונו' 'אל איסור לכתחילה האונאה,
מוכן  המוכר שפעמים וממכר מקח דרך היא כך שמא או
ופעמים  לכסף) זקוק הוא (כי שתות עד בהוזלה למוכרו
מאוד  מעוניין הוא (כי שתות עד במחיר להוסיף מוכן הקונה
שם  עליו "אין למטה או למעלה שתות עד ולכן במקח)

לכתחילה. כך לעשות ומותר כלל" אונאה
'לא  לספק יכנס שלא לעצמו יחמיר שמים "ירא ולהלכה:

תורה" של ס"ג)תעשה' אונאה הל' אדה"ז ש"ע .(ראה

אפרים' ה'מחנה כתב יג)והנה, סי' הקונה (אונאה שאם
מן  שהוא לטעון הוא יכול שילם, וטרם במעות מוחזק

התוספות דברי על ומסתמך מוחלים, שאינם (ב"ב המיעוט

וליחזי) ד"ה א. מן צב, שהוא לטעון יכול שהמוחזק שכתבו
הסמ"ע אך יד)המיעוט. ס"ק רכז סי' הקונה (חו"מ אם שאף סובר

לטעון  יכול אינו בכסף, מוחזק עדיין והוא שילם טרם
רוב  אצל דעתו בטלה כי מידו, מוציאים אלא מוחל שאינו

העולם.
אפרים' ה'מחנה כתב ז)ועוד סי' הרא"ש(שם פי (שם)על

לדייק  אפשרות שאין כיון למחול הדרך משתות שבפחות
ישתוו  לא לתבוע המתאנה וכשיבוא במדויק המקח בדמי
יאמר  והשני אונאה שזו טענתו את יקבל האחד השמאים,
שמחירו  דבר זה ולפי מוחל, הוא ולכן אונאה, כאן שאין
דמי  את להחזיר וצריך מוחל המתאנה אין וידוע, קבוע

האונאה.

ה'תשע"ה  אלול כ"ג שני יום טעות'? 'מקח אינו מתי - במקח מום

:‚ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáçì øëBnä ïëå§¥©¥©£¥
Ba òãé àlL íeî ç÷na àöîðå ,ïéìèìhî øàL Bà ..ò÷ø÷©§©§¨¦©§§¦§¦§¨©¤¨¤Ÿ¨©
.àeä úeòè ç÷î äfL ;íéðL änk øçàì elôà Bøéæçî ¯ ç÷Blä©¥©©£¦£¦§©©©¨¨¦¤¤¤¨¨
LnzLð íà ìáà ;íena òãiL øçà ç÷na LnzLé àlL àeäå§¤Ÿ¦§©¥©¤¨©©¤¨©©£¨¦¦§©¥

.øéæçäì ìBëé Bðéàå ,ìçî äæ éøä ¯ íenä äàøL øçà Ba©©¤¨¨©£¥¤¨©§¥¨§©£¦
בעת  שאם שכתב" מי "יש בשם הביא משנה' ה'מגיד
לבדוק  הקפיד לא אך במום להבחין יכול היה הלוקח הקניה
המום  את בפניו ציין לא שהמוכר אף הרי המקח, בטיב

ה"ו)שבמקח להלן יכול (ראה הלוקח ואין טעות מקח זה אין –
להלכה זו דעה הביא והסמ"ע בו. י)לחזור ס"ק רלב סי' .(חו"מ

שלום' 'משפט ד)ובספר ס"ק רלב סי' – מברעזאן (למהרש"ם

להיעשות  יכולה הבדיקה אם רק אמורים שהדברים הוסיף
חייב  הלוקח אין בטרחה כרוכה היא אם אבל בקלות,

המקח. את לבטל יכול מום מצא ואם לבדוק,

כאן. הרמב"ם מדברי זו דעה על הקשה למלך' וה'משנה
הלוקח  רשאי בו ידע שלא מום במקח נמצא שאם הדין שעל
"שלא  בתנאי שזהו כתב שנים, כמה לאחר אפילו להחזירו
אחר  בו נשתמש אם אבל במום, שידע אחר במקח ישתמש
וידע  ראה אם שגם מפורש הרי מחל". זה הרי המום שראה

בו)! השתמש שלא זמן (כל בו לחזור הלוקח יכול במום
שלום' ב'משפט :(שם)ומבאר

הלוקח  יכול לו ידוע היה המום אם שאף הרמב"ם, דברי
נודע  המום אם רק אמורים בו), השתמש לא (אם בו לחזור

gwndלו xnb xg`l,המקח בשעת המום על ידע אם אבל ,
ואם  שקנה. בחפץ השתמש לא אם גם בו לחזור יכול אינו
בשעת  בקלות במום להבחין אפשרות ישנה כאשר כן,
לא  אם גם כזה ובאופן המום, על ידע כאילו זה הרי הקנין,

בו. לחזור יכול אינו בחפץ השתמש

ה'תשע"ה  אלול כ"ד שלישי יום דעת? גניבת מהי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða úà úBnøì øeñà̈§©¤§¥
úòc áðâì elôàå ...ízòc úà áðâì Bà økîîe ç÷îa íãà̈¨§¤¨¦§¨¦§Ÿ¤©§¨©£¦¦§Ÿ©©

.øeñà Z íéøáãa úBiøaä©§¦¦§¨¦¨
הריטב"א כדאמר)כתב ד"ה א צד, דעת (חולין גניבת "איסור :

שהוא  ז"ל, התוס' בעלי בשם חכמינו מקצת כתבו נכרי, של
תגנובו". לא מדכתיב לן דנפקא תורה, איסור

ה"ו)וה'קובץ' פ"ב דעות הל' הרמב"ם, חולקים (על שיש הביא
הזקן  אדמו"ר כתב וכן מדרבנן. רק הוא זה שאיסור וסוברים

סי"ב) דעת וגניבת אונאה הל' שאף (חו"מ, ה'קובץ' והוסיף .
רק  אמור הדבר התורה, מן אסורה דעת שגניבת להסוברים
כיון  שחוטה) בחזקת נבילה בשר שמוכר (כגון במכירה
רק  אסור הדבר במתנה אבל תמורתו, כסף לו נותן שהקונה

מדרבנן.
אצלו  "שיאכל בחבירו מפציר אם הוא דעת גניבת ובכלל
בתקרובת  לו ירבה "לא וכן, אוכל", שאינו יודע והוא

מקבל" שאינו יודע והוא שם)(מתנות) דעות -(הל' והטעם .
בחינם" טובה לו להחזיק דעתו שגונב שם)"משום חולין .(רש"י

אינו  אם אבל רבות, פעמים בו מפציר כאשר זה כל אך
שלא  יודע הוא אם אף ופעמיים, פעם אלא ממנו מבקש
כבודו, זהו "כי מותר – מתנותיו את יקבל ולא אצלו יאכל

עמו" לאכול שם שמכבדו אדה"ז שו"ע ח, ס"ק קצ"ח סי' חו"מ (סמ"ע

.סי"ד)
אצלו  לסעוד בו מפציר והיה עליו, חביב חבירו אם וכן
גם  מתנות לו מציע היה וכן לו, נענה שהיה יודע אם גם
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פי  על "אף בחבירו להפציר מותר – מקבל שהיה יודע אם
דעת, גניבת זו "אין כי יקבל", ולא יסעד לא שעכשיו שיודע

להנאותו... באמת מבקש והוא באמת, עליו חביב שהוא כיון
בחינם אינה טובה, לו יחזיק שאם שם)נמצא אדה"ז .(שו"ע

ה'תשע"ה  אלול כ"ה רביעי יום החמץ? סוגי את חמץ במכירת לפרט צריך האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øác Bøáçì äð÷nä©©§¤©£¥¨¨
Bðéî ïéà íàå ;äð÷ äæ éøä ...òeãé Bðéî äéä íà :íiñî BðéàL¤¥§ª¨¦¨¨¦¨©£¥¤¨¨§¦¥¦

.äð÷ àì Z òeãé̈©Ÿ¨¨
שמידתו  או עצמו מצד ברור שאינו דבר לחברו המוכר
(הקנאה  אסמכתא זו הרי מסויים'), שאינו ('דבר ידועה אינה

להלן הרמב"ם כדברי קנה, ולא דעת) גמירות (ה"ג)ללא

אין  לך... מוכר אני זו בתיבה שיש מה "כל לחברו שהאומר
מה  יודע אינו שהרי לוקח של דעתו סמכה שלא קנין, כאן

בקוביא". כמשחק אלא זה ואין זהב או תבן בו שיש
הסמ"ע ב)וכתב ס"ק רט סי' לשיטתו (חו"מ שהרמב"ם

והרי  קונה אינה אסמכתא כי לעדות פסול בקוביא שהמשחק
גזל ה"ד)זה פ"י עדות הל' כס"מ הסוברים (ראה הראשונים ואף .

דבר  שהקנאת מודים אסמכתא, בו אין בקוביא שהמשחק
ששניה  בקוביא במשחק כי אסמכתא הוא ידוע מינו ם שאין

בדעתם  שגמרו אומרים אנו לסמוך, מה על יודעים אינם
אך  מוכר הוא מה יודע שהמוכר כאן אבל לזה, זה ומקנים
הקונה. של דעתו סמכה לא קונה, הוא מה יודע אינו הקונה

חיים' ה'מקור כתב זה ט)ולפי ס"ק תמח חמץ (סי' שבמכירת

הוי  סתם כותב אם אבל שבחדר, חמץ מין כל לפרש "צריך
בטל". שהמכר ידוע, מינו שאין דבר כמוכר

נזר' ה'אבני ב)אך ס"ק שמב סי' כותב (או"ח אם שגם סובר
מנהגנו  כי חלה, החמץ מכירת – בבית' שיש מה 'כל שמוכר
כאשר  ורק אנשים שלשה שומת פי על היא שהמכירה
סומכת, דעתו אין זהב או תבן קונה האם יודע אינו הקונה
יתברר  ואם שמאים קביעת פי על נעשית המכירה אם אבל
הקנין  תבן, דמי יתן תבן הוא ואם זהב דמי ישלם זהב שקנה

חל.
איגר ז)והגר"ע סי' מהדו"ת 'כל (תשובות כתב שאם הורה

כי  פירוט, ללא גם חלה המכירה לך', מכור בבית חמצי
מסוים. כמין נחשב 'חמץ'

יצחק' 'באר ו)ובספר הוסיף:(סי'
ולכן  חשוב', דין ב'בית החמץ את למכור הוא המנהג

חל והקנין אסמכתא נחשבת המכירה וראה אין הי"ג. פי"א (לעיל

מומחה  כגון ממון להפקיע חשוב היינו חשוב שב"ד הרשב"א בשם שם כס"מ

סמוך) שאינו אף גומר לרבים, אלא בביתֿדין משטה אדם אין כי
לקנות כז,ב)בדעתו נדרים .(ר"ן

ה'תשע"ה  אלול כ"ו חמישי יום לעולם'? בא שלא 'דבר ליעקב עשיו מכר כיצד

:Â ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì ïéàL éðò ãiö ïëå§¥©¨¨¦¤¥
øeëî íBiä éúãBöî íiä ïî äìòzM äî :øîàL ,ìëàiM äî©¤Ÿ©¤¨©©¤©£¤¦©¨§¨¦©¨

.åéiç éãk íeMî ,íi÷ Bøkîî Z Cì̈¦§¨©¨¦§¥©¨
לעולם" בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם ש"אין למרות

ה"א) תקנו (לעיל לאכול, מה לו שאין עני שהצייד מכיון –
חייו'. כדי 'משום ניצוד, לא שעדיין מה להקנות שיוכל חכמים

הגאונים א)וכתבו טז, ב"מ בנמוק"י חכמים (הובא שתקנת
הים  מן מצודתי שתעלה "מה את כשמוכר דווקא הייתה

meid,'חייו כדי 'משום התירו זאת ואת מועט, דבר שהוא "
שנה, של או חודש של מצודתי שתעלה "מה אמר אם אבל

למכור. יכול ואינו חייו" כדי משום כאן אין
מצודתו  שתעלה מה את שמוכר הכוונה אין זה, לפי
ביום  שיעלה מה גם למכור יכול אלא יום, באותו דווקא
במצודתו  שיעלה מה לשלול אלא היום אמרו "ולא אחר,
אבל  אחד, יום מחיית מכדי יותר שהוא שנה או יום שלשים

קיים" – שיהיה מציאות בכל אחד יום החיים,מחיית (אור

לא) כה, .תולדות,
את  ליעקב עשיו מכר איך החיים' ה'אור מבאר זה לפי
במות  אלא במציאות שאינם פרטים בה ש"יש אף הבכורה
הקדושה  תורתנו וכפי לעולם. באו שלא דברים והם אביו,

לעולם"? בא שלא דבר מקנה אדם אין
"מכרה יעקב בדברי טמונה התשובה את meikאלא

לי" שם)בכורתך 'כדין(תולדות כצייד meikומשמעו היינו ,'
של בכמות לעולם בא שלא דבר למכור `cgשיכול mei

השדה  מן בא עשיו - כאן וכן חייו, בכדי מדובר כאשר
עייף" כט)"והוא שם הולך (שם, אנכי "הנה אמר מזו, ויתרה ,

לב)למות" שם גדולה (שם, חייו כדי משום תקנת לך "ואין –
'דבר  שהיא למרות הבכורה, את למכור יכול היה ולכן מזו"

כי לעולם', בא יום שלא צידת כמו חייו' 'כדי זה הרי אצלו
לאכול. מה לו שאין העני הצייד אצל אחד

ה'תשע"ה  אלול כ"ז שישי יום כראיה  המחיר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Z ìòä úà øëBnä©¥¤¨Ÿ
ïéàå . . ìòä úà øëî àì Z äøtä úà øëî ;äøtä úà øëî̈©¤©¨¨¨©¤©¨¨Ÿ¨©¤¨Ÿ§¥

.ïäá àöBiëå íéøácä elà ìëa äéàø íéîcä©¨¦§¨¨§¨¥©§¨¦§©¥¨¤
תנאים נחלקו זו ב)בהלכה עז, יהודה,(ב"ב רבי לדעת :

נכלל  מה כהוכחה משמש המקח עבור שנקבע התשלום
במאתיים  בקר צמד לי מכור לחברו, האומר כגון: במקח,

מסכום  רחוק בלבד הצמד של ששוויו לכל וידוע מאחר זוז,
אך  יחד. ולבקר לצמד היתה שהכוונה מהמחיר מוכח זה,
הרמב"ם. פוסק וכן ראיה, מהווים הדמים אין חכמים לדעת

בגמרא א)מאידך, מו, לחברו (ב"ק שור שהמוכר נאמר
מטרת  האם ספק ומתעורר לחרישה, ראוי ואינו נגחן ונמצא
או  טעות מקח זה והרי חרישה לצורך היתה המכירה



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ניתן  טעות, כאן ואין שחיטה לצורך היתה שהמכירה
האם  – השור עבור ששולם המחיר באמצעות זאת לברר
של  מזה פחות מחיר או לחרישה שור של מחיר זה היה
הדמים  סכום ידי על להכריע שניתן הרי לשחיטה, שור
הדמים  "אין כאן ומדוע הרכישה, מטרת היתה מה

ראיה"?
והביאור:

סותר  אינו כאשר רק כבירור לשמש יכול המקח סכום
שור  במוכר כגון המקח, בשעת שנאמרה המפורשת ללשון

דובר  המכירה שבשעת לשחיטה, או לחרישה אם ידוע ואין
לחרישה  בשור מדובר אם הוכחה אין זו ומלשון 'שור' על
בירור  מהווה המקח סכום כזה ובמקרה לשחיטה, בשור או

והוכחה.
'צמד', נאמר המקח בשעת הרי דידן, בנידון אך
ולכן  בקר, עם צמד ולא בלבד צמד היא המילה ומשמעות
בקר  עם לצמד היתה שהכוונה להכריע הדמים בכוח אין

המקח. בשעת הנאמר של הפשוטה למשמעות בניגוד
(vx 'iq q"yd lr g"xbd iyecig d`xe .` ,av a"a o"anxd iyecig)

ה'תשע"ה  אלול כ"ח קודש שבת טוב  ויום בשבת מתנה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïúBpä Bà øëBnä©¥©¥
éøö ïéàå ,úaLaZ BúBà ïéknL ét ìò óà ,áBè íBéa øîBì C §©¨§¥¨¦©§©©¦¤©¦

.ïéîi÷ åéOòî©£¨©¨¦
בגמרא מהנאמר נלמד בשבת מתנה נתינת (ביצה איסור

א) וממכר".לז, מקח משום "גזירה בשבת להקדיש שאסור
רש"י משום)ופירש ד"ה "שמוציאו (שם וממכר למקח שדומה

נלמד  וממכר מקח ואיסור הקדש". לרשות מרשותו
לבוא  שיכול ועוד, דבר". ודבר חפצך "ממצוא מהפסוק
למתנה  דומה ש"הקדש וכיון מכירה. שטרי כתיבת לידי
"אסור  לכן חברו", לרשות מרשותו לגמרי כן גם שיוצאה

בשבת" לחברו במתנה דבר שום שו ליתן סי' או"ח אדה"ז (שו"ע

.סט"ו)
אברהם' ה'מגן כתבו זה, סקט"ו)ולפי שם ואדה"ז (או"ח

יפה (שם) לא - הדורש לחתן במתנה כלים ליתן "הנוהגים :
מצוה שלצורך ה'מרדכי', בשם הוסיפו אך עושים", (כגון,הם

ס"ד) תמד סי' או"ח - יראה' ב'בל עליו לעבור לא כדי לנכרי בפסח חמץ לתת

מותר. טוב ויום שבת לצורך או
סופר' ה'חתם שו)וכתב סי' או"ח לשו"ע (בהגהות

"לרב  לכן בשבת, מתנה לתת מותר מצוה ולצורך היות
וכבוד  לחכם, דורון דהוי משום [שמותר] ספק אין הדורש,
כבר  פעמים "רוב ועוד: המצוה". וחיבוב ותפארת התורה
לחכם, מחר לשלוח שרוצים מה שבת מערב הכלים יחדו

'בפיך וכיון דכתיב משום בעליו, מרשות יצא כבר שהפריש
אלא  אינו בשבת אחרֿכך שנותן מה כן ואם צדקה', זו -

מילתא". לפרסומי
צבי' ב'הר קכו)והנה, סי' מ'המקנה'(ח"א קו"א הביא (קדושין

סה) נוטה סי' ולכך הנותן, על ולא המקבל על הוא שהאיסור
לדוד' ה'תהלה סק"ט)גם מה סי' הרמב"ם (ח"ג מדברי העיר אך .

אדה"ז  לשון גם הוא וכך הנותן. על הוא שהאיסור כאן,
"אסור(הנ"ל) :ozil."בשבת לחברו במתנה דבר שום

דבר' ה'משיב לדעת מזו: כז)יתירה סי' הוא (ח"א האיסור
wx בין שניהם על ש"האיסור למכר דומה ואינו הנותן, על

נותן  זה נותנים שניהם שהרי הקונה, על בין המוכר על
על  כיֿאם איסור אין מתנה מהֿשאיןֿכן מקחו, וזה מעות
דשרי  ההפקר מן לזוכה דומה שהרי המקבל, על ולא הנותן

d"kyz'dבפשיטות". ,dpyd y`x axr

.d"kyz'd ,dpyd y`x axr .c"qa
מוגה  בלתי

דהמתירין:] שלימה לעדה שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר נדרים, התרת [לאחרי

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה כח". "יישר

***

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר - הכללי הפ"נ קבלת [לאחרי

ישראל  את המברך כל שהרי אותם, ויברך ישראל, כלל בתוך ואחת אחד כל לב משאלות השי"ת ימלא
הקב"ה  של בברכתו העיקר 1מתברך על מרובה תוספת של באופן שהיא ,2.

שהיו  בהענינים הן שנכתבו, בהענינים הן כאן, כותבים שאודותם אלו של לב משאלות השי"ת וימלא
לכתוב. צריכים שהיו מה יודע שהקב"ה וכפי לכתוב, צריכים

ושנת  ברכה שנת אורה, שנת טובה, וחתימה כתיבה - שליט"א ומשפחתו ואחד אחד לכל השי"ת יתן
טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב גאולה,
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ב.1) לח, סוטה ד.2)ראה פס"א, ב"ר ראה
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ה'תשע"ה  אלול כ"ב ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
במכירתו 1) מודעה והמוסר המכירה אונסי דיני בו נתבארו

לזה. והדומה

.àe‰eÒ‡L ÈÓ2¯ÎnL „Ú3Á˜n‰ ÈÓc Á˜ÏÂ ,4, ƒ∆¬»«∆»«¿»«¿≈«∆»
e‰eÏz elÙ‡5ÔÈa ,¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎnL „Ú ¬ƒ»«∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈

ÔÈÏËÏhÓa6˙BÚ˜¯˜a ÔÈa7¯Ób BÒ‡ ÈtnL ; ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»∆ƒ¿≈»¿»«
‰˜Óe8ÌÈ„Ú‰ ÈÙa ÌÈÓc‰ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .9. «¿∆««ƒ∆…»««»ƒƒ¿≈»≈ƒ

‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈLÏ ¯Ó‡Â ,¯kÓiL Ì„˜ ¿ƒ»ƒ»«»»…∆∆ƒ¿…¿»«ƒ¿≈
ÌÈ„Ú11‰„O B‡ ÈBÏt ıÙÁ ¯ÎBÓ È‡L ‰fL ,eÚc : ≈ƒ¿∆∆∆¬ƒ≈≈∆¿ƒ»∆

.ÏËa ¯kÓn‰ È¯‰ - Òe‡ È‡L ÈtÓ ,ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ»¬≈«ƒ¿»»≈
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁ‰ elÙ‡Â12, «¬ƒ∆¡ƒ«»»ƒƒƒ»ƒ»

.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ

(2- וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא בבא
ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את (=תלו זביני" זביניה
הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו

להלן 3) ראה במתנה, כן ולא האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. אומרים 4)הלכה ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

לדעת  (הראב"ד, מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו
למלך. במשנה וראה את 5)הרי"ף) תלה הלוקח כלומר,

למכור. לאנסו כדי העץ, על בבבא 6)המוכר נראה כן
סב. הגמרא 7)קמא של וטרייא בשקלא מפורש הוזכר

מח:). בתרא שאין 8)(בבא אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא
רבינו  סובר אבל אני", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו
זה  הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל
פרק  ועיין יוסף בית בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר

א). הלכה אישות מהלכות העדים 9)ד בפני הודה אלא
מח: בתרא בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל
זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא
את  לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר,
על  לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות
פי  על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך
שלקחו  הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל
ונאמן  הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו
מפני  אלא זה אין - ט"ו) הלכה גזילה מהלכות ט (פרק

כא  אבל גזלן, נאמן שהוחזק המוכר אין גזלן הוחזק שלא ן
שמי  הדבר וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה
קיבל  שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות
"עד  כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה
של  דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר

מתנה]. מתנתו שתהא ולא לעדים 10)"אונס", "שמודיע
שנותן  היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך

המכר. של האמיתי הרקע על לעדים מוקדמת הודעה
שניים".11) בפני "מודעה מ. בתרא שגזלן 12)בבא לפי

והלכה  ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין
יא).

.áÒ‡‰ ÈtÓ ¯ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da ·e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡ - ‰È‰»»≈»»»

.â‰OBÚa B‡ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰¯Lt13‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï·‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È¯‰ - Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb ¯Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï - BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והודעה 14)והרי
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי

.ãe‰k‰La B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ ¯LÙ‡L ¯·„a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,¯ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡¯OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL ¯OÚÏ B¯·ÁÓ Òc¯t ¯ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

·BÁ ¯ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L ¯Á‡Â ,¯ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ¯ÎBO‰19,ÈÏ ep¯kÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙e¯ÈÎO ¯ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ¯ÙÎÂ ,ÔÈc ˙È·a ¯ÈkOn‰ BÚ·z23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òc¯t‰L ÔÚËÂ24¯ÈkOn‰ ¯ÒÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È¯‰ - Ba ¯ÙkL ¯ÎBOÏ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È¯‰L ;ÏËa ¯kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

Ì‰ÈÙa ¯ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙È·a »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆

הדין:16) והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי ממון, אונס ואף אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף (סמ"ע לדין הישראל את לתבוע
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע, ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי (כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני  לדין, מצייתים שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי
המתחיל  דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא
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ועליך). שטר 18)עלי הוא אף הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב,

טז). קטן סעיף לטעון 19)(סמ"ע, המחזיק יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים הקרקע שקנה

ב). הלכה המקח.20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי שהרי
הפחדה.21) ידי על ואפילו ממון, אונס כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם

דלעיל. בעובדא האונס זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי  אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי הפחדה לשם רק באה הכפירה שכל הלוקח,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו,
בזה  מודיע והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור לא 26)כלל כי שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי לו מכר

המודעה 27) שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס, את גם ידעו
האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו

הפחדה.28) ידי על אונס כל כלומר,

.äÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29‡e‰ È¯‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆ¯a31ÏÊBb‰ Ï·‡ .32Ck ¯Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ"ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי  העתיק אמנם, משנה, והמגיד יח) קטן סעיף רה סימן

ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף
למעלה  שכתבנו מה לפי או אני" "רוצה לו: שאמר פי
זה  הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה
(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - אני" "רוצה
א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה

אף 32) שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם מז: בתרא בבא
כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי שרב רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן
בדברי  מפורש זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על
על  אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב
זביני" זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי

הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן
שמסר  או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - קניין

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה

.å‰Ú„Bn‰ È„Ú33B˙B‡a ÔÓˆÚ Ì‰ ÌzÁÏ Ì‰Ï LÈ ≈≈«»»≈»∆«¿…≈«¿»¿
CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‰Ú„Bn‰ Ì‰Ï ‰¯ÒÓpL ¯kÓn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿»»∆«»»»»¿≈¿»

Ì‰Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk34ÈBˆ¯a :Òp‡‰ ÈÙa ¿«¬ƒ»«»∆ƒ¿≈»«»ƒ¿ƒ
BÒ‡L ÌLk ;˙Ói˜ ‰Ú„Bn‰ È¯‰ - Ò‡ ‡Ïa Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿……∆¬≈«»»«∆∆¿≈∆¬»
È‡ ÈBˆ¯a :¯Ó‡L „Ú BÒ‡ Ck ,ÔBˆ¯ ‡Ïa ¯ÎnL∆»«¿…»»¬»«∆»«ƒ¿ƒ¬ƒ

BÓ.¯Î≈

חתם 33) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח: בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על

הבאה.34) ההלכה מתוך יוצא

.æ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ35Ì‰ÈÙa36¯Á‡ ÌÈÓc‰ Á˜lL ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆∆»««»ƒ««
;ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Ck ÏÚ ‰Ú„BÓ ¯ÒnL∆»«»»«»≈«»¿«¬ƒ¿
‡e‰L eÚ„È ¯·k ÌÈ„Ú‰Â ,‰„BiL „Ú BÒ‡ Òp‡‰L∆»«»¬»«∆∆¿»≈ƒ¿»»¿∆
.¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - Ì‰ÈÙa ÌÈÓc‰ ‰Ó Ì‡ Ï·‡ .Òe‡»¬»ƒ»»«»ƒƒ¿≈∆«»¿«¬ƒ

בעניין 35) משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
שטעם  משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה
כמו  ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם לשניהם: אחד
(לשון  גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס

ט"ז). הלכה ט, פרק גזילה  בהלכות כלומר,36)הרמב"ם

שם). בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו

.çÂÈÏÚ e„ÈÚ‰37¯În‰ È„Ú38‰Ú„Bn‰ ÏhaL39- ≈ƒ»»≈≈«∆∆∆ƒ≈«»»
¯Ó‡ Ì‡Â .‰ÏËa ‰Ú„Bn‰ È¯‰40:‰Ú„Bn‰ È„ÚÏ ¬≈«»»¿≈»¿ƒ»«¿≈≈«»»

,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï Á˜BÏ È‡L ÔÈ˜ ÏkL ,ÔÈÚ„BÈ eÈ‰¡¿ƒ∆»ƒ¿»∆¬ƒ≈«¿«≈«»»
ÈÚ„BÓ„ ÈÚ„BÓe41‡l‡ Ck ¯ÓB‡ ÈÈ‡Â ,ÏËa Ïk‰L , »≈¿»≈∆«…»≈¿≈ƒ≈»∆»

‰ÊÏ ˙B˜‰Ï ÈzÚ„a ÔÈ‡Â ,ÔÈÚ„BÈ Ìz‡L Ò‡‰ ÈtÓƒ¿≈»…∆∆«∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿¿∆
ÏËa ¯În‰ È¯‰ - ÌÏBÚÏ Òp‡‰42ewL Èt ÏÚ Û‡Â . »«»¿»¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆»

B„iÓ43.e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï ƒ»¿«≈«»»««∆∆∆≈«¿

(מגידֿמשנה).37) במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
המודעה,38) את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

במתנה  שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין
אם  אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי אף אונס, יש אם

א  זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס המודעה,אין ת
שם  ורמ"א התוספות, בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה

ראשונים). הרבה יש 39)בשם אם הכסףֿמשנה לדעת
שהרי  המודעה, לביטול תוקף יש המודעה, ביטול על אונס
המקח  קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם
בגלל  המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף

אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול כשם 40)האונס,
לעשות  אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר

המודעה. ביטול על לבטל 41)מודעה קניין שמקבל היינו,
המודעה. ביטול על המודעה את ואף המודעה, את

דמסר 42) מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
המודעה  ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה)
נוסח  ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית (בגט
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המודעות  כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד
אומרים  וכן, עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות
לדעת  אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות
שבמודעה  לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א
הרשב"א  אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
ביטול  בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן
ערך  אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה,
היום  הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה,
במתנה  וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א בעצת
שצריך  ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר
כבר  (שהיום הזה הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו

העדים. פסול של לשיגרה) אין 43)הפך כי אם כלומר,
שהוא  כמה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין
היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה
מועיל  לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל

הקניין. גם

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
לזה 1) והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו

אסמכתא. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים

.àÔÈ‡z ‰˙‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ‰˜n‰««¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÓi˜Ï ¯LÙ‡L2‰˙‰L ÔÈa ‰˜n‰ ‰˙‰L ÔÈa , ∆∆¿»¿«¿»≈∆ƒ¿»««¿∆≈∆ƒ¿»

;‰˜‰L ¯·c‰ ‰˜ - ÔÈ‡z‰ eÓi˜˙ Ì‡ :‰Bw‰«∆ƒƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿»«»»∆À¿»
e¯‡a ¯·Îe .‰˜ ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«…»»¿»≈«¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÌÈ‡z‰ ÈËtLÓ3. ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

והכריעו 2) צד.) (בבאֿמציעא תימא בן יהודה ר' כדברי
לומדים  אנו התנאים דיני כל שהרי כמותו, שם  בגמרא
אפשר  היה ושם לב), (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי

א). ס"ק רז, סימן (סמ"ע התנאי את ו.3)לקיים פרק

.á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4a‰wL5ÔÓ C¯„a «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿∆∆ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰6˙‡ Ìi˜Ï ÂÈÏÚ LÈ È¯‰Â , «¿»ƒ∆ƒ»∆«¬≈≈»»¿«≈∆

‰zÚ ‰˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .È‡z‰7Ì‡L :BnÚ ‰˙‰Â , «¿«¬»ƒ…»»«»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
- ‰˜È ‡Ï Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˜È ‰Ê È‡z‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿«≈…ƒ¿∆
‡zÎÓÒ‡ BfL ;‰˜ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«…»»∆«¿«¿»

‡È‰8CÎÂ Ck ˙BOÚÏ B˙i˜ CÓÒ È¯‰L ,9ÏÎÂ , ƒ∆¬≈»«¿ƒ»«¬»»»¿»
.B˙B˜‰Ï BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï È¯‰L ,‰B˜ dÈ‡ ‡zÎÓÒ‡«¿«¿»≈»»∆¬≈…»«¿ƒ¿«¿

(למעלה 4) שהוקנה הדבר נקנה - התנאים נתקיימו שאם
א). הקנין.5)הלכה פעולת עכשיו כגון 6)שעשה

לו  שאמר או התנאי, את ולכשתקיים מעכשיו קנה לו שאמר
כאומר  עלֿמנת ש"האומר וכך, כך שתעשה עלֿמנת קנה
שכתב  כמו כלל, הקנין מועיל לא אחר שבאופן מעכשיו",
שכלתה  מפני משיכה, לענין ט הלכה ב פרק למעלה רבינו
סימן  סוף (חושןֿמשפט חזקה לקנין הדין והוא משיכתו.
דין  אין מעכשיו שבאומר רבינו, דברי ומקור קצא).
המקח  בספר הוא וכן סו: בבבאֿמציעא הוא אסמכתא,
רז  סימן הגר"א ביאורי (ועיין יז שער האי, לרב והממכר,
באומר  מדובר שכאן שם המחבר הביא וכן ה, ס"ק

להלן 7)מעכשיו). וראה הקנין, פעולת עתה עשה לא
התנאי"8)בסמוך. שקיים אחר בבית שהחזיק "אףֿעלֿפי

קנה, לא - הקנין פעולת עתה רק עשה ואילו ג) הלכה (להלן
ה). הערה למעלה (ראה חזקתו שכלתה מפני - אחר: מטעם

אחר 9) לזמן הקרקע קנין שסמך "לפי שם: האי, רב בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי) יתקיים =) יהיה

.âÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó10‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰11.‰˜ ‡Ï - CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ ¯·Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡12ÌÈÏLe¯ÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt ¯·c ÈÏ ‡È·z Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ ep¯kÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL ¯Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È·‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰13Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï - «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

פ"ב 10) (למעלה דמי" מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי רב כתב וכן ט), הלכה
שם  האי רב מדברי לקוחים רבינו דברי וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי העתיק שם וב'טור' שם). בבאוריו (הגר"א
כתוב  היה שכך שאפשר יוסף' ב'בית שם וכתב תנאי",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי שהיה הרמב"ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י ברמב"ם
שכלתה  א' טעמים: שני מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי ב' ולמפרע,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי 13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק שאילו
כלתה  כבר התנאי, קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.ãCÎÈÙÏ14ÔB·¯Ú Ô˙Bp‰ ,15Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈB·¯Ú ,Èa ¯ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ¯ÊBÁ È‡16Ba ¯ÊÁ Ì‡ ;EB·¯Ú ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È¯‰L ,ÔB·¯Ú‰ ‰Ê ‰˜ - Á˜Bl‰17; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔB·¯Ú‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»

יוסי.14) כרבי ולא יהודה, כרבי מח. בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח בפרק כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ"ע 16) לי שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע לך אתן

כד). ס"ק "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי
מחול  ערבוני - בי חוזר אני אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
- ערבונך לך אכפול בי, חוזר אני אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי [רבי יוסי רבי דברי התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי קניא]. אסמכתא
יוסי  רבי דברי כל על חולק אינו יהודה שרבי מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק אך
כנגד  שיקנה ללוקח דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
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רבי  דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי לרבי מודה הוא שגם - יהודה
של  ידו תחת שהערבון מפני הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב"ם דעת וכן

כו). ס"ק רז סימן הגר"א וביאור וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.äÚ¯tL ÈÓ ÔÎÂ18˙‡ LÈÏL‰Â ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
¯ËM‰19˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;B¯ËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,¯ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰20. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי.18) כרבי ולא יהודה, כרבי קסח. בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב, מקצת פרע הלוה

ולפי  החוב, כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב, כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני הוא הרי שילם, שכבר

.åÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :¯ËL·e ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡ - Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï - ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï - ¯·c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»

‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ¯ÓB‡‰21; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È¯‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…

.‰È‰Èƒ¿∆

קני".21) לא דאי, "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.æ¯ÓB‡‰ Ïk22'ÂLÎÚÓ ‰˜'23‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡ - »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
‰Ê È¯‰ - Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ú·wL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני דין כאן ואין שם.
ה). ס"ק רז סימן (הגר"א בֿג בהלכה למעלה שכתב

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב

.çL¯Ùe ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ ¯ÎnL ÈÓ24˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰¯ÈÎn‰25ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ¯ÎBÓ ‡e‰L26B‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL ¯Ën‰ ÈtÓ27B¯ˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ28 ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰ -29¯Ën‰ „¯È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

C¯c‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,¯ÎnL ¯Á‡30 ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı¯‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ31 ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ¯ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ

‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L L¯Ù È¯‰L ;Ú˜¯˜ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»
‰OÚ ‡Ï È¯‰Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BOÚÏ32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬»»¿ƒ«¬≈…«¬»¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

להלן.24) ראה תנאי, בלשון בשעת 25)ולא דוקא
אמר  לא מכירה ובשעת המכירה לפני פירש אם אבל מכירה,

ט). הל' להלן (מ"מ כתנאי זה אין - קידושין 26)כלום
לקנות".27)נ. כדי "או תימן: צז.28)בכ"י כתובות

כפל 29) שלא וכלֿשכן תנאי, בלשון אמר שלא אףֿעלֿפי
שהוא  קרקעותיו למכור אדם דרך שאין "לפי - תנאו
מכאן" דירתו לעבור בדעתו היה לא אם - מהן מתפרנס
בחצירו  אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי (כסףֿמשנה).
מוכר  אדם שלפעמים במטלטלין, לא אבל בשדה. או

(שם). בכאן להשאר דעתו אפילו קידושין 30)מטלטליו
וכן  שם. בתרא וכלישנא בדרך" "אונס של הפירוש וזהו נ.

הזקן. לר"י המיוחס בתוספות ֿ 31)כתב בלחם גם [כן
רומי: ובדפוס תימן בכ"י אולם, ומשנהֿלמלך. משנה
פירוש  "להעלות", הנוסח ולפי במגידֿמשנה. וכן "לעלות",
ממקום  החטים את לכאן להעלות הצליח שלא הדברים:
לקנותם  הצליח שלא או כלומר: חטים", לקנות "או פלוני.
שכתב  מה זהו שהרי קשה, "לעלות" הנוסח לפי ואילו כלל.
 ֿ מגיד ועיין הארץ", לאותה לילך הדרך נמנע "או למעלה

ומשנהֿלמלך]. ולחםֿמשנה נתעכב 32)משנה אם ודוקא
המקח  - עלה לא הטוב מרצונו אם אבל אונס, מחמת הדבר
גמור, בתנאי ואילו גמור. כתנאי אינו דעת שגילוי קיים,
רק  מוכר שהוא תנאי, של בלשון מפורש התנה אם היינו
המקח  בטל - מרצונו מלעלות נמנע אם אפילו אז יעלה, אם

(מגידֿמשנה).

.èÌ˙Ò ¯ÎBn‰ Ï·‡33BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈¿»««ƒ∆»»¿ƒ
ÔÈ‡¯nL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ CÎÂ Ck ÈtnL∆ƒ¿≈»¿»≈¿««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ¯·c‰34‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ˙BOÚÏ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L «¿»ƒ∆≈≈∆»«¬»¿»¿…
È¯·„e ,L¯Ù ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰OÚ·laL Ì «¬»≈≈∆¬≈…≈«¿»ƒ∆«≈

.ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ

מט:33) בדעתו 34)קידושין שהיה באדם עובדא שם:
ואמרו  המכר, בשעת זו כוונתו הזכיר לא הוא אבל לעלות,

דברים". אינם שבלב ש"דברים

.é‰˜‰L ÈÓ35ÔzzL ˙Ó ÏÚ' ÂÈÏÚ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿»»»«¿»∆ƒ≈
B¯ÎÓ B‡ B˙ Ì‡ :'ÈBÏÙÏ ep¯kÓz B‡ ‰Ê ÁwÓ∆»∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»
B¯ÎÓe ,È‡z‰ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÈBÏt B˙B‡Ï¿¿ƒ»»¿ƒ…ƒ≈«¿«¿»

¯Á‡Ï36- BÏ Ú·wL ÔÓfa B˙ ‡ÏÂ B¯ÎÓ ‡lL B‡ , ¿«≈∆…¿»¿…¿»«¿«∆»«
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï37BÏ ¯ÈÊÁiL e˙‰L …»»¿≈«≈«≈«∆ƒ¿∆«¬ƒ

˙BÚn‰ BÏ ÔziLk B‡ ÈBÏt ÔÓÊa Áwn‰38È¯‰ - «∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¬≈
Ìi˜ ¯În‰39‰˙‰Lk ¯ÈÊÁÈÂ ,40. «∆∆«»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»

והממכר 35) המקח בספר הוא זו, בהלכה רבינו דברי מקור
בנדרים  הגמרא מדברי שם זאת ולמד יז. שער האי, לרב
מגידֿמשנה. ועיין להקנות". עלֿמנת "קני בענין מח:

ימכור 36) או יתן ואחרֿכך ממנו ויקנה שיחזור שאףֿעלֿפי
התנאי. קיום זה אין - תנאו, התנה שעליו פלוני, לאותו

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



עי dxikn zekld - oipw xtq - lel` a"k oey`x mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ירצה  לא שמא לאחר, בינתיים ימכור שלא מקפיד שהמקנה
 ֿ (משנה פלוני לאותו הדבר יבוא ולא למכרו אחד אותו
יג, הלכה גירושין מהלכות בפ"ט רבינו דעת וכן למלך).

שת  עלֿמנת גיטך זה הרי נשאת באומר שאם - לפלוני נשאי
ממזר  והוולד בטל שהגט פלוני, לאותו שתנשא קודם לאחר
פלוני  לאותו תנשא ושוב מהאחר שתתגרש מועיל ולא
שלא  מקפיד שהבעל לפי - למפרע קיים הראשון הגט ויהיה
ולא  לגרשה זה אחר ירצה לא שמא לאחר בינתיים תנשא

אבןֿהאזל. ועיין פלוני. לאותו להנשא ואילו 37)תוכל
התנה  אם לבין המוכר התנה אם בין הבדל יש יא, בהלכה

להלן. וראה פלוני",38)הלוקח. "בזמן על מוסב זה גם
להלן. וראה א). ס"ק רז (סמ"ע למעלה שכתוב

זו 39) הרי - קצוב לזמן לו שיחזיר עמו שהתנה [שכיון
כג  פרק (להלן קצוב לזמן קרקע המוכר כדין גמורה, מכירה
ואוכל  כחפצו, הקרקע בגוף הלוקח ומשתמש ה) הלכה
לו  שקצב כיון ריבית זו ואין (שם) המכירה זמן כל הפירות
סק"י, ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א בביאור כתב וכן זמן.
שזמנו  כט:) (ערכין אחוזה שדה מדין לכך ראיה והביא
בהלכה  מהֿשאיןֿכן ריבית. איסור בו ואין לשנתיים קצוב
זמן, לו קצב ולא מעות" לו "כשיהיו לו שיחזיר שהתנה יא,

להלן]. צריך 40)ראה והלוקח קיים, המכר [כלומר
במתנה  כמו במקח תנאי זו החזרה אין אבל להחזיר,
והרי  קיימת המתנה אין החזיר לא שאם להחזיר, עלֿמנת
אףֿעלֿפי  אלא - י) הלכה לולב מהלכות (פ"ח כגזלן הוא

למפרע]. המקח נתבטל לא החזיר שלא

.àéÚ˜¯˜ ¯ÎÓ41¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ »««¿««¬≈¿ƒ¿»«≈¿»«
˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLk :Á˜BlÏ42- BÊ Ú˜¯w‰ ÈÏ ¯ÈÊÁz «≈«¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ««¿«

¯ÎBÓ ÏL ˙B¯t‰ È¯‰43BÏ ¯Ó‡Â ,Ì˙Ò BÏ ¯ÎÓ . ¬≈«≈∆≈»«¿»¿»«
Á˜Bl‰44È‡Â ÈÏ Ì‡È·z ˙BÚÓ EÏ eÈ‰iLk :BzÚcÓ «≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ«¬ƒ

ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - BÊ Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ¿«¿«¬≈«¿««»¿«≈«≈
BÓˆÚ ·iÁ BzÚcÓ È¯‰L ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Êa ÔÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈»∆¬«ƒƒ∆¬≈ƒ«¿ƒ≈«¿

‰Ê È‡˙a45. ƒ¿«∆

סה:41) זמן.42)בבאֿמציעא לו קצב ֿ 43)ולא [אף
הפירות, לאכול הלוקח אסור - מכור הקרקע שגוף עלֿפי
הוא  וכן ה). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ו ריבית שזוהי
מיד  ביתו לגאול שיכול לפי חומה, ערי בבתי בית במוכר
בתנאי  לו מכר אם אבל שם). הגר"א ביאור - לא. (ערכין
מיד, לו שיחזיר התנה אפילו - לו שיחזירהו עלֿמנת מפורש
ס"ק  רז סימן השלחן' ('ערוך ריבית איסור הלוקח על אין

ה"ט]. ומתנה מזכיה פ"ג להלן וראה בבאֿמציעא 44)יז)
זו 45)שם. אין - כן התנה לא שהמוכר כיון כלומר,

שאין  שם רש"י ודעת יג). ס"ק רז (סמ"ע ריבית לשם הלואה
שם. 'טור' ועיין כלל. תנאי כאן

.áé‰OÚÓ46¯ˆÁ dÏ ˙B˜Ï Ô·e‡¯ ‰ÁÏML ,‰M‡a «¬∆¿ƒ»∆»¿»¿≈ƒ¿»»≈
d·B¯˜ ‰È‰L ,ÔBÚÓMÓ47¯ÎBn‰ ÔBÚÓL ¯Ó‡Â , ƒƒ¿∆»»¿»¿»«ƒ¿«≈

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰È Ì‡ :ÁÈÏM‰ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¬ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ;BÊ Ú˜¯˜ È˙·B¯˜ ˙ÈBÏt¿ƒ¿»ƒ«¿«∆¡ƒ¿≈¿»«
¯·c‰ ,¯ÓBÏk .ÌÈÁ‡ BÓk ÌÈ·B¯˜ ˙ÈBÏÙe ‰z‡«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿««»»
‡·e .BÊ ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡Â ,EÏ ¯ÈÊÁz ‡È‰L ·B¯»̃∆ƒ«¬ƒ¿¿≈»«¿∆∆«»

‡Ï ÁÈÏM‰ ‰Ê È¯‰ :e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿¬≈∆«»ƒ«…
ÌeÏk ‰˜48BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L .49‰Ê ·B¯˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆

,‰¯e¯a ‰·eLz B·ÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י
ח. סעיף רז, סימן חו"מ כלומר 48)בשו"ע האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע גוף את אפילו קנה לא
מב). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.âé‡zÎÓÒ‡50B„iÓ ewL51·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰ÈÏÚ52 «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È¯‰ -53ÂÈ˙BiÎÊ54.ÔÈc ˙È·a ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â55. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אףֿעלֿפי
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב) הלכה למעלה
חשוב, ביתֿדין כאן צריך אףֿעלֿפיֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני

(כ  ביתֿדין מכח אלא מועיל הקנין אין ולכן ֿ הטוב, סף
פשוט)52)משנה). גט פרק (בבאֿבתרא המשנה בפירוש

סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב, שב"ד רבינו כותב
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.ãé,ÔÈc ˙È·a B¯·BL B‡ B¯ËL ÒÈt˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ¯ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚ·Ï¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ¯‰ B·kÚ Ì‡Â56Ïk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï - ‡B·lÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי בנו, חולי אף אולי
כסףֿמשנה. ועיין

.åèÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk BÏ ·iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ57; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê ¯·cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰58ÈBÏÙÏ ·iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ,'‰Ó59,'‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60ÈÙa BÏ ¯Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'¯ËLa ‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' :ÌÈ„Ú61Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' ¯Ó‡ ‡lLÈ¯‰ - '¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

Û‡ .ÌlLÏ ·iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

·¯Ú‰62.ÌÈB‡b‰ ·¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני "חייב לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי"ף וכשיטת חייב,
כפירש"י  (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט. בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
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לא  דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי הודאה), =) אודיתא קנין
כלום. לו חייב ריש 58)היה ואף בגמרא, הדעות לכל וזה

המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט
כן. אמרתי בלבד ממך לצחוק אלא באמת, כיוונתי

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי
לך  אני חייב לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי  והלכה יוחנן, רבי על לקיש ריש חולק ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי

גובה". - לו חייב שהוא ידו פי"א 60)כתב להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב"ם פירשו כן
מנה  לך אני חייב לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי"ף

ֿ 62)בשטר". שאף הערב, כמו עצמו מחייב הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי
אף  ט), ס"ק קכט סימן שם הגר"א וביאור ז, ס"ק מ סימן
שהרי  עצמו, שמחייב לכותב דומה ערב אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין

.æè·eˆ˜ BÈ‡L ¯·„a BÓˆÚ ·iÁ63:¯Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ ÈÈ¯‰64Û‡ - ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ65 «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È ¯·c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰66ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba¯ e¯B‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב"ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי  אותה", לזון חייב שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק
חוב  ללא ואף קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי
אלא  אינה שהקושיא הרי באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב שאינו בדבר ואף התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב. אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י  אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
 ֿ (משנה קצוב שאינו לדבר שהיתה אףֿעלֿפי נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב"א). בשם ואין 66)למלך
בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות

יד. הלכה פ"ה לעיל ועיין כללית.

.æéBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓe67dza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
¯·c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ ·iÁ -«»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰¯ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ¯·„68. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי הטוב מרצונו מזונות לה פסק [כלומר,

קצוב. שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי ממנו. זאת תדרוש
להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ"ו להלן

קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
כתב  ולפיכך קנין, צריך נישואין בשעת שמדובר כאן אבל
אין  כלומר, באמירה". הנקנין לדברים דומה ש"הדבר רבינו
הגמרא  בסוגיית לזה [והמקור בלבד. "דומה" אלא זה
את  "הנושא מהמשנה: לקיש לריש שהקשו שם, בכתובות
חייב  - שנים חמש בתה את שיזון כדי עמו ופסקה האשה
שאינו  דבר שזהו אע"פ הקשה לא יוחנן לרבי ואילו לזונה",
כיון  מכר, כמו אלא מתנה כמו זה אין שכאן - קצוב,
דעת  על אלא לנישואין הסכימה שלא וכנראה עמו, שפסקה
שגם  ומתרץ במשנהֿלמלך), (ראה ומקנה גמר ולפיכך כן,
פסיקתא". ב"שטרי מודה להתחייב, שאיֿאפשר לקיש לריש
הנקנים  כדברים שהם מפני - נישואין בשעת שמדובר ואע"פ
באופן  דוקא מדובר שכאן לדחוק צריך אין ושוב באמירה.
התנתה  לא אפילו אלא כן, דעת על עמו אשתו שפסקה
"הפוסק  רבינו: העתיק ולפיכך הקנין. חל - בזה הנישואין
"ופסקה  כבמשנה: ולא מדעתו, פסק כלומר, אשתו" עם
מהלכות  ובפכ"ג זאת. דרשה שהיא שמשמע עמו", אשתו
כתב  - עמו" ופסקה אשה "הנושא שהביא: יז הלכה אישות
זה  ובכלל מידו", שיקנו עד הקידושין בשעת "שלא באמת:
זה  הרי עמו פסקה שהיא שמכיון - נישואין בשעת שלא גם
ועיי"ש  כנ"ל. נקנה, - קצוב שאינו דבר שגם וממכר, כמקח

סב]. והערה טז הלכה למעלה וראה בלחםֿמשנה,

.çé‡zÎÓÒ‡a ˙B˜‰Ï ÌÈˆB¯ „¯ÙÒ ÈÓÎÁ eÈ‰Lk69, ¿∆»«¿≈¿»«ƒ¿«¿¿«¿«¿»
B¯·ÁÏ ·iÁ ‡e‰L ‰fÓ ÔÈB˜ :ÔÈOBÚ eÈ‰ Ck70‰‡Ó »»ƒƒƒ∆∆«»«¬≈≈»
B·BÁ ÏÚaÓ ÔÈB˜ BÓˆÚ ·iÁL ¯Á‡Â ,ÔÈ¯È„71ÏkL , ƒ»ƒ¿««∆ƒ≈«¿ƒƒ««∆»

B‡ Ck ‰È‰iL ÔÓÊÏeÁÓ ‰Ê ·BÁ‰ È¯‰ - Ck ‰OÚiL ¿«∆ƒ¿∆»∆«¬∆»¬≈«∆»
BÏ72ÂLÎÚÓ73ÈÈ¯‰ - ‰OÚÈ ‡Ï B‡ ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â , ≈«¿»¿ƒ…ƒ¿∆…«¬∆¬≈ƒ

BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba BÓˆÚ ·iÁL ÔBÓna BÚ·Bz74eÈÈ‰ ¿«»∆ƒ≈«¿¿«∆∆»ƒ
,ÔÈÎecLa BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ÔÈ‡z‰ ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»«¿»ƒ∆≈»»¿ƒ¿¿ƒƒ

.Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ«ƒ»∆

אין 69) מעכשיו בקנין שהרי עצמם, על היו מחמירים
חו"מ  (הגר"א ז הלכה למעלה רבינו שכתב כמו "אסמכתא",

נג). ס"ק רז ללא 70)סימן שהיא אחרי זו, והתחייבות
"סמיכות". משום בה אין שאליו 71)תנאי, מזה כלומר,

שכתב  כמו קנין, צריכה אינה שמחילה ואףֿעלֿפי התחייב,
שלא  תוקף, ליתר כן עשו - יא) הלכה (פ"ה למעלה רבינו
(לחםֿמשנה). היתול לשם התכוון כי לטעון יוכל

משום 72) אין האחר, הצד ביד הנמצא דבר במחילת והרי
ד). הלכה (למעלה היא,73)סמיכות שכוונתו כלומר,

מפורש, כך שאמר לא אבל מעכשיו, תהיה שההתחייבות
כי  קודמת, התחייבות בשום צורך היה לא אז שהרי
בזה  המסלק (לחםֿמשנה, סמיכות משום אין ב"מעכשיו"
ולצאת  "מעכשיו" מפורש שאמר אף או הכס"מ) קושיית את
מעכשיו. מועיל שלא הסוברים אלו של אף הדעות, כל את

גורם 74) שאחר המקרים, ובכל שב"שידוכין" אומרים, ויש
סימן  חושןֿמשפט (שו"ע לאסמכתא חשש אין לשני, הפסד

טז). סעיף רז,
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עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חוזרת 1) שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו נתבארו

מקום. זה ובאי

.à‰BwÏ B‡ ¯ÎBnÏ ¯eÒ‡2·Á ˙‡ ˙BB‰Ï;B¯ »«≈«∆¿∆¬≈
¯Ó‡pL3„iÓ ‰˜ B‡ E˙ÈÓÚÏ ¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ : ∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«¬ƒ∆»…ƒ«

eBz Ï‡ ,E˙ÈÓÚ4‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆«¿««ƒ∆≈¿…
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙5ÔÈ·e . «¬∆≈∆ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»≈

‰ÈB‰ ‰Ê ¯ÎÓa LiL Ú„È ‡lL ÔÈa ,„ÈÊÓa ‰B‰L6 ∆»¿≈ƒ≈∆…»«∆≈¿∆∆∆»»
.ÌlLÏ ·iÁ -«»¿«≈

המוכר,2) ואחד הלוקח "אחד ושם: נא. בבאֿמציעא משנה
אונאה". להם שם.3)יש אמרו 4)ברייתא זה ועל

הניית  "זו ה"ד): ג פרשה בהר (פ' כהנים" ב"תורת
ממון". האונאה,5)(=הונאת) את להשיב אפשר שהרי

של  לסוג זה "לאו" שייך זה, ובגלל העול, יתוקן כך  ומתוך
השלילי  שהמעשה "לאוין" כלומר לעשה", הניתק "לאו
חיובית, עשייה ע"י לתיקון ניתן ה"לאו" מזהיר שעליו
גזילה  מהלכות בפ"א וראה מלקות, בהם אין ולפיכך

א. הלכה נא.)6)ואבידה (שם, בגמרא לזה המקור
המוכר  את גם שניהם, את התורה הזהירה שלכן שם שביארו
אסור  למוכר שרק לחשוב היה שאפשר הלוקח, את וגם
בה  נתן כמה ש"יודע =) בדזבינתיה" ליה ש"קים להונות
לא. יודע, שאינו לוקח אבל רש"י), - עושה" הוא ובמזיד
ב"בל  ששניהם התורה, הדגישה הגמרא, מסיימת לכן,

אונאה. בדין שניהם - והשוגג המזיד כלומר תונו",

.á‰ÈB‰ ‡‰z ‰nÎÂ7˙e˙L ?·ÈL‰Ï ·iÁ ‰È‰ÈÂ8 ¿«»¿≈»»¿ƒ¿∆«»¿»ƒ¿
‰ÂLa9LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .10B‡ , ¿»∆≈«¬≈∆»«¿∆≈¿»≈

LLa Ú·L ‰ÂL11LLa LÓÁ ‰ÂL B‡ ,12‰ÂL B‡ , ¿∆∆«¿≈¿∆»≈¿≈¿∆
Á˜n‰ ‰˜Â ;‰ÈB‰ ‰Ê È¯‰ - Ú·La LL13·iÁÂ , ≈¿∆«¬≈∆»»¿ƒ¿∆«∆»¿«»

dlk d¯ÈÊÁ‰Ïe ‰ÈB‰‰ ˙‡ ÌlLÏ ‰p‡Ó‰14 «¿«∆¿«≈∆«»»¿«¬ƒ»À»
.‰p‡˙nÏ«ƒ¿«∆

ג:7) שם רבא של סיכום ומימרת מט: בבאֿמציעא משנה
ערך 9)ששית.8) של ששי חלק בדיוק, שתות כלומר

להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי חלק או המקח,
וזה 10) המקח, של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז

הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב שאז
שתות  כאן יש אבל המקח, לערך ביחס שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי זה ודבר שנתן, הכסף לסכום ביחס
מפני  כשמואל, הרמב"ם והכריע שם). (ב"מ ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). אין 12)(הגהות ושוב הלוקח, נתאנה כאן
לכסף  ביחס שתות יש אבל למקח. ביחס שתות כאן

הנ"ל. שמואל וכדעת אינו 13)התמורה, המתאנה ואף
נתן  כרבי בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו, לחזור יכול
וכמימרת  (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה כרבי ולא

רבא. של שמכיון 14)הסיכום אומרים ולא כלומר,
זאת  ההפרש, את רק שיחזיר מחילה, הוא משתות שפחות
(סמ"ע  לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה את אומרת

ד). ס"ק רסז, סימן

.â‰˙È‰15‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰16‡e‰L ÏÎa17ÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿
MÓÁa ¯Èc ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL‰Ëe¯Ùe ÌÈ18BÈ‡ - ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈

ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ19Ïk‰ C¯c ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…
Ba ÏÁÓÏ20. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי אף למקח, ביחס
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
האונאה  שהרי שנתן, הכסף לסכום ביחס ולא המקח של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס שלפנינו, הנוסח כפי ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף
שהוא  משתות פחות יש המקח של לשויו וביחס המקח,
אחד  מצד קצוות: שני כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני ומצד מקח ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק
ג, סעיף רכז סימן חו"מ בשו"ע וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק אינו מיד ואף
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי  יותר שהה אם להחזיר, חייב אינו משתות יותר או

לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח דרך הוא שכן
בצמצום, המקח דמי לכוון יכולים והמוכר הלוקח שאין
שהוא  אף במעות, או במקח שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב). ס"ק שם בסמ"ע הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני משתות בפחות להשתכר התירו
שלז, מצוה סוף (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני

בזה). שנסתפקו ו סעיף שם חו"מ שו"ע ועיין

.ã‰ÈB‰‰ ‰˙È‰21,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰¯˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëe¯t ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL ÔB‚k22- ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï·‡ ;ÏÏk23‰ˆ¯ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰Ê24Á˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .25ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰26ÏÚ ¯˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰Ëe¯t27ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰ÂLa ‰Ëe¯Ù ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËe¯ÙÏ ‰ÈB‰28. »»ƒ¿

נ:21) מצד 22)בבאֿמציעא ובין המקח מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן יש ֿ 23)הכסף, בבא משנה

העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי נא. מציעא
עוסקת  זו שמשנה ואע"פ וכו'". מעותי לי תן לו אומר רצה
הלכה  למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות, באונאת
שרק  זה, עיקרון לגבי זו כמשנה הלכה - יב) והערה ב
להרויח  יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות יש למתאנה
דעת  וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה עלֿידי
שם  ועיין שם. חסדא רב דברי לפי פג: בבבאֿבתרא הרי"ף

לאו. אי ד"ה בתוספות פד. האונאה.24)דף תובע ואינו
לו  יחזיר שהמוכר ותובע קיים יהא שהמקח רוצה אם אבל
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 ֿ וכסף (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם - האונאה
ורבינו). הרי"ף שיטת לפי "אם 25)משנה תימן: בכ"י

הלכה  מתחילה ואח"כ המקח". שבטל אע"פ יקבל זה רצה
רווח  יש וקושטא רומי בדפוסי וגם וכו'". המונה "אין ה'
במגידֿמשנה  נראה וכן המקח. שבטל המילים אחרי ניכר
המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף רכז חו"מ ובשו"ע
המקח" שבטל "ואע"פ המילים וא"כ חדש. ענין מתחיל

למעלה. שאין 26)שייכים נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב
שם. מהמשנה מוכח ושכן לפרוטות, אפילו 27)אונאה

נחשב  - וחצי פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק היא אם
(שהן  לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י אבל אונאה,
לפחותה  אף כסף, של למטבעות אלא נחושת) של
מכסף  שאינה למטבע לא אבל איסר, כגון הכסף ממטבעות

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם זהו 28)(בבאֿמציעא
שלהן  שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא לשון
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה, עולה

"לפרוטה".

.äÈ˙Ó „Ú29¯ÊÁÏ BÏ ‰È‰È30‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂ31B‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ Ïh·Ï32È„k „Ú33‰‡¯iL34¯b˙Ï35B‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

B·B¯˜Ï36¯˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .37‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó38. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט:29) בבאֿמציעא כתוב:30)משנה  (שם) במשנה
להחזיר), מותר מתי עד ד"ה (שם רש"י דייק ומזה "מותר",

כאן. אין שפרע" "מי בשו"ע 31)שאף הוא וכן בשתות.
ז). סעיף שם.32)(רכז בשו"ע וכ"ה משתות. ביתר

(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק וכמו (שם). משנה
בכדי  מקח) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות

לקרובו". או לתגר המקח.34)שיראה סוחר 35)את
מקצוע. אלו.36)בעל בענינים "מחל 37)הבקי שאז

שם). (רש"י אונאתו" של 38)על באונאה חילוק שאין
ס"ק  רכז, (סמ"ע חצי או לשליש חומש בין משתות" "יותר
בכדי  האונאה היתה שאם ה, הלכה כז פרק להלן וראה טז).

היא. מתנה אלא אונאה, בכלל זו אין טועה, הדעת שאין

.å?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39Á˜n‰ È¯‰L ,Á˜BÏa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬≈«∆»
B„Èa40e‰‡¯Óe41¯ÎBn‰ Ï·‡ ;42‰ÈB‰a ¯ÊBÁ ¿»«¿≈¬»«≈≈¿»»

ÌÏBÚÏ43ÁwÓ Ïeh·a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44BÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒ»∆≈
¯ÎnL ‰Ê ÈÓc Ú„BÈ45¯kÓpL B˙BÓk ‰‡¯iL „Ú ≈«¿≈∆∆»««∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»

CÎÈÙÏ .˜eMa46BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c Á˜n‰ ‰È‰ Ì‡ , «¿ƒ»ƒ»»«∆»»»∆≈¿ƒ
‰ÂL Blk ‡e‰Â ÈepL47ÔÈÏtÏt ÔB‚k ,48Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿À»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

¯ÚL ÏÚ Ï‡LiL È„k „Ú ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈≈∆»«¿≈∆ƒ¿««««
.„·Ïa ˜eMaL∆«ƒ¿«

עובדא,39) (נא.) ושם נחמן. רב של מימרא נ: בבאֿמציעא
למעשה. הלכה נחמן, רב כן הורה זה 40)שבה טעם

מסויימת. עובדא עם בקשר (שם) בגמרא הביאו
מקחו,41) את ולהראות למקום ממקום ללכת רגיל שהלוקח

האונאה. על לו מעירים כך תחת 42)ומתוך המקח שאין
בזמן.43)ידו. הסתייגות כל שהורה 44)ללא בעבודא 

האונאה  היתה חוזר, לעולם שהמוכר נא.) (שם נחמן רב בה

ס"ק  רסז, סי' (הגר"א לחזור לו אמרו שהרי משתות, יותר
המקח.45)טז). של האמיתי הגיונית,46)שוויו מסקנא

הרמב  לו והסכים הקודם, מהדין הרמב"ם אך שהוציא "ן,
כל  ללא חוזר, תמיד שמוכר וסובר עליו חולק הרשב"א
(מגידֿמשנה). בשיעורין" תחלוק "שלא שהיא הסתייגות

הכלל.47) מן יוצא ללא אחיד, מחיר להם יש המין בני שכל
לחבירו.48) אחד פלפל בין הפרש כל שאין

.æÔÎÂ49Ú„B Ì‡50‰ÚhL Ú„ÈÂ ,B¯kÓÓk B„ÈÏ ‡aL ¿≈ƒ«∆»¿»¿ƒ¿»¿»«∆»»
.ÏÁÓ È¯‰L ,Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ú·z ‡ÏÂ¿…»«≈»«¬…¿ƒ¿…«∆¬≈»«

הקודמת.49) ההלכה מן הגיונית מסקנא היא זו הלכה אף
ב).50) ס"ק שם (סמ"ע, גמור בבירור =

.çÌLk51ÏÚ Û‡ ,¯b˙Ï ‰ÈB‰ Ck ,ËBÈ„‰Ï ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆¿»»»¿«»««
Èt52È˜a ‡e‰L53‰Ó‰··e ˙B¯Ùa ‰ÈB‰L ÌLÎe .54, ƒ∆»ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈»

˙BÚaËÓa ‰ÈB‰ ÔÈc LÈ Ck55. »≈ƒ»»¿«¿≈

יהודה.51) כרבי ולא כחכמים נא. בבאֿמציעא משנה
(שם),52) יהודה רבי שיטת את הברייתא מסבירה בזה

הונאה. לו אין שידע 53)שתגר לחשוב כן על היה ואפשר
עליה. וויתר האונאה, ולא 54)על כחכמים נו: שם משנה,

יהודה. דיני 55)כרבי שיש כשם [כלומר: נא: שם משנה,
אינה  משתות פחות היתה ש"אם ובבהמה, בפירות אונאה
לקרובו", או לתגר "שיראה מכדי יותר שהה ואם אונאה",

לחםֿמשנה]. ועיין במטבע. כן כמו חוזר, אינו

.èÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»ƒ»∆»»¿∆¿ƒ
dÙ¯ˆÂ ,ÛÒk ÏL ¯È„ ‰Úa¯‡Â56¯Èc ÌÈ¯OÚa57B‡ ¿«¿»»ƒ»∆∆∆¿≈¿»¿∆¿ƒƒ»

‰BÓLe ÌÈ¯OÚa58.‰ÈB‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ¿»¬≈∆«¬ƒ∆«»»
‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰È‰59Ûe¯v‰ ÏËa -60Ô‡kÓ ˙BÁt .61- »»»≈«∆»≈«≈»ƒ»

‰ÏÈÁÓ62. ¿ƒ»

"צרף"),56) ד"ה (לקאהוט השלם' 'ערוך ועיין החליפה,
מס' ועיין בקטנות", גדולות מעות לחילוף "הושאל ושם:
וירושלמי  לדרכונות", שקלים "מצרפין מ"א) (פ"ב, שקלים
הכסף  (פ' וירושלמי סלע", "המצרף פ"ב): שני (מעשר

בירושלים". לצורפה אמר "חזקיה כמו 57)ה"ה): שזה
של  משויו שתות של אונאה כאן שיש בחמש", שש "שוה

המוכר. ונתאנה בשבע",58)המקח, שש "שוה כמו שזה
הלוקח. נתאנה שהפעם אלא מהמקח, שתות היינו,

שתות.59) על מקח.60)יתר ביטול פחות 61)כדין
נב.),62)משתות. נא: (שם במשנה שמעון רבי כדעת

י. הלכה להלן וראה

.éÔÎÂ63‰¯ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰ Ì‡64˙e˙L65eÈ‰Â , ¿≈ƒ»¿»«∆«¬≈»¿¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ66ÔÈÓa ÌÈÚÏq‰67Ï˜LÓa ‡ÏÂ68¯ÈÊÁÓ - ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ

.‰ÈB‰‰«»»

נא:63) שם תמיד 64)משנה, היוצא מטבע "כי ממשקלה
הסלע  תהא כמה ד"ה שם (רש"י וחסר" (נשחק) שוחק הוא

שנתנו 65)חסרה). התנאים כשאר ולא שמעון, כרבי
רבא  השוה שבגמרא מכיון כמותו, והכריע אחרים. שיעורים
שהוא: הדברים, שאר דין עם מטבע דין הרי"ף) גירסת (לפי
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וכו'.66)שתות. מוציאין היו זה מנין 67)שבמקום לפי
פרק  המשניות (פירוש משקלם על להקפיד בלי הסלעים

אף 68)הזהב). המטבעות, משקל על שמקפידין שבמקום
א. הלכה פט"ו להלן ראה חוזר, - שהיא כל בטעות

.àé¯Èc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ È˙Ó „Ú69?ÚÏq‰ B‡ «»««»¿«¬ƒ«ƒ»«∆«
ÌÈk¯ka70ÈÁÏLÏ ‰‡¯iL È„k „Ú -71ÌÈ¯Ùka ;72, «¿«ƒ«¿≈∆«¿∆¿À¿»ƒ«¿»ƒ

Ú „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ - ÌL ÈeˆÓ ÈÁÏM‰ ÔÈ‡LÈ·¯ ∆≈«À¿»ƒ»»≈¿«¬ƒ««¿≈
˙B˙aL73‰ÈÓ„Â dB¯ÒÁÂ ÚÏq‰ ¯ÈkÓ ÔÈ‡L .74‡l‡ «»∆≈«ƒ«∆«¿∆¿»¿»∆»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈÁÏM‰75˙B·BË ÌÈ·‡ ,ÌÈ¯ÙÒ ¯ÎBÓÏ «À¿»ƒ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰‡¯iL „Ú ¯ÊÁÏ Á˜BlÏ LiL ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ∆≈«≈««¬…«∆«¿∆»
Ïk‰ ÔÈ‡L ;Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a ÌÈ‡È˜a‰ ÌÈ¯bzÏ««»ƒ«¿ƒƒ»∆¿»»∆≈∆≈«…

CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ‡È˜a76¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,77 ¿ƒƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ…»»«ƒ
‡aL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Á˜n‰ CÈÏB‰Â ,‰È„Ó d˙B‡a¿»¿ƒ»¿ƒ«∆»¿»«≈∆»
‰Ê È¯‰ - ‰ÚhL BÚÈ„B‰Â ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï È˜a‰«»ƒ¿««¿«¿À∆¿ƒ∆»»¬≈∆

¯ÊBÁ78. ≈

העתיק:69) והמגידֿמשנה למתאנה. להחזיר חייב המאנה
ה"ה), למעלה רבינו שכתב (כמו להחזיר" לו יש מתי "עד

במתאנה. נב.70)והמדובר שם האיש 71)משנה,
זו. בהלכה מיד והטעם מטבעות. להחליף שמקצועו

כרכים 72) בין הבדל אין ממטבע) (חוץ הדברים בשאר
מומחים  מצויים מקום שבכל ה), הלכה (למעלה לכפרים
נב: (שם מהשולחנים חוץ מומחים אין במטבע אבל לדבר,

רבא). לשוק 73)לדעת לבוא הכפריים של דרכם שאז
דסלקין  ד"ה (רש"י שבת סעודת צרכי לקנות שם) (גמרא
השולחנים. עם להפגש הזדמנות להם יש ואז לשוקא),

בדמים.74) האמיתי שוויה הרמב"ם 75)כמה הוציא זה
יחסי, דבר הוא שהתאריך התברר, ממנה הקודמת, מההלכה

לדבר. מומחה אצל הבירור באפשרות תלוי גם 76)והכל
הקודם. מהעיקרון מסקנה בטיב 77)זה ובקי שמכיר אדם

המסוים. בו 78)המקח לחזור המתאנה יכול כלומר,
מהמקח.

.áéd¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯·ÁÏ ‰¯ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰79, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï elÙ‡80d¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -81. ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈ82d¯ÈÊÁ‰Ï83dÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï84 »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע, [אףֿעלֿפי 80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב.) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי
דברי  מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי  "התקדשי שם: שאמרו ח. בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי  - רע דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי  רע, דינר "האי הגמרא: ומקשה ויחליף". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק דלא אי דמי,
שאם  הרי הדחק". עלֿידי דנפיק כגון פפא, רב אמר נחושת.
במקח, מום כמוצא ודינו מקח, זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט"ו להלן לעולם, בו שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור

באבןֿהאזל]. וראה האי). רב בשם שם (מגידֿמשנה
מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני, הלוקח
מעותיו.83)הלוקח.82) את בחזרה ולתבוע
"אם 84) נב.): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי הוא מילי "והני הסוגיא: בסוף
מילי, "והני סופרים): (בדקדוקי אחד ובכתבֿיד בהוצאה).

ברי"ף. הוא וכן הדחק" עלֿידי דנפיק

.âéLÓÁa Úa¯‡ ‰ÂL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰85È¯‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜86˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ÏËa87˙B‡¯‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ - Ú·La „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B·B¯˜Ï B‡ ¯b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ;¯ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

¯ÎBnÏ88,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?¯ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?¯kO89 ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח".86)שאז כלומר:
ח. הלכה פי"ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח חזרת חסדא 88)של רב מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח. ביטול משום

שם). (הרי"ף מקח ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח
(למעלה  אונאתו תובע אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול

ד). הלכה

.ãéÔÎÂ90Úa¯‡a LÓÁ ‰ÂL ¯ÎnL ¯ÎBÓ91ÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂ92Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBÓ -93;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ¯ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקחֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.åèLLa LÓÁ ‰ÂL ¯ÎBn‰94B˙B‡¯‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ¿«¿
‰BÓLa „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú95·iÁ ¯ÎBn‰ È¯‰ - «∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈«»

¯ÈÊÁ‰Ï96‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰97Á˜n‰ ‰˜ È¯‰L ;98 ¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»«∆»
ÔÎÂ .¯È˜B‰ Á˜BÏ ˙eL¯a ¯È˜B‰LÎe ,¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«ƒ¿≈
LÏL ÏÚ e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎÓ Ì‡ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿«»
;‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ È¯‰ -¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆»»

.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯·e ,Á˜n‰ ‰˜ È¯‰L∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף מקח ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי שבא זה במקרה שאף קובע, הוא
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המתאנה  רק זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה
מקח, ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח שתות שבאונאת
הזכות  למתאנה יש שוודאי - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב בנימוק צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף
כלל. הלוקח התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף וסכום המקח של שוויו שבין ההפרש
ב).98) הלכה (למעלה קיים המקח נשאר בשתות שהרי

ה'תשע"ה  אלול כ"ג שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו

זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.àÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰·a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈ¯ÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

¯˙BÈ ËÁna ‰ˆB¯˙B¯t ÛÈÏÁn‰ Ï·‡ .ÌÈÈ¯ÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙B¯Ùa3eÓML ÔÈa ‰¯ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ - ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו
ולפיכך  לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי
לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]

ראב"ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק למעלה ראה
בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.áÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰¯ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
el‡a E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â7‰BwL Èt ÏÚ Û‡ -8 ¿»«¿…ƒ»»¿¿≈««ƒ∆∆

ÔÈÙÈÏÁa9e¯‡aL BÓk ,‰‡B‰ ¯ÈÊÁÓe ‰˜ ,10‡e‰Â . «¬ƒƒ»»«¬ƒ»»¿∆≈«¿¿
‰¯ÒÎ‡ ˙B¯t Á˜BÏÏ ÔÈc‰11,ÌÈzLa B‡ ÚÏÒa «ƒ¿≈«≈«¿¿»¿∆«ƒ¿«ƒ

Ïk ¯ÎnL ˙Èa‰ ÏÚa .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe ‰wLÈ ∆»»«¬ƒ»»««««ƒ∆»«¿≈
BLÈÓLz12BÏ ea¯‰ ‡Ï ÈÏel‡L ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ≈»»∆ƒ≈…ƒ¿

ÌÈÓc‰13.BLÈÓL˙ ÈÏk BÏ ¯ÎBÓ ‰È‰ ‡Ï «»ƒ…»»≈¿≈«¿ƒ

אבא 4) כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא בבא
הרי"ף. וכהכרעת הונא, רב מניין 5)בשם מידה, ללא

הלכה  כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל;
ב. והערה הבחנה 6)א ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. מכירה,7)כמה של זה בלשון אמר אם דווקא

כמו  אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל
משנה). (כסף זה 8)בחליפין דין הרמב"ם כבר והזכיר

הפרק  נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן לא 9)שלעיל, כלומר,

מעין  אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין
תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין
שעקרו  פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין".
היא  זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים

הוא  כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב שכיחה, בלתי
דברים  אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות

נ  וכן ג)שכיחים. הלכה ה (פרק למעלה רבינו בדברי ראה
הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין

הקודם.10) בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
הוא 11) הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

הוא  הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה"
מסויים. אינו והחפץ שתיים, או סלע ודווקא 12)מסויים:

"בעל  אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי
אונאה. דין יש (שם).13)הבית" בגמרא מובא זה טעם

זה: על מוסיף בו ורש"י שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה
בשם  (שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין
אם  אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות
אונאה  דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה

משנה). (כסף

.â- ‰ÈB‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿»∆≈¿»«»»
Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ LÈ14; ≈»»»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

ÏÁÓiL È„k Ba LÈ ‰ÈB‰ ‰nk Ú„BÈ ÔÈ‡L15ÔÈ‡Â . ∆≈≈««»»»≈¿≈∆ƒ¿«¿≈
‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ16; »ƒ«ƒ»««¿»∆≈»»

Ba LÈ È¯‰L17L¯ÙÓa Ï·‡ .18ÏkL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ∆¬≈≈¬»ƒ¿»≈≈»»∆»
Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z19. ¿«∆¿»«»

עם 14) רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה חילוק
אחת. ברייתא בו 15)תוכן שאין שסבור פירש שם [רש"י

טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה
וקצוב  ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי
ועיין  ידוע. שאינו דבר למחול אפשר שאי הדין והוא -

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שלא 16)שולחןֿערוך
זה  ולביטוי בו", "שאין אלא עלי", לך "אין בלשון: אמר

הקודם. מזה הפוכה לא 17)משמעות זה ביטוי כלומר,
משום  בו יש להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק
המתחיל  דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת
רק  יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין
מפורש  הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל אונאה

בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר שמתנה 18)על
ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות את כרבי 19)במפורש

(שם). למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה

.ã„ˆÈk20È‡L ‰Ê ıÙÁ :Á˜BÏÏ ¯Ó‡L ¯ÎBÓ ? ≈«≈∆»«¿≈«≈∆∆∆¬ƒ
ÏÚ ,‰Ó ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L È‡ Ú„BÈ ,ÌÈ˙‡Óa Ô˙B≈¿»«ƒ≈«¬ƒ∆≈»∆∆»»∆«
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈB‰ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿»»¬ƒ≈»≈»»
È‡L ‰Ê ıÙÁ :¯ÎBÓÏ ¯Ó‡L Á˜BÏ ÔÎÂ .‰ÈB‰»»¿≈≈«∆»«¿≈≈∆∆∆¬ƒ
˙Ó ÏÚ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂML È‡ Ú„BÈ ,‰Óa EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿¿»∆≈«¬ƒ∆»∆»«ƒ«¿»
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - EnÓ Á˜BÏ È‡ ‰ÈB‰ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»«»»¬ƒ≈«ƒ¿≈»»

.‰ÈB‰»»

בבבא 20) המצוטטת הברייתא לשון הוא ההמשך כל
שם. מציעא

.ä.‰ÈB‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰«≈¿«≈∆¡»≈»»»»
È‡ CÎÂ Ck ,ÂÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa ‰Ê ıÙÁ ?„ˆÈk≈«≈∆∆¿»¿»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ

Ba ¯kzOÓ21‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -22. ƒ¿«≈≈»»»»
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שאמר.21) בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים ודבריו
של 22) האמיתי שוויו על ראשונה משעה סמך שלא לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ

.åB‡ ÌÈa¯ ÌÈÏk Á˜Ï Ì‡ ,‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰Â¿«≈¿«≈∆¡»ƒ»«≈ƒ«ƒ
„Á‡ ¯kÓÓa ÌÈ„‚a23·LÁÈ ‡Ï -24Ú¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»…«¿…∆»«

‰eÓ‡a25‰ÂLa ‰Ùi‰ ˙‡Â26‰Ê ‡l‡ ,‰eÓ‡a ‰ÊÂ27 ∆¡»¿∆«»∆¿»∆∆»∆»∆∆¡»
ÔÈÂLa ‰ÊÂ ‰Ê B‡28˙BÏÚ‰Ï BÏ LÈÂ .29Á˜n‰ ÏÚ ∆»∆¿»¿»¿≈¿«¬««∆»

Ûzk‰ ¯ÎO30¯nÁ‰ ¯ÎOe ,31˜ct ¯ÎOe ,32Ï·‡ ; ¿«««»¿«««»¿«À¿»¬»
ÏÚBÙk ‡e‰L ÈtÓ ,BÓˆÚ ¯ÎO33ÛÈÒBÓ BÈ‡ -34 ¿««¿ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ

L¯ÙÓ ‡l‡ ,Á˜n‰ ÏÚ B˙B‡35CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ««∆»∆»¿»≈¿≈»»»
.¯kzOÓ È‡¬ƒƒ¿«≈

של 23) מסויים סך אחת בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
ששווים  רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים,
בעד  הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות,
חמישה  דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
רעים  מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם
בממוצע  לתת מסכים והלוקח דינר חצי אחד כל ושווים
דיבור  שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר

יחשב). לא לחשוב.24)המתחיל יכול המוכר אין
היינו 25) - הממוצע את הרעים בשביל שישלם כלומר,

פחות. שווים שהם למרות ידרוש 26)דינר, היפים ובעד
וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם כפי

הסכים 27) לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,
שגם  מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על להעלות

זה. ממוצע במחיר לו ימכור ממוצע 28)הטובים מחיר
בשווה. והרעות הטובות היחידות, זה,29)לכל ריווח על

והלוקח  להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר
דלקמן. ההוצאות את להוסיף עוד המוכר יכול לו, הסכים

בכתפו.30) הסחורה את שנשא החמור,31)הסבל בעל
חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,

סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק שכר
שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.æÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ - Ï‡¯OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡¯OiÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי
ח. הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי 40)מקח

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני שישראל
אונאה. לתבוע יכול

.çÌÈ¯·„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜¯w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙B¯ËM‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46¯ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂL¯È„a47Ô‰a ÔÈ‡ - ÛÏ‡a ¯È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ ¯·c - E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :¯Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆

„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„·Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜¯w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜¯˜Ï49˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡¯Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ - 'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום
סדר  לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק: הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב יוחנן כרבי ולא אמי כרבי

אין  מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי

לגבות. חוב שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו"
יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי
ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו

משנה). (לחם

.èBÓˆÚ ÈÒÎ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a56ÈÏ ‰‡¯Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ
ÒBtB¯ËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa59ÔÈc ˙È·Ï ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ
„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח.53) ידי על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי"56) ולא שדרתיך "לתיקוני לטעון: יכול שהמשלח
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח הדין בית פי על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי
היתומים. - הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
לפי  ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין,
דין  בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו
ידי  על נשלח דין בית ששליח מפני משנה), (מגיד שליח
לא  האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית
אבל  היתומים נכסי על לפקח אלא הדין בית ידי על נשלח
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(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא
מחילה 60)משנה). זו הרי משתות, בפחות טעו שאם

י). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה
שליח. לבין דין בית בין השוני את שם)

.é˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È¯‰ - ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa - ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ e¯ÈÊÁÈÂ ¯kÓn‰ Ïh·Ï ‡lL eˆ¯63- »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ64Ô‰Ó ¯eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע "שתות", הזכירו: במשנה שהרי
אדם. בני כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי על שאף

המאנה  אין המקח, את לקיים המתאנה רצה אם - המקח
ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט פרק

.àée¯ÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡¯ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ¯ÊÁÏ68ÁkÓ ¯eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtB¯ËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜¯˜ ¯ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח שאינו

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו

הוא  לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח שאף
יכולים  הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך
האחרון  במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור:
במשנה  שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק
יכולים  הלוקח וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע,
שקונה  מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור
מושלמת  בצורה נעשה שהקניין עליהם סומך ביתֿדין פי על
שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא
הרמב"ן  ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף
בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו
דין  בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא
עושה  שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות
מדעתו  שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח
שיטת  נגד אחרות טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין

רבינו 70)רבינו). בשם שמביא רכז) (סימן הטור מדברי
כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה

.áéÔÈÏËÏhn‰ e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰71Ô‰ È¯‰ - »«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,Á˜Ó ‰˜ - ˙e˙MÓ ˙BÁt :˙BÁB˜Ïk¿»»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿≈«¬ƒ
‰˜ - ˙e˙L ;Á˜Ó ÏËa - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ;ÌeÏk¿»≈«¿»≈∆»¿»»
ÌeLa e˜ÏÁiL Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡Â .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»»¿ƒƒ¿≈≈∆∆«¿¿¿

ÔÈic‰72ÔÈic‰L ;‰wÏÁ ‰ÏËa - ˙e˙La eÚËÂ , ««»ƒ¿»ƒ¿»¿»¬À»∆««»ƒ
.ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L e˙ÁÙe eÓML∆»ƒ¬¿ƒ¿ƒ¿»»≈

אונאה 71) דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
לשום 72)כלל. כמו תוקף יהיה שלהם שלחלוקה

הדיינים.

.âéÛÈq‰Â ˙ÈÏb¯n‰Â ‰Ó‰a‰73Ô‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ «¿≈»¿««¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆»¬≈≈
ÔÈ‡L ¯·„ EÏ ÔÈ‡ .‰ÈB‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lkƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈»∆»»≈¿»»∆≈
‡e‰Â ;ÌÈÓÎÁ enL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ‰ÈB‰ Ba»»≈«¿»»¿»ƒ∆»¬»ƒ¿
.e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÒÎa ‰B˜ ¯ÎBÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿

נח:73) שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.
אין  במלחמה מגן) =) וחטיטים וסייף סוס "המוכר שאמר
לא  שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם

זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר

.ãéÌLk74Ú˜¯˜ ˙e¯ÈÎO Ck ,‰ÈB‰ ˙BÚ˜¯˜Ï ÔÈ‡L ¿≈∆≈¿«¿»»»»¿ƒ«¿«
¯È„a ÏB„b ÔÈÏ˜¯Ë ¯ÎO elÙ‡ .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡≈»»¬ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰La75ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ‰pË˜ ˙Ù¯ B‡ ,76BÏ ÔÈ‡ - ¿»»∆∆¿«»¿ƒ»¿»≈
.‰ÈB‰»»

מטלטלין 74) של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא
דין  בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
שאין  הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה.
המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם

במכר 75) שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה
אינה  מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו

ח). הלכה (למעלה מופרזת,76)חוזרת אונאה כאן גם
נתאנה. השוכר שכאן אלא

.åèÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,BnÚ ˙BOÚÏ ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈«¬ƒ≈¿«¿«≈
B˙B‡ ‰B˜k ‡e‰L ÈtÓ ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈»»ƒ¿≈∆¿∆

ÔÓÊÏ77‰ÈB‰ Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈ„·ÚÂ ,78. ƒ¿««¬»ƒ≈»∆»»

יד.77) בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
בעבדים 78) מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

דינו  ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר  וכאן כנענים
כח. בקידושין כמפורש כקרקע,

.æèB¯ÎO79‰ÚÈ¯Ê da ÈzÚ¯Ê :¯Ó‡Â ,Ú˜¯˜ BÏ Ú¯ÊÏ ¿»ƒ¿…««¿«¿»«»«¿ƒ»¿ƒ»
da Èe‡¯‰80ÌÈ„Ú e‡·e ,81Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt da Ú¯fL »»»»≈ƒ∆»«»»ƒ»»

Ú¯f‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ82, »¬≈∆»≈ƒ≈»»ƒ¿≈«∆«
Ú˜¯w‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ B‡83CÎÈÙÏ .84ÔÈ‡ ≈»»ƒ¿≈««¿«¿ƒ»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ85ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .Úa˙ „iÓ86‡l‡ B˙B‡ ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈≈«¿ƒƒ∆»
˙q‰ ˙Úe·L87.Ô‡k LiL Ú˜¯w‰ „ˆ ÈtÓ , ¿«∆≈ƒ¿≈«««¿«∆≈»

בקבלנות 79) כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
אבל  יח), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן
(כסף  אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר

אלא 80)משנה). שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא
מכדי  פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו
בטל  המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה

ט" פרק (להלן שהוא בכל אף א).כולו הלכה ואין 81)ו
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עלולה  השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות
שנפל  למקום החדש הזרע יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל
הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון,

אונאה.82) דין בו ויש מטלטלין אין 83)שהוא ובקרקע
אונאה. כאן 84)דין ונשאר נפתרה, לא שהבעייה אחרי

"המוציא 85)ספק. העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין
שהרי  וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו
משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע

בקרקע,86) שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,
שאין  וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן
ספק. על משביעין אין כך מספק, ממון מוציאין

א 87) הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן כמפורש
הקרקע. על היסת שבועת שנשבעין

.æéÌ‰Ï LÈ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈ƒ∆«¿≈»≈»∆
LÈ Ì‡Â .‡È‰ dÓBÈ ˙a ‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;‰ÈB‡»»∆«¿ƒ¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈
ÔÈa ¯ÎBO ‰p‡˙pL ÔÈa ,¯˙BÈ B‡ ˙e˙L ‰ÈB‰ da»»»¿≈≈∆ƒ¿«»≈≈

‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈkOÓ ‰p‡˙pL88elÙ‡Â , ∆ƒ¿«»«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ»»«¬ƒ
‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï89. ¿««¿«¿À∆

להחזיר 88) אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח ביטול אבל
סד  קטן סעיף רכז, סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את

משנה). כסף ועיין הדשן, תרומת זמן 89)בשם נתנו שלא
ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים
או  לתגר מקחו להראות לוקח של שדרכו במקח, אלא
(מגיד  להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו.

משנה).

.çé‰‡B‰ BÏ LÈ ÔÏaw‰L ,ÈÏ ‰‡¯90ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿∆ƒ∆««¿»≈»»≈«¿
¯t˙Ï B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰¯OÚa ‰Ê „‚a ‚¯‡Ï ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆¡…∆∆∆«¬»»ƒƒ¿…
ÏÎÂ ;‰ÈB‰ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÊeÊ ÈLa ‰Ê ˜eÏÁ»∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈»»¿»
¯ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈

¯ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח. סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י"ב פרק

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.àe¯‡a ¯·k2Ck :¯Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :¯Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ¯kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

¯ÎBÓ È‡ ¯OÚ·e ,ÚÏÒa ÈzÁ˜Ï3¯zÓ -4Ï·‡ .5˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc6ÌÈ¯ÚM‰ ˜ÒÙÏ7ÔÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ïe8.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ9,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆
e˜ÒÙÈ „·Ïa ˙e˙L ‡l‡10¯kzOÈ ‡ÏÂ ,Ì¯ÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈

¯ÎBn‰11˙e˙L ÏÚ ¯˙È12. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי"ג החפץ ערך בין שההבדל אף
זה  על מודיע שהוא אחרי גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח נתרצה שהרי
וכקרנא,5) יצחק רב בשם חמא בר כרמי פט. בבאֿבתרא

פ"ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב"ם רמאות" מיני כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח מיגש, הר"י ט.)פסק
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי =) "שפרהדרין
רשב"ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק] שלמה "[אבן שם: ב"ב
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י  כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק לחכמינו להם שנראה מפני כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב"ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין ֿ 10)כלומר, הבית
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי צ. בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף החדש, השער כפי
בשם  ובמ"מ ברשב"ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות

רש"י).

.á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13ÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
ÔÈ¯wÚ‰ Ï·‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ14, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ

‰B·l‰Â ËLw‰ ÔB‚k15ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ
.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÈ ‡l‡ ,¯ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ: בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי בהן שיש דברים פירות
כדי  הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י שם, (רשב"ם השערים את יפקיע שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי בהם שאין שבדברים הרי
ודעת  עז. במנחות רש"י דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא מיני 15)שרשים.14)רשב"ם
בשמים.

.âÔÈ¯kzOÓ ÔÈ‡Â16¯bz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈ·a ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
Ô¯ÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,¯ÎOa Ô¯ÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„·Ïa Ô¯wa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי חד על אמר חד ושמואל, רב שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני למכור דינר
ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף שני, לסוחר אחד סוחר ימכור

השניה. כדיעה רבינו

.ãÒ‡¯e17Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ18ÌÈ¯·„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
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,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa ep¯kÓiL È„k ,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰a¯Ó ÔÓM‰L ÌB˜Ó·e19.ÔÓLa ¯kzO‰Ï ¯zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי בהם שיש בדברים ישראל בארץ
(סמ"ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב, ס"ק שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי על עליו אמרו

מצוי. השמן היה שבמקומו משום

.äÔÈ¯ˆB‡ ÔÈ‡20ı¯‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ21ÚÈbÓ È¯‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡¯OÈÏ ¯Úˆ ‰Ê ¯·cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯zÓ - BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï·‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ22.¯ˆB‡ «¬«»

צ:20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי בהם  שיש דברים

לי יש  "ונראה רשב"ם: שם וכתב ברי"ף). (וראה ראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב"ב בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי 22)לארץ. מונח
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט את לסמן הבא ידוע,

לח.). (בבאֿמציעא שלו" בקב אדם "רוצה

.å¯ˆ‡Ï ¯zÓ23ÌÈL LÏL ˙B¯t24,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈL·e .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈ·Le25˙¯va26elÙ‡ - ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰¯‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,¯ˆ‡È ‡Ï ÔÈ·e¯Á ·˜27.ÌÈ¯ÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂ28B‡ ı¯‡a ˙B¯t ¯ˆ‡L B‡ ,ÌÈ¯ÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èa¯a ‰ÂÏÓk ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ:23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
(רשב"ם  והשמינית השמיטה, שנת שהיא השביעית הששית,
ואין  זורעים לא בשביעית שהרי פירות), לאצור ד"ה שם
רק  בשלה השמינית השנה של והתבואה נמצאת, תבואה

השנה. גדול.26)שם.25)בסוף קללה.27)רעב
בריבית".28) ומלווי פירות "אוצרי יחד: נכללו (צ:) שם

.æ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯Ùa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈∆≈»∆«≈
ÔÈÏ·z‰ Ï·‡ ;LÙ30¯zÓ - ÔÈÏtÏÙe ÔBnk ÔB‚k , ∆∆¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒÀ»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ô˙B‡ ¯ˆ‡Ï31Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,32ÌB˜nÓ ∆¡…»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»
ÔÈ¯wÚ‰ ¯‡Lk ,ÌB˜ÓÏ33. ¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ

ליתן 30)שם.29) הקדירה, את בהם שמתבלים דברים
בתבשיל. בחוצה 31)טעם ישראל שרובו במקום וכן

ה). הלכה למעלה (ראה ח.32)לארץ הלכה להלן ראה
משאר 33) יותר נפש אוכל מכשירי הם ופלפלין שכמון אף

העיקרין.

.çÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡34ÔB‚k ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈ƒƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ,˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ≈¿«ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆

‡È¯eÒÏ B‡35‰Ê CÏÓ ˙eL¯Ó ‡ÏÂ ,36CÏÓ ˙eL¯Ï ¿¿»¿…≈¿∆∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯Á‡«≈¿∆∆ƒ¿»≈

(צ:).34) חוץ 35)שם דוד שכבש מארצות היא סוריא
אותן  שכבש מפני ישראל ארץ ממעלת וירדו כנען, לארץ
ה"ג). תרומות מהלכות (פ"א ישראל ארץ כל שיכבוש קודם

שאין 36) "כשם פ"ה): זרה (עבודה בתוספתא הוא כן
ורבי  להפרכיא, מהפרכיא מוציאין אין כך לסוריא, מוציאין
לפי  ברי"ף הנוסחא (וכן להפרכיא" מהפרכיא מתיר יהודה
קושטא). דפוס רי"ף בשם בדק"ס ועיין המגידֿמשנה, דברי
אחרת, נוסחא שם ב"ב ובגמרא כתנאֿקמא. רבינו ופסק

שם. עיין אחר, פירוש שם רשב"ם פירש זה ולפי

.èÔÈ‡M¯37¯ÚL Ì‰Ï ı˜Ï ¯ÈÚ‰ Èa38¯·c ÏÎÏ «»ƒ¿≈»ƒ»…»∆««¿»»»
ÌÁÏÂ ¯Oa elÙ‡Â ,eˆ¯iL39Ì‰ÈÈa ˙B˙‰Ïe ,40ÏÎÏ ∆ƒ¿«¬ƒ»»»∆∆¿«¿≈≈∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿»¿»

ח:37) בבבאֿבתרא ברייתא מחירים.38)מותרים. לקבוע
רשות 39) יש זאת בכל האדם, לחיי ראשונים מצרכים שהם

מכפי  יקר מחיר ואפילו מחיר, להם לקבוע העיר לבני
בכך. צורך להם יש אם צריך 40)הרגיל, לא שכאן ויתכן

יא. הלכה להלן ראה העיר, חכם הסכמת אפילו

.éÔÈ‡M¯41˙Bin‡ ÈL‡42‡lL ,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙÏ «»ƒ«¿≈À»Àƒ¿…≈≈∆∆…
ÏÎÂ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,B¯·Á ‰OÚiL ÌBÈa „Á‡ ‰OÚÈ«¬∆∆»¿∆«¬∆¬≈¿«≈»∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ È‡z‰ ÏÚ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿«««¿»¿»

(41 ֿ בבא בגמרא הוא וכן פי"א) (בבאֿמציעא תוספתא
ט. בשם 42)בתרא (מ"מ אומנות אותה בעלי כל היינו

בעניני  העיר כבני הם הרי באומנותם האומנים שכל רמב"ן),
רלא, סימן לחו"מ הגר"א (ביאור ט הלכה למעלה העיר,

יג). ס"ק

.àé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ÌÎÁ da ÔÈ‡L ‰È„Óa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»∆≈»»»
Ôw˙Ï ·eLÁ44ÈÎ¯c ÁÈÏˆ‰Ïe ‰È„n‰ ‰OÚÓ »¿«≈«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈

ÔÈ‡ - ·eLÁ ÌÎÁ Ì„‡ da LÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰È·LBÈ¿∆»¬»ƒ≈»»»»»»≈
ÌeÏk ÏÈÚBÓ Ô‰lL È‡z‰45LÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¿«∆»∆ƒ¿¿≈¿ƒ«¬…

È‡z‰ Ïa˜ ‡lL ÈÓ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ïe46Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒ«ƒ∆…ƒ≈«¿«∆»ƒ≈
„ÈÒÙ‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ eOÚÂ Ì‰nÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆¿»ƒ««∆»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌlLÓ - ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ BÈ‡L È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈ƒ««∆»»¿«≈

שם.43) בבאֿבתרא ביניהם. לפסוק אומניות בעלי שרשאים
ורבא  ביניהם, מסויימים תנאים שעשו טבחים בשני בעובדא
הסכמת  בלי שנעשו בשביל אלו, תנאים של תקפם את שלל

העיר. ממונה 44)חכם חכם אלא חכם, סתם לא כלומר
מיגש). הר"י בשם (מ"מ הציבור ענין תיקון על רשמית

אחרי 45) חשוב", "אדם של זה תנאי רבינו שהביא ממה
בני  של ההלכה אחרי הביאה ולא אומניות בעלי של ההלכה
אבל  אומניות, בבעלי אלא זה תנאי נאמר שלא נראה - העיר
(מגידֿמשנה  העיר חכם להסכמת זקוקים אינם העיר בני

ריב"ש). העתיק 46)בשם (וכן התנאי קיים לא כלומר:
כיון  - שקיבלו אףֿעלֿפי כח), סעיף רלא, סימן בשו"ע

(כסףֿמשנה). החכם לפני קיבלו שלא

.áéÌLk47‰ÈB‰ LÈ Ck ,¯kÓÓe Á˜Óa ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆»ƒ¿»»≈»»
ÌÈ¯·„a48¯Ó‡pL ;49B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ : ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

ÈÈ È‡ EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ50ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ‰Ê -51. ¿»≈»≈¡…∆¬ƒ¿»∆»«¿»ƒ
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וכלשונה.47) ככתבה נח:) (בבאֿמציעא משנה
יג.48) הלכה להלן רבינו שמבאר כמו בדברים, לצערו
(שם).49) אלקיכם",50)ברייתא ה' אני "כי בפסוק:

יח. הלכה להלן נאמרה 51)וראה ממון, הונאת שאילו
או  לעמיתך ממכר תמכרו "וכי יד): כה, (ויקרא שני בפסוק
רבינו  והביאו אחיו", את איש תונו אל עמיתך מיד קנה
שם. ב"מ ברייתא ועיין ממון. אונאת בדין ה"א פי"ב למעלה

.âé‰·eLz ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk52¯ÎÊ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ≈«»»««¿»……«¿…
¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈ¯b Ôa ‰È‰ Ì‡Â !ÌÈBL‡¯‰ EÈOÚÓ«¬∆»ƒƒ¿ƒ»»∆≈ƒ……«

EÈ˙B·‡ ‰OÚÓ ¯ÎÊ :BÏ53‰¯Bz „ÓÏÏ ‡·e ¯‚ ‰È‰ ! ¿…«¬≈¬∆»»≈»ƒ¿…»
‡B·È ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡L ‰t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -……«∆∆»«¿≈¿≈»
ÌÈ‡ÏÁ eÈ‰ !?‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰zpL ‰¯Bz „ÓÏÈÂ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»ƒƒ«¿»»√»ƒ
‡Ï - ÂÈa ˙‡ ¯a˜Ó ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ¯eqÈÂ¿ƒƒ»ƒ»»∆»»¿«≈∆»»…
E˙‡¯È ‡Ï‰ :·Bi‡Ï ÂÈ¯·Á e¯Ó‡L C¯„k BÏ ¯Ó‡È…«¿∆∆∆»¿¬≈»¿ƒ¬…ƒ¿»¿

E˙ÏÒk54.„·‡ È˜ ‡e‰ ÈÓ ‡Œ¯ÎÊ , ƒ¿»∆¿»»ƒ»ƒ»»

רבינו.52) כלשון שם, לא 53)ברייתא אותו שמגנה אף
(תוספות  אסור זה אף אבותיו, במעשי כיֿאם הוא במעשיו

גרים). בן הוא אם ד"ה שם,54)שם (תוספות בטחונך
יראתך). הלא ד"ה

.ãéÔÈ¯nÁ eÈ‰55:Ì‰Ï ¯Ó‡È ‡Ï - ‰‡e·z ÔÈL˜·Ó »«»ƒ¿«¿ƒ¿»……«»∆
lL Ú„BÈ ‡e‰Â !ÈBÏt Ïˆ‡ eÎÏ‰‡e·z ¯ÎÓ ‡56 ¿≈∆¿ƒ¿≈«∆…»«¿»

‰Ï‡L ‰Ï‡L .ÌÏBÚÓ57¯Ó‡È ‡Ï - ‰ÓÎÁ ¯·c ÏÚ ≈»ƒ¿¬»¿≈»«¿«»¿»……«
?‰Ê ¯·„a ·ÈLz ‰Ó :‰ÓÎÁ d˙B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓÏ¿ƒ∆≈≈«»»¿»«»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯·ca ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ?‰Ê ¯·„a EzÚc ‰Ó :B‡««¿¿¿»»∆¿≈…«≈«¿»ƒ

eÏl‰58. «»

שם.55) ברייתא חמורים. על סחורות ויש 56)מובילי
אלו. לחמרים או זה לפלוני בושה משום ֿ 57)בזה בבא

טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא: בתרא
[וכן  שמח). (אור לביישני?" כדי המדרש, בבית תשאלני
לו  להחזיר שיודע ברבו תלמיד יודע "אם ו. בחולין אמרו
=) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין - טעם
ועיין  שם). רש"י - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך, תבין

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב"ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח,

רנא). (ל"ת המצוות"

.åè- ÌÈ¯·„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ59‰Ê - ‰B˙ ‡Ï ¯‚Â :¯Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê - epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈ¯·c ˙ÈB‰60‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓ61eBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡62‰B˙ ‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe ,63. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆

נט:59) הובאה 60)שם יח, פרשה משפטים מכילתא
רנבֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב"מ הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ"ט "אח" בכלל

שהרי  תמוהים, כאן רבינו ודברי יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק במקום מנו שם) (ב"מ בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי לג) יט, (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק ב, הלכה ח פרק
אונאת  לענין זה פסוק רנב ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
ח  פרק ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי"נ  הוצאת כ, כב, (משפטים דרשב"י מכילתא דברי
בדבר, אונאות שתי תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי  תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח" ה"אור דברי ע"פ היטב מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני רק לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע"י ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח). פרשה משפטים (מכילתא

.æèBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ64‰LÏLa ¯·BÚ - ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙65,epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe66. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆

לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ לא וגר כ), כב, (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני כד), כב, (שם כנושה לו תהיה ולא ט)

בגר. נאמרו תלחץ" "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.æéÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯‚a ¯·BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ
Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«

?ÌÈ¯·c ˙‡B‰a67Ì‰ÈL ˙‡ ·e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆
Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏa68ÌÈ¯·c‰ ÈLa ¯‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ

ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :Le¯Ùa69. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני על גם
שני  כוללים שניהם שהרי דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב"י במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני על עובר אינו
תלחץ"]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",

לשני 68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך
אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,
תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים

כג,69) בשמות תלחץ" "ולא - לג יט, בויקרא תונו" ["לא
אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר אינו כלומר יט.
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי מפורש לאו דברים

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



dxiknפב zekld - oipw xtq - lel` b"k ipy mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי  התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב"מ וראה בלבד. לשון

.çé‰ÏB„b70Ôz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔB·M‰Ï71ÔB·M‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,72‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚a73¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .74˙‡¯ÈÂ :ÌÈ¯·c ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

·lÏ ¯eÒÓ ¯·c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡n75z„ÓÏ ‡‰ .76Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ :Ba ¯Ó‡ ,·lÏ ¯eÒÓ ‡e‰L ¯·c77. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú - ÌÈ¯·c ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ78:¯Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח:70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב אפשר
(שם). נחמני בן שמואל רבי את 72)שנתן לתקן איֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי בשם שם,
יוחאי.74) בן שמעון רבי בשם לפי 75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב, סמוי אלא לעין נראה זה שאין
הצופיה. העליונה לעין רק להבחנה נתון זה וכל לא,

(שם).76) בגמרא שסיכמו בני 77)סיכום דייני "שאין
 ֿ אףֿעל שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם
רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי שהמשפט פי

בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט. שם מימרא
פתוחים  השערים אונאה"; משערי חוץ ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי חדש מקור (מ"מ). מיד נענה ולכן תמיד,
 ֿ בבבא והוא הרמב"ם"), על הגר"א ("חידושי הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק, שאינו ואחד הצועק "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי הוא (כן לצועק"
היינו, לצעוק". "שממהרין הביטוי ומשמעות ה'ספרי')

מיד. נענה שהצועק,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מחמת 1) וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו

מום.

.à‰cÓa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰2Ï˜LÓa ,‰ÚËÂ ,ÔÈÓa B‡ «≈«¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
‡e‰L ÏÎa3¯ÊBÁ -4ÌÏBÚÏ5‰ÈB‰ ÔÈ‡L ;6‡l‡ ¿»∆≈¿»∆≈»»∆»

ÌÈÓ„a7¯ÊBÁ - ÔBaLÁa Ï·‡ ,8. ¿»ƒ¬»¿∆¿≈

קידושין 2) כגון מקומות, בכמה מצוטטת רבא, של מימרא
נסמן. ושם לאונאה 3)מב: בניגוד משתות, בפחות אף

פי"ב  (למעלה מחילה הוא משתות שפחות המקח בדמי
לבטל 4)ה"ג). לא אבל ההפרש, את לדרוש שיכול היינו,

ב. הלכה להלן ועיין המקח, בדמים 5)את לאונאה בניגוד
וראה  ה"ה), פי"ב (למעלה האונאה להחזרת זמן שקבעו

ב. הלכה הדין 6)להלן את גם הכוללים אונאה, דיני
מחילה. הוא משתות פחות 7)שפחות או יותר ששילם

בדיוק  לצמצם ואיֿאפשר הואיל המקח, של האמיתי משוויו
משתות. פחות על לוותר אדם של ודרכו המחיר, את

ומחילה.8) לוויתור מקום ואין ברורה, היא הטעות כאן כי

.á‰‡Ó e‡ˆÓÂ ,¯È„a ÌÈÊB‚‡ ‰‡Ó BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk≈«»«≈»¡ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈»
„Á‡Â9‰ÚL˙Â ÌÈÚLz B‡10Á˜n‰ ‰˜ -11¯ÈÊÁÓe , ¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒ

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙eÚh‰ ˙‡12ÔÎÂ .13Ì‡ ∆«»«¬ƒ¿«««»»ƒ¿≈ƒ
e‡ˆÓ14e˜ÒtL ÔÈn‰ ÔÓ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ˙BÚn‰15- ƒ¿¿«»»≈»≈ƒ«ƒ¿»∆»¿
¯ÊBÁ16B„iÓ ewL ¯Á‡Ï elÙ‡Â .17BÏ ¯‡L ‡lL ≈«¬ƒ¿««∆»ƒ»∆…ƒ¿«

¯ÊBÁ - ÌeÏk B¯·Á Ïˆ‡18‡e‰ ˙eÚËa ÔÈwL ,19ÔÎÂ . ≈∆¬≈¿≈∆ƒ¿»¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

המוכר.9) הלוקח.10)ונתאנה אמר 11)ונתאנה שהרי
ושבמנין  ושבמשקל שבמדה דבר "כל שם): (קידושין רבא
"אפילו  אמר: ולא חוזר", נמי אונאה מכדי פחות אפילו
קיים  המקח שלעולם הרי - מקח" בטל אונאה מכדי פחות
(רשב"א  משתות בפחות אפילו האונאה שמחזיר אלא
בחידושיו  רבינו של רבו מיגש ר"י דעת וכן שם). בקידושין
מנה  חוב חברו אצל לו שיש כמי זה שהרי צ. בבבאֿבתרא
חובו, סילוק עד לו להשלים שעליו - דינר פחות לו והחזיר
שאפשר  ובאופן המקח. בעיקר טעות כאן אין שהרי
בטל  להשלים, נתן לא אם אבל הטעות, את ולתקן להשלים
זה  שק לו אמר ואם א). בהלכה (כסףֿמשנה כולו המקח
ונתברר  לך, מוכר אני אגוזים וכך כך בו שיש אגוזים, של
(ראב"ד  טעות מקח זה הרי - לו שאמר זה סכום בו שאין
גם  הכסףֿמשנה דעת ולפי ח. בקידושין הגמרא סוגיית לפי

בזה). לו מודה גזילה 12)רבינו להחזרת דומה זה שדבר
ס"ק  רלב (סמ"ע להחזירה הוא חייב ולעולם זמן, לה שאין

בטעות 13)ג). גם הוא במקח, בטעות שיש הדין אותו
מז.14)בממון. בכדי 15)קידושין הטעות והיתה

כמו  לחבירו, שנתן היא מתנה - כן לא שאם טועה , שהדעת
 ֿ (לחם י הלכה ולוה מלוה מהלכות בפ"ד רבינו שכתב

לו.16)משנה). החסר שנתברר 17)לתבוע זה ,
חבירו  על לו שאין מקודם מחברו בקנין קיבל שהוטעה,
לקבל. צריך שהיה מה כל ממנו קיבל וכי כלום,

סי'18) (ב"ח קיים המקח אבל הטעות, לו שיחזיר לתבוע
כלום,19)רלב). חבירו על לו שאין שקיבל קנין אותו

טו. בגיטין הדברים ומקור הוא. שבטעות - קנין אינו

.â¯ÎBn‰ ÔÎÂ20„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ21‰Ó‰· B‡ ¿≈«≈«¬≈«¿«∆∆¿≈»
Ú„È ‡lL ÌeÓ Á˜na ‡ˆÓÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡22 ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»«∆»∆…»«

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ B¯ÈÊÁÓ - Á˜Bl‰ Ba23‰fL ; «≈««¬ƒ¬ƒ¿«««»»ƒ∆∆
‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó24¯Á‡ Á˜na LnzLÈ ‡lL ‡e‰Â . ∆»»¿∆…ƒ¿«≈«∆»««

Ba LnzL Ì‡ Ï·‡ ;Ìena Ú„iL25‰‡¯L ¯Á‡ ∆»««¬»ƒƒ¿«≈««∆»»
.¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ìen‰«¬≈∆»«¿≈»¿«¬ƒ

חוזר 20) ובמנין ובמשקל במידה שטעות כשם כלומר,
לעולם  הוא חוזר - במקח מום נמצא אם כן כמו לעולם,

פי"ג 21)(מגידֿמשנה). (למעלה אונאה דין בהם כשאין
מום. בהם נמצא אם טעות, מקח דין בהם יש אעפ"כ ה"ח),

עליו.22) קיבל הרי ידע, (פרק 23)שאם הרי"ף כתב וכן
שקבעו  כמו זמן קבעו לא שבמומין האי, רב בשם הזהב)
פי"ב  (למעלה לקרובו או לתגר שיראה בכדי דמים באונאת

פ.24)ה"ה). ממה 25)בבאֿמציעא רבינו למד זה כלל
 ֿ אלא בכוס שותה אדם אין "חזקה עה: בכתובות שאמרו
שהבא  ה"ו, אישות מהלכות בפכ"ה פסק וכן בודקו". אםֿכן
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- לו נראה לא זה שמום וטען ימים כמה ושהה אשתו על
אלאֿאםֿכן  בכוס שותה אדם שאין חזקה לו, שומעין אין

ורצה. שידע וחזקתו יפה, בודקו

.ãÌen‰ ˙Át ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡26ÈÏk BÏ ¯ÎÓ elÙ‡ . ≈¿«¿ƒ¿««¬ƒ»«¿ƒ
ÂÈÓcÓ B˙ÈÁÙn‰ ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ ,ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÂL»∆¬»»ƒ»ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ»»

¯q‡27ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ -28:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â , ƒ»«¬ƒ∆«¿ƒ¿≈»«
ÌÏL ıÙÁa :¯ÓB‡ Á˜Bl‰L ;Ìen‰ ˙Át ¯q‡ CÏÈ‰≈»ƒ»¿««∆«≈«≈¿≈∆»≈

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆB¯ È‡29Ìen‰ ˙Át ÁwÏ ¬ƒ∆¿≈ƒ»»«≈«ƒ«¿««
‰˜z B‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ;¯ÎBn‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««≈∆≈ƒ¿∆

.CÏÂ ElL ÌÈÓc ÏË B‡ ,‡e‰L BÓk B˙B‡¿∆…»ƒ∆¿»≈

פחות 26) שוה שהחפץ מה ההפרש, את רק לו שיחזיר
המום. בדינר,27)בגלל וארבעה מעשרים אחד שהוא

מאד. עד קטנה שהאונאה טעות 28)ונמצא מקח זה שהרי
ז.). ביצה (עיין מקח יותר 29)ואינו שבאונאה אףֿעלֿפי

יב  פרק למעלה (ראה הזאת הזכות למאנה אין משתות
חלה  ולא המקח, בעיקר טעות שהיתה כאן - יד) הלכה
 ֿ בבא בתוספות (וראה לחזור שניהם יכולים כלל, המכירה

ואילו). ד"ה נ: מציעא

.ä‰È„n‰ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L Ïk30ÌeÓ ‡e‰L …∆ƒ¿ƒ»»¿≈«¿ƒ»∆
ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÏÎÂ ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰Ê Á˜Ó Ba ¯ÈÊÁnL∆«¬ƒ∆»∆«¬ƒƒ¿…∆ƒ¿ƒ»»

Ba ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ BÈ‡L31Ì‡ ‡l‡ , ∆≈¬≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ
L¯t32.‰È„n‰ ‚‰Ó ÏÚ ,Ì˙Ò Ô˙BÂ ‡OBp‰ ÏkL ≈≈∆»«≈¿≈¿»«ƒ¿««¿ƒ»

CÓBÒ ‡e‰33. ≈

הוא.30) שבהגיון "מידי 31)דבר  עב: בכתובות הוא כן
בה  קפדי דלא מידי קפידא, קפידיה הוה - אינשי בה דקפדי

קפידא". קפידיה הוו לא - שם 32)אינשי ב'תוספות' ראה
ומידי. כגון 33)ד"ה בתלמוד, מקומות בהרבה מובא כלל

ב. ובבאֿבתרא פג. בבבאֿמציעא משנה

.åÌ˙Ò Á˜Bl‰ Ïk34ÌÏM‰ ¯·c‰ ‡l‡ Á˜BÏ BÈ‡ , »«≈«¿»≈≈«∆»«»»«»≈
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ L¯t Ì‡Â .ÌeÓ ÏkÓƒ»¿ƒ≈≈«≈¿»««¿»∆≈
L¯ÙiL „Ú ,¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓa ÈÏÚ ¯ÊBÁ ‰z‡«»≈»«¿¬≈∆≈«∆¿»≈
¯Ó‡iL „Ú B‡ ;Á˜Bl‰ ÏÁÓÈÂ B¯kÓÓa LiL Ìen‰«∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈««∆…«

ÂÈÓc ˙ÁBt‰ ,‰Ê Á˜Óa ‡ˆniL ÌeÓ Ïk :BÏ35„Ú »∆ƒ»≈¿∆»∆«≈»»«
¯·c‰ Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ÏÁBn‰L .B˙B‡ ÈzÏa˜ ,CÎÂ Ck»»»ƒ«¿ƒ∆«≈»ƒ≈««»»

‰ÈB‰a L¯ÙÓ‰ BÓk ,B˙B‡ L¯ÙÈÂ Ba BÏ ÏÁÓiL36. ∆ƒ¿«ƒ»≈¿«¿»≈¿»»

מומין 34) בה ונמצאו האשה את מקדש מדין זאת למד
שמצד  אלא עג:). שם ורא"ש נז: (כתובות מקודשת שאינה
עיין  זה, במקרה גט רבינו הצריך איש, אשת איסור חומר

ובמ"מ. ה"ח אישות מהלכות מקבל 35)בפ"ז שהלוקח
ידוע. סכום עד המקח את מפחיתים שהם המומים כל עליו

גֿד.36) הלכות יג פרק למעלה

.æB¯·ÁÏ ‰¯t ¯ÎBn‰37ÌÈÈeÏb ÔÈÓeÓ d· ‰Óe , «≈»»«¬≈»»»ƒ¿ƒ
ÔÈ¯k ÔÈ‡L ÔÈÓeÓe38ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó d· ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒ∆≈ƒ»ƒ¿…»»»≈»«ƒ

- ÔÈ¯k ÔÈ‡L Ô˙B‡Ó ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,‰nL ÔÈÈeÏb‰«¿ƒ∆»»¿ƒ¿»»≈»∆≈»ƒ»ƒ
Ìen‰ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÊBÁÂ ,˙eÚË ÁwÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«»¿≈¿««ƒ∆≈≈«

¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L .‡ˆÓpL39da ÔÈ‡L È˙È‡¯Lk : ∆ƒ¿»∆¬≈«≈«≈¿∆»ƒƒ∆≈»
el‡ da ÔÈ‡ Ck :Èz¯Ó‡ ,‰nL ÔÈ‡¯pL ÔÈÓen‰ el‡≈«ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»«¿ƒ»≈»≈
È„k ‡l‡ el‡ ÔÈÓeÓ L¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰nL ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆»»¿≈¿»≈ƒ≈∆»¿≈

ÈzÚc ÁÈaL‰Ï40. ¿«¿ƒ««¿ƒ

פ.37) -38)בבאֿמציעא שם ולרש"י הרי"ף, פירוש לפי
אחר. שם.39)פירוש הרי"ף יהיה 40)מדברי שלא

שם). (רש"י אחרֿכך תרעומת עליו

.ç?„ˆÈk41‡È‰ ˙¯eÚ BÊ ‰¯t42‡È‰ ˙¯bÁ ,43, ≈«»»ƒ∆∆ƒƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙ÈÎL44‡È‰ ˙Èˆ·¯ ,45˙Èˆ·¯ ˙‡ˆÓÂ , «¿»ƒƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ

˙ÈÎL B‡ „·Ïa46˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -47da eÈ‰ ; ƒ¿««¿»ƒ¬≈∆∆»»»»
ÔÈÓen‰ Ïk48Ì‡ ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - ‰nL »«ƒ∆»»≈∆∆»»¿≈ƒ
˙¯bÁ ‰˙È‰49dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎL ˙‡ˆÓÂ »¿»ƒ∆∆¿ƒ¿≈«¿»ƒ««ƒ∆≈»

.˙eÚË ÁwÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙¯eÚƒ∆∆≈∆ƒ»»

שם.41) בגמרא הוא גלוי.42)כן או 43)מום צולעת
הגלויים. המומים מן היא אף אחת, רגל רגילה 44)בעלת

ניכר. בלתי מום - חיים בעלי או אדם בני לנשוך
מן 45) זה ואף לג.), (בבאֿמציעא משאה תחת תמיד רובצת

הבלתיֿניכרים. ֿ 46)המומים בלתי מומים בה היו כלומר,
חגרת. ולא עיוורת לא היתה לא אבל כמו 47)גלויים,

למעלה. רבינו שנפתרה,48)שהסביר (שם) בגמרא בעיא
שלא  שמכיון לטעון, יכול הלוקח שאין זו, בהלכה והחידוש
ומתוך  כלל, בהם הרגיש לא - הגלויים המומים לו הראה
בכסףֿמשנה). (ראה שבסתר מומים גם בה שאין חשב זה

הגלויים 49) המומים מן אחד רק בה שיש אפילו היינו,
כולם. בה ואין המוכר, שמנה

.èÌen‰ BÏ ‰‡¯‰50‰Ê ÌeÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,da LiL ∆¿»«∆≈»¿»«∆
da LÈ51[ÈBÏt ÌeÓe] ÈBÏt ÌeÓe52Èt ÏÚ Û‡ , ≈»¿ƒ¿ƒ««ƒ

‰nL ÔÈÓen‰ Ô˙B‡L53B‡ Ôlk d· e‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡¯ ∆»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»À»
.˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»≈∆∆»»

טעות",50) מקח זה אין - אחר ומום זה "מום שם: בגמרא
הרי"ף. (רי"ף).51)וכפירוש לעיניים" ונראה ניכר "שהוא

מומים 52) עוד שיש לו אמר לו, שהראה זה מום מלבד
"[ומום  נוסף: וכן גלוי. הבלתי המום גם זה ומלבד גלויים,

תימן. בכ"י ווילנא 53)פלוני]" ובדפוס רומי. בדפוס כ"ה
שאם  למדנו, שכבר ואףֿעלֿפי בטעות. "אין" המילה חסרה
כאן  - טעות מקח זה אין גלוי, אחד מום אפילו בה היה
מום  שרק לקונה מקוםֿטעות יש הגלוי, המום לו כשהראה
לו. הראה שלא אחר, מום ולא בה, נמצא לו, שהראה זה,
בכל  ראה, לא האחרים שהמומים שאףֿעלֿפי ומשמיענו

בכסףֿמשנה. וראה טעות, מקח זה אין זאת

.éÔÎÂ54˙Ócb :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ‰ÁÙL ¯ÎBn‰55 ¿≈«≈ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ∆∆
˙ÈtÎ ,‡È‰ ‰ËBL ,‡È‰ ‡ÓBÒ ,‡È‰ ˙¯bÁ ,‡È‰56 ƒƒ∆∆ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈

ÔÈÓen‰ el‡Ó ÌeÓ d· ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰57,‰nL ƒ¿…»»»≈≈«ƒ∆»»
˙ÈtÎ ˙‡ˆÓÂ58Ïk ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¬≈∆∆«»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

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



dxiknפד zekld - oipw xtq - lel` c"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.54) הוא.55)ברייתא שבגלוי ומום אחת. יד בעלת
עז.).56) (כתובות הוא שבסתר ומום נופל. מחולי סובלת
גלוי.58)הגלויים.57) בלתי מום

.àé¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ59B¯·ÁÏ ıÙÁ ¯ÎBn‰L , ƒ»¬ƒ≈∆«≈≈∆«¬≈
‡l‡ ‰ÂL BÈ‡ ‰Ê ıÙÁ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»ƒ¿»«≈∆∆≈»∆∆»
‰Ê È¯‰ - ‰‡B‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ,„Á‡ ÊeÊ∆»«¿»∆≈¿»«»»¬≈∆
È˙È‡¯L ÔÂÈk :¯ÓB‡ È¯‰L .‰‡B‡ ÂÈÏÚ BÏ LÈ≈»»»»∆¬≈≈≈»∆»ƒƒ
Ôek˙Ó BÈ‡L ÈzÚ„È ,ÊeÊ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L ¯Ó‡L∆»«∆≈»∆∆»»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈
LiL ‰ÈB‰‰ È„k L¯ÙiL „Ú .ÈzÚc ÁÈaL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ««¿ƒ«∆¿»≈¿≈«»»∆≈

È‡cÂa BÁ˜Ó·60dÏ ·B¯˜ B‡ ,61˙Úc‰L È„Îa ¿∆»¿««»»ƒ¿≈∆«««
‰ÚBË62‰ÊÎÂ .Ba ÏÁnL ¯·c‰ È‡cÂa Ú„È È¯‰L ; »∆¬≈»«¿«««»»∆»«¿»∆

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

לחלק 59) יש כי אם מומים, לדין אונאה דין מדמה רבינו
(מגידֿמשנה). ואמר 60)ביניהם שש, שוה היה אם  כגון,

בשבע. ומכרו - שש אלא שוה אינו זה חפץ כגון,61)לו
חמש, שוה הוא הרי שש: אלא שוה שאינו חפץ על שאומר

בשבע. לחשוב 62)ומוכרו שאפשר כזאת, במידה אונאה
כז  פרק להלן וראה ידע. ולא ממנה, התעלם שהמתאנה

ה. הלכה

.áé„·Ú ¯ÎBn‰63ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL B‡ «≈∆∆ƒ¿»≈«≈«»
.BzÎ‡ÏnÓ B˙B‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ ÈtÓ B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿

Ô‰Â64- ÈeÏb ÔBtÓÒ ‰Ê ‰È‰ Ì‡L .ÔBtÓÒ ÔÈ‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿»
e‰‡¯ ¯·k65‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â ;66¯Oaa ‡ÓeL ÔB‚k ,67 ¿»»»¿ƒ≈ƒ¿∆¿»«»»

·Ïk ˙ÎÈL B‡68‡ˆBiÎÂ ÌËÁ‰ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ«∆∆≈««∆«…∆¿«≈
Ô‰a69BÈ‡ ,BzÎ‡ÏnÓ BÏh·Ó BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿≈

‰hn‰ LÈÓL˙Ï ÌÈ„·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÊÁÓ70‡l‡ , «¬ƒ∆≈»¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»∆»
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

נז.63) וכתובות יא. אלו 64)קידושין מומים כלומר,
ממלאכתו. אותו מבטלים מקח 65)שאינם זה אין כן ואם

ממלאכתו. המבטלו מום היה אם אפילו כלל, טעות
להלן.66) ראה נראה, אינו ולפעמים נראה לפעמים כלומר,
שבראש,67) השיער למקום קרוב המצח, שעל גידול

מום  זה הרי ובאשה נראית, אינה ופעמים נראית שפעמים
שלמעלה  שומא ואילו ז). הלכה אישות מהלכות (פ"ז
(שו"ע  באשה אפילו מום זה אין בראש, השיעור במקום

ד). סעיף לט סימן צלקת,68)אבןֿהעזר המקום ונעשה
שם). אישות (הלכות מום זה הרי מומי 69)ובאשה גבי

הפה". וריח וזיעה רע "ריח (שם): רבינו כתב אשה,
כנ"ל.70) אצלה, מומים הם אלה שכל באשה,

.âéÚ¯ ÔÈÁL Ba ‡ˆÓ71,BÁk ˙‡ LÈzn‰ ÈÏÁ B‡ ƒ¿»¿ƒ«√ƒ««ƒ∆…
‰tÎ ‰È‰L B‡72ÌÓÚLÓ B‡73,ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»ƒ¿∆¿À¬»¬≈∆

˙Ú¯ˆ Ba ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .BzÎ‡ÏnÓ BÏh·nL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒƒ¿»»««
;ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡‚n‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈«¿…»ƒ¬≈∆
BÈ‡L ‡ˆÓÂ ,Ì‰Ó ˙B‡ Ì„‡ ÏL BLÙpL ÈtÓƒ¿≈∆«¿∆»»∆∆≈∆¿ƒ¿»∆≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˙Î‡ÏÓa BÏ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿∆∆¬ƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ74;Blk ˙‡ „a‡Ó‰ ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆«¿«≈∆À

‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B‚¯B‰Â B˙B‡ ÒÙBz CÏn‰L ÈtÓ75 ƒ¿≈∆«∆∆≈¿¿¿≈ƒƒ¿»
˙eÎÏnÏ ·zÎÓ76ÈtÓ ;B¯ÈÊÁÓe ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - À¿»««¿¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
OÙBz CÏn‰LÏ·‡ .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BzÎ‡ÏÓÏ B ∆«∆∆¿ƒ¿«¿¿»≈∆ƒ¿∆¬»
·p‚ ‡ˆÓ Ì‡77˙BLÙ ·Bb B‡ ÛËBÁ B‡78B‡ , ƒƒ¿»«»≈≈¿»

„ÈÓz Á¯Ba79el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,‡·BÒÂ ÏÏBÊ B‡ , ≈«»ƒ≈¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈
LiL ˙˜ÊÁa ÌÈ„·Ú‰ ÏkL ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆»»¬»ƒ¿∆¿«∆≈

.L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ .˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ Ïk Ô‰a»∆»«≈»»∆»ƒ≈≈≈

בשטר 71) להזכיר שצריך המומים, בין נמנה ושם פו. גיטין
אינם. שהם בין 72)המכר, נמנה פ. בבבאֿמציעא ברייתא

בעבד. (שם).73)המומים זיין 74)משוגע כלי עם גזלן
מוכתב  או מזויין "ליסטים ושם: (צב:). בבאֿבתרא עליו,
יכול  שהלוקח היינו לפניך", שלך הרי לו אומר למלכות,
מפורש  וכן שלך, את קח לו ולומר למוכר להחזירם

או  מזויין "ליסטים פ"ד): (ב"ב למלכות בתוספתא מוכתב
הראב"ד  בהשגות ועיין (מגידֿמשנה). טעות" מקח זה הרי -

קלא. הנהו ד"ה שם ותוס' נח. כתובות שם.75)וברש"י
לעשות 76) מוכתב היא: שהכוונה ההמשך, מן נראה

למדינה. מסויימת פירושו 78)שם.77)מלאכה זה
ד"ה  (שם רשב"ם מפרש וכן (שם), "קוביוסטוס" למילה:
ד"ה  (תוספות בקוביא משחק מפרשים: ויש קוביוסטוס),

שאינם 79)קוביוסטוס). הרמב"ם, של נוספות דוגמאות
הוא. שבהגיון ודבר שלפנינו, במקור

ה'תשע"ה  אלול כ"ד שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברשות 1) ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו נתבארו

זה. אחר הנמשך וכל הלוקח,

.à¯ÎBn‰2‰p‚ ÈBÚ¯Ê3ÌÈBÚ¯Ê ÏL ÔÓˆÚ ÔÈ‡L , «≈≈¿≈ƒ»∆≈«¿»∆≈¿ƒ
BÏ ¯ÈÊÁÓe ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÏ ÏÎ‡∆¡»«¬≈¿…»¿«»¿«¬»»«¬ƒ

ÌÈÓc‰ ˙‡4‰ÚÈ¯ÊÏ Ô˙˜ÊÁL ;epnÓ Á˜lL5‡e‰Â . ∆«»ƒ∆»«ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ»¿
ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁÓˆ ‡lL6ı¯‡‰ ‰˙˜Ï Ì‡ Ï·‡ ; ∆…»¿≈¬««¿»¬»ƒ»¿»»»∆

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ „¯·a7˙ÓÁÓ ‡nL ; ¿»»¿«≈≈«»¿«¬»»∆»≈¬«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÁÓˆ ‡Ï „¯a‰«»»…»¿¿≈…«≈»∆

גמליאל.2) בן שמעון כרבן צב. בתרא בבבא משנה
שם).3) (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע אינו 4)כגון אבל

התנא  כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב
) בברייתא ("גרמא קמא בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), שם

שם  (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין")
(שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי המתחיל דיבור
מן  לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב
והלכו  ונרקבו הלוקח בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון
אלו  לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד
כל  לו הייתה לא והלוקח מו) קטן סעיף רלב, סימן (סמ"ע

שם). (רשב"ם אלו מזרעים התנה 5)הנאה שלא שאף
עומדים  שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש

לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי שמן 6)לאכילה,
מניחים  אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם,
הרא"ש  בשם (סמ"ע עצמם בזרעים היא הצמיחה אי שסיבת
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מז). קטן סעיף שם את 7)והטור, להחזיר חייב אינו
הדמים.

.áBÏ ¯ÎÓ8ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈÚ¯Ê9ÌÈhÁ ÔB‚k ,10 »«¿»ƒ«∆¡»ƒ¿ƒƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ÔÚ¯Êe ,ÌÈ¯BÚOe11. ¿ƒ¿»»¿…»¿≈«»¿«¬»»

Ì„‡ Èa ·¯L ,ÔzLt Ú¯Ê ‰È‰ elÙ‡12d˙B‡ ÔÈB˜ ¬ƒ»»∆«ƒ¿»∆…¿≈»»ƒ»
ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÚÈ¯ÊÏ13˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ ,d˙B‡ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈«»¿«¬»

Ì‡Â .B˙ÚÈ¯Ê·iÁ - Ú¯ÊÏ ‰B˜ ‡e‰L BÚÈ„B‰ ¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¿∆««»
Ô˙eÈ¯Á‡a14‰‡eÙ¯Ï ÌÈ¯kÓp‰ ÌÈ¯·„Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .15 ¿«¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÚÈ·ˆÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

קמא.8) תנא כדברי צב. בתרא בבבא שעומדים 9)משנה
לזריעה. כמו לאכילה שווה הטור 10)במידה לשון
לאכילה". רובם "שעומדים שלא 11)(רלב): שכיוון

לאכילה. נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה
לכלל:12) בהתאם הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף

הרוב". אחרי בממון הולכים בני 13)"אין מקצת כלומר,
אותו. אוכלים שביטולו 14)אדם במקח, תנאי כל כמו

המקח. לביטול דינם 15)מביא לרפואה רק נמכרים שאם
כלפנינו. דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו

.âÔ‡kÓ16,Á˜Ó B¯·ÁÓ Á˜Bl‰ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆»«≈«≈¬≈∆»
,ÌL B¯ÎÓÏ ˙ÈBÏÙ ‰È„ÓÏ BÎÈÏBÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Â¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌeÓ B· ‡ˆÓ ÌLÏ BÎÈÏB‰L ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿»ƒ¿»≈»
˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ !Ô‡ÎÏ ÈÁ˜Ó ÈÏ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆»«¬ƒ∆

ÏtËÓ ¯ÎBn‰Â ,ÌÈÓc‰17B¯ÎÓÏ B‡ B¯kÓÓ ‡È·‰Ï «»ƒ¿«≈¿«≈¿»ƒƒ¿»¿»¿
BÚÈ„B‰L ¯Á‡ ·‚ B‡ „·‡ elÙ‡Â .ÌL18‡e‰ È¯‰ - »«¬ƒ»«ƒ¿«««∆ƒ¬≈

¯ÎBÓ ˙eL¯a19BÎÈÏBnL BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈¬»ƒ…ƒ∆ƒ
È¯‰ - ÌeÓ Ba ÌL ‡ˆÓÂ ,BÎÈÏB‰Â ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈
BÓeÓa Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ,Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê∆ƒ¿≈««∆«¬ƒ«∆»¿

¯ÎBnÏ20. «≈

לזרע 16) קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה מהנאמר
ללא  שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי הלוקח ואין הזרעים, הפסד ניכוי

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה
המוכר  ידע ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני  יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה
את  לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו. המקח את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה ֿ 18)הדרכים (כסף מום בו שיש
לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו

הכלי,19) לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י בפרק זה 20)ראה שהרי

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה

.ãB‡ „·‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - ·‚21Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C¯‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .¯ÎBnÏ22È¯‰ - «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
¯ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל
כשלא  והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, על לו הודיע
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתבֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם

המקח.23) את מציל המוכר היה שאז

.ä¯ÎBn‰24‡ˆÓÂ B¯·ÁÏ ¯BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ - «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈz¯ÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ¯ÓBÏ27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈ¯ÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆

„·Ïa ‰LÈ¯ÁÏ31˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -32ÔÎÂ .¯ÊBÁÂ , «¬ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆»»¿≈¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כרב.24) ולא כשמואל צב. בתרא היינו,25)בבא
ועיין  נגחן. היה המכירה לפני שעוד המכירה אחרי שנתברר

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור (שם רגיל 26)רשב"ם
אלא  ראוי ואינו בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי על להתנפל

שרוב 27)לשחיטה. ואף שמואל. של המימרא לשון
אנשים  מיעוט שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים
בהתאם  זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים
הרוב. אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל
לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב"ם של ובלשונו
טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון
שמכיוון  לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן
מחצה  שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין
שם  ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על
נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו:
מקח  בוודאי לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם

ומתרץ  הוא), שווה טעות לשחיטה ששור בזמן שהמדובר
משום  אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור
(ראה  ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר
בתרא  בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן

כאן. משנה ובמגיד "לשחיטה 28)צב. לטעון: שיכול
לך". טבח 29)מכרתיו שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ומשני  המתחיל דיבור שם (רשב"ם אדמה ועובד [=קצב]
ולהכי). להכי דזבין זה 30)בגברא את זה מכירים שהם

לנכסתא). המתחיל דיבור שם עובד 31)(רשב"ם שהוא
שם). (רשב"ם שקונה 32)אדמה במפורש הותנה כאילו

לחרישה.

.å¯ÎBn‰33‰ÁÈ·ËÏ B¯·ÁÏ ‰Ó‰a34dËÁLe , «≈¿≈»«¬≈ƒ¿ƒ»¿»»
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ35È‡cÂa Ú„B Ì‡ ,36‰Ù¯Ë ‰˙È‰L37 ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ«¿««∆»¿»¿≈»

¯ÈÊÁÈÂ ,‰ËeÁM‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - dÁ˜lLk¿∆¿»»¬≈∆«¬ƒ∆«¿»¿«¬ƒ
„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÎBn‰38¯·c ¯ÎBn‰L , «≈∆«»ƒƒ»«»»≈∆«≈»»

¯Á‡ ÌeÓ Á˜Bl‰ B· ‰OÚÂ ,B¯kÓÓa ÌeÓ ‰È‰L39 ∆»»¿ƒ¿»¿»»«≈««≈
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BÏ Ú„eiL Ì„˜40¯·„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡¯‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»
ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ Bk¯cL41- ‰Ù¯h‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»

Ì„˜ ¯Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;¯eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«
ÌlLÓe ,ÂÈÏÚ·Ï Á˜n‰ ¯ÈÊÁÓ - [ÔBL‡¯‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈

Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי  לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה,
המלה: השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), מיני 35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר
טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת

יב),37) סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו
קטן  סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו
שאיֿאפשר  אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס שהרי כח),
שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי סוף הקודם.38)סוף כאן,39)מהדין כגון
לחרישה  אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט
מום. כמו הוא זה והרי השחיטה, לפני ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי רומי: בדפוס
ט"ו  פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח" קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הוא  - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס

הלוקח. ולא באחריות לשאת חייב

.æ‰˜44˜eÏÁ epnÓ ˙BOÚÏ BÚ¯˜e „‚·45Ck ¯Á‡Â , »»∆∆¿»«¬ƒ∆»¿««»
‰ÚÈ¯w‰ ˙ÓÁÓ Ìen‰ Ú„B46˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ««≈¬««¿ƒ»«¬ƒ∆

ÌÈÚ¯w‰47ÁÈaL‰ Ì‡ ,Ìen‰ Ú„B Ck ¯Á‡Â B¯Ùz .48 «¿»ƒ¿»¿««»««ƒƒ¿ƒ«
‰¯ÈÙz‰ Á·L ÏËB -49‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÎBn‰ ÔÓ ≈∆««¿ƒ»ƒ«≈¿≈…«≈

.‰Ê·»∆

משנה).44) (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד  זה גם
המום.46)כתונת.45) את לגלות איפשרה שהקריעה
הכרח 47) שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד אחרי

שלאחריה. התפירה למען התפירה 48)בקריעה שלרגל
הבגד. ערך המקח 49)עלה בעד שילם שאם למשל, היינו,

בגלל  אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר
העשר  את בחזרה הלוקח מקבל תשע, שווה הוא התפירה
על  התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד

.çÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰50¯Á‡Ïe ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,B¯·ÁÏ «≈«¿««¬≈¿»«≈∆»¿««
Ú˜¯˜ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌeÓ da BÏ ‰‡¯ ÔÓÊ¿«ƒ¿»»ƒ»»¿«¬ƒ«¿«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÏÚaÏ51‰È‰ Ì‡Â . «¿»ƒ«¬ƒ»«≈∆»«¿ƒ»»
¯ˆÁ52.¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ - da ¯„Â »≈¿»»»ƒ¿«¬»»

ומימרות,50) עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא
אף  חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן:
הפירות  את למוכר להחזיר צריך שהלוקח חוזרים, הפירות

כדין. שלא את 51)שאכל בחזרה מקבל הלוקח שהרי
שאכל  והפירות להלוואה, דומה זה כסף ונמצא כספו
בפרק  רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות על 52)ו סד. שם משנה
דומה. נושא

.è¯ÎBn‰53„·‡Â ,‰‡¯ BÈ‡L ÌeÓ Ba LiL ¯·c «≈»»∆≈∆≈ƒ¿∆¿»«
Ìen‰ B˙B‡ ˙ÓÁÓ Á˜n‰54˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - «∆»≈¬««¬≈∆«¬ƒ∆

.ÌÈÓc‰«»ƒ

מב:53) מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך נלמד
לה. מסביב וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח שאחרי

המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(é)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L B¯·ÁÏ ¯BL ¯ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ¯˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·Ú¯a ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ

‰Ï·p‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב ערוך לשולחן הרמ"א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח). לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

המום  מן ידע שהמוכר אחרי - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,
צריך  לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.àé‰ÊÏ ¯ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,¯eÒ¯Ò ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È¯‰ - ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ¯eÒ¯q‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

¯ËtÈÂ59¯BM‰ ˜c·Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
¯eÒ¯q‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿

‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ B¯ÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע שהוא אחרי
לבדוק. הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא

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



פז dxikn zekld - oipw xtq - lel` c"k iyily mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÏ Ú„eiL Ì„˜40¯·„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡¯‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»
ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ Bk¯cL41- ‰Ù¯h‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»

Ì„˜ ¯Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;¯eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«
ÌlLÓe ,ÂÈÏÚ·Ï Á˜n‰ ¯ÈÊÁÓ - [ÔBL‡¯‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈

Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי  לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה,
המלה: השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), מיני 35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר
טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת

יב),37) סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו
קטן  סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו
שאיֿאפשר  אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס שהרי כח),
שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי סוף הקודם.38)סוף כאן,39)מהדין כגון
לחרישה  אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט
מום. כמו הוא זה והרי השחיטה, לפני ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי רומי: בדפוס
ט"ו  פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח" קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הוא  - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס

הלוקח. ולא באחריות לשאת חייב

.æ‰˜44˜eÏÁ epnÓ ˙BOÚÏ BÚ¯˜e „‚·45Ck ¯Á‡Â , »»∆∆¿»«¬ƒ∆»¿««»
‰ÚÈ¯w‰ ˙ÓÁÓ Ìen‰ Ú„B46˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ««≈¬««¿ƒ»«¬ƒ∆

ÌÈÚ¯w‰47ÁÈaL‰ Ì‡ ,Ìen‰ Ú„B Ck ¯Á‡Â B¯Ùz .48 «¿»ƒ¿»¿««»««ƒƒ¿ƒ«
‰¯ÈÙz‰ Á·L ÏËB -49‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÎBn‰ ÔÓ ≈∆««¿ƒ»ƒ«≈¿≈…«≈

.‰Ê·»∆

משנה).44) (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד  זה גם
המום.46)כתונת.45) את לגלות איפשרה שהקריעה
הכרח 47) שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד אחרי

שלאחריה. התפירה למען התפירה 48)בקריעה שלרגל
הבגד. ערך המקח 49)עלה בעד שילם שאם למשל, היינו,

בגלל  אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר
העשר  את בחזרה הלוקח מקבל תשע, שווה הוא התפירה
על  התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד

.çÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰50¯Á‡Ïe ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,B¯·ÁÏ «≈«¿««¬≈¿»«≈∆»¿««
Ú˜¯˜ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌeÓ da BÏ ‰‡¯ ÔÓÊ¿«ƒ¿»»ƒ»»¿«¬ƒ«¿«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÏÚaÏ51‰È‰ Ì‡Â . «¿»ƒ«¬ƒ»«≈∆»«¿ƒ»»
¯ˆÁ52.¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ - da ¯„Â »≈¿»»»ƒ¿«¬»»

ומימרות,50) עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא
אף  חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן:
הפירות  את למוכר להחזיר צריך שהלוקח חוזרים, הפירות

כדין. שלא את 51)שאכל בחזרה מקבל הלוקח שהרי
שאכל  והפירות להלוואה, דומה זה כסף ונמצא כספו
בפרק  רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות על 52)ו סד. שם משנה
דומה. נושא

.è¯ÎBn‰53„·‡Â ,‰‡¯ BÈ‡L ÌeÓ Ba LiL ¯·c «≈»»∆≈∆≈ƒ¿∆¿»«
Ìen‰ B˙B‡ ˙ÓÁÓ Á˜n‰54˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - «∆»≈¬««¬≈∆«¬ƒ∆

.ÌÈÓc‰«»ƒ

מב:53) מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך נלמד
לה. מסביב וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח שאחרי

המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(é)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L B¯·ÁÏ ¯BL ¯ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ¯˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·Ú¯a ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ

‰Ï·p‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב ערוך לשולחן הרמ"א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח). לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

המום  מן ידע שהמוכר אחרי - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,
צריך  לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.àé‰ÊÏ ¯ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,¯eÒ¯Ò ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È¯‰ - ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ¯eÒ¯q‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

¯ËtÈÂ59¯BM‰ ˜c·Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
¯eÒ¯q‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿

‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ B¯ÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע שהוא אחרי
לבדוק. הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא
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גם  ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אף הכסף,
לזה. יסכים רבינו

.áé¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰63BÏ Ú„BÂ ,B¯ÎÓe64‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…
e‰‡¯‰65‰ÁÓÓÏ66˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡ - ÏÎ‡M ‰Ó : ∆¿»¿À¿∆«∆»«»«¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰67¯‡Lp‰Â ;68- ˙BÁB˜l‰ „Èa ¯Oa‰ ÔÓ «»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«»»¿««»
Ïa˜È69˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ , ¿«≈¿«¬ƒ»∆∆«»ƒ¿≈«≈∆

- ÏÎ‡M ‰Ó :‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„BÂ ,d¯ÎÓe ‰¯t‰«»»¿»»¿«∆ƒ¿≈»«∆»«
ÏÎ‡70- ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ;ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , »«¿«¬ƒ∆«»ƒ«∆…»«

ÁahÏ ¯Oa‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ71.ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , «¬ƒ∆«»»««»¿«¬ƒ∆«»ƒ

אפילו 63) אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
בו  שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,
המום  את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום,

בכורות). מהלכות ג פרק (ראה ללוקח.64)למומחה
כך 66)המוכר.65) ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין

ונשחט  הואיל - גלוי מום שהוא פי על אף מומו את הראה
שמת  כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא
כח.). בבכורות מאיר כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות

שהאכילו 67) אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. בהלכה להלן וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר

היה 68) הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן
עוז. במגדל וראה הראב"ד, לפני שהיה בספר חסר

בשולחן 69) העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך
ואסור  הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח כלומר,
אבל  לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו
בסוף  (להלן לטבח להחזירה מותר בהנאה שמותרת טריפה

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - אם 70)ההלכה) כלומר,
מפסיד  הוא אין - הבכור בשר את הלוקח אכל בינתיים

בכור.71)כלום. בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו והוא

.âéÁ˜Bl‰ ¯ÎÓ72B‡ ,ÌÈ¯ÎÏ ‰Ù¯Ë ÏL ‰Ê ¯Oa »««≈«»»∆∆¿≈»¿»¿ƒ
ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ ·MÁÈ - ÌÈ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈

‰Ù¯h‰73¯˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי 73)גם "ישלמו שם : במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר
איתו  ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים

בזה. שהטעהו אחרי הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר
הלוקח  מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי
כלום  הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע

שם).

.ãéB¯·ÁÏ ¯Oa ¯ÎBn‰76˙B¯t ,¯BÎa ¯Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏ·Ë e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó - ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

¯·c ¯ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙¯Îa B¯eq‡80„·Ïa Â‡Ïa B¯eq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï·‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
È¯·cÓ B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L B¯·ÁÏ ¯·c ¯ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ82˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÓi˜ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡ - ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙B¯t‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ¯ÈÊÁÓ ¯ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ È¯eq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÈa ‰¯B˙ È¯·cÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰¯ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל
שתרומת  ט) הלכה מעשר מהלכות א (פרק לשיטתו ורבינו

התורה]. מן ראה 78)פירות גויים, של יינם סתם ובעניין
-79)להלן. תורה באיסור חבירו את הכשיל אם שרק

פי  על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו.
אדרבה  אלא ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג  שהיא

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו מכר 80)גורמת כגון
ונמצאו  פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן
הזכיר  [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
שאין  מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו
בחלה  ומעשרות, בתרומות בתרומה, אלא כזה חיוב
ושם  א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים
רבינו  כתב זה ודין האוכל, על וחומש קרן תשלומי חיוב יש

י]. הלכה תרומות מהלכות י נבילה 81)בפרק כגון,
הדברים 82)וטריפה. שבשורת מזה הוא רבינו דברי מקור

אלא  הוזכרו לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים
או  וטבל בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים
גם  נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים
שכתב  כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם
(מגיד  ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א בפרק רבינו

כלל 83)משנה). עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי
ג). קטן סעיף האורים משפט רלד סימן המשפט (נתיבות

יינם"84) "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" ש"יין
משנה). איסור 85)(מגיד למכור יכול המוכר אין כלומר,

שלו. שאינו הנאה,

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי בו נתבארו

בזה  שיש והחילוקין יין כמוכרי(ן) המקח אחר שנתקלקל
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר

.àÚa¯‡2˙BcÓ3ÔÈ¯ÎBn·4˙BÙÈ ÌÈhÁ BÏ ¯ÎÓ : «¿«ƒ«¿ƒ»«ƒƒ»
˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ5¯ÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ -6. ¿ƒ¿¿»«≈«»«¬…¿…«≈

˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯7¯ÎBn‰ -8‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ »¿ƒ¿¿»«≈»«¬…¿…
Á˜Bl‰9˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯ .10,˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÙÈ , «≈«»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿»

Èt ÏÚ Û‡11‡ÏÂ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÙÈ ÔÈ‡L ««ƒ∆≈»»∆≈¿«¿»≈∆¿…
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˙e˙L ‰ÈB‰ ÌL LÈ È¯‰Â ,Ô‰Ó ‰hÓÏ ÔÈ‡L ˙BÚ¯12 »∆≈¿«»≈∆«¬≈≈»»»¿
¯ÈÊÁÓe ‰˜ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ -≈∆»≈∆»«¬…∆»»»«¬ƒ

.‰‡B‡»»

פג:2) בבאֿבתרא נפרדים.3)משנה במקח 4)דינים
אונאה 5)וממכר. כאן היתה לא שבדמים ואףֿעלֿפי

המקח  בטיב זה הפרש - א) סעיף רלג סימן (חושןֿמשפט
אונאה. הוא אף כך 6)נקרא ומתוך המקח, שנתייקר אף

שחמתית  חטים ש"המוכר שאףֿעלֿפי לחזור. המוכר רוצה
הלכה  (להלן בו" לחזור יכול מהם אחד כל - לבנה ונמצאת
קצת, שינוי אלא גמור שינוי זה אין ורעות ביפות כאן - ב)
המתאנה  שרק בשתות", "אונאה של דין לזה נתנו ולפיכך
ד  הלכה פי"ב למעלה רבינו שכתב כמו בו, לחזור יכול

ומגידֿמשנה). המוכר 7)(רשב"ם את הטעה שהלוקח
יפות. שהם ונתברר רעות, הם אלו שהוא 8)שפירות

המאנה.9)המתאנה. שם.10)שהוא זה 11)במשנה,
רעות, ונמצאו "רעות שבמשנה: זו לבבא רבינו של פירושו
לא  אמנם שאם מיותרת, לכאורה שהיא יפות", ונמצאו יפות
בהם? לחזור יכולים שאינם הוא חידוש מה שינוי, שום היה
הרעות  וכן ביותר, היפות אינן שהיפות רבינו פירשה ולפיכך

ביותר. הרעות זה 12)אינן שינוי שעלֿידי אףֿעלֿפי
יותר  יש ואם בטל, המקח אין שתות, עד אונאה ישנה

ה"ד). פי"ב (למעלה בו לחזור יכול המתאנה - משתות

.áÌÈhÁ ¯ÎBn‰ Ï·‡13˙ÈzÓÁL14‰·Ï ˙‡ˆÓÂ15, ¬»«≈ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ÏL e‡ˆÓÂ ˙ÈÊ ÏL ÌÈˆÚ ;˙ÈzÓÁL ˙‡ˆÓÂ ‰·Ï¿»»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

˜L‰Ó16‡ˆÓÂ ÔÈÈ ;˙ÈÊ ÏL e‡ˆÓÂ ‰Ó˜L ÏL , ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ıÓÁ ,ıÓÁ17¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÈ ‡ˆÓÂ …∆…∆¿ƒ¿»«ƒ»∆»≈∆»«¬…

Ba18ÔÈn‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;19Ïk ÔÎÂ .BÏ ¯kÓiL ¯Ó‡L ∆≈∆«ƒ∆»«∆ƒ¿…¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik20. «≈»∆

שם.13) את 14)משנה, המאדימה חמה, מלשון אדומה,
פד.). (בבאֿבתרא זה 15)הכל והרי לגמרי, אחר מין שזה

ממש. טעות ונקראת 16)מקח מדברית, תאנה עץ היא
ב  פרק בבאֿבתרא המשניות בפירוש (רבינו גמיז בערבית

יא). פסק 17)משנה תרומה, הפרשת שלענין אףֿעלֿפי
הם  וחומץ שיין רבי, לשיטת בניגוד חכמים, כדעת רבינו
מהלכות  (פ"ה חומץ על מיין לתרום ומותר אחד, מין
שיש  מינים שני הם וממכר מקח לענין - כא) הלכה תרומות
שם  (גמרא להיפך וכן בחומץ, מעוניין ואינו ביין רוצה

גמור.18)פד:). טעות מקח יכול 19)שזה אחד וכל
לקנות. או למכור התכוונתי זה למין לא כגון 20)לטעון:

מיימוניות). (הגהות כסף ונמצא זהב

.â¯ÎBn‰21ÂÈp˜˜a Á˜Bl‰ B˙e ,B¯·ÁÏ ÔÈÈ22, «≈«ƒ«¬≈¿»«≈«¿«¿«»
„iÓ ıÈÓÁ‰Â23B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -24Èt ÏÚ Û‡Â . ¿∆¿ƒƒ»≈«»¿«¬»¿««ƒ

BÏ ¯Ó‡L25BÏ CÈ¯ˆ È‡ ÏÈL·˙Ï :26Ú„È Ì‡Â .27 ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»«
˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁÓ BÈiL28,ÔÈÈ BÏ ¯ÎÓ . ∆≈«¿ƒ¬≈∆∆»»»««ƒ

‡e‰ È¯‰Â29¯Ó‡ Ì‡ :ıÈÓÁ‰Â ,¯ÎBÓ ÏL ÂÈp˜˜a «¬≈¿«¿«»∆≈¿ƒ¿ƒƒ»«
BÏ30‰t˜ÓÏ'31¯ÓB‡Â ,¯ÈÊÁÓ - ıÈÓÁ‰Â ,'CÈ¯ˆ È‡ ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈

EÈp˜˜Â EÈÈ È¯‰ :BÏ32,B˙BzLÏ È˙È˜ ‡Ï È‡L ! ¬≈≈¿¿«¿«∆∆¬ƒ…»ƒƒƒ¿

'‡e‰ ‰t˜ÓÏ' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ËÚÓ ËÚÓ ÏM·Ï ‡l‡∆»¿«≈¿«¿»¿ƒ…»«¿ƒ¿»
˙È˙L ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆¬≈≈»»…»ƒ»

ıÈÓÁiL „Ú B˙B‰LÏ EÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡33. ¿…»»¿«¿«∆«¿ƒ

צז:21) בבאֿבתרא לטעון,22)משנה המוכר יכול שאז
כדעת  צח. (שם לקלקול שגרמו הם הלוקח של שהקנקנים

חנינא). ברבי יוסי היה 23)רבי ולכאורה המכירה, אחרי
המכירה. בשעת כבר מקולקל שהיה לומר אין 24)אפשר

מקח  זה היה כאילו הקנין, דמי את להחזיר חייב המוכר
(שם)25)טעות. השקלאֿוטריא מתוך לא 26)יוצא

התבשיל, לתוך לאט לאט לשומו אלא אחת. בבת לשתותו
זאת  בכל יותר, ארוך לזמן היין את להשהות רגילים שאז
של  לכליו הוערה שהיין אחרי יותר, אחראי המוכר אין

העתיק 27)הלוקח. וכן "ידוע", הנוסח: צז:) (שם במשנה
ברבים  שידוע כלומר, ה), סעיף רל סימן (חו"מ בשו"ע
בשנים  היה ו"שכן להחמיץ, דרכו זה מוכר של שיינו

יא). ס"ק שם (סמ"ע התנה 28)שעברו" שהלוקח ודוקא
כלומר, לתבשיל, בו להשתמש היין את לוקח שהוא מראש
ולוקחו  דבר שום התנה לא אם אבל ארוך, לזמן להשהותו
שהלוקח  ולטעון, מאחריות להשתמט המוכר יכול - סתם
שם  בגמרא שאמרו כמו היין, את להשהות צריך היה לא

(מגידֿמשנה). הנוסח:29)צח. ו) סעיף רל (סי' בשו"ע
היין  שנשאר דוקא לציין כוונתו ואולי בקנקניו", "ונשאר
אותו  עירה שהלוקח ולא זה, יין נמכר שבהם הכלים באותם
(ר"י, המוכר של הם האחרונים אלו כי אף אחרים, לכלים

המגידֿמשנה). שם.30)הביאו השקלאֿוטריא מתוך
אמר 31) אם והואֿהדין מעט. מעט יין בו ששמים לתבשיל

הרשב"א). בשם (מ"מ מעט" מעט "לשתות מפורש: לו
בשם 32) (מ"מ מקולקל מראשיתו היה שנתלקל שיין

סובר 33)הרשב"א). וכן (שם). חנינא בר יוסי כרבי
(כלומר  בעליו של במזלו מתקלקל שיין צו: שם שמואל
"למקפה" לו אמר שלא באופן מדבר שמואל ואף הלוקח).

(רי"ף).

.ã¯ÎBn‰34ÏL ˙È·Á‰Â ,B¯·ÁÏ ¯ÎL ÏL ˙È·Á «≈»ƒ∆≈»«¬≈¿∆»ƒ∆
¯ÎBÓ35ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a :‰ˆÈÓÁ‰Â ,36 ≈¿∆¿ƒ»¿¿»»ƒ»ƒƒ

Ô‡kÓ ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆«»ƒƒ»
Á˜Bl‰ ˙eL¯a - CÏÈ‡Â37. ¿ƒ»ƒ¿«≈«

למעשה 34) הלכה פסק יוסף ורב רב. וכדעת צו. בבאֿבתרא
המוכר 35)כמותו. אין הלוקח, של לכליו הוערה אם אבל

(מגידֿמשנה). יותר מקולקל 36)אחראי שהיה סימן שזהו
המכירה. נראה 37)לפני כן - "למקפה" לו אמר [כשלא

שם]. ברי"ף

.ä¯ÎBn‰38Ï ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁËÚÓ d¯ÎÓÏ È„k B¯·Á «≈»ƒ∆«ƒ«¬≈¿≈¿»¿»¿«
ËÚÓ39d˙ÈˆÁÓa ‰ˆÈÓÁ‰Â ,40˙¯ÊBÁ - dLÈÏLa B‡ ¿«¿∆¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆

‰pL Ì‡Â .¯ÎBnÏ41dlL ·˜p‰ Á˜Bl‰42B‡ , «≈¿ƒƒ»«≈««∆∆∆»
ÚÈb‰L43‡È‰ È¯‰ - ¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰‰LÂ ˜eM‰ ÌBÈ ∆ƒƒ««¿»»¿…»«¬≈ƒ

ÔÎÂ .Á˜Bl‰ ˙eL¯a44Ïa˜Ó‰45B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ƒ¿«≈«¿≈«¿«≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈
dÎÈÏB‰Ï È„k46Ì„˜Â ,ÌL d¯ÎÓÏ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¿≈¿ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»¿…∆

ÏÊe‰ ÌL ÚÈb‰L47‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ÔÈi‰48‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»«««ƒ∆¿ƒ»¬≈∆
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BlL ÔÈi‰Â ˙È·Á‰L ÈtÓ ;¯ÎBn‰ ˙eL¯a49Ïk ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik50. «≈»∆

צח.).38) (בבאֿבתרא רבא  של דומה 39)מימרא זה והרי
בחביתו  וכשהיין ג). הלכה (למעלה "למקפה" של לתנאי

וכנ"ל. מוכר, מחצית.40)של רק היין מן שנשאר אחרי
שאז )42שם.41) היין, את להוציא אחר נקב שעשה

ויש  הלוקח. שעשה זה, בשינוי הקלקול את לתלות אפשר
ג. בהלכה ולא כאן, רק זה תנאי הוזכר מדוע גם 43)לעיין

לקלקול. שגרמה היא הלוקח של זו הזנחה כשם 44)כאן
היא  - מעט מעט למכרה כדי לחבירו יין של חבית שהמוכר
קיבלה  אם כן כמו החמיצה, אם המוכר, ברשות עומדת

שם). (בבאֿבתרא פלוני למקום "מקבל"45)להוליכה
היינו, הפסד, ולמחצה שכר למחצה עסק שעושה זה נקרא
הסיטונאי, - למוכר מיד משלם אינו הקמעוני, - שהלוקח
הסיטונאי  עם מחלק הוא בקמעונות, מוכר שהוא אחרי אלא

מחצה. על מחצה הרווח שהלוקח 46)את המוכר, שהתנה
לא  אבל מסויים, למקום כשיגיע רק היין את למכור יכול

היין. מחיר יעלה בינתיים אם אפילו זה, בכל 47)לפני 
למכירה. כמקום ביניהם הותנה שעליו במקום אף המקומות,

בגמרא.48) האחרונה כנוסחא שכל 49)הכריע אףֿעלֿפי
המוכר  נושא כאן - למחצה, באחריות נושא "מקבל"
קודם  למכור, מהמקבל שמנע אחרי ההוזלה, כל באחריות
שהיין  וכשם המחיר, יעלה אם אף מסויים, למקום שהגיע
למנוע  יכול שהוא היינו, היוקר, לענין המוכר של ברשותו
אף  המסויים, למקום שיגיע קודם היין את למכור מהלוקח
יותר  עוד נמכר היין ההוא שבמקום מכיון - היין יתייקר אם
ברשותו  הוא כך - טז) ס"ק רל, סי' הסמ"ע, (הדגשת ביוקר
ד"ה  (רשב"ם למקום הלוקח שהגיע קודם היין, הוזל אם

דמקבל). הוא בלוקח 50)דינא אף חננאל: רבינו לדעת
כך, הדין - ל"מקבל" דוקא ולאו כן, הדין - לגמרי הקונה
לפני  והוזל מסויים, במקום למוכרו שבדעתו התנה שאם

מהמקח. בו לחזור יכול שהוא שהגיע,

.åB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰51ÌO·Ó ÔÈÈ :52·iÁ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈«ƒ¿À»¬ƒ≈»«»
˙¯ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰Ï53¯ÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ ¯Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈

LÏL ÏMÓ - ÔMÈÓ .‰¯·ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B - CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»
ÌÈL54„ÓÚiL CÈ¯ˆÂ .55‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ56. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»

‚‰Ó LiL ÌB˜Ó·e57.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח.51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב, יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב יין ואף בארץ, השרב מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,

שם). (רשב"ם מיגאש).55)בה (ר"י המיושן היין
ואז 56) צח:). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג

שם). (רשב"ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות
במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע הזה

.æ¯ÓB‡‰58Ûz¯Ó :B¯·ÁÏ59‰Ê60¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏ61Ì˙Ò ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó BÏ ¯ÎnL B‡ ,62- ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È¯‰63‰‡Ó ÏÎa64 ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»

˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ ¯·k ‡l‡ ·BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL65; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
‰Ê ÏÚ ¯˙È66Ïa˜È ‡Ï -67. »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט "זה" הביטוי

ובין  רע בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח, של התביעה
להתקיים 61)טוב. ראוי שיהא טוב יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי התנאי, בנוסח כן על ויש טוב, ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי הלוקח, של

שלהן. לטובת 62)הממוצע שזה "זה", התוספת בלי
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי גם חסר אך הלוקח,
לרעתו. ואחד הלוקח, לטובת אחד דבר ושוב לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע היה זה ודבר
(סמ"ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס"ק רבינו כתב וכן קצת, להחמיץ
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב"ב רשב"ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה

שם). דברינו מעשר.66)(ועיין יותר יש את 67)אם
רבינו: כתב יא, הלכה פי"ח [להלן העשר. על היתירים אלו
- השיעורים על יתר שבפירות) (מהפסולות מהן "נמצא
בהם  שאין וברורים מנופים פירות לו ויתן הכל את ינפה
(ב"ב  במשנה שנוי קוססות" "עשר שדין ומאחר כלום".
מתולעות", ו"עשר טינופות" "רובע של הדין עם ביחד צג:)
מיימוניות  הגהות ועיין כן, הדין - שלנו בהלכה שגם נראה

ושם]. כאן

.ç‰t˜ÓÏ EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡68, »««¿≈∆«ƒ¬ƒ≈¿¿ƒ¿»
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :BÏ ¯Ó‡L B‡69Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ∆»«»ƒ∆«ƒ¬ƒ≈»≈

Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ .ÏÈL·˙Ï Èe‡¯Â ‰ÙÈ BlkL ÔÈÈ BÏ«ƒ∆À»∆¿»¿«¿ƒ»««¿≈
‰Ê70˙eÁa ¯kÓp‰ ÔÈÈ BÏ Ô˙B - ÔÈÈ ÏL71È¯‰L , ∆∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»«¬∆¬≈

‡e‰72ÈBÈa73‰ÙÈ ‡ÏÂ Ú¯ ‡Ï ,74Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ . ≈ƒ…«¿…»∆»««¿≈
‰Ê75ÔÈÈ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡76Blk elÙ‡ - ∆¬ƒ≈»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¬ƒÀ

BÚÈb‰ ,ıÓÁ77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. …∆ƒƒ¿≈…«≈»∆

"זה",68) הממעט: הביטוי העדר הלוקח: לטובת הכל כאן
"למקפה". המרבה הביטוי אמר:69)ולעומתו לא אפילו

ולומר  לחלקה אין אחד, כלי היא שהחבית אחרי "למקפה",
אחד  וחלק טובים, יהיו ממנו חלקים תשעה אחד שבכלי

צה.). (שם רע הביטוי 70)ממנו הלוקח: לרעת הכל וכאן
"למקפה", המרבה הביטוי העדר ולעומתו "זה", הממעט:
זאת  שבכל אחרי אחריו, הבא מהדין עדיף עדיין זאת ובכל

"יין". המונח צה.).71)הוזכר (שם הברייתא לשון
ופרק 72) ה, הלכה י פרק למעלה וראה "שהוא". כלומר,

יג. הלכה הקודם,73)יב למשפט רבינו של פירושו זה
בברייתא. שהוא:74)המובא מפרש רל) (סימן ה'טור'

כתוב  מיימוניות ובהגהות להחמיץ", קצת שמתחיל "יין
(שם  הרשב"ם ולדעת יין, וטעמו חומץ שריחו יין שהוא
הך. היינו - בחנות" הנמכר ו"יין "קוססות" - לו) נותן ד"ה
שם. למשנה בפירושו ועיין ברורה. לא בזה רבינו ודעת

"זה"75) הממעט מהביטוי שחוץ הלוקח: לדעת הכל שכאן
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ומכאן  "יין", אפילו הזכיר לא - "מקפה" הביטוי והעדר
דלהלן. מקבל 76)התוצאה שהוא אומרת, זו ואיֿהזכרה

חומץ. - בו הנמצא יהיה אפילו שהוא, כמו המרתף את
אצל 77) נשאר המקח ופירושו: בברייתא, הנמצא ביטוי

את  בחזרה לתבוע יכולת בלי גריעותו, אף על  הלוקח,
"מרתף 78)תמורתו. שאמר היינו "למקפה", הזכיר ואם

אמר  כאילו שדינו אומרים יש "יין", בלי למקפה" זה
בשם  מיימוניות (הגהות למקפה" יין של זה "מרתף
(בלא  למקפה" לך מוכר אני "מרתף אמר: ואם רשב"ם).
בו  שיש למקפה", יין של "מרתף אמר: כאילו דינו "זה"),
 ֿ (מגיד טוב שכולו יין מקבל והוא הלוקח, לטובת הכל
בזה  הכרע אין רבינו ובדברי ורמב"ן), רשב"ם בשם משנה

(מגידֿמשנה).

.è¯ÓB‡‰79,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ıÚ ÏL ‰·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬≈»∆≈¬ƒ≈»
˙¯B˜ :B‡80„a‰ ˙Èa81BÏ Ô˙B BÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ «≈««¬ƒ≈»≈≈

˙B¯˜Ï Èe‡¯L ‰¯B˜ B‡ ,‰·¯Ú Ba ¯tÁÏ Èe‡¯L ıÚ≈∆»«¿…¬≈»»∆»¿»
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בספרו 79) שכתב האי, רב בדברי הוא רבינו דברי מקור
"במכירת  טוֿטז): אות כד (שער והממכר" "המקח
עליו  אין המטלטלין, מן שימכור מין מאיזה המטלטלין
השם  אותו שיקרא ובלבד שבכלים. בפחות כיֿאם להביא
שהתנה  השם אותו עליו אין אבל לו, שהתנה המין מאותו
בית  קורת לו שאמר וכגון אותו, ליטול ללוקח אין - עליו
שהיא  בזמן מתוקנת, קורה הביא אם לך, מוכר אני הבד
בית  קורת שהיא בשם אותה וקורין הבד, בית לקורת ראויה
קורת  שם עליה אין אם אבל ליטלה, הלוקח על יש הבד
על  שם מסתמך והוא ליטלה". ללוקח לו אין - הבד בית
הבד  בית קורת "המוכר שם: שאמרו כה. בנדרים הגמרא
ערוך  - פניה" ומרובעין ("שמשווין טרוף גבו אם לחבירו,
היינו  לא", - לא ואם אין, שרירא) רב בשם ה, טרף ע'
של  זו תכונה בו יש אם לחבירו הבד בית קורת שמוכר
והמכר  הבד, בית הוא נקרא הבד, בית את המאפיין "טרוף",
למכר  קיום ואין הבד, בית נקרא זה אין - בו אין ואם קיים.
בגמרא, המקור את מעצמו ציין והאורֿשמח (אבוֿהאזל. זה
וחידושי  מגידֿמשנה ועיין האי. רב דברי שיביא מבלי

הרמב"ם). על "קורה",80)הגר"א של בצורה מכשיר
הזיתים. לעצירת זיתים.81)המשמש בו שעוצרים מקום

עריבה.82) של צורה לה שיש

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
רע 1) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב

.à˙Bn¯Ï ¯eÒ‡2Ì„‡ Èa ˙‡3B‡ ¯kÓÓe Á˜Óa »¿«∆¿≈»»¿∆»ƒ¿»
·‚Ï4ÌzÚc ˙‡5ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡Â .6„Á‡Â ƒ¿…∆«¿»¿∆»≈»ƒ¿∆»
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.¯eÒ‡ -»

שזוהי:2) המקח, של לשויו ביחס לרמאות כאן הכוונה אין
אלא  ה"א), פי"ב (למעלה רבינו אותה הזכיר שכבר אונאה,
רבינו  שמסיים כמו - במקח מום שבהעלמת לרמאות הכוונה
אונאת  בה ואין דמים, הפרש משום בזה שאין ואף - להלן
צד. בחולין זו הלכה ומקור ז). ס"ק רכח סימן (סמ"ע ממון

הבריות. דעת לגנוב הרמב"ם 3)שאסור כתב באונאה
שאין  לפי חבירו". את להונות "אסור ה"א): פי"ב (שם
אבל  ז), הלכה (פי"ג בגוי ולא בישראל אלא אונאה איסור
[וראה  אדם" "בני כתב: להלן, כמבואר בכלל, גוי שגם כאן
גם  כולל אדם" ש"בני ואין, ד"ה סוף סא. יבמות ב'תוספות'

שמואל.4)גוים]. של מימרא שם, בפרק 5)חולין ראה
ה"ו. דעות מהלכות של 6)ב מימרא והיא רומי. בדפוס כן

(פי"ג  בכלל הגוי אין ממון שבאונאת [ואע"פ שם. שמואל
נראה  (וכן דברים אונאת איסור בכלל אינו וכן ה"ז),
גניבת  - "עמיתו" בהן שנאמר משום שלה) מצוה ב'חינוך'
מהלכות  (פ"א בגוי גם שאסורה ממון כגניבת היא הרי דעת
היא  הרי מום של העלמה עלֿידי ורמאות א) הלכה גניבה
הלכה  גניבה מהלכות (פ"ז אסור לגוי שגם במשקל, כרמאות
וגזילה, גניבה בכלל הוא הרי אותו מחסיר שהוא שכל ח)

שם]. המגידֿמשנה שכתב שעושה 7)כמו "שמראה
ה  ו), סעיף רכח, (שו"ע עושה" ואינו שעושה בשבילו יינו,

הוא  כאילו עליו רושם לעשות לחבירו דברים ואומר פעולות
של  ולאמיתו במיוחד, אותו לכבד מתכוון או בשבילו טורח
הביא  (שם) דעות ובהלכות כלל. לזה מתכוון לא הוא דבר
יודע  והוא אצלו שיאכל בחבירו (יפציר) יסרהב "ולא רבינו:
מנחה) הגשת (מתנה, בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו
פיתוי  של אחת מילה ואפילו וכו' מקבל שאינו יודע והוא

אסור". דעת גניבת ושל

.áÔÈ‡8ÔÈÒk¯ÙÓ9Ì„‡‰ ˙‡10‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡ÏÂ ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿…∆«¿≈»¿…
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‰tÈÈÂ16Ïk17ÂÈÎ¯ˆ18. ƒ«∆»¿»»

(שם).8) וגמרא ס) דף (בבאֿמציעא ותיקון 9)משנה יפוי
המשנה). צובעו 10)(פירוש לבן, זקנו שיער היה שאם

שם). הגמרא לפי (מגידֿמשנה צעיר שייראה כדי
דעת.11) גניבת (שם).12)והיינו השקלאֿוטריא מסקנת
(שם).13) בגמרא המובאות עובדות של שורה מתוך
שם).14) (גמרא סובין במי יעביר 15)לשפשף שם. גמרא

הקמטים. את להשוות מכבש חוטי 16)עליו לתלות כגון
תומי  למירמי ד"ה רש"י ועיין שם, (גמרא בבגד משי

וטובים 17)לסרבלא). חדשים הייפוי בלעדי הם שהרי
שלהם  הייפוי ומדת יותר, אותם מייפה רק והגיהוץ ('טור')

אשליות. לעורר עשויה ואינה מוגזמת, ברייתא 18)אינה
(שם).
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‰ËeÁL ÏÏÎa È¯ÎÏ ‰Ï·31‰Ï·p‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿»¿ƒƒ¿«¿»««ƒ∆«¿≈»
.‰ËeÁLk BÏˆ‡∆¿ƒ¿»

רש"י 19) ועיין כשרביט, נזקף שהשיער "שרביט" מלשון
משרבטין). "את 20)(ד"ה הגירסא: שלפנינו בגמרא

לא  משרבטין "לא אחרת: גירסא יש ברי"ף אך  הבהמה",
הבהמה". את ולא האדם האדם 21)את את שמשקין

סובין.22)במים. של את 23)מים נופחים האלו המים
שערו  וגם יותר גוף בעל ונראה אותם, השותה של מעיו בני

דעת.24)נזקף. גניבת היא (שם):25)וזו בגמרא
את  לרמות כדי זקנו ואת פניו את שצבע בעבד מעשה

צעיר. שהוא הפנים"26)לוקחיו את המאדים "צבע
שרק). ולא ד"ה יז. כתובות המעיים 27)(רש"י בני

ורחבים. שמנים יותר שיראו באיטליז, הנמכרים
(28 ֿ עלֿידי נראה הכחוש ואף הבשר, את מלבינים שהמים

במים). הבשר את שורין ואין ד"ה שם (רש"י שמן זה
שמשו,29) על שהקפיד בשמואל, עובדא ושם צד. חולין

כן. אותו 30)שעשה מכבד שהישראל יחשוב, שהגוי
כך  ומתוך לאכילה, לו גם שראוי דבר אלא לו מוכר ואינו
דגונב  משום ד"ה שם חולין רש"י (ועיין טובה לו מחזיק
טובה  לו מחזיק שהגוי דעת, גניבת משום בזה ויש דעתו)

ֿ 31)חינם. כאבא ולא וכחכמים ס. בבאֿמציעא משנה
שאול.

.ã¯zÓ32¯·Ï33ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡34‡Ï Ï·‡ ,35Èt ÏÚ36 À»»…∆«¿ƒƒ¬»…«ƒ
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˙Úc‰ ˙·b45. ¿≈««««

לשון 32) וכן הגריסין, מתוך הפסולת את להוציא לברור,
הגריסין", מתוך הפסולת לברור "מותר יז): סע' (שם השו"ע
זה, למונח מקורי פירוש הרמב"ם מביא המשניות בפירוש
הוא  אם להכיר אפשר פיו על סימן, יש הפול בקליפת והוא:
להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ אחרי רק או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאיֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח (סי' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח פני על למעלה רק

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח פני שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב,
דעת. גניבת משום (שם)38)כאן במשנה זה גם

יהודה. כרבי ולא שמייבשים 39)וכחכמים, שבולים,
(רש"י  מתוקים נעשים והם לחים, בעודם בתנור אותם

קליות). ד"ה טו: במשנה.40)כתובות אינה זו מילה
(41 ֿ כתנא ולא וכחכמים בשוק. הקבוע המחיר מן מוריד

שם. במשנה דרך 42)קמא [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ"ג  אבות במסכת ששנינו כמו בהקפה, למכור החנונים

מקיף"]. "והחנוני טז): החנונים 43)משנה יתר כלומר,
בשוק. אמרו 44)המוכרים שם) (בבאֿמציעא [בגמרא

"אני  - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני היתר בטעם
שהרי  - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק אגוזים, מחלק
ורבינו  פירות. ואוצרי שערים מפקיעי של ידיהם קוצץ הוא
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני זה, כל השמיט
ריחיים, שהקים מבוי בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב לשיטת אבל ידו. על לעכב הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב שאינו יהושע
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ חבירו
עושה  ואני שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני בידו
ח) הלכה שכנים מהלכות בפ"ו רבינו פסק (וכן שלי" בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי -
הונא, כרב שם בבבאֿבתרא פסק הוא שאף אלפסי,

סובר - הנ"ל הטעמים הביא בן ‰Â‡ואעפי"כ ר"י כדעת
אף  אסור כן שלולא אחרת, עיר לבן מועיל שזה שם מיגש

הונא]. רב נטֿס.45)לדעת בבאֿמציעא משנה

.äÔÈ‡46˙B¯Ùa ˙B¯t ÔÈ·¯ÚÓ47ÌÈL„Á elÙ‡ , ≈¿»¿ƒ≈¿≈¬ƒ¬»ƒ
ÌÈL„Áa ÌÈLÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„Áa48elÙ‡ . «¬»ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ«¬»ƒ¬ƒ

ÏBÊa ÌÈL„Á‰Â ¯˜Èa ÌÈLÈ‰49Á˜Bl‰L ÈtÓ ; «¿»ƒ¿…∆¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈∆«≈«
ÔÈÈa .ÔMÈÏ ‰ˆB¯50C¯a ‰L˜ ·¯ÚÏ e¯Èz‰L ‡e‰51, ∆¿«¿»¿«ƒ∆ƒƒ¿»≈»∆¿«

BÁÈaLnL ÈtÓ ,„·Ïa ˙Bzb‰ ÔÈa52BÓÚË ‰È‰ Ì‡Â . ≈«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»»«¿
¯k53·¯ÚÏ ¯zÓ -54ÌB˜Ó ÏÎa55¯kp‰ ¯·c ÏkL ; ƒ»À»¿»≈¿»»∆»»»«ƒ»

BÓÚËÁ˜Bl‰ LÈb¯Ó56·¯ÚÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe ,57.B˙B‡ «¿«¿ƒ«≈«¿ƒ»À»¿»≈

פירות 46) בהם יערב לא מסויים, שדה פירות לו מכר אם
פירש: שם והרא"ש מערבין). אין ד"ה (רש"י אחר שדה של
כדי  יפים, פירות בהרבה רעים פירות מעט - מערבין "אין
רכח  (סימן בשולחןֿערוך הביא וכן יפים". בחזקת למכרם

י). הרי"ף 47)סעיף דעת לפי שם במשנה להיות צריך כן
טובים  יותר שחדשים יוצא, זה ולפי סופרים). (דקדוקי
חדשים  לומר צריך "ואין שלפנינו: במשנה אבל מישנים.
רש"י  ועיין טובים, יותר שישנים יוצא, זה ולפי בישנים".

שלפנינו 48)שם. והנוסחא שם. בגמרא הרי"ף גירסת כן
שם. במשנה לנוסחתנו מתאימה שם.49)בגמרא, משנה,

בחלש.50) הוא 51)חזק גת שם. נחמן, רב של מימרא
זמן  כל היין, עשיית ובזמן הענבים, בו שדורכים מקום
קולט  שאחד יחד, המינים שני לערב מותר תוסס, עוד שהוא
התסיסה  תהליך אחרי אבל הדדי, פגם ללא השני הטעם את
פוגם  אחר ממין יין עירוב משלו, טעם כבר יש אחד שלכל

שנו). הגיתות ובין ד"ה שם (רש"י רש"י 52)אותו לדעת
בזמן  לערב מותר ברך קשה רק שמשביתו) מפני (ד"ה
ה'טור' לדעת אך אסור. לעולם בקשה רך אבל הגיתות,
אבל  הגיתות, בזמן אלא מותר אינו ברך קשה רק להיפך:
(סמ"ע  טוב יותר שהוא לפי לערב תמיד מותר בקשה רך

יט). ס"ק עד 53)שם יין, הרבה כלֿכך בו שעירבו היינו
(לחםֿמשנה). השני היין טעם אחא,54)שמורגש כרבי
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ניכר  לא שאז יין, מעט כשמערבין מדובר שלמעלה והדין
מרומה. יוצא והלוקח החדש, בין 55)הטעם שלא אף

רכח 56)הגיתות. (סימן ובשו"ע אותו. לטעום היה ויכול
טועמו  דבר שקונה מי שכל שנהגו, "במקום יד): סעיף

לעולם". בו לערב מותר רומי:57)תחילה, [בדפוס
של"ד). (ד"וו בכסףֿמשנה הוא וכן לערב". מותר "הלוקח
ובכ"י  "הלוקח", כתב למה הכסףֿמשנה הקשה זה ועל

כלפנינו]. הנוסחא תימן

.åÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡58ÌÈÓ BÏ ·¯Ú˙pL ÈÓe .ÔÈÈa ÌÈÓ ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»≈«ƒ
ep¯kÓÈ ‡Ï - BÈÈa59˙eÁa60BÚÈ„BÓ Ôk Ì‡ ‡l‡61, ¿≈…ƒ¿¿∆∆»∆»ƒ≈ƒ

¯b˙Ï ‡ÏÂ62BÚÈ„BnL Èt ÏÚ Û‡63Ba ‰n¯nL , ¿…¿«»««ƒ∆ƒ∆¿«∆
ÌÈ¯Á‡64e‚‰pL ÌB˜Óe .65ÏÈËÈ - ÔÈÈa ÌÈÓ ÏÈË‰Ï66, ¬≈ƒ»∆»¬¿»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ

.˙Bzb‰ ÔÈa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈«ƒ

לא 58) ביינו, מים שנתערב "מי ס. בבאֿמציעא משנה
ומכאן  בנתערב, רק שהמדובר הרי - כו'" בחנות ימכרנו

מגידֿמשנה. ועיין בידים, לערב עצמו.59)שאסור הוא
הקמעונאים.60) כדרך קטנות  היין.61)בכמויות לקונה
ביין,63)חנווני.62) מים שעירב לתגר, הודיע שהמוכר

ללקוחותיו. זאת יודיע האחרון שזה הוא 64)כדי כן
"שמורה  משום בו" לרמות אלא "שאינו שם: במשנה,
ראה  ולא בביתו [העירוב] נעשה שלא כיון היתר לנפשו
יין  קנייתו, ועצם כא). ס"ק רכח, (סמ"ע המים" עירוב
ובשו"ע  אחרים. בה לרמות שדעתו מוכיחה במים, מעורב

" יב): סעיף אחרים".˘Ó‡(שם בו שם.65)ירמה משנה,
יג).66) סעיף שם (שו"ע להטיל שדרכם כשיעור

.æ¯bz‰67ÒËÈt CB˙Ï Ô˙BÂ ˙Bzb LÓÁÓ ÏËB68 ««»≈≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»
˙B¯b LÓÁÓ ;„Á‡69‰¯e‚Ó CB˙Ï Ô˙BÂ70;˙Á‡ ∆»≈»≈¿»¿≈¿¿»««

·¯ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e71. ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿»≈

(מגידֿמשנה).67) כלשונה שם "גיגית 68)משנה,
לרמב"ם). המשניות (פירוש שדשים 69)גדולה" מקומות

תבואה. בהם תבואה,70)וזורים בו שאוצרים מקום
הרבה  אדם ומבני בשדותיו, גדלו שלא בו יודעים "שהכל
אסור  אחר אבל שם). (רש"י לוקחין" כן ובחזקת לוקח,
הֿו). הלכה (למעלה ביין ויין בפירות פירות לערב

שיצא 71) כדי הטוב ממקום הרוב לקנות יכוון "שלא כלומר
ממקום  גם וקונה הטוב, ממקום הכל קונה שהוא קול עליו

טז). סעיף שם, (שו"ע עמו" ומערבו הרע

.çÔÈÈa ÔÈa ,ÌÈ¯ÓL ·¯ÚÏ ¯eÒ‡72ÔÓLa ÔÈa73, »¿»≈¿»ƒ≈¿«ƒ≈¿∆∆
‡e‰L Ïk elÙ‡Â74LÓ‡ ÏL ÌÈ¯ÓL elÙ‡Â . «¬ƒ»∆«¬ƒ¿»ƒ∆∆∆
ÌBÈ ÏL ÌÈ¯ÓLa75ÔÈi‰ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ .¯eÒ‡ -76 ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ»««ƒ

BÎB˙Ï ÂÈ¯ÓL Ô˙B - ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ77. ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿»»¿

ס.72) בבאֿמציעא שם 73)משנה שאמרו ממה [נלמד
לוג  מאה לכל שמרים ומחצה לוג עליו שמקבל מ. במשנה
לו  נותן כלומר עליו, מקבל שרק הרי ט), הלכה להלן (ראה
מכלי  עירה אם אלא אסור בתוכו לערב אבל לחוד, השמרים

להלן]. ראה תוכו. אל מיד שמריו ונותן כלי להלן 74)אל
שהוא". כל לערב אסור אמרו "הרי רבינו: כתב יג הלכה

ה"א) פ"ב (כלאים בירושלמי שאמרו ממה מקורו ובוודאי
אחא  בר יעקב "רבי לערב, אסור שהוא כל אפילו לערב אם
של  שלו) התבואה כרי =) כיריו מתוך צרורות הבורר כו'
יוסי, רבי אמר תחתיהן. יפות חיטין לו להעמיד חייב חברו

לערב". אסור שהוא בכתבֿיד 75)זאתֿאומרת הנוסח [כן
הוא  וכן שם) סופרים דקדוקי (לפי ס. בבבאֿמציעא ה'

"המ  שלא בספר והיינו נט), (שער האי לרב והממכר" קח
כי  היין, בתוך לתתם עלֿמנת אלו שמרים מיני שני יערב
של  שמרים כדלהלן, מזיקים אינם היום של ששמרים אע"פ

מזיקים]. - בתוכם המעורבים רבינו 76)אמש [בלשון
זו. מילה חסרה רכח) סימן (חושןֿמשפט ב'טור' שהובא

בכלל]. "שמן" גם ששמרים 77)ולפי"ז שם. בבאֿמציעא
מזיקים. אינם אלו

.è˜wÊÓ ÔÓL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰78Ïa˜Ó BÈ‡ - «≈«¬≈∆∆¿À»≈¿«≈
ÌÈ¯ÓL79Ì˙Ò ÔÓL BÏ ¯ÎÓ .80a˜Ó -‚Ï Ï81‰ˆÁÓe ¿»ƒ»«∆∆¿»¿«≈…∆¡»

‚Ï ‰‡Ó ÏÎÏ ÌÈ¯ÓL82Ïa˜Óe .83ÌÈ¯ÓL ¯‡La ¿»ƒ¿»≈»…¿«≈ƒ¿»¿»ƒ
¯eÎÚ ÔÓL84ÏÚ ¯˙È ,ÔÓM‰ Èt ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ‰ ∆∆»»∆¿«¿»«¿≈«∆∆»≈«

ÌÈ¯ÓM‰85ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÈÚe„È‰86. «¿»ƒ«¿ƒ¿»

שמרים.78) השמרים,79)בלי הפסד מקבל הלוקח אין
שקנה  המידה מן ללוקח לו לפחות יכול המוכר שאין היינו,
במשנה  הדברים [מקור קבלם. שלא השמרים תמורת זה
וטעמם  יהודה. רבי של חכמים וכדעת מ. בבאֿמציעא
כיון  כלומר שמרים, לערב שאסור (מ:) בגמרא שם הוסבר
באופן  אף שמרים לו לערב אסור מזוקק שמן לו שמכר
באופן  לערב מותר סתם שמן שבמוכר כלי, אל מכלי שעירה
אסור]. - מזוקק במוכר כאן - ח) הלכה (למעלה זה

מזוקק.80) שמן לו נוזלים.81)ונתן של מידה
סתם 82) שבשמן משום הוא בזה [והטעם (שם). משנה

הלכה  (למעלה כלי אל מכלי כשעירה שמרים לערב מותר
לוג  עליו לקבל הלוקח את המוכר מכריח ולפיכך - ח)
כיון  - השמרים לערב לו אסור שעכשיו אע"פ ומחצה,
הייתי  רוצה הייתי אם לו: אומר לו, מותר היה שאתמול
בבאֿמציעא  ראה ממני? תקבלם לא ועכשיו אתמול, מערב

מ:83)מ:]. שם שבברייתא היי 84)ברייתא "פקטים" נו
זו: בלשון רבינו דברי מביא רכח) (סימן [וה'טור' שם.

"ומקבל "ומקב  ונוסחתנו למעלה". העולה עבור שמן עליו ל
סעיףֿקטן  שם בסמ"ע ועיין דחוקה. - וכו'" שמרים בשאר
בשמן  כלומר שמנים", "בשאר להגיה צריך כי ויתכן כז.
כן  שמרים, מקבל שאינו שכשם מזוקק, לשמן פרט סתם,
תימן]. כ"י ברמב"ם הנוסחא וכן עכור, שמן מקבל אינו

הנזכרים.85) ומחצה לוג "לוג 86)היינו, של השיעור כי
לשער  יש מקום ובכל הם, מקומם לפי חז"ל שיערו ומחצה"

יב. הלכה להלן וראה מקום. באותו הידוע החשבון כפי

.é?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87˙BÚÓ BÏ Ô˙pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»
È¯L˙a88¯eÎÚ ÔÓM‰L ,89ÔÒÈa ÔÓM‰ Á˜ÏÂ ,90 ¿ƒ¿≈∆«∆∆»¿»««∆∆¿ƒ»

ÔÓM‰ B˙B‡ ÈtÓ ,‰ÏB„‚ ‡È‰L ,È¯Lz ˙cÓk¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙cÓa Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏ ‰ÙBw‰«∆¿«¿»¬»ƒ»«¿ƒ«ƒ»∆ƒ

ÔÓM‰ ÏÏˆ ¯·kL ÈtÓ ,‰pË˜91‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿«»ƒ¿≈∆¿»»««∆∆≈¿«≈∆»
ÌÈ¯ÓM‰92.„·Ïa «¿»ƒƒ¿»
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שם.87) בגמרא הוא הזיתים.88)כן מסיקת זמן שאז
והמידה 89) מזוקק. בלתי עדיין הוא השמן זו, שבעונה

למעלה. הצף העכור השמן מחמת וגדושה גדולה
וממילא 90) מזוקק, כבר הוא השמן ניסן, בעונת שאז,

תשרי. של מזו פחותה עכור.91)מידתו אינו ושוב
פחות 92) לקח הוא שהרי העכור, השמן את לא אבל

שהזמין. מהמידה

.àé¯ÎBn‰93ÌÈhÁ94Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - B¯·ÁÏ95 «≈ƒƒ«¬≈¿«≈»»…«
˙ÈË˜96‰‡Ò ÏÎÏ97ÌÈ¯BÚO .98Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈»»…«

˙B·BM99Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ÌÈL„Ú .‰‡Ò ÏÎÏ ƒ¿»¿»¬»ƒ¿«≈»»…«
˙È¯e¯ÙÚ100ÌÈ‡z .‰‡ÒÏ101¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿«≈»»∆∆
˙BÚÈÏ˙Ó102‰‡Ó ÏÎÏ103BÏ ¯ÎÓ .104- ˙B¯t ¯‡L «¿ƒ¿»≈»»«¿»≈

Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó105˙BÙBpË106Ô‰Ó ‡ˆÓ .‰‡Ò ÏÎÏ107 ¿«≈»»…«ƒ¿»¿»ƒ¿»≈∆
Ïk‰ ˙‡ ‰tÈ - ‡e‰L Ïk el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ ÏÚ ¯˙È108, »≈««ƒƒ»≈»∆¿«∆∆«…
ÌeÏk Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ¯e¯·e ÔÈtÓ ˙B¯t BÏ ÔzÈÂ109. ¿ƒ≈≈¿Àƒ¿ƒ∆≈»∆¿

צד.93) בבבאֿבתרא אמרו 94)ברייתא צג: שם במשנה
טינופת  רובע עליו מקבל זה הרי פירות "המוכר כללית: בצורה
פירטו  בברייתא אך זו. טינופת היא מה פירשו לא אך לסאה",

ומי  מין בכל הרגילה הטינופת היא קב 95)ן.מה של רובע
מעשרים  אחד שהוא רובע), עליו מקבל ד"ה במשנה (רשב"ם

בסאה. החיטים 96)וארבעה בין לצמוח הקטנית שדרך
להתערב  או עליו), מקבל חיטין ד"ה צד. שם הרשב"ם (מדברי

א). ס"ק רכט סי' (סמ"ע בגרנות בת 97)עמהן היא סאה
קבים. (שם).98)ששה שבאים 99)ברייתא קשים

הרגילה  הפסולת היא וזו השעורים, בתוך הרוח בנשיבת
בעדשים 100)אצלם. להמצא הרגילים וצרורות, עפר

ונראה  שם). (גמרא אותם קוצרים ולא בידים אותם שעוקרים
עוקרים  שאין בהם וכיוצא ושעורים שבחיטים רבינו מדברי
אינו  - בהם מצויים וצרורות עפר ואין אותם שקוצרים אלא
ס"ק  רכט (סי' הסמ"ע הביא זו וכדיעה עפרורית. עליו מקבל
בבבאֿבתרא  הגמרא מסוגיית אבל א). ס"ק בש"ך ועיי"ש א,
קיג. והערה יג, הלכה להלן ועיין כן. נראה לא צד.

צג:101) שם תולעים.102)משנה, בהם שנמצאים תאנים
אחד 103) זה: אחוז לפי והואֿהדין אחוזים, עשרה היינו

שם). (רשב"ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב. רובע והיינו "רובע", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב"ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק למעלה פחות 109)ראה אף
קנסא", לה ואמרי דינא, לה "אמרי שם: ובגמרא מרובע.
אדם  אין מרובע שיותר הדין, עלֿפי שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב על קנס אלא

.áéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡Â110ÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L- ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰111. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח (ספר גאון האי רב כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ"ו כמה 111)והרי"ף והובא ידוע, עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.âé˙BÓB˜Ó LÈ112ÌÈwÓ ˙B¯t Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,¯·c ÏkÓ ÌÈ¯e¯·e¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

ÏÏk ÌÈ¯ÓM‰ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ113:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙B¯ta eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ¯ÎnÈ - ¯Á‡ ÔÈÓ B‡ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰L114¯B¯ˆ ¯¯Ba‰ ,115ÏL B¯b CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
¯¯aL ¯B¯ˆ ¯eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B - B¯·Á116; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:¯Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa ¯kÓ ‰È‰ - BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
ep¯ÈÊÁÈ117e¯Ó‡ È¯‰ !118.‡e‰L Ïk ·¯ÚÏ ¯eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי, רב סתם,113)מדברי שמן שמוכר אף
לתוכן  שמריו נותן כלי אל מכלי עירה אם הדין שמן

ח). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי זו. להלכה מציאות
צט. והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט רכט) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב"ב 116)אבן רשב"ם דעת
פ"ז  (ראה דגרמי" "דינא מטעם שחיובו נותן) ד"ה צד.
מדין  זהו כי אומרים, ויש ז). הלכה ומזיק חובל מהלכות
לממון  שגורם הסובר שמעון, רבי שיטת לפי לממון" "גורם

ד"ה  שם (תוספות כממון ויתכן הוא ריב"ם). בשם נותן
גזל  כאילו דומה שזה לפי בזה, מודים חכמים גם שכאן

ר"י). בשם (תוס' עצמן הצרור 117)החיטים את יחזיר
כלום. הפסיד שלא ויוצא החטים, ירושלמי 118)לתוך

עג. והערה ח הלכה למעלה וראה א. הלכה דכלאים פ"ב

.ãé¯ÎBn‰119ÌÈp˜˜120ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔB¯Ma «≈«¿«ƒ«»¿»∆≈
‚‰Ó121˙BÒËÈt ‰¯OÚ ‰‡Ó ÏÎÏ Ïa˜Ó -122. ƒ¿»¿«≈¿»≈»¬»»ƒ»

‡e‰Â123˙È¯Ù‚a ˙BÈeOÚÂ ˙B‡ eÈ‰iL124. ¿∆ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

צג:119) בבאֿבתרא שם).120)משנה (רשב"ם כדים
שכתב 121) כמו המנהג, לפי הכל מנהג, בו שיש שבמקום

יב. הלכה שם).122)למעלה (רשב"ם רעים כדים
צז:123) שם ממש,124)ברייתא ורעועות שבורות ולא

כמו  נאות שהן אלא מהן, אחת אף הלוקח יקבל לא שאז
בגפרית, ותיקנום ושבורות רעועות והיו הכדים, שאר

הנקבים. את שסתמה

ה'תשע"ה  אלול כ"ה רביעי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בו 1) שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו

המוכר  על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר
באחריות. שלא קנהו אם וכן האחריות מחמת

.àÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ¯kÓÏ ¯ÎBÓÏ ¯eÒ‡»«≈ƒ¿…«¬≈«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈc da LÈÂ ÔÈ¯¯BÚ da LiL2BÚÈ„BiL „Ú ,3Û‡L . ∆≈»¿ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ∆«

ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰L Èt ÏÚ4ÔziL ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡ , «ƒ∆»«¬»»»≈»»∆∆ƒ≈
.ÌÈ¯Á‡Ó Úa˙ ‰È‰ÈÂ ÔÈcÏ „¯BÈÂ ÂÈ˙BÚÓ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ

משפטי.2) בירור ודורש בדין נתון מקור 3)שהדבר
עמיו  בתוך עשה טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים
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עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו'
התעשקו  "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר
שיש  עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י עימו"
- עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים
למכור  למוכר שאסור נראה עשה, טוב לא שהלוקח "וכיוון
מזה  גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם
הפסוק  בהמשך שם (וראה בזה עוון יש שללוקח כיוון
יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל
החזיק  שלא עד עסיקין עליה ויצאו לחבירו קרקע שהמוכר
הלכה  (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה
לרמות  אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב).

לתבוע 4)אותו. האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
מציעא  בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את
כל  באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור יכול שהלוקח הנ"ל,
מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן

וכנ"ל.

.á¯ÎBn‰5Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ «≈«¿««¬≈¿««∆»»«≈«
ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a6Ô‰a ÔÈBwL7LnzLiL Ì„˜ , ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯Ú¯ÚÓ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ,da8;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - »»»»»¿«¿¬ƒ¬≈∆»«¬…
e‡·e B· ‰‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‰fÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ∆∆¬«ƒ…∆¡»»
˙‡ ¯ÎBn‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,Á˜n‰ ÏË·È CÎÈÙÏ .ÔÈÚ·Bz‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿«¬ƒ«≈∆
LnzL Ì‡Â .ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OÚÈÂ ,ÌÈÓc‰9 «»ƒ¿«¬∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒ¿«≈
dlL ¯ˆn‰ L„ elÙ‡Â ,‡e‰L Ïk Á˜Bl‰ da»«≈«»∆«¬ƒ»«∆∆∆»

ı¯‡‰ ÌÚ B·¯ÚÂ10‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈¿ƒ»»∆≈»«¬…∆»
ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ11B„iÓ e‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÈca12ÔÈÙ¯Ëp‰ Ïk ÔÈ„k ,¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ -13. «ƒ«¬…««≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

של 5) מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא צב: כתובות
וללשון  - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי:
בו, לחזור יכול בה החזיק שלא עד - באחריות אף השנייה:

בו". לחזור יכול אינו בה וחזקה 6)ומשהחזיק שטר כסף,
ג). הלכה א פרק שם 7)(למעלה שבגמרא פי על אף

אינו  בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש
של  חזקה אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול
המועיל  בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין,
אלא  אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי
שיצאו  שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של השתמשות
גדול  מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים
ונהנה  בה השתמש כבר אם אבל טעות, מקח זה והרי מזה
המקח  ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה,
עם  להתדיין עליו מקבל והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר

שלהם.8)המערערים. שהקרקע של 9)טוענים שימוש
השדה,10)הנאה. סביב שעושין עפר של גדר הוא המצר

עד  זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר
היא  וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה
חסך  וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף הנאתו

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל אף 11)את
ותובע  הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות שקנה
החובה  - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות
שלא  זמן כל כי הלוקח, על מוטלת המערערים עם להתדיין
טירפך  "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו

לך  שטרפו ואשלם דין מבית כתבֿאישור לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך תפסו 12)(תפסו) אם אבל

המוכר. את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא
כספי 13) מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה

למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח
שיתפסו  עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח יכול
יאכל  שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים

משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה ולא כספו, את המוכר

.â¯ÎBn‰ Ïk14- ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡ „·Ú B‡ Ú˜¯˜ »«≈«¿«∆∆¿»ƒ«¿¿ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰Ê È¯‰15‡ÈˆB‰ Ì‡ ?„ˆÈk .16Á˜n‰ ¬≈∆«»¿«¬»»≈«ƒƒ«∆»

¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ Á˜Bl‰ „iÓ17ÏËBÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ - ƒ»«≈«≈¬««≈≈«≈«¿≈
Á˜n‰ Á˜Ï È¯‰L ;¯ÎBn‰ ÔÓ Ô˙pL ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ∆»«ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««∆»
L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÓÓ ÏÎa ÔÈc‰ Ck .B˙ÓÁÓ≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿»««ƒ∆…≈«
Ú˜¯w‰ ¯ÎÓ elÙ‡ .Ì˙Ò ‰˜ ‡l‡ ,‰Ê ¯·c Á˜Bl‰«≈«»»∆∆»»»¿»¬ƒ»«««¿«

¯ËLa18·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡‰ Ba ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ , ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»«¬»¬≈∆«»
˙eÈ¯Á‡L ;Ô˙eÈ¯Á‡a19¯ÙBÒ ˙eÚË ¯kÊ ‡lL ¿«¬»»∆«¬»∆…ƒ¿«»≈

‡e‰20.

טו:).14) מציעא (בבא רבא של הלכות כן 15)סיכום
מטלטלים  שהם וטלית בפרה שגם מג: בתרא בבבא נראה

באחריות. המוכר ראה 16)חייב בעלֿחוב, או מערער
או 17)להלן. שלו שהיא טוען שהמערער כגון בקרקע,

שהוא  במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא
כי  לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו,
מלווה  מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת
מהם  גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה
לטרוף  אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם אם אפילו
להלן  (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם  אלא מהלוקח
בטענה  שלא ממנו וטרף בא ואילו רבינו). בדברי ד הלכה
לגזול  הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין

נזכר 18)מהלוקח. לא זה ועם המכירה, תנאי כל ובו
הוכחה  זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט

האחריות. על ויתר (בבא 19)שהלוקח שמואל של מימרא
מקומות). בכמה ועוד יד. אדם 20)מציעא שאין לפי

שאם  הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר
ולא  מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את יתפסו
להבין  היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה
מפורשת  הוראה ללא אף בשטר, אחריות ולכתוב מעצמו
שם  (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של

שם). מציעא בבבא רש"י דברי לפי ד קטן סעיף

.ã„iÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«∆»ƒ«
Á˜n‰ ‰È‰L ÔB‚k .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Á˜Bl‰«≈«¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿∆»»«∆»

ÔÈÏeÊ‚ B‡ ÔÈ·e‚ eÈ‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ21‰˙È‰L B‡ , ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿»
dÙ¯Ëe ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡aL B‡ ,‰ÏeÊb Ú˜¯w‰««¿«¿»∆»««∆≈¿»»
Ì‡ Ï·‡ .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Ïk‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓƒ««≈«¿«…¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰22,Á˜Bl‰ ÔÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰L ‡e‰ »≈»ƒ∆ƒ«∆»ƒ«≈«
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈa CÏn‰ ÔÈ„a ÔÈa23¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ≈¿ƒ«∆∆≈¿«¿»∆»∆≈«≈

ÔÚBË ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ«»¿«¬»¿««ƒ∆»≈»ƒ≈
·b ¯ÎBn‰L24È„Ú ‡È·‰Â ,epnÓ dÏÊ‚ B‡ ‰Ê ıÙÁ ∆«≈»«≈∆∆¿»»ƒ∆¿≈ƒ≈≈
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Ì"ekÚ25- Ck ÏÚÒ‡ ‰fL ;ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ ««»≈«≈«»¿∆∆…∆
.Ò‡ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰¿≈«≈«»¿«¬»…∆

לאלו 21) תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ראה  מהם, גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים

ג. הלכה כרב 22)למעלה ולא מה. בתרא בבבא כאמימר
בידינו  הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא
זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי הלכה
זה  והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם
באחריותו. נושא ואינו בו, אשם המוכר שאין אונס,

ורב 23) רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור
בזה  והקשו הגוי אנסו אם גם באחריות המוכר חייב פפא
בישראל  גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות
ומתוך  התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו
הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך
גם  סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי  הרי
קטן  סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף זה, על
דין  - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו).
זה  אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ה (פרק הוא"
שהגוי  ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא
שהרי  בתפיסתו, צודק הוא כי הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס
זאת  ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם
שאין  ללוקח, שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה

שמח). (אור לה אחראי תופס 24)המוכר שהוא ויוצא
המוכר. בדיני 25)מחמת שגם ישראל, עדי הביא אם אבל

חייב  והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה ישראל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות

.äB¯·ÁÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰26Ò‡ ÏkL BnÚ ‰˙‰Â , «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»…∆
‡a elÙ‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È ‰Ê Ú˜¯˜a „ÏeiL∆ƒ»≈¿«¿«∆ƒ¿∆«»¿«≈¬ƒ»

dÏÊ‚e Ì"ekÚ27¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ28Ï·‡ .ÌlLÏ ·iÁ - «¿»»≈¬««≈«»¿«≈¬»
Ì‡29¯‰p‰ ˜ÒÙ30¯ÊÁL B‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰È‰L ƒƒ¿««»»∆»»«¿∆»∆»«

¯‰p‰31‰‡aL B‡ ,‰Î¯a ˙ÈOÚÂ dÎB˙a ¯·ÚÏ «»»«¬…¿»¿«¬≈¿≈»∆»»
‰ÚÂÊ32el‡L .¯eËt ‰Ê È¯‰ - d˙B‡ ‰˙ÈÁL‰Â ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¬≈∆»∆≈

·Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆…∆∆≈»¿…»»«≈
‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê ¯·c ¯ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆

.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט דבר זה
ההלכה. בתנאי 27)שבהמשך וכלול מצוי אונס זה שהרי

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי

משנה). (כסף איתו הלכה 29)קשר רבא פסק עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי בתנאי, נכלל אינו שכיח שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח. אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
ברכות  מהלכות י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"

כמו  בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
אבל  ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות

אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"
אחראי  המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף

.å˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
ÌÈ¯·„ ‡l‡ È‡z‰ B˙B‡a ÔÈÏÏBk ÔÈ‡Â ,‰˙n‰««¿∆¿≈¿ƒ¿«¿«∆»¿»ƒ
˙Ú„a eÈ‰L Ì‰Â ,È‡z‰ ‰È‰ ÔÏÏÎaL ,ÔÈÚe„È‰«¿ƒ∆ƒ¿»»»»«¿«¿≈∆»¿««

.‰˙‰L ‰ÚLa ‰˙n‰««¿∆¿»»∆ƒ¿»

.æ‰OÚÓ34ÌÈÁlÓ ¯ÎOL „Á‡a35ÔÈÓLÓL ‡È·‰Ï «¬∆¿∆»∆»««»ƒ¿»ƒÀ¿¿ƒ
Ò‡ ÏÎa ÔÈ·iÁ Ô‰L Ì‰nÚ ‰˙‰Â ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆∆≈«»ƒ¿»…∆

iL,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈÓLÓM‰ eÚÈbiL „Ú Ì‰Ï Ú¯‡ ∆∆¡«»∆«∆«ƒ«À¿¿ƒ¿»¿ƒ
˜ÒÙÂ36‰Ê :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;Ba ÔÈÎÈÏBÓ eÈ‰L ¯‰p‰ ¿ƒ¿««»»∆»ƒƒ¿»¿¬»ƒ∆

el‡ ÔÈÓLÓL CÈÏB‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡…∆∆≈»¿≈«»ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡ „Ú ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»«»¿≈…«≈»∆

שם.34) ההולכה 35)גיטין רק לא היה שתפקידם [כנראה
את  להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר,
הספינות  גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין
שיוליכו  אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם
המוכרים  עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על

המלחים]. עם סכר 36)ולא שנעשה מובא שם בגמרא
נהר  איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י ועיין הנהר, בתוך

מלכא.

.çÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰37¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ38‡lL «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»«≈∆…
Ú„B elÙ‡ ,˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ ‰È‰È39ı¯‡‰ BfL È‡cÂa ƒ¿∆»»«¬»¬ƒ«¿««∆»»∆

.ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ „iÓ ˙‡ˆÈÂ ‰ÏeÊb¿»¿»»ƒ««≈«≈«≈«»¿
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â40BÈ‡L ,dÙ¯Ëe ·BÁ ÏÚa ‡a Ì‡ ¿≈»ƒ«ƒ»««¿»»∆≈

Ìi˜ ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ41. «¬ƒ¿∆»¿«∆¿»«»

מד:37) בתרא המוכר 38)בבא חייב התנאי, ולולא
ג). הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי באחריות,

הכריע 39) וכן שם), בתרא (בבא פפא כרב ולא זביד כרב
מדברי  נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף
גזילה  של בערעור הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו
הרגיש  וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר
לפרש  ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה
עליו  יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי
הארץ  שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות
ולפי  כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת - גזולה"
- וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה

ט. הלכה להלן ראה אבל מפורש. כן שהרי 40)כשהתנה
דבר  לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן

שלו. לו 41)שאינו והסכים התנאי את קיבל הלוקח שהרי
שם). (גמרא
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.è¯ÎnL Ô·e‡¯42˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O43, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
d‡ÈˆB‰Â ÈÂÏ ‡·e44‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔBÚÓL „iÓ45Ô·e‡¯ »≈ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔÈc ˙BOÚÏ46‰OBÚ - ÈÂÏ ÌÚ47¯ÓBÏ ÈÂÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ≈ƒ∆¿≈»≈ƒ«
˙eÈ¯Á‡ EÈÏÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ?CÏÂ Èl ‰Ó :BÏ48È¯‰L ! «ƒ»»«¬≈≈»∆«¬»∆¬≈

˙ÓÚ¯z ÔBÚÓLÏ ‰È‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ô·e‡¿̄≈≈≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…∆
ÈÏÚ49ÈÏÏ‚a „ÈÒÙ‰ È¯‰L ,50. »«∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

(צבֿצג).42) וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח :), קמא בבא
באחריות.43) מכר אם שכן וכל שם. דאמרי" כ"איכא
שאף 44) ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת

ח. הלכה למעלה (וראה כלום חייב המוכר אין זה באופן

האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא
עם 45) מתדיין הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל

ב. הלכה למעלה ראה דבר 46)המערערין, כבעל להופיע
אין  כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין

בהרשאה. אם כי דבר, כבעל להופיע בקי 47)רשות והוא
(מגיד  המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר

רמב"ן). בשם אינך כל 48)משנה הרי עניינך, זה ומה ומר,
כאן. דבר אחריות,49)בעל בלי מפורש: שהתנה שאף

הוא  אין - הלכתית, מבחינה ממנו לתבוע יכול הלוקח ואין
מוסרית. מבחינה לטעון 50)נקי יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף רכו (רמ"א כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן,

.é¯ÎnL Ô·e‡¯51‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O¯ÊÁÂ ,˙eÈ¯Á ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»¿»«
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓMÓ dÁ˜Ïe¿»»ƒƒ¿¿«¬»»««∆¿≈

epnÓ d˙B‡ Û¯ËÏ52ÔBÚÓL ÏÚ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -53; ƒ¿…»ƒ∆≈»«¬…«ƒ¿
,ÔBÚÓLÏ ˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆…ƒ≈»»«¬»¿ƒ¿

Ïa˜ BÓˆÚ ˙eÈ¯Á‡54‡e‰Â ¯ÎBn‰ ‡e‰ ‰È‰È ‡lL , «¬»«¿ƒ≈∆…ƒ¿∆«≈¿
‡ÈˆBn‰55‡a Ì‡ Ï·‡ .BÓˆÚÏ56·˜ÚÈ ÏL ·BÁ ÏÚa «ƒ¿«¿¬»ƒ»««∆«¬…
Ì‰È·‡57ÏÚ ÌÈÓc‰ ÏÎa ¯ÊBÁ - Ô·e‡¯ „iÓ dÙ¯Ëe ¬ƒ∆¿»»ƒ«¿≈≈¿»«»ƒ«
ÔBÚÓL58˙eÈ¯Á‡‰ BÏ Ïa˜ ÔBÚÓML ÈtÓ ;59Ô·e‡¯e , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»«¬»¿≈

.ÏÏk ÌÈ¯Á‡ ÏL ˙eÈ¯Á‡ ÔBÚÓLÏ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈¿ƒ¿«¬»∆¬≈ƒ¿»

צאֿצב.51) כרמי 53)מראובן.52)כתובות ולא כרבא,
(שם). חמא דאחריות 54)בר "נהי שם: הרי"ף גירסת כן

קיבל  לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא דעלמא
קיבל  לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה".
קיבל  לא האם עצמו של אחריות - שמעון כלפי ראובן עליו

קיבל. שכן וודאי - מכר 55)עליו? עצמו הוא כלומר,
משמעון  המעות יוציא חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון
ראובן  קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא
הוא  דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם
למה  מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו
לו  להחזיר ושוב המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי",

וכו'".56)מיד? רבא "ומודה (שם): הסוגייה בהמשך
משנה).57) (מגיד ראובן" של אנו 58)"אביו ואין

ראובן  של חוב כבעל דינו יעקב של חוב שבעל אומרים
הקנייה 59)עצמו. דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

עצמו. ראובן מחמת בא לא שהתופס אחרי לראובן

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
והלוקח 1) המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו

וכן  לקח, ממי או) מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים,
וכן  נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם שיהיה מחלוקת כל
ברשות  או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום אירע אם

לוקח.

.àLw·Ó‰2:¯ÓB‡ ¯ÎBÓ ,Á˜Ó B¯·ÁÓ ˙B˜Ï «¿«≈ƒ¿≈¬≈∆»≈≈
‰B˜ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Á˜Bl‰Â ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬ƒ≈»¿«≈«≈≈ƒ∆
Ck ¯Á‡Â ,B˙È·Ï ‰ÊÂ B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,‰Óa ‡l‡∆»¿»∆¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿««»
‡e‰ ¯ÎBn‰ Ì‡ :Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe eˆa˜˙ƒ¿«¿»«∆«≈∆¿»ƒ«≈
;‰Ó ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - ıÙÁ‰ BÏ Ô˙Â Á˜Bl‰ Ú·zL∆»««≈«¿»««≈∆≈≈∆»»∆

Á˜Bl‰ Ì‡Â3·iÁ - Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe ‡aL ‡e‰ ¿ƒ«≈«∆»»«∆«≈∆¿»«»
.ÌÈ˙‡Ó ÔzÏƒ≈»«ƒ

כצורתה 2) הרי"ף ומביאה בסוף), פ"ב (קידושין תוספתא
ראשון). פרק שאם 3)(שם ח) הלכה (פ"א למעלה ראה

יאמר  שהמוכר צורך אין המוכר, בפני הקנין מעשה עשה
קנין. עשה לך לו:

.á„Á‡Ó Á˜Bl‰4Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Ì„‡ Èa ‰MÓÁÓ «≈«≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»∆»≈∆
BÈ‡ ‡e‰Â ,Á˜n‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz≈«¿≈¬ƒ«««∆»¿≈
Ì‰ÈÈa Á˜n‰ ÈÓc ÁÈpÓ - Á˜Ï Ì‰Ó ÈnÓ Ú„BÈ5 ≈«ƒƒ≈∆»««ƒ«¿≈«∆»≈≈∆

˜lzÒÓe6pÓ ÌÈÓc‰ eÈ‰ÈÂ ,„Ú B‡ e„BiL „Ú ÔÈÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿«»ƒÀ»ƒ«∆«
e‰iÏ‡ ‡B·iL7„ÈÒÁ ‡e‰ Ì‡Â .8ÏÎÏ ÌÈÓc Ô˙B - ∆»≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ È„k ,„Á‡Â „Á‡9. ∆»¿∆»¿≈»≈¿≈»«ƒ

בגזל 4) עקיבא ורבי טרפון רבי נחלקו במשנה קיח: ביבמות
אותי  אומר אחד וכל גזל, מאיזה יודע ואינו מחמשה אחד
ואחד  אחד לכל להחזיר שחייב עקיבא רבי ודעת גזל.
ט. הלכה גזילה מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן מהתובעים,
אבל  וגזל. עבירה שעבר מפני חכמים שקנסוהו בזה, והטעם
ואחד  אחד לכל לשלם חייב שאינו עקיבא רבי מודה במכר

עבירה. עבר לא שהרי שם), מניחם 5)(יבמות כלומר:
כי  לקחת, יוכלו שלא באופן הדין, בעלי לפני בביתֿהדין
וזה  שלו, שאינו זה ליד יבוא לבל לכסף אחראי הלוקח
בבבאֿמציעא  הגמרא עלֿפי (מגידֿמשנה יפסיד שלו שהוא
בשנים  ד, הלכה ופקדון שאלה מהלכות פ"ה ולהלן לז:).
אצל  מונח יהא שהכסף רבינו כתב אחד, אצל שהפקידו
רבינו  דברי מתוך מבורר לא שלנו, ובנידון שיודו. עד הנפקד
רכב  סימן בש"ך וראה הדין. בבית מניחו או אצלו מניחו אם
בידו. שמניחו שם בבבאֿמציעא רש"י ודעת ה. ס"ק

(כדעת 6) אצלו מונח והכסף הדין, מהמשך מסתלק כלומר:
בביתֿהדין  מונח והכסף הענין מכל שמסתלק או רש"י)

יברר 7)כנ"ל. גם והוא משיח, של מבשרו יהיה הוא כי
הספקות. כל (פ"א 8)את הדין משורת לפנים העושה

ה). הלכה דעות בלבד 9)מהלכות מוסרית מבחינה היינו
(לז.): בבבאֿמציעא הדברים ומקור משפטית. מבחינה ולא
מכם, איזה יודע ואיני מנה מכם לאחד גזלתי לשנים "אמר
איזה  יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם אחד של אביו או
ואמרו  עצמו". מפי שהודה מנה ולזה מנה לזה נותן הוא,
הרי  - שמים ידי לצאת בבא מדברת שהמשנה בגמרא, שם
שמים  ידי לצאת חייב ממנו) תבעו (כשלא בגזל רק שלא
בפקדון, אפילו אלא י) הלכה גזילה מהלכות בפ"ד (ראה
 ֿ (כסף שמים ידי לצאת כדי ואחד אחד לכל לתת צריך
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שלקח  אחד בחסיד "מעשה אמרו: קנ: ובבבאֿקמא משנה).
לפני  ובא לקח, מהן מאיזה יודע היה ולא אדם בני משני
בא  והסתלק. ביניהם מקחך דמי הנח לו, אמר טרפון. רבי
לכל  שתשלם עד תקנה לך אין לו אמר עקיבא, רבי לפני
כתבו  שכבר) ד"ה (קד. שם ובתוספות ואחד". אחד
הכל  הדין לפי (שהרי שמים" ידי ב"לצאת זו שפלוגתא
טרפון  שרבי ומסתלק) ביניהם המקח דמי שמניח מודים
והלכה  - מחייב עקיבא ורבי שמים, ידי לצאת אפילו פוטרו

ג). ס"ק רכב סימן (הגר"א עקיבא כרבי

.â‰MÓÁÓ „Á‡Ó Á˜n Á˜Ï10Ba ¯ÙÎÂ ,Ì„‡ Èa »«∆»≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»«
‰·eLz ‰OÚÂ ,¯˜L ÏÚ ÚaLÂ11‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒ¿««∆∆¿»»¿»«¬≈∆

‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌlLÏ¿«≈¿»∆»¿∆»≈«¿≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚaLÂ Èa z¯ÙkL∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈«

‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌlLÏ ·iÁ12. «»¿«≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»

קג 10) קמא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך :).יוצא
לב"ד 11) נודע אם והואֿהדין שקר. על שנשבע והודה

לשלם  אותו מחייבים כן שגם לשקר, שנשבע אחרים עלֿידי
ז). ס"ק שם (ש"ך ואחד אחד ֿ 12)לכל בבבא אמרו כן

גזל", לי מה לקח, לי מה - דאישתבע . . ." שם: קמא
שכשם  לגזל, לקח בין הבדל אין - לשקר נשבע אם כלומר
(פ"ד  ואחד אחד לכל לשלם וחייבוהו חכמים קנסוהו שבגזל
קנסוהו  לשקר, ונשבע בלקח כן ט), הלכה גזילה מהלכות

עבירה. שעבר מפני חכמים,

.ãÔÓ‡13Èz¯ÎÓ ‰ÊÏ :¯ÓBÏ Á˜n‰ ÏÚa14‡Ï ‰ÊÏÂ ∆¡»«««∆»«»∆»«¿ƒ¿»∆…
B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰L ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .Èz¯ÎÓ15; »«¿ƒ≈»«ƒ¿«∆«∆»≈ƒ««»

„Ú ‡e‰ È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«∆»≈ƒ««»¬≈≈
Ì„‡ Ïk ÔÈ„k BÊ ˙e„Úa BÈ„Â .„·Ïa „Á‡16È¯‰L , ∆»ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»»»∆¬≈

CÎÈÙÏ .B˙e„Úa Ú‚B BÈ‡17ÌÈÓc‰ ÏË Ì‡ , ≈≈«¿≈¿ƒ»ƒ»««»ƒ
‡ÏÂ ,BÁ¯k ÏÚa „Á‡Óe BzÚcÓ „Á‡Ó ÏËÂ ,ÌÈMÓƒ¿«ƒ¿»«≈∆»ƒ«¿≈∆»¿«»¿¿…

Ú„È18ÔÈa ,BÁ¯k ÏÚa ÏË ÈnÓe BzÚcÓ ÏË ÈnÓ »«ƒƒ»«ƒ«¿ƒƒ»«¿«»¿≈
Ba ÔÈÒÙBz Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa B„Èa Á˜n‰ ‰È‰L19- ∆»»«∆»¿»≈∆»¿≈∆¿ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡20˙w˙a ÚaL ≈»≈¿»¿»∆»≈∆ƒ¿»¿«»«
ÌÈÓÎÁ21ıÙÁ ˙ËÈ˜a22ÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ

.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח, על המעוררים שנים כשיש

כסף, לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי דאי מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי (=או) נמי אי מכרתי, לא אומר)
ב'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי  דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
הרי  כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי ידו, מתחת יוצא

שהרי  לו, אין מקח בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח אין
בדין  שם שהקשו מה ב: בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי אומר וזה מכר לי אומר זה במקח, אוחזים שנים
כסף) קיבל ממי למוכר נשאל =) נקט" ממאן זוזי "וליחזי
את  ויחייב אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע"פ
יפטר  והשני אחד, עד כדין התורה, מן שבועה  האחד

ראב"ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי [כלומר,17)משבועה,
(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע והשני
שבועת  שניהם נשבעים - יודע שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת ֿ 18)המשנה בבבא חננאל רבינו כגירסת
שם. ב'תוספות' הוא וכן שם, ֿ 19)מציעא בבבא [הרי"ף

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח מדובר וממכר
שתי  את צירף ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר

רומי 20)השיטות]. בדפוס גם הנוסחא שכן [אףֿעלֿפי
ס"א) רכב (סימן חו"מ בשו"ע הועתק וכן תימן, בכ"י וגם
בו  תופסין שניהן שהיו "...בין כאן: להגיה שיש נראה -
וכו'". נשבע מהן אחד (ו)כל - כלל עדות כאן [ו]אין
כלל, עדות כאן שאין במה החידוש הדגשת אין שלפי"ז
עיקר  אלא עד, אינו - יודע אינו אם הוא: פשוט דבר שהרי
לאופן  בניגוד חכמים, כתקנת נשבעים ששניהם החידוש
התורה  שבועת נשבע שהאחד יודע, כשהמוכר הראשון,
טו]. הערה למעלה ראה שבועה, בלי נוטל והשני

אוחזים 21) שנים לגבי ז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"ט
רבינו  כתב שלו, כולו אומר וזה שלו כולו אומר זה בכלי,
הדבר  בזה לו שאין חפץ בנקיטת נשבע משניהם אחד ש"כל
כדי  היא חכמים תקנת זו ושבועה ויחלוקו, מחציו פחות
בלא  ונוטל חבירו של בטליתו תופס אחד כל יהיה שלא

אחר 22)שבועה". קדוש חפץ או בספרֿתורה שאוחז
דינה  התורה, מן זו שבועה שאין ואףֿעלֿפי השבועה. בעת
רבינו  שכתב כמו התורה כשבועת חפץ" "נקיטת לענין

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"א

.äÔÚhL È¯‰23‰ÊÂ ,'ÈÏ z¯ÎÓ' ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ¬≈∆»««¬≈¿»«»«¿»ƒ¿∆
;'ÌÈÓ„ ÈÏ z˙ ‡ÏÂ Èz¯ÎÓ' B‡ ,'Èz¯ÎÓ ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ»«¿ƒ¿…»«»ƒ»ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL B‡∆»««≈«¿»«∆»««»ƒ«¬«ƒ…
¯ÎBn‰Â ,'‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯ ‡ÏÂ ÈzÎLÓ' B‡ ,CLÓ»«»«¿ƒ¿…»ƒƒ∆¿«≈
Ck' Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ;'CÏ ÂÈzÚ„B‰' BÏ ¯ÓB‡≈«¿ƒ»∆»«∆»≈∆»
ÌL ‰È‰ ‡Ï' ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,'eÈÈa ‰È‰ È‡z CÎÂ¿»¿«»»≈≈¿»∆»≈…»»»
‡ÈˆBn‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡ ÏÎa - 'ÏÏk È‡z¿«¿»¿»≈«¿»¿«≈»∆«ƒ

B¯·ÁÓ24.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ ≈¬≈»»»¿»»

שבועות 23) במסכת ובעיקר בש"ס, שונים ממקומות מלוקט
הנשבעים. כל פרק שם וירושלמי הדיינין), שבועות (פרק

התלמודית.24) בספרות ידוע כלל

.å¯ÙBk‰ ÚaL - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï25ÔÈL˜·nL …»¿»»¿»»ƒ¿»«≈∆¿«¿ƒ
ˆB‰Ï˙q‰ ˙Úe·L ,B„iÓ ‡È26˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ»¿«∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»
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‰Úh‰27„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,28˙Úe·L ÚaL - ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«
.Ôlk ˙BÚh‰ ¯‡Lk ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב. הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי"ב עיין - "היסת"
נחמן: רב של מימרא (מ:) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
 ֿ אףֿעל היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א חפץ כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח. כתובות מ:28)מהם, שבועות

.æÈÂÁÏ ¯Ó‡29BÏ Ô˙Â ,˙B¯t ¯È„a ÈÏ Ôz :30È¯‰Â , »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»««¬≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpÓ ˙B¯t‰31˙‡ Ú·Bz ÈÂÁ‰Â , «≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«∆

¯Èc‰32ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , «ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È¯‰ - EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙k33ıÙÁ ˙ËÈ˜a34˙B¯t‰ ÏËBÂ35, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eL¯a Ô‰ È¯‰Â ¯ÎBn‰ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿
˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a eÈ‰ el‡Â .ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«

˙q‰36¯ËÙÂ37‰È‰ el‡Â ;38ÈÂÁ‰ ˙eL¯a ÔÈ„Ú39, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ
.BÏˆ‡ ÂÈ˙B¯t e¯‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי פירוש לפי מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי"ף לגירסת ובהתאם (מח.),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח, הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי  מביא - גירסתנו לפי ובברייתא הפירות, הנחת מקום
אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי, יהודה: רבי

הרבים". "ברשות שם: מוסיף מודה 32)הרי"ף אבל
ב. הלכה להלן ראה ללוקח, הפירות במשנה 33)שמכר

(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע שם:
(פ"א  הגמרא חכמי עלֿידי נתקנה היא שהרי שם) שפירש"י
ד"ה  מח. שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
הנשבעים  יתר ככל היא המשנה שבועת אלא - נשבע
והחנוני  המוחזק, הוא שהלוקח מפני במשנה), (שם ונוטלים
שהרי  הם, שלו הפירות וגם הכסף, ממנו להוציא רוצה
הפירות  שאין ומפני ללוקח. שמכרם מודה עצמו החנוני

שם. רש"י ועיין ונוטלם. הוא נשבע ממש, כי 34)ברשותו
מן  שבועה כדוגמת שהיא המשנה שבועת בין ההבדל זהו
מטוען  (פ"א ממנו קלה שהיא היסת שבועת לבין התורה,

ב). הלכה את 35)ונטען נוטל שנשבע, אחרי הלוקח,
כל  כדין הרבים, ברשות מונחים שהם ממקום הפירות
הלכה  אף המשנה הכניסה שלא ומה ונוטלים", "הנשבעים
זו  שהלכה מפני היא ונוטלים" "נשבעים של למסגרת זו
"נוטל" אינו הלוקח כאן שהרי הקודמות, מן קצת שונה
הרבים, מרשות אלא החנווני מן ישר לוקח אינו שהרי ממש,
מסיק  הרז"ה אך (ר"ן), מחבירו ממש נטילה זו ואין
רגיל  נושא לפנינו שכאן זאת, במסגרת זו הלכה מאיֿשלוב
מפרש  הוא לזה ובהתאם משלמים", ולא "נשבעים של

הסוגיא. כל את שהרי 36)אחרת היסת, שבועת רק היינו,

שבועת  לא כאן אין ולכן מחבירו", "כמוציא נחשב המוכר
כדין  בלבד היסת שבועת אלא המשנה, שבועת ולא התורה

כופרֿהכל. ולא 37)כל הדינר את לשלם צריך ולא
הוא  וכן מח. בשבועות ברייתא הפירות. את להחזיר
יד  מתחת יוצאת היתה "אם ו): פרק (שבועות בתוספתא

הראיה". עליו מחבירו המוציא - מהן בדפוס 38)אחת
היו. (שם).39)רומי: תוספתא

.çÁ˜Bl‰ Ô˙40˙B¯t ÏhÏ ‡·e ,ÈÂÁÏ ¯Èc »««≈«ƒ»¿∆¿»ƒ»ƒ…≈
‰Ê ¯Èc :ÈÂÁ‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpn‰«À»ƒƒ¿»«ƒ¿»««∆¿»ƒƒ»∆
EÏ ÌÈz˙ ¯·kL ˙B¯Ù ÈÓ„ ‡e‰ ÂLÎÚ ÈÏ z˙pL∆»«»ƒ«¿»¿≈≈∆¿»¿«ƒ¿
ÔÈÁpn‰ el‡ ˙B¯t Ï·‡ ,E˙Èa CB˙Ï ÌzÎÏB‰Â¿«¿»¿≈¿¬»≈≈«À»ƒ
ÚaL ÈÂÁ‰ È¯‰ - CÏ ÌÈz¯ÎÓ ‡Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ…¿«¿ƒ»¬≈«∆¿»ƒƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a41ÂÈ˙B¯t ¯ÈÊÁÓe ,¯·c‰ ‰È‰ CkL ƒ¿ƒ«≈∆∆»»»«»»«¬ƒ≈»
ÈÂÁÏ42‰„B‰ ‡Ï È¯‰L ;43.ÌÏBÚÓ BÏ Ô¯ÎnL BÏ «∆¿»ƒ∆¬≈…»∆¿»»≈»

BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,B˙eÁa eÈ‰ el‡Â¿ƒ»«¬»»ƒ¿»¿«∆≈¿
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וכפירוש 40) בברייתא, יהודה וכרבי שם, המשנה המשך
ד. למשנה לרמב"ם פה"מ ועיין שבועה 41)הרי"ף, כדין

תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי 42)מתקנת
כלומר, ט). הלכה בסוף (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי
הם  כאילו נחשב זה הרי הלוקח, ברשות עדיין אינם והם
הרי  לכסף, ובנוגע (כסףֿמשנה). החנווני ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני, להוציא ורוצה התובע הוא הלוקח
הפירות  ונוטל נשבע הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני של

הרבים. מרשות

.èÔÈc‰ ÔÎÂ44˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ ¯Èc Ô˙Ba45, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈ¯e·ˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊa46Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ Ô¯ÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰47- ¯Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL48;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»

‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â49Ô¯ÎnL‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆
ÈÓc ‰Ê ¯ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ ¯È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ ¯·kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»

.B˙eÁÏ«¬

(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף. בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח אומרים בפירות שרק הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח,
הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,
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‰Úh‰27„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,28˙Úe·L ÚaL - ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«
.Ôlk ˙BÚh‰ ¯‡Lk ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב. הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי"ב עיין - "היסת"
נחמן: רב של מימרא (מ:) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
 ֿ אףֿעל היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א חפץ כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח. כתובות מ:28)מהם, שבועות

.æÈÂÁÏ ¯Ó‡29BÏ Ô˙Â ,˙B¯t ¯È„a ÈÏ Ôz :30È¯‰Â , »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»««¬≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpÓ ˙B¯t‰31˙‡ Ú·Bz ÈÂÁ‰Â , «≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«∆

¯Èc‰32ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , «ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È¯‰ - EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙k33ıÙÁ ˙ËÈ˜a34˙B¯t‰ ÏËBÂ35, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eL¯a Ô‰ È¯‰Â ¯ÎBn‰ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿
˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a eÈ‰ el‡Â .ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«

˙q‰36¯ËÙÂ37‰È‰ el‡Â ;38ÈÂÁ‰ ˙eL¯a ÔÈ„Ú39, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ
.BÏˆ‡ ÂÈ˙B¯t e¯‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי פירוש לפי מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי"ף לגירסת ובהתאם (מח.),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח, הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי  מביא - גירסתנו לפי ובברייתא הפירות, הנחת מקום
אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי, יהודה: רבי

הרבים". "ברשות שם: מוסיף מודה 32)הרי"ף אבל
ב. הלכה להלן ראה ללוקח, הפירות במשנה 33)שמכר

(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע שם:
(פ"א  הגמרא חכמי עלֿידי נתקנה היא שהרי שם) שפירש"י
ד"ה  מח. שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
הנשבעים  יתר ככל היא המשנה שבועת אלא - נשבע
והחנוני  המוחזק, הוא שהלוקח מפני במשנה), (שם ונוטלים
שהרי  הם, שלו הפירות וגם הכסף, ממנו להוציא רוצה
הפירות  שאין ומפני ללוקח. שמכרם מודה עצמו החנוני

שם. רש"י ועיין ונוטלם. הוא נשבע ממש, כי 34)ברשותו
מן  שבועה כדוגמת שהיא המשנה שבועת בין ההבדל זהו
מטוען  (פ"א ממנו קלה שהיא היסת שבועת לבין התורה,

ב). הלכה את 35)ונטען נוטל שנשבע, אחרי הלוקח,
כל  כדין הרבים, ברשות מונחים שהם ממקום הפירות
הלכה  אף המשנה הכניסה שלא ומה ונוטלים", "הנשבעים
זו  שהלכה מפני היא ונוטלים" "נשבעים של למסגרת זו
"נוטל" אינו הלוקח כאן שהרי הקודמות, מן קצת שונה
הרבים, מרשות אלא החנווני מן ישר לוקח אינו שהרי ממש,
מסיק  הרז"ה אך (ר"ן), מחבירו ממש נטילה זו ואין
רגיל  נושא לפנינו שכאן זאת, במסגרת זו הלכה מאיֿשלוב
מפרש  הוא לזה ובהתאם משלמים", ולא "נשבעים של

הסוגיא. כל את שהרי 36)אחרת היסת, שבועת רק היינו,

שבועת  לא כאן אין ולכן מחבירו", "כמוציא נחשב המוכר
כדין  בלבד היסת שבועת אלא המשנה, שבועת ולא התורה

כופרֿהכל. ולא 37)כל הדינר את לשלם צריך ולא
הוא  וכן מח. בשבועות ברייתא הפירות. את להחזיר
יד  מתחת יוצאת היתה "אם ו): פרק (שבועות בתוספתא

הראיה". עליו מחבירו המוציא - מהן בדפוס 38)אחת
היו. (שם).39)רומי: תוספתא

.çÁ˜Bl‰ Ô˙40˙B¯t ÏhÏ ‡·e ,ÈÂÁÏ ¯Èc »««≈«ƒ»¿∆¿»ƒ»ƒ…≈
‰Ê ¯Èc :ÈÂÁ‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpn‰«À»ƒƒ¿»«ƒ¿»««∆¿»ƒƒ»∆
EÏ ÌÈz˙ ¯·kL ˙B¯Ù ÈÓ„ ‡e‰ ÂLÎÚ ÈÏ z˙pL∆»«»ƒ«¿»¿≈≈∆¿»¿«ƒ¿
ÔÈÁpn‰ el‡ ˙B¯t Ï·‡ ,E˙Èa CB˙Ï ÌzÎÏB‰Â¿«¿»¿≈¿¬»≈≈«À»ƒ
ÚaL ÈÂÁ‰ È¯‰ - CÏ ÌÈz¯ÎÓ ‡Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ…¿«¿ƒ»¬≈«∆¿»ƒƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a41ÂÈ˙B¯t ¯ÈÊÁÓe ,¯·c‰ ‰È‰ CkL ƒ¿ƒ«≈∆∆»»»«»»«¬ƒ≈»
ÈÂÁÏ42‰„B‰ ‡Ï È¯‰L ;43.ÌÏBÚÓ BÏ Ô¯ÎnL BÏ «∆¿»ƒ∆¬≈…»∆¿»»≈»

BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,B˙eÁa eÈ‰ el‡Â¿ƒ»«¬»»ƒ¿»¿«∆≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

וכפירוש 40) בברייתא, יהודה וכרבי שם, המשנה המשך
ד. למשנה לרמב"ם פה"מ ועיין שבועה 41)הרי"ף, כדין

תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי 42)מתקנת
כלומר, ט). הלכה בסוף (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי
הם  כאילו נחשב זה הרי הלוקח, ברשות עדיין אינם והם
הרי  לכסף, ובנוגע (כסףֿמשנה). החנווני ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני, להוציא ורוצה התובע הוא הלוקח
הפירות  ונוטל נשבע הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני של

הרבים. מרשות

.èÔÈc‰ ÔÎÂ44˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ ¯Èc Ô˙Ba45, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈ¯e·ˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊa46Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ Ô¯ÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰47- ¯Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL48;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»

‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â49Ô¯ÎnL‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆
ÈÓc ‰Ê ¯ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ ¯È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ ¯·kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»
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(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף. בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח אומרים בפירות שרק הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח,
הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,

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

dxikn zekld - oipw xtq - lel` d"k iriax mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

או 49) הפירות, את תובע שהוא התובע, הוא הלוקח וכאן
הרבים. ברשות המונחים המעות, את

.éÛÈÏÁn‰50‰„ÏÈÂ ¯BÓÁa ‰¯t51¯ÎBn‰ ÔÎÂ , ««¬ƒ»»«¬¿»¿»¿≈«≈
B˙ÁÙL52Èz¯ÎÓ ‡lL „Ú' ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„ÏÈÂ ƒ¿»¿»¿»∆≈«∆…»«¿ƒ
'‰„ÏÈ53'‰„ÏÈ ÈzÁ˜lMÓ' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,54¯Ó‡ elÙ‡ , »¿»¿∆≈ƒ∆»«¿ƒ»¿»¬ƒ»«

Á˜Bl‰ ÏÚ - 'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÎBn‰55Û‡ .‰È‡¯ ‡È·‰Ï «≈≈ƒ≈«««≈«¿»ƒ¿»»«
Èt ÏÚ56Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰¯t‰L57˙„ÓBÚ ‰ÁÙM‰Â «ƒ∆«»»∆∆«¬«¿«ƒ¿»∆∆
‡ËÓÒa58¯ÎBn‰ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,59‡È·iL „Ú ¿ƒ¿»¬≈≈¿∆¿««≈«∆»ƒ

‰È‡¯ Á˜Bl‰60¯ÎBn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï .61 «≈«¿»»…≈ƒ¿»»ƒ»««≈
‰¯t‰ „ÏÂ ÏÚ ıÙÁ ˙ËÈ˜a62‡ ,‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏÚ Ï· ƒ¿ƒ«≈∆«¿««»»¬»«¿««ƒ¿»

ÔÈÚaL ÔÈ‡L ;˙q‰ ‡l‡ ÚaL BÈ‡63ıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈ƒ¿»∆»∆≈∆≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈∆
¯‡a˙iL BÓk ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿…«««¿»¿∆ƒ¿»≈

ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰a64. ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

ק.50) בבאֿמציעא ס"א):51)משנה רכג (חו"מ בשו"ע
ועדיין  החמור, את הפרה בעל ומשך בחמור, פרה "המחליף
(למעלה  החליפין קנין דין הוא שכן וילדה" בביתו הפרה
איני  אומר וזה יודע איני אומר שזה יתכן ולפיכך ה"א). פ"ה
יתכן  איך משיכה בקנין אבל יא), הלכה (להלן יודע
לא  או ילדה אם וראה אותה משך הלא יודע, אינו שהלוקח
בעבד  ה"א פ"ב (למעלה בכסף הנקנית בשפחה אולם ילדה.
כסף, בקנין זה דבר יתכן כנענית) בשפחה הדין והוא כנעני,

להלן. לפי 52)ראה "המחליף" כתב לא וכאן הכנענית.
ברשות  עדיין והיא למעלה) (ראה בכסף נקנית שהיא
המכירה  לפני ילדה אם הלוקח ראה לא כך ומתוך המוכר,

שם). רש"י (עיין לאחריה החמור.53)או את שמשך לפני
שמכר  קודם שילדה הפרה בעל "וטען שם: ובשו"ע
שקיבל  קודם שילדה אומר "המוכר ובשפחה: החמור".

משיכת 54)המעות". אחר אומר, החמור "ובעל בשו"ע:
כנ"ל. המעות, קבלת אחרי - ובשפחה ילדה", החמור

אפילו 55) או "ודאי", טוענים כששניהם רק לא כלומר,
הראיה, עליו מחבירו המוציא - "שמא" טוענים כששניהם
בפ"ט  רבינו פסק וכן שם, (בבאֿמציעא דסומכוס כרבנן
ברשות  שהפרה כיון ו), בֿג, הלכות ממון נזקי מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע"פ כתב בסמוך להלן רק שהרי
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני משמע - וכו'"
טוען  הלוקח אם אפילו אלא - ב) ס"ק רכג סימן (סמ"ע
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי"

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק שאינו אף כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי". טוענים ששניהם כיון
יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא

היא  זו שבועה המוכר), ישבע (ד"ה שם רש"י ולדעת

ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי במקצת", "מודה שבועת
"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט"ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ. ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ"ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.àé,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯a ÌÈ‡Â65¯ÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ -66 ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL ¯Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eL¯a'67.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ - ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף חכמים
"ברי  בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל וברי",
י. הלכה למעלה וראה המגידֿמשנה). דעת וכן סק"ז,

שם.66) בבבאֿקמא כהודאה 67)ברייתא נחשבת והשתיקה
שותק). והלה ד"ה שם ב"ק ('תוספות'

.áéÌÈ„·Ú ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ68ÈzL B‡ ,ÏB„‚Â ÔË˜ , ƒ∆»¿≈¬»ƒ»»¿»¿≈
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ ,˙B„O»««¿»¿««¿«»«≈«≈
'zÁ˜lL ‡È‰ ‰pË˜' ¯ÓB‡ ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ‰ÏB„b'¿»»«¿ƒ¿«≈≈¿«»ƒ∆»«¿»
˙q‰ ¯ÎBn‰ Ú·MÈ B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -69 ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ»««≈∆≈

.ÔË˜ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»»

ק.68) בבאֿמציעא משנה,

מפני 69) התורה, מן שהיא במקצת" "מודה שבועת ולא
שזה  ומפני העבדים, על ולא הקרקעות על לא נשבעים שאין
ללוקח, מוסרו הוא בו מודה שהוא הקטן את שהרי "הילך",
בבחינת: והוא הלוקח שתובעו בזה מודה שאינו ומפני
בבבאֿמציעא  (גמרא בשעורים" לו והודה בחיטים "טענו
ושבועת  המוכר", "ישבע שם: במשנה שאמרו ומה שם).
בגמרא  פירשו - היסת שבועת להיות יכולה אינה המשנה

אופנים. בכמה שם

.âéÁ˜Bl‰ ¯Ó‡70- ˜˙BL ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ÏB„b' »««≈«»»«¿ƒ¿«≈≈
¯ÎBn‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÏB„ba Á˜Bl‰ ‰ÎÊ71'Ú„BÈ ÈÈ‡'72 »»«≈««»¿ƒ»««≈≈ƒ≈«

‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -73˙q‰ ¯ÎBn‰ ÚaL B‡ , ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»«≈∆≈
ÔË˜ ‡l‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡L74. ∆≈≈«¿≈»∆∆»»»

יא.70) שבהלכה שפחה מדין (שם)71)נלמד משנה
כהכרעתה. ולא ֿ 72)כנוסחתה וכל "ברי", טוען והלוקח

(מגידֿמשנה). יודע איני טוען הלוקח גם אם שכן
משום 73) הלוקח, זוכה זה שבאופן אמרו שם במשנה

(ראה  דאורייתא שבועה שחייב באופן מדברת שהמשנה
דאורייתא  בשבועה החייב שכל בידינו הוא וכלל למעלה),
מדבר  רבינו אבל משלם. - להשבע יכול שאינו יודע, ואינו
ובשבועת  בלבד, היסת שבועת אלא חייב שאינו באופן
(עיין  משלם" לשבע יכול שאינו "מתוך אמרו לא היסת

בליקוט). ט ס"ק רכג סימן והגר"א מגידֿמשנה,
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אומר 74) וזה יודע, איני אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
זה  שדין לפי זאת, השמיט ורבינו יחלוקו". - יודע איני
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס, לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי ראיה, להביא הלוקח על - חכמים לדעת אבל
י. הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק וכמו בלבד, מוחזק

מגידֿמשנה. ועיין

.ãéÈÓ Ïk75˜Ùq‰ „ÏBpL76eL¯aB˙77‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡¯78ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰¯t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ¯BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
¯BÓÁ‰ ‰Ê79¯BÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ - ¯BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡¯ ‡È·‰Ï80˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ B¯BÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי"ף עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי

כמותו. שהלכה מסיק המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק במקח, מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי או הקנין היינו,77)לפני
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק נתעורר שעליו שהחפץ

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידיֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק שלא

ואמנם 80) הספק. שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק יחזקאל בר שרמי רש"י כפירוש ולא ראיה.
ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי עתה שהחמור לפי ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
דעת  נראה וכן הדבר, בטעם אלא בדין חולקים ואינם ראיה,
 ֿ (כסף רמי של ובטעמו יהודה רב דברי שהביא הרי"ף

משנה).

.åèËÁÓ81˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL82‰·wÂ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«¿ƒ¿»
LlÙÓ ·˜ B˙B‡83Ìc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ,84- ∆∆¿À»ƒƒ¿»»∆»…¿»

‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa85Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ËÈÁL Ì„˜ ¿»«∆ƒ¿¿»…∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ
„ÈÏ‚‰86ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa - ‰kn‰ Èt ƒ¿ƒƒ««»¿»«∆ƒ¿¿»¿»»ƒ

‰ËÈÁL Ì„˜87¯·c‰ È¯‰ - ‰kn‰ Èt „ÈÏ‚‰ ‡Ï . …∆¿ƒ»…ƒ¿ƒƒ««»¬≈«»»
B˙ÁÈ˜Ï Ì„wL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Áah‰ ÏÚÂ ,˜ÙÒ»≈¿«««»¿»ƒ¿»»∆…∆¿ƒ»

B˙eL¯a È¯‰L ,‰Ù¯Ë88‡Ï Ì‡Â ;˜Ùq‰ „ÏB ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿««»≈¿ƒ…
‡È·‰89.e¯‡aL BÓk ,¯ÎBnÏ ÌÈÓc‰ ÌlLÈ - ‰È‡¯ ≈ƒ¿»»¿«≈«»ƒ«≈¿∆≈«¿

שם.81) בכתובות קרוב 82)ברייתא, הכרס של חלק
כפלים  שני לשפתו, ומסביב כוס, של צורה לו ויש להמסס.
בית  "עובי וזהו עב, שם הבשר זה ומתוך בזה, זה דבוקים

אין 83)הכוסות". אם אבל לעבר. מעבר הצדדים, משני
נ.). (חולין כשרה - מפולש דם.84)הנקב טיפת

השחיטה,85) קודם נעשה שהנקב מעידה הדם טיפת
נטרפה. המכה.86)והבהמה על דק קרום ואם 87)עלה

ברור  הדבר הקנייה, של אלו ימים שלשה תוך הלוקח שחט
טעות. מקח והוא המוכר, ברשות עוד טריפה היתה שהיא

בהלכה 88) למעלה שכתב וכמו ידו. ותחת בביתו כלומר,

(שם).89)יד. השקלאֿוטריא מתוך יוצא

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מהותו 1) ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר

[שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או
את  השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה  אי בו לעשות מקום

בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו)

.àÌiÒÓ BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜n‰2BÈÓ ‰È‰ Ì‡ : ««¿∆«¬≈»»∆≈¿À»ƒ»»ƒ
Úe„È BÈÓe BÏ˜LÓe B˙cÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„È»«««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»«

‰˜ ‰Ê È¯‰ -3‰˜ ‡Ï - Úe„È BÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;4. ¬≈∆»»¿ƒ≈ƒ»«…»»

כדלהלן.2) ידוע, ומנינו ומשקלו מדתו כתב 3)שאין כן
(=בלי  אכסרה פירות שלוקח ב הלכה פי"ג למעלה רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף זה מרתף בפרטיו: ודנו יין, של מרתף לחבירו
 ֿ (מגיד במרתף הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב. משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח מתברר אגב ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי "רבי מ"ה): (פ"ב דמאי במסכת ג. (כסףֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב ודרך דמאי), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי רבינו כתב "כן
מצאתי  לא אבל הן, טעם ודברי שלו, וממכר" "מקח בספר

(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.á‰Ó¯Ú ?„ˆÈk5CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
Ûz¯Ó ,CÎÂ6˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰Ó¯Ú‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰7Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ B¯kÓÓ ‰Ê È¯‰ - Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï8˜eMaL ¯ÚM‰ ÈÙÏ9e¯‡aL BÓk ,10. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי מכור לו אמר שאם הונא, רב בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב. הלכה פי"ג למעלה בין 9)כתב המקובל המחיר לפי
ב.10)הסוחרים. הלכה יג בפרק

.âÈ‡ ‰Ê ˙È·a LiM ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰·˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»
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אומר 74) וזה יודע, איני אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
זה  שדין לפי זאת, השמיט ורבינו יחלוקו". - יודע איני
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס, לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי ראיה, להביא הלוקח על - חכמים לדעת אבל
י. הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק וכמו בלבד, מוחזק

מגידֿמשנה. ועיין

.ãéÈÓ Ïk75˜Ùq‰ „ÏBpL76eL¯aB˙77‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡¯78ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰¯t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ¯BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
¯BÓÁ‰ ‰Ê79¯BÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ - ¯BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡¯ ‡È·‰Ï80˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ B¯BÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי"ף עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי

כמותו. שהלכה מסיק המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק במקח, מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי או הקנין היינו,77)לפני
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק נתעורר שעליו שהחפץ

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידיֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק שלא

ואמנם 80) הספק. שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק יחזקאל בר שרמי רש"י כפירוש ולא ראיה.
ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי עתה שהחמור לפי ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
דעת  נראה וכן הדבר, בטעם אלא בדין חולקים ואינם ראיה,
 ֿ (כסף רמי של ובטעמו יהודה רב דברי שהביא הרי"ף

משנה).

.åèËÁÓ81˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL82‰·wÂ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«¿ƒ¿»
LlÙÓ ·˜ B˙B‡83Ìc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ,84- ∆∆¿À»ƒƒ¿»»∆»…¿»

‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa85Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ËÈÁL Ì„˜ ¿»«∆ƒ¿¿»…∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ
„ÈÏ‚‰86ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa - ‰kn‰ Èt ƒ¿ƒƒ««»¿»«∆ƒ¿¿»¿»»ƒ

‰ËÈÁL Ì„˜87¯·c‰ È¯‰ - ‰kn‰ Èt „ÈÏ‚‰ ‡Ï . …∆¿ƒ»…ƒ¿ƒƒ««»¬≈«»»
B˙ÁÈ˜Ï Ì„wL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Áah‰ ÏÚÂ ,˜ÙÒ»≈¿«««»¿»ƒ¿»»∆…∆¿ƒ»

B˙eL¯a È¯‰L ,‰Ù¯Ë88‡Ï Ì‡Â ;˜Ùq‰ „ÏB ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿««»≈¿ƒ…
‡È·‰89.e¯‡aL BÓk ,¯ÎBnÏ ÌÈÓc‰ ÌlLÈ - ‰È‡¯ ≈ƒ¿»»¿«≈«»ƒ«≈¿∆≈«¿

שם.81) בכתובות קרוב 82)ברייתא, הכרס של חלק
כפלים  שני לשפתו, ומסביב כוס, של צורה לו ויש להמסס.
בית  "עובי וזהו עב, שם הבשר זה ומתוך בזה, זה דבוקים

אין 83)הכוסות". אם אבל לעבר. מעבר הצדדים, משני
נ.). (חולין כשרה - מפולש דם.84)הנקב טיפת

השחיטה,85) קודם נעשה שהנקב מעידה הדם טיפת
נטרפה. המכה.86)והבהמה על דק קרום ואם 87)עלה

ברור  הדבר הקנייה, של אלו ימים שלשה תוך הלוקח שחט
טעות. מקח והוא המוכר, ברשות עוד טריפה היתה שהיא

בהלכה 88) למעלה שכתב וכמו ידו. ותחת בביתו כלומר,

(שם).89)יד. השקלאֿוטריא מתוך יוצא

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מהותו 1) ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר

[שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או
את  השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה  אי בו לעשות מקום

בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו)

.àÌiÒÓ BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜n‰2BÈÓ ‰È‰ Ì‡ : ««¿∆«¬≈»»∆≈¿À»ƒ»»ƒ
Úe„È BÈÓe BÏ˜LÓe B˙cÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„È»«««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»«

‰˜ ‰Ê È¯‰ -3‰˜ ‡Ï - Úe„È BÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;4. ¬≈∆»»¿ƒ≈ƒ»«…»»

כדלהלן.2) ידוע, ומנינו ומשקלו מדתו כתב 3)שאין כן
(=בלי  אכסרה פירות שלוקח ב הלכה פי"ג למעלה רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף זה מרתף בפרטיו: ודנו יין, של מרתף לחבירו
 ֿ (מגיד במרתף הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב. משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח מתברר אגב ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי "רבי מ"ה): (פ"ב דמאי במסכת ג. (כסףֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב ודרך דמאי), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי רבינו כתב "כן
מצאתי  לא אבל הן, טעם ודברי שלו, וממכר" "מקח בספר

(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.á‰Ó¯Ú ?„ˆÈk5CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
Ûz¯Ó ,CÎÂ6˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰Ó¯Ú‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰7Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ B¯kÓÓ ‰Ê È¯‰ - Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï8˜eMaL ¯ÚM‰ ÈÙÏ9e¯‡aL BÓk ,10. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי מכור לו אמר שאם הונא, רב בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב. הלכה פי"ג למעלה בין 9)כתב המקובל המחיר לפי
ב.10)הסוחרים. הלכה יג בפרק

.âÈ‡ ‰Ê ˙È·a LiM ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰·˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»
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Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â11‰ÎÓÒ ‡lL ;ÔÈ˜ Ô‡k ÔÈ‡ - CLÓe12 ¿»»«≈«»«≈»ƒ¿»∆…»¿»
Ì‡ ,Ba LiM ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Á˜BÏ ÏL BzÚ„«¿∆≈«∆¬≈≈≈««∆≈ƒ

‡È·˜a ˜ÁOÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,·‰Ê B‡ Ô·z13ÔÎÂ . ∆∆»»¿≈∆∆»ƒ¿«≈¿À¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

זו.11) סתמית בצורה לקנייה דעתו.12)הסכים בטחה
הקנינים.וס  בכל ההכרחי היסוד היא דעת מיכות

והעושה 13) כד:), (סנהדרין קונה שאינה כאסמכתא שהוא
ואבידה  גזילה מהלכות (פ"ו כגזלן הוא הרי ישראל עם כן
ד, הלכה עדות מהלכות פ"י בכסףֿמשנה ועיין ז, הלכה

הגוי). עם בקוביא משחק לענין

.ãÔÎÂ14‡ÏÂ ,ÌÈhÁ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ¿≈«≈«¬≈«¬»»ƒ»ƒƒƒ¿…
˜eMaL ¯ÚMk BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ ‰‡Ò ‰nk ˜Òt15 »««»¿»»«≈«««∆«

,ÌÈÓc‰ ˙È˙ ¯Á‡Ó Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»«≈≈««¿ƒ««»ƒ
˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚLa ˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ‰ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»»«««∆»»«ƒ¿«¿ƒ««»

e¯‡aL BÓk ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -16. ¿«≈ƒ∆»«¿∆≈«¿

מידתה 14) שאין חיטים, של ערימה שבקניית כשם כלומר,
ב), הלכה (למעלה השוק שער לפי האונאה נקבעה - ידועה
המחיר  נקבע - כלל לו קבע שלא דלהלן במקרה כן כמו
הלכה  מביא ג) סעיף רט (סימן והשו"ע שבשוק. השער לפי

"וכן". מילתֿהחיבור בלי במשנה 15)זו עב: בבאֿמציעא
עמו, פסק לא שהוא ואףֿעלֿפי פוסקין". השער "יצא
ה). ס"ק שם (הגר"א שבשוק השער אחר הולכין

א.16) הלכה פ"ז למעלה

.ä¯ÎBn‰17B¯·ÁÏ ÌB˜Ó18˙Ù¯ B‡ ˙Èa ˙BOÚÏ «≈»«¬≈«¬«ƒ∆∆
¯˜a19B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ ,20˙e˙Á ˙Èa BÏ ˙BOÚÏ »»¿≈«¿«≈≈¬≈«¬≈«¿

Bz·Ï ˙eÓÏ‡ ˙Èa B‡ B·Ï21BÏ ‰OBÚ -22Úa¯‡ ƒ¿≈«¿¿¿ƒ∆«¿«
LL ÏÚ ˙Bn‡23ÏB„b ˙Èa ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .24‰OBÚ - ««≈»«¿«ƒ»∆

ÔÈÏ˜¯Ë ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .¯OÚ ÏÚ ‰BÓL25‰OBÚ - ¿∆«∆∆»«¿¿«¿ƒ∆
ıa¯z .¯OÚ ÏÚ ¯OÚ26ÏÚ ‰¯OÚ ÌÈzL - ¯ˆÁ ÏL ∆∆«∆∆«¿≈∆»≈¿≈∆¿≈«
Ìe¯Â .‰¯OÚ ÌÈzL27Bk¯‡ ÈˆÁk - ˙È·e ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿

BaÁ¯ ÈˆÁÂ28. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי"ף וכגירסת צח: בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו מקום
שם. מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב. של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב
האיש  על חכמים שאסרו מפני אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב"ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט"ו). ביאה הבית 22)איסורי את לעשות צריך המקבל
במידה  קרקע לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי

ישעמאל 23)זו. כרבי ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי
ארבע  של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך שם
ולדעת  בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על אמות
ומה  בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא רבי

ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם שאמרו
א'). לשון לפי שם (גמרא היא עקיבא רבי - שש" על אמות
מצאנו  לא - הם ישמעאל רבי שדברי שם ב' לשון לפי ואף
כרשב"א). ודלא (מגידֿמשנה זה על חולק שר"ע

ר"ע 24) אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו שהזכיר
"בית  לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם אבל מודה.
שש. על אמות ארבע שעושה למעלה רבינו כתב כבר סתם",
רבי  - ח'" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו ומה

מיגש). הר"י עלֿפי (מגידֿמשנה היא בית 25)ישמעאל
להיות  צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב עשוי

טרקלין). ד"ה (רשב"ם עשר על עשר ברייתא 26)מרובע:
וראה  החצר. שליד גינה והיינו אפדני". "תרבץ שם: וגמרא

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י שם, שם.27)רשב"ם משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי"ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב שחצי חמש. הוא הרום - שש על ארבע
על  שמונה שמידתו גדול", וב"בית שלש. - האורך וחצי
הרוחב, חצי - ארבע תשע: - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי - וחמש

.å¯ÎBn‰29BÏ ˙BOÚÏ B¯·ÁÏ ÌB˜Ó30‰¯e·˜31B‡ , «≈»«¬≈«¬¿»
B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰32‰OBÚ - ‰¯e·˜ BÏ ˙BOÚÏ «¿«≈≈¬≈«¬¿»∆

‰¯ÚÓ33ÌÈ¯·˜ ‰BÓL dÎB˙Ï Á˙BÙe ,34‰LÏL : ¿»»≈«¿»¿»¿»ƒ¿»
Ô‡kÓ35Ô‡kÓ ‰LÏLe36„‚kÓ ÌÈLe37ÒÎp‰ ƒ»¿»ƒ»¿«ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»

‰¯Ún‰ ˙cÓ .‰¯ÚnÏ38ÏÎÂ ;LL ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ - «¿»»ƒ««¿»»«¿«««≈¿»
C¯‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ - ¯·˜Â ¯·˜39‰ML ·Á¯Â , ∆∆»∆∆«¿««…∆¿…«ƒ»

ÌÈÁÙË40‰Ú·L Ìe¯Â ,41¯·˜Â ¯·˜ Ïk ÔÈa ‡ˆÓ . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆∆»∆∆
‰ˆÁÓe ‰n‡ ÔÈ„„v‰ ÔnL42ÌÈM‰ ÔÈ·e , ∆ƒ«¿»ƒ«»∆¡»≈«¿«ƒ

˙Bn‡ ÈzL ÌÈiÚˆÓ‡‰43. »∆¿»ƒƒ¿≈«

ק:29) שם זה.30)משנה, מגרש על לו יבנה שהלוקח
ליקבר 31) רגילים היו לא ש"הם משפחתי: קבורה מקום

במערה  נקברין המשפחה בני כל אלא עצמו, בפני אחד אחד
לעשות  ד"ה שם (רשב"ם עצמו" בפני בכוך אחד כל אחת,

קבר). על 32)לו לחבירו לבנות עצמו על שקיבל קבלן
האחרון. זה של לקרקע.33)מגרשו מתחת חפירה

קא.).34) (שם שמעון כרבי ולא בכותל 35)כחכמים,
אחד. בצד שכנגד.36)האורך בצד האורך בכותל

את 37) הוא אף שתפס הפתח, נגד מכוון היה הרוחב כותל
הרוחב. כרבי 38)כל ולא כחכמים חללה. מידת כלומר,

(שם). ד'39)שמעון והכוכים (ד"ה הרשב"ם לדעת
היא  הנוספת, והאמה אמות, שלש רק תופס הגוף אמות):

הארון. לבוש 40)בשביל בלתי שאדם ואע"פ אמה. הן:
הארון  בשביל אמה צריך כאן - רוחב מאמה פחות הוא

שש). ורחבן ד"ה קא. שם שיוכנס 41)('תוספות' כדי
בהרחבה. אמה 42)הארון קבר היה: הקברות סידור

רווח  ואחריו אמה קבר שוב ומחצה, אמה רווח אחריו רוחב,
וכן  אמות. שש בסךֿהכל אמה. קבר ושוב ומחצה, אמה

האורך. של השני רווח 43)בכותל אמה, קבר הסדר: והיה
הראב"ד  ולדעת אמות. ארבע ביחד אמה, וקבר אמות. שתי
אמה  חצי האורך: כותל בתחילת כדלהלן: הסידור היה
רווח  אמה, קבר אמה, רווח ושוב אמה. קבר זה ואחרי רווח,
שש  בסךֿהכל בזוית, רווח אמה וחצי אמה קבר אמה,
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קבר  רווח, אמה חצי בתחילה הרוחב: בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח אמה וחצי אמה, קבר אמה, רווח רוחב, אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע ביחד

.æ¯ÎBn‰44ÌB˜Ó e‰„O CB˙a B¯·ÁÏ45ÌÈÓ ˙n‡46 «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ï47e‰„O CB˙a BÏ Ô˙B - ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁ¯L ‰n‡48‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ49‰Èt‚‡Ï50˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa da51ÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁ¯L ‰n‡ BÏ Ô˙B - »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט:).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב של מימרא
אות 45) (ריז, סמ"ע וראה מים. אמת הלוקח לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב. קטן מועד לרש"י, המיוחס (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב תעלה
רוחב. אמות שתי עד לו יחפור שהלוקח אמות, שתי

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי מלבד
קרקע. אמות ארבע - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי קרקע לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח, ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח). הלכה להלן (כסףֿמשנה האלו האמות שתי לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.çÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡52BÈ‡ Ï·‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈
ÔÚ¯BÊ53ÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚ¯f‰L ;54Ú˜¯w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«

eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»
‰Èt‚‡55‰„O d˙B‡ ¯ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa -56; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆

‰Ï ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ôk ˙Ó ÏÚLÌÈn‰ ˙n‡ ˙BÈ ∆«¿»≈ƒ≈»»«≈ƒ¿««««ƒ
.e‰„O CB˙a¿»≈

הזכות 52) את רק לו מכר הוא שהרי אילנות, נוטע
אבל  האמה, לחיזוק האמה, גדות של זו, בקרקע להשתמש

עצמה. הקרקע את מכר שמואל 53)לא בשם נחמן כרב
מפני  שמואל, בשם יהודה לרב בניגוד שם), (בבאֿבתרא
ממונות  בדיני נחמן כרב שהלכה בתלמוד הוא שכלל

מיימוניות). בקרקע,54)(הגהות מעמיקים נטיעות שרשי
האדמה, שפת תחת ברוחב מתפשטים זרעים שרשי אך
כ"ש  ד"ה (רשב"ם אותה ומקלקלים תחתיה וחותרים
"מלחלחין". העתיק: ב) סעיף ריז (סימן ובשו"ע נוטעו);

רטיבות. מכניסים האמה 55)כלומר, גדות על שהעפר
וכלה. את 56)נתפזר לתקן השדה משאר עפר לוקח

(רשב"ם). האגפים

.è¯ÎBn‰57B¯·ÁÏ58C¯c Ì‡ :e‰„O CB˙a C¯„ «≈«¬≈∆∆¿»≈ƒ∆∆
ÈzL BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ „ÈÁÈ59,·Á¯ ‰ˆÁÓe ˙Bn‡ »ƒ»«≈¿≈«∆¡»…«

¯BÓÁ „ÓÚiL È„k60C¯c‰ C¯‡ ÏÚ B‡OÓa61¯ÎÓ . ¿≈∆«¬…¬¿«»«…∆«∆∆»«
¯ÈÚÏ ¯ÈÚ ÔÈa C¯„ BÏ62‰BÓL ·Á¯ BÏ Ô˙B - ∆∆≈ƒ¿ƒ≈…«¿∆

˙Bn‡63ÌÈa¯‰ C¯„ BÏ ¯ÎÓ .C¯c‰ C¯‡a64Ô˙B - «¿…∆«∆∆»«∆∆»«ƒ≈
‰n‡ ‰¯OÚ LL ·Á¯ BÏ65. …«≈∆¿≈«»

ומימרת 57) ק.) (שם וברייתא צט:) (בבאֿבתרא משנה
בתוך 58)אמוראים. דרך לחבירו "המוכר זו: פסקה

פירוט  כעין והשאר זו, להלכה מבוא כעין היא שדהו"
ד). אות ריז (סימן פרישה ועיין השונות. האפשרויות

בגמרא 59) כמותם הלכה שנפסקה גולה, ודייני כ"אחרים"
ארבע  ששיעורו צט:) (שם במשנה ככתוב ולא ק.), (שם
רבינו  כתב ג, הלכה עניים מתנות מהלכות [ובפ"ג אמות.
להלן  ועיין עיון. וצריך אמות, ארבע הוא היחיד שדרך

ס]. בחמור 60)הערה לעבור לשדה, הנכנס דרך שכן מפני
ז). ס"ק ריז (סמ"ע, בעגלה יוסף 61)ולא ר' הרב וכתב

דוקא  המדובר שכל במגידֿמשנה) (הובא בפירושו מיגש
רחב, משא טעון החמור אם אף שאז מחיצות, שם כשאין
אם  אבל לדרך, מחוץ בולט יהיה שהמשא הדרך, לו יצר לא
זה, במקרה כי [ויתכן גדול יותר שיעור צריך מחיצות יש
מתנות  בהלכות רבינו שכתב כמו אמות, ארבע שיעורו

נח]. הערה למעלה וראה ק.)62)עניים. (שם ברייתא
אחרות  עיירות אנשי ואין העיר, לאנשי מיוחדת דרך והיא

לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב"ם, לשם שיעור 63)נכנסים
באה  אחת עגלות, שתי ייפגשו שאם ברוחב, עגלות שתי
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני, מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב"ם דרך והיא צט:). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי"ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.éCÏn‰ C¯c66¯·w‰ C¯„Â67¯eÚL dÏ ÔÈ‡ -68. ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯Â69. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»

כרחבה 66) דרך בשדך לי מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח. הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני על להתפשט
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט: שם (רשב"ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי
הל  למעלה רבינו שכתב על כמו כתב והראב"ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני רבינו: דברי
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
שהמלך). ד"ה ק: (ב"ב רשב"ם מדברי נראה וכן מלך").

זו. הלכה השו"ע השמיט ולכן

.àéBÏ ¯ÎÓ70„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó71‰Úa¯‡ ˙Èa BÏ Ô˙B - »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜72. «ƒ

צט:).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב"ם בערך בריבוע
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קבר  רווח, אמה חצי בתחילה הרוחב: בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח אמה וחצי אמה, קבר אמה, רווח רוחב, אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע ביחד

.æ¯ÎBn‰44ÌB˜Ó e‰„O CB˙a B¯·ÁÏ45ÌÈÓ ˙n‡46 «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ï47e‰„O CB˙a BÏ Ô˙B - ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁ¯L ‰n‡48‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ49‰Èt‚‡Ï50˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa da51ÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁ¯L ‰n‡ BÏ Ô˙B - »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט:).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב של מימרא
אות 45) (ריז, סמ"ע וראה מים. אמת הלוקח לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב. קטן מועד לרש"י, המיוחס (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב תעלה
רוחב. אמות שתי עד לו יחפור שהלוקח אמות, שתי

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי מלבד
קרקע. אמות ארבע - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי קרקע לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח, ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח). הלכה להלן (כסףֿמשנה האלו האמות שתי לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.çÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡52BÈ‡ Ï·‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈
ÔÚ¯BÊ53ÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚ¯f‰L ;54Ú˜¯w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«

eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»
‰Èt‚‡55‰„O d˙B‡ ¯ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa -56; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆

‰Ï ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ôk ˙Ó ÏÚLÌÈn‰ ˙n‡ ˙BÈ ∆«¿»≈ƒ≈»»«≈ƒ¿««««ƒ
.e‰„O CB˙a¿»≈

הזכות 52) את רק לו מכר הוא שהרי אילנות, נוטע
אבל  האמה, לחיזוק האמה, גדות של זו, בקרקע להשתמש

עצמה. הקרקע את מכר שמואל 53)לא בשם נחמן כרב
מפני  שמואל, בשם יהודה לרב בניגוד שם), (בבאֿבתרא
ממונות  בדיני נחמן כרב שהלכה בתלמוד הוא שכלל

מיימוניות). בקרקע,54)(הגהות מעמיקים נטיעות שרשי
האדמה, שפת תחת ברוחב מתפשטים זרעים שרשי אך
כ"ש  ד"ה (רשב"ם אותה ומקלקלים תחתיה וחותרים
"מלחלחין". העתיק: ב) סעיף ריז (סימן ובשו"ע נוטעו);

רטיבות. מכניסים האמה 55)כלומר, גדות על שהעפר
וכלה. את 56)נתפזר לתקן השדה משאר עפר לוקח

(רשב"ם). האגפים

.è¯ÎBn‰57B¯·ÁÏ58C¯c Ì‡ :e‰„O CB˙a C¯„ «≈«¬≈∆∆¿»≈ƒ∆∆
ÈzL BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ „ÈÁÈ59,·Á¯ ‰ˆÁÓe ˙Bn‡ »ƒ»«≈¿≈«∆¡»…«

¯BÓÁ „ÓÚiL È„k60C¯c‰ C¯‡ ÏÚ B‡OÓa61¯ÎÓ . ¿≈∆«¬…¬¿«»«…∆«∆∆»«
¯ÈÚÏ ¯ÈÚ ÔÈa C¯„ BÏ62‰BÓL ·Á¯ BÏ Ô˙B - ∆∆≈ƒ¿ƒ≈…«¿∆

˙Bn‡63ÌÈa¯‰ C¯„ BÏ ¯ÎÓ .C¯c‰ C¯‡a64Ô˙B - «¿…∆«∆∆»«∆∆»«ƒ≈
‰n‡ ‰¯OÚ LL ·Á¯ BÏ65. …«≈∆¿≈«»

ומימרת 57) ק.) (שם וברייתא צט:) (בבאֿבתרא משנה
בתוך 58)אמוראים. דרך לחבירו "המוכר זו: פסקה

פירוט  כעין והשאר זו, להלכה מבוא כעין היא שדהו"
ד). אות ריז (סימן פרישה ועיין השונות. האפשרויות

בגמרא 59) כמותם הלכה שנפסקה גולה, ודייני כ"אחרים"
ארבע  ששיעורו צט:) (שם במשנה ככתוב ולא ק.), (שם
רבינו  כתב ג, הלכה עניים מתנות מהלכות [ובפ"ג אמות.
להלן  ועיין עיון. וצריך אמות, ארבע הוא היחיד שדרך

ס]. בחמור 60)הערה לעבור לשדה, הנכנס דרך שכן מפני
ז). ס"ק ריז (סמ"ע, בעגלה יוסף 61)ולא ר' הרב וכתב

דוקא  המדובר שכל במגידֿמשנה) (הובא בפירושו מיגש
רחב, משא טעון החמור אם אף שאז מחיצות, שם כשאין
אם  אבל לדרך, מחוץ בולט יהיה שהמשא הדרך, לו יצר לא
זה, במקרה כי [ויתכן גדול יותר שיעור צריך מחיצות יש
מתנות  בהלכות רבינו שכתב כמו אמות, ארבע שיעורו

נח]. הערה למעלה וראה ק.)62)עניים. (שם ברייתא
אחרות  עיירות אנשי ואין העיר, לאנשי מיוחדת דרך והיא

לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב"ם, לשם שיעור 63)נכנסים
באה  אחת עגלות, שתי ייפגשו שאם ברוחב, עגלות שתי
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני, מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב"ם דרך והיא צט:). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי"ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.éCÏn‰ C¯c66¯·w‰ C¯„Â67¯eÚL dÏ ÔÈ‡ -68. ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯Â69. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»

כרחבה 66) דרך בשדך לי מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח. הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני על להתפשט
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט: שם (רשב"ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי
הל  למעלה רבינו שכתב על כמו כתב והראב"ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני רבינו: דברי
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
שהמלך). ד"ה ק: (ב"ב רשב"ם מדברי נראה וכן מלך").

זו. הלכה השו"ע השמיט ולכן

.àéBÏ ¯ÎÓ70„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó71‰Úa¯‡ ˙Èa BÏ Ô˙B - »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜72. «ƒ

צט:).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב"ם בערך בריבוע
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.áé¯ÓB‡‰73:B¯·ÁÏ- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈÏ˙Îe ¯Ba »≈«¬≈¿»∆»¬ƒ≈»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ·Á¯ BÏ Ô˙B≈…««…∆¿»¿»ƒ

שם.73) במשנה דיוק מתוך גם ויוצא יז: שם ברייתא

.âé¯ÎBn‰74BÏ ¯ˆÓe ,B¯·ÁÏ ‰„O75C¯‡ „Á‡ ¯ˆÓ «≈»∆«¬≈»«∆∆∆»»…
¯ˆ˜ „Á‡ ¯ˆÓe76„Á‡ LÈ‡ ÏL C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡ :77 ∆∆∆»»»ƒ»»»»…∆ƒ∆»

C¯‡‰ ÔÓ ‰˜ ‡Ï -78¯ˆ˜ „‚k ‡l‡79‰È‰ Ì‡Â ; …»»ƒ»»…∆»¿∆∆»»¿ƒ»»
ÌÈL ÏL80¯Bz L‡¯ „‚k ‰˜È -81. ∆¿«ƒƒ¿∆¿∆∆…

סב.74) שם רב, של אבל 75)מימרא - ציורים יש כאן
מסומנים  (אלא הביאורים של מהאותיות כחלק לא

בהמשך. מקומות בעוד יש וכך לו 76)במספרים). ציין
סימון  עלֿידי והיינו השדה, של הגבולות המצרים, את
למכירה. העומד הזה השדה עם הגובלים השדות

הרוחות,77) ארבע מכל הגבולות לו שסימן כאן המדובר
(מגידֿמשנה). קצר מהם שאחד השדה 78)אלא שזה

היה  אנוס כך ומתוך אחד, איש של הוא הארוך הגובל
מצר. חצי לכתוב רגילות שאין ארוך, גבול כאן לציין המוכר

שם).79) (בבאֿבתרא אסי ורב כהנא כרב ולא כרב,
הקצר,80) כנגד רק לו לתת היתה שכוונתו אומרים שאנו

שהוא  מפני אלא זה אין ארוך, קו השני מצד שציין ומה
עו. בהערה כנ"ל אחד, לאיש הארוך 81)שייך שהשדה

של  האחד והשדה ושמעון, לראובן לשניים, שייך היה
(כסףֿמשנה). השני מצד הקצר כנגד הוא ראובן

.ãé‰È‰82·¯ÚÓe Á¯ÊÓ Ô·e‡¯ ¯ˆÓ83¯ˆÓe , »»∆∆¿≈ƒ¿»«¬»∆∆
ÔBÚÓL84·zÎiL CÈ¯ˆ - ÌB¯„Â ÔBÙˆ85¯ˆÓ :BÏ ƒ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿…∆∆

˙BÁe¯ È˙MÓ ÔBÚÓL ¯ˆÓe ,˙BÁe¯ È˙MÓ Ô·e‡¯86. ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¿≈

לו 82) ציין כך שלשם (שם) מודה רב אף ובזה באלכסון,
לשדה  המקביל החלק את גם לציין בכדי הארוך, המצר את

אלכסון. אלא אחר פתרון ואין הזה, מימרא 83)הגבול
(שם). משני 84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה

היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב, ממזרח צדדין,
ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב שאם

מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי רק ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני שבין השטח, לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני

.åè¯ˆÓ87,ÈLÈÏL ¯ˆÓe ÈL ¯ˆÓe ÔBL‡¯ ¯ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜ - ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ¯ˆÓ ‡ÏÂ88¯ˆÓ Ï·‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ·¯‰89‰˜ ‡Ï90Ì‡Â .91‰È‰92ÚÏ·Ó93ÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆn‰94ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ95Ba ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz96ÈÚÈ·¯‰ ¯ˆn‰ Û‡ ‰˜ -97‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…
‰È‰98ÚÏ·Ó99ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ LÈÂ ,100LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba101e‰˜ ‡Ï -102LÈÂ ,ÚÏ·Ó ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ103a˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈ104B‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ

Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏ·Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz105È¯‰ -106ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒÓ ¯·c‰107, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C¯„ BÊÈ‡Ï e‡¯iM ‰Ó ÈÙk108.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע וכך אסי, ורב כשמואל ולא כרב שם,
האלו.88)סב: המצרים שלושת שבמסגרת השטח כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב"ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י ד), ממצר
קטע  היינו רביעי", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי רקע הוא,92)על הכלל
אין  מובלע, דהיינו הלוקח, לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף הלוקח קנה - קבין תשעה בו אין רכב, עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי
לטובתו  גורמים שני ישנם אם אבל הלוקח. קנה לא לטובתו,

בספק. נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי שהמצר
(רשב"ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום

נפרדת. ליחידה (להלן 96)אותו שדה של מינימלי שיעור
כג) הלכה להלן וראה ד, הלכה שכנים מהלכות פ"א
קב  חצי כגון שלהם. כשיעור אחרים בדברים והואֿהדין
 ֿ (מגיד וכו' ד') הלכה שכנים מהלכות פ"א (להלן בגינה
ואינם  חשיבות בהם יש שלם, שיעור בהם יש שאם משנה).

השדה. כלפי לטובת 97)בטלים גורמים שלשה כאן שיש
צא. הערה כנ"ל לרעת 98)הלוקח, גורמים שני שיש

המצרים.99)הלוקח. פני על הולך שהמצר אלא
לטובת 100) בלבד אחד גורם והרי - קבין תשעה בו ואין

אחד 101)הלוקח. גורם ושוב - דקלים של רכב עליו ואין
הלוקח. לטובת הוא 102)בלבד חשיבותו, בגלל שאז,

לציינו. היה וצריך נפרד, כשדה בו 103)נחשב ואין
ואין  מובלע, הלוקח: לטובת גורמים שני והרי קבין, תשעה

קבין. תשעה שני 104)בו ושוב דקלים. רכב עליו ואין
דקלים. רכב עליו ואין מובלע, הלוקח: לטובת גורמים

רכב 105) עליו אין הלוקח: לטובת בלבד גורמים שני שוב
קבין. תשעה בו ואין ֿ 106)דקלים, בבא הגמרא מסקנת

שם. ממונות,107)בתרא בדיני ספק שבכל אףֿעלֿפי
מקומות  יש - הראיה" עליו מחבירו "המוציא בידינו: כלל
שם, (תוספות אחרים בכללים לנקוט ז"ל לחכמינו שנראה

איתמר). דעת 108)ד"ה היתה איך הפנימית, הכרתם לפי
את  רבינו, כנראה, מפרש, כך יכריעו. ולפיה כאן, הצדדים
של  פירושו הוא וכן דדייני", "שודא התלמודי: המונח
מפרשים: שודא) ד"ה לה. (שם ה'תוספות' אך שם. רשב"ם

חן ¯ˆÌÂלפי שמוצא מה שיעשו הדיינים, של החפשי
בעיניהם.

.æèÌiÒ109˙BiÂf‰ ˙‡ BÏ110˙‡ BÏ ÌiÒ ‡ÏÂ ,„·Ïa ƒ≈∆«»ƒƒ¿«¿…ƒ≈∆
ÔÈÓk ÌÈ¯ˆÓ ÈL BÏ ÌiqL B‡ ,Áe¯ ÏÎlL ¯ˆn‰«∆∆∆¿»«∆ƒ≈¿≈¿»ƒ¿ƒ

Ì"‡b111˜ÏÁ BÏ ÌiqL B‡ ,112È¯‰ - Áe¯Â Áe¯ ÏkÓ «∆ƒ≈≈∆ƒ»«»«¬≈
Ìlk ˙‡ ‰˜ ‡Ï ‰Ê113‰Ó ÈÙk ‰pnÓ ‰˜È ‡l‡ ; ∆…»»∆À»∆»ƒ¿∆ƒ∆»¿ƒ«

¯ÒnM114ÔÈic‰ e‡¯iL ‰ÓÎe ,BÏ115. ∆»«¿»∆ƒ¿««»ƒ

(שם).109) בגמרא את 110)בעיות מקיפים שדות הרבה
השדות  את רק לו ציין והמוכר למכירה, העומד השדה
שדות  ארבעה הנמכר: השדה של הקרנות עם הגובלים
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שהרי  השדה, לכל התכוון אם היא: והשאלה זויות, בארבע
רק  לו מכר שמא או קרנות, רק למכור אדם של דרכו אין

ציור  יש כאן הזה: כציור באלכסון תלמים אות 111)שני
שמצר  שם: הרשב"ם וכפירוש ך, שלנו: לכף דומה יונית,
יותר  וזהו מערבית. צפונית וקרן מזרחית דרומית קרן לו

הזויות". את לו לכמה 112)מ"סיים שדות יש צד שבכל
הספק  וצדדי אחד, של שדה רק צד בכל ציין והוא אנשים,
זאת  בכל שצריך או לסירוגין", מוכר אדם "אין או הם:

שצויינו. לגבולות בהתאם קטעים שלא 113)לגזור אחרי
בגמרא. ההלכה "המצר".114)הוכרעה תימן: בכ"י

חו"מ  בשולחןֿערוך הוא וכן שמצר". "מה להיות וצריך
ד). סעיף ריט ל"שודא 115)(סימן הכוונה לכאורה

שהרי  תמוה, הדבר אבל הקודמת. בהלכה כמו דדייני"
ממון  בדיני ספק ובכל ב"תיקו", אלו בעיות השאירו בגמרא
ואפשר  הראיה, עליו מחבירו המוציא להלכה פוסקים אנו
דדייני" "שודא הנוסחא היתה רבינו לפני שהיתה שבגמרא
אין  כי אומרים ויש (כסףֿמשנה). שלפנינו "תיקו" במקום
שאין  שאחרי כוונתו, אלא דדייני", ל"שודא רבינו כוונת
במסגרת  הפחות השטח את רק הלוקח מקבל הכרעה,
מגיע  כמה עד יראו, שהדיינים מה וכפי המסומנים, הגבולות
הבחנת  צריך בלתיֿברורים הם שהדברים שאחרי זה, שטח
ס"ק  שם (ש"ך הצרים הגבולות של זו במסגרת אף הדיינים,

ב).

.æé¯ÎBn‰116‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa117ÏÚ Û‡ , «≈«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»««
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ BÏ ¯ˆnL Èt118LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ¿««ƒ∆≈

ÌL119ËÚÓ120‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ˙Èa ‰¯È·Ï ÔÈ‡¯BwL »¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ…»»∆»
‰BÏ ·ÈÁ¯‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆn‰L ;„·Ïa ˙Èa121el‡Â , ««ƒƒ¿«∆«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

BÏ ¯ÎÓ122ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·˙Bk ‰È‰ - ‰¯Èa‰ Ïk »«»«ƒ»»»≈¿…ƒ«¿ƒ
ÌeÏk ‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ123‰Ú˜·a ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿»«¿∆∆∆¿¿≈«≈»∆¿ƒ¿»

‰ÏB„‚124‰Ú˜a‰ È¯ˆÓ BÏ ¯ˆÓe ,125Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ - ¿»»«ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ≈
BÏ ·ÈÁ¯‰L126. ∆ƒ¿ƒ

(בבאֿבתרא 116) אבוה בר רבה בשם נחמן רב של מימרא
בתים 117)סא:). הרבה פתוחים ואליו ארמון, גדול, בית

הבתים  באחד עומדים והלוקח המוכר היא: והבעיא קטנים,
ונשאלת  לך, מוכר אני בית ללוקח: אומר והמוכר הקטנים,
לכל  או בו, שעמדו לבית אם כוונתו? היתה למה השאלה:

כולה. ולא 118)הבירה הבירה, גבולות את ללוקח שציין
הקטן. הבית גבולות של 119)את צירוף לכאורה כאן ויש

היתה  שהכוונה הוכחה והיא המצרים, הרחבת גורמים: שני
בית. כולו: לארמון שקורא מיעוט וכן כולה, לבירה

הבירה 120) כל קנה - בית לבירה: הקורא רוב יש אם אבל
הרוב  אחר בממון הולכים שאין ואףֿעלֿפי (מגידֿמשנה).
ואם  המצרים. לו הרחיב שהרי נוספת הוכחה ישנה כאן -
"בית" קוראים אין קטן ולבית "בית", לבירה קוראים הכל
כל  קנה המצרים, הרחבת בלי אפילו - לווי בשם אלא

ז). סעיף ריד סימן (רמ"א מצרי 121)הבירה שרשם מה
שמכר  הבית גבולות את בצמצום לו רשם ולא הגדול, הבית

הכל. לו למכור שכוונתו הוכחה אינה כלומר,122)-
הבירה. כל את למכור התכוון באמת משפט 123)שאם

למנוע  הקניין, בשטר שמוסיפים שגור, רשמי נוסח הוא זה

השטח  לגבולות אשר וסיבוכים, טעות של אפשרות כל
את  שהרחיב לטעון הזדמנות למוכר לתת ושלא הנמכר,
צריך  זה, נוסח לו כותב אם אף ברם, שם). (גמרא הגבולות
בית, - לבירה הקורא לפחות, מיעוט, שיהיה זאת בכל
לשום  נכלל שאינו מה במכר, לכלול מועילה זו לשון "שאין

(מגידֿמשנה). בעולם" והמדובר 124)אדם שם. גמרא
ריח, סימן חו"מ (שו"ע משלה גבול שדה שלכל באופן
קסו. והערה יד, הלכה כד פרק להלן וראה כב). סעיף

(שולחןֿערוך 125) שדה לבקעה שקוראים מעט שם ויש
המכר 126)שם). שכל ואףֿעלֿפי הבקעה, כל קנה ולא

והבית  הבירה שאין למעלה, ובית לבירה בניגוד אחד, סוג
שם). (גמרא אחד סוג

.çéB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰127˙B„O'128- 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»¬ƒ≈»
ÌÈzL ˙B„O ËeÚÓ129'˙B„O Ïk' BÏ ¯Ó‡ .130elÙ‡ - ƒ»¿«ƒ»«»»¬ƒ

Úa¯‡Â LÏL131ıeÁ ,132˙BpbÓ133ÌÈÒc¯Ùe134¯Ó‡ . »¿«¿«ƒ««¿≈ƒ»«
'ÌÈÒÎ' BÏ135ÌÈzaÓ ıeÁ ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ elÙ‡ - ¿»ƒ¬ƒ««¿≈ƒƒ»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ136'ÈÒÎ Ïk' BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .137ÌÈ„·Ú elÙ‡ - «¬»ƒ¿ƒ»«»¿»«¬ƒ¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎÂ ÌÈz·e138ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ ÌÈÚe„È‰ »ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
BL‡¯aL139.¯În‰ ÏÏÎa ∆¿…ƒ¿««∆∆

(שם).127) הגמרא הכמות.128)סיכום הגדרת ללא
מקבל 129) והוא התחתונה, על - הלוקח - השטר בעל שיד

המכירה. לשון במשמעות שיש המינימום את רק
"כל".130) הריבוי: מלת כל 131)שהוסיף כלומר,

וארבע, שלש עד משתים יותר הן ואפילו שישנם: השדות
יותר. את 132)והואֿהדין כולל אינו "שדות" זה שביטוי

כמו 133)אלו. תבואה ולא ירקות, בהם שמגדלים
רימונים.134)בשדות. כגון פירות, בהם שמגדלים

ישן 135) ברי"ף וכן במגידֿמשנה. וכן "נכסי", תימן: בכ"י
מבתי  לבר ובוסתני פרדסי אפילו נכסי, ליה "אמר שם:
ואע"פ  שם). ברי"ף הב"ח והגהות (מגידֿמשנה ועבדי"
רבינו  כתב טו) הלכה ומתנה זכיה מהלכות (פי"א שלהלן
וכו' והבהמה והעבדים והבגדים והקרקעות המטלטלין שכל
יפה  בעין נותן שהנותן במתנה מדובר שם - "נכסי" בכלל
שם). ונמוקיֿיוסף ואי, ד"ה שם ב"ב (תוספות

או 136) "שדות", בביטוי כלולים אינם אבל כקרקע, שדינם
רבינו. לדעת - (מגידֿמשנה 137)נכסים ישן ברי"ף כן

שם). הב"ח הרי"ף 138)והגהת גירסת לפי שם בגמרא
שגם  שם נזכר ולא שם). (ב"ח ועבדי" בתי אפילו נכסי, "כל
בספר  גאון האי רב כתב כן אבל זה. בכלל וכו' מטלטלין
"נכסי" האומר מדין נלמד וזה כד. שער והממכר" "המקח

שם). ומתנה זכיה בהלכות (להלן קנא,139)במתנה שם
אסור  שהרי בכלל, אינו ודאי וספרֿתורה מתנה). (לענין

אורֿשמח). – ב הלכה ספרֿתורה מהלכות (פ"י למכרו

.èéB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰140È‡ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ÈzaÓ ˙Èa : »≈«¬≈«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬ƒ
Ô‰aL ÔËw‰ BÏ Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ141˙Ó .142ÔÓ „Á‡ ≈»≈«»»∆»∆≈∆»ƒ

‰Ê BÏ ‰‡¯Ó - ÌÈza‰ ÔÓ „Á‡ ÏÙpL B‡ ÌÈ¯ÂM‰«¿»ƒ∆»«∆»ƒ«»ƒ«¿∆∆
˙nL143‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ;ÏÙpL B‡144. ∆≈∆»«∆««««¿»«««¿»

מהלכות 140) פט"ז ורמב"ם שם, (מנחות בהקדש כן ואין
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ח). הלכה הקרבנות סתם,141)מעשה בית לו אמר אם
"בית  אמר אפילו אלא שבהם, הקטן את לו נותן ודאי
הבית  הלשון: במשמעות שיש משוורי", "שור או מבתי"
מהלכות  בפט"ו (ראה בשוורי החשוב והשור מבתי, החשוב
הקטן  לו נותן - קח:) ומנחות ח, הלכה הקרבנות מעשה
כמסקנת  התחתונה. על השטר בעל שיד מפני שבהם,
הסוגיא, בסוף נו. בנדרים שאמרו [ומה קט. במנחות הסוגיא
הסתירה, על שהעיר ר"ן (ועי"ש שבבתים המעולה לו שנותן
אלא  זה אין - שם) במנחות הגמרא כסוגיית שהלכה וכתב
ולפיכך  בית, בכלל אינה שעלייה שסובר מאיר, דרבי אליבא
אבל  שבנכסיו". המעולה "מן - העלייה" "מן לפרש הוכרחו
מן  העליה" "מן פשוט הפירוש - בית בכלל שעלייה לרבנן
קצת  גירסת לפי הוא כן גרועה. שהיא לפי ממש, העליה
שם. בנדרים מקובצת' וב'שיטה רי"ד' ב'תוספות ספרים
בנדרים  הסוגיא שגם הסוגיות, בין סתירה שום אין זה, ולפי
וגם  דרבנן, אליבא התחתונה, על השטר בעל יד סוברת
סתם"]. מ"בית חשיבות יותר משמע מבתי" ש"בית סוברת

קח:142) במנחות שהוא 143)ברייתא, שהמוכר,
לפחות  שהתכוון לומר יכול והוא העליונה, על ידו המחזיק,
שמת. לזה שהתכוון לטעון, יכול הוא וכן בבתים,

והמוציא 144) העליונה. על ידו - שהמחזיק הוא, ידוע כלל
הת  על ידו המוציא.- הוא הלוקח, היינו השטר ובעל חתונה.

.ë¯ÓB‡‰145‰„O :B¯·ÁÏ146‡iÁ È·„147¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»∆¿≈ƒ»¬ƒ≈
‰B˜ BÈ‡ - ‰Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜p‰ ˙B„O ÈzL eÈ‰Â ,CÏ»¿»¿≈»«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆

Ô‰aL ˙eÁt‰ ‡l‡148Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .149. ∆»«»∆»∆¿≈…«≈»∆

סא:145) יחיד.146)בבאֿבתרא לו 147)בלשון נתן
מחייא. אותה שקנה הזאת השדה ֿ 148)סימן: בבבא

אחד  (=שדה לא" תרתי ליה, אמר "חדא אמרו: שם בתרא
וכן  שבהם, הקטן שנותן נראה קעג. ושם שנים) ולא לו אמר
יד  והטעם: ג). ס"ק ריח סימן (ש"ך סא: שם רשב"ם פירש
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו התחתונה. על השטר בעל

(מגידֿמשנה). את 149)יט ללוקח נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.àë¯ÓB‡‰150Ô·e‡¯ ‰„O :B¯·ÁÏ151,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe¯˜152‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
- CÏ ‰Èz¯ÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ô·e‡¯ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBn‰ ÏÚ153‰ÎBÊ - ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰154Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ‡¯B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ ¯Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי ברור כי מספיק, וזה ממנו. שנקנית ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ"ע, ועיין כיון, ד"ה שם (רשב"ם ראובן שדה

צ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס"ק בגמרא כן

.áë¯ÓB‡‰155- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓL156LeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌB¯ca dÈˆÁ :BÏ ¯Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlk157Ïa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB¯„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ158¯„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ159, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

¯„b‰ È¯BÁ‡Óe160ÔË˜ ıÈ¯Á ¯„bÏ CeÓÒ161·Á¯ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏL162BÏ ‰ˆeÁÂ ,163ÏB„b „Á‡ ıÈ¯Á ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË ·Á¯ ÔÈˆÈ¯Á‰ ÈL ÔÈ·e ,ÌÈÁÙË ‰ML ·Á¯. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk164‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k165.d· ‡ˆBiÎÂ d· »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי של פירושו ולפי קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי ששויו שטח השדה, של הכחוש בחלק
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח מעדיף ואדם תמיד, העליונה על
"חצי  שבביטוי אומרים שאנו לפי זיבורית. של גדול שטח
ליתן  לו היה כן שאם בשטח, השדה לחצי כיוון לא שדה"
לחצי  אלא השמן, מן וחצי הכחוש מן השדה חצי ללוקח
כחוש). נוטל לוקח ד"ה רשב"ם (ועיין בשוויה השדה

אמאי 157) ד"ה (שם והרשב"ם חננאל רבינו לדעת אבל
שוה, הוא כמה בדרום החצי את רק שמין ביניהן), משמנין
שהוא. צד בכל כחוש שטח זה כנגד לו ונותן

חציה 158) ונוטל וכו', שדהו חצי "ונוטל (שם): [במשנה
שכל  ומכיון וכו'". הגדר מקום עליו מקבל והוא בדרום,
בלוקח. כן גם מקבל" ש"והוא ודאי בלוקח, עוסקת המשנה
הוא  (וכן עליו" "ומקבל מינכן כתבֿיד נוסחת לפי אבל
הרשב"ם  ואמנם בלוקח. שהמדובר הכרח אין ברשב"ם),

המוכר]. וגם 159)פירשה הגדר, את להקים חייב כלומר,
בשטחוֿהוא. להקימו היינו מקומו, את משנה 160)לתת

(שם). בברייתא ופרטיה קטנה.161)(שם) חפירה
השדה.162) כל אורך פני הוא 163)על הקטן שהחריץ

לו. מחוצה הגדול והחריץ לגדר, קרוב כלומר,164)יותר
כפול. בחריץ זה ערך 165)צורך ('ערוך' קטנה חיה היא

נמיה).

.âë‰˙È‰166‰„O ÈˆÁ BÏ167ÈˆÁ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , »¿»¬ƒ»∆¿»««¬≈¬ƒ
Blk ÈˆÁ‰ ‰˜ - CÏ Èz¯ÎÓ ‰„Oa ÈÏ LiL168¯Ó‡ . ∆≈ƒ«»∆»«¿ƒ»»»«≈ƒÀ»«

ÚÈ·¯ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈÏ LiL ‰„O‰ ÈˆÁ :BÏ169. ¬ƒ«»∆∆≈ƒ…»»∆»¿ƒ«
BÏ ¯Ó‡170¯ˆÓ :171˙˜ÏÁ] ‰pnnL ‰„O172B‡ , »«∆∆»∆∆ƒ∆»∆¡∆∆

˙ÈˆÁ [‰pnnL B‡ ,˙˜ÒÙ ‰pnnL173BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆∆ƒ∆»∆¡≈ƒ»«
'‰È¯ˆÓ el‡Â'174dÈˆÁ ‰˜ -175BÏ ¯ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ¿≈¿»∆»»»∆¿»¿ƒ…»«

‰È¯ˆÓ176ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -177. ¿»∆»…»»∆»≈ƒ¿»«ƒ

סב:166) בבבאֿבתרא רבה, של שהיה 167)מימרא
זו. קרקע של החצי לו והיתה בקרקע, שותף המוכר

"חצי 168) אמר: כן שהרי בשדה, לו שיש מה כל כלומר,
בשדה". לי לו 169)שיש שיש החלק מן החצי היינו,

"חצי  אמר: כן שהרי כולו, השדה מן רביע והוא בשדה,
לי". שיש סג.170)השדה שם הגמרא, מסקנת

לו 171) וסימן כמותו, את לפרש בלי משדה, חלק לו מכר
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ובצד  השדה, סוף מזרח בצד בלבד: צדדים בשני גבולות
נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב

(כסףֿמשנה). שמכר חלק.172)החלק מלשון
חצי.173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,

(כסףֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.
חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח

חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח גבול אלא
קע. הערה כנ"ל כדי 177)בלבד, בה שאין שדה "שכל

קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ"א שדה" קרויה אינה ים
ד). הלכה

ה'תשע"ה  אלול כ"ו חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.àÔÈ‡2,¯ÎÓa ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈¿∆∆
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa3‰Ó ?„ˆÈk . ≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈««

‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM4 ∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»∆
ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‰˜ ‡Ï - »»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…»»

ÌeÏk6.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿≈…«≈»∆

לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים
הלכה  "אין בידינו: הלכתי וכלל בעולם, שלא דבר לחבירו

משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת
לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.áÏ˜c ˙B¯t ¯ÎBn‰7Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - B¯·ÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«
ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙B¯t‰ e‡aL ¯Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ ÔÈ‡ -11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל

הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם
המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא

א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו
א. הלכה שלישי ופרק

.â˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק
פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

זבין  המתחיל להלן].דיבור וראה אם 15)ליה). [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין
זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.ãÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÔziL ˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ

‰‡¯iL ‡e‰Â .Ú¯tL17˜eMa BÏ ¯Ó‡iL B‡ ,Ô¯ba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««
‡ÏÂ Ô¯ba ‰‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…

BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - 'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰' BÏ ¯Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈

¯Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈
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ובצד  השדה, סוף מזרח בצד בלבד: צדדים בשני גבולות
נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב

(כסףֿמשנה). שמכר חלק.172)החלק מלשון
חצי.173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,

(כסףֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.
חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח

חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח גבול אלא
קע. הערה כנ"ל כדי 177)בלבד, בה שאין שדה "שכל

קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ"א שדה" קרויה אינה ים
ד). הלכה

ה'תשע"ה  אלול כ"ו חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.àÔÈ‡2,¯ÎÓa ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈¿∆∆
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa3‰Ó ?„ˆÈk . ≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈««

‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM4 ∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»∆
ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‰˜ ‡Ï - »»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…»»

ÌeÏk6.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿¿≈…«≈»∆

לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים
הלכה  "אין בידינו: הלכתי וכלל בעולם, שלא דבר לחבירו

משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת
לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו
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שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל

הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם
המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא

א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו
א. הלכה שלישי ופרק

.â˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק
פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

זבין  המתחיל להלן].דיבור וראה אם 15)ליה). [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין
זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].
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חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי  מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף, שער על כסף
סמיכות  כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא

המוכר. מצד דעת
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טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק סוף בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר מפני שקנה, רב של
רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי  לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי
שאמר  מה מכוח אלא זו, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
מקנה  שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי  יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר שם הנוסחא
"אמר  יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם

אביי"].
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אמרו:24) שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי דווקא, רי"ף 25)לאו
ירושלמי. בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי יותר אף למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי נזכרו שם, בירושלמי

אף  ג) קטן סעיף ריא סימן הסמ"ע, (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו, לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה
מהלכות  ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת
סעיף  (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי בו שיהיה פי על אף אחד,

.æÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ·‡ ÈiÁa ÂÈ·‡ ÈÒÎa ¯ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa - ·‡‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ·‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎÓ ÂÈ·‡ È¯‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
L¯BÈ ‰ÊÂ ,·‡‰ ˙eL¯a ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ·‡ È·‡33.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט.31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם
הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן
ועל  גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף, יש אז שהרי
המכירה  חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף שהרי המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת הגדירו 33)באופן כך
את  בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי
לצרכי  בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף חייב

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת
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ÔÂÈk - B˙eL¯a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ¯Èc‰ eÈ‰ Ì‡ :ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ»«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

ÔÈ¯Èca ‰ÎÊ ‰„Oa ‰ÎfL36ÔÈ‡ - ¯È„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆»»«»∆»»«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈
‡È·iL „Ú ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó BÏ ÔzÏ Ô˙Bp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ∆«≈ƒ≈≈»ƒ»ƒ«∆»ƒ

‰ÎBf‰37‡e‰Â .‰zn‰ ˙Úa ÔÈ¯È„ ‰ÊÏ ‰È‰L ‰È‡¯ «∆¿»»∆»»»∆ƒ»ƒ¿≈««»»¿
‡LÏ ÔÈc‰ÏÚ Ì˙B‡ Ì„‡ ‰˜nL ÔÈÏËÏhÓ ¯ «ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ∆«¿∆»»»«

‡Ï - Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ÌÈ‡ Ì‡ :Ú˜¯«̃¿«ƒ≈»ƒ¿«≈«≈…
B˙eL¯a BÈ‡L ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰˜38. »»∆≈»»«¿∆»»∆≈ƒ¿

"צבורים"34) צריך אם אלא (כוֿכז) בקידושין שאלו שלא
- ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין
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עיין  וברשותו, בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל
משנה. גבי 35)מגיד על אותם "קנה לו: אמר כלומר,

שם). למעלה (ראה זו" אגב.36)קרקע לפי 37)בקניין
(מגיד  הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: הכלל

מקדיש 38)משנה). אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא
דבר  מקנה שאינו הדין שהוא ופשוט ברשותו. שאינו דבר

להלן. וראה ברשותו. שאינו

.èÔB„wt BÏ ‰È‰L ÈÓ39e‰˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa40 ƒ∆»»ƒ»¿««≈¬≈∆«¿≈
ÂÈÏÚa ˙eL¯a ÔB„wt‰L ÈÙÏ ;‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa≈¿∆∆≈¿«»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ¿¿»»

‡e‰41Ba ¯Ùk Ì‡Â .Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰Â ,42 «¬≈¿∆¿«∆«»¿ƒ»«
ÈÓk ‰fL ;B˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏˆ‡ „˜Ù‰L ‰Ê∆∆À¿«∆¿≈»¿«¿∆∆¿ƒ

B˙eL¯a BÈ‡L ,„·‡L43ÏÈ‡B‰ ,‰ÂÏn‰ Ï·‡ . ∆»«∆≈ƒ¿¬»«ƒ¿»ƒ
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚa dÈ‡ ,‰z ‰‡ˆB‰Ïe¿»»ƒ¿»≈»»»¿≈»»»
BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰Â .ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ d˙B˜‰Ï¿«¿»∆»¿«¬«¿»¿»¿»»∆≈
‰˜Ó - ¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌÚË««¿∆≈«¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿∆
¯·c Ô‡k LÈ È¯‰L ;‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ¯ËM‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¬≈≈»»»

ÚL ˙B˜Ï ¯ÒÓp‰.BaL „ea «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆

שמואל 39) לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הוו  עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר
קמא  בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה
שהמדובר  שמשמע זוזי" אלפי תריסר מסיק "הווה קד:

להלן). ראה ראה 40)בהלוואה, קרקע, אגב בקניין
ז. הלכה ו פרק ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף

להלן.42) ראה כגזלן , הוא הרי אמרו 43)שמעתה כן
הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא
שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.éCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
¯aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï - ¯aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜ - Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»

בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע, שכיב לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.
בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה
ו  (פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
בא  שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.àéÈ¯‰ - ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰· ‰¯aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰·B¯˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.áé.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï - ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
- ‰Ê ¯aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰·k ‰˜ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰·e z‡ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜ - ‰Ê ¯aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי, יקנה והאדם חצי

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית

.âé¯·„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ¯ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡ - LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף,

.ãéB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ¯ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ L·c‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê· ‡ˆBik50˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ B¯·ÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙¯È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï - ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba ¯e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע, קמז:50)אבן בתרא בבא
"מה  שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף
מרע  לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי  על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו
ברשב"ם  וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות הדיור 52)שהמדובר כלומר,
ממש. בו אין שהדיור זה. מוכר 53)בבית אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם הפירות

.åèLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
‰Ó Ïk :Ì„‡ ¯Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«

Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„·Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ ¯eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

B¯·c57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי 54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק גם נו
לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק רבינו 57)כתב דברי על חולק הראב"ד
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- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב:
עצמו  חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.æèÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â59·ÈÎL ‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆¿ƒ
Ïk B‡ ,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :¯Ó‡Â Ú¯Ó¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ»

ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ - ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ¯ÎO60. ¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף ועיין

.æéÌÈB‡b LÈ61,ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ¯·c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ¯·„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈ¯·c Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,¯„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ

והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי "הרי מפורש: שם אבל לאֿלג.

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו

דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר
והדומה  ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה

לזה.

.à‰˜Ó2ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ Ì„‡3¯ÎÓa ÔÈa .4ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa5¯·„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL6ÈeˆÓ Ûeb‰ È¯‰L ,7˙B¯tÏ ‰˜Óe8. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰9,B¯·ÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈

Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lL10Ûeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,11. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף ויש להקנות, יכול דברי 3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע שכיב נחמן, רב "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני  זה דקל תנו בו, וידור לפלוני זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.

דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה
הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס, עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי והא שור קאי הא הלוקח)

עבד. ד"ה מב: ב'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע, שכיב הוא הנזכרת
מרע", בשכיב אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע שכיב זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב, לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב. לעולם.7)הל' ובא מצוי דבר הוא לא 8)הגוף והוא
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי אם בעולם, המצוי הגוף

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי אם השכירות, והוא: יותר, שכיח
להלן  [וראה ח) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף

נה]. והערה ט השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי הגוף, הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן בירורו על וסמך

.á‰È˙B¯ÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk12, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ¯ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏ13B‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁ¯14Ì‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,15B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „·Ú16ÂÈ˙BzÓ B‡ B¯kÓÓ Ïka - ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜17. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק המקור לי ידוע לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח.
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא

השו"ע: לשון וכך טו), ס"ק רט, (סמ"ע לעולם הפירות
יכול  מהן אחד ואין מיד, קנה וכו', לפירותיו אילן מכר "ואם

ד). סעיף (שם, בו" לחזור

.â¯ÎÓ18˜Ï Bc·ÚÒ19ÁbÈ Ì‡L ,20˙eÓÈÂ21‰È‰È »««¿ƒ¿»∆ƒÀ«¿»ƒ¿∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Á˜BÏ ÏL Ò˜22CÎÈÙÏ .23;‰˜ ‡Ï ¿»∆≈«¬≈∆»≈¿ƒ»…»»

OÙz Ì‡Â24.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Òw‰ ¿ƒ»««¿»≈ƒƒƒ»

נפתרה.18) שלא בעיא היא ֿ מג), (מב רק 19)בגיטין
אחרים. לענינים לא אבל קנס, של 20)לענין שור שאם

העבד. את יגח שלישי הנגיחה,21)אדם מן ימות העבד
שקלים, שלשים העבד: לבעל קנס השור בעל משלם שאז

לב). כא, (שמות בפסוק שהבעיא 22)כמפורש אחרי
דומה  זה שמא הם: הספק וצדדי פתרון, ללא תלויה נשארה
דומה  אינו שמא או אֿב), הלכה (למעלה לפירותיו" ל"אילן
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האילן, מגוף יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי לשם,
שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף יוצא אינו הקנס ואילו
שמא  יקרה, אם ואף הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי
(גמרא  בקנס" "מודה כדין מקנס וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי, ספק

תוקף 24)הראיה". יש משפטי ספק שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.ã¯ÎÓ25¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯Ùe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡26¯iL ‡Ï - »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙B¯t‰ ÌB˜Ó27ÌeÏk ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,28Ï·‡ .29¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó ¯iL È¯‰ - BÓˆÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙B¯t‰30L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .31ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

¯iLÓ ‰ÙÈ32. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח. בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב הרשב"א הפירות? שייכים למי רבינו,
 ֿ (חושן בשולחןֿערוך פסק וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט) סעיף רט סימן משפט

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים

לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא
הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,

דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר
השאיר. שבוודאי

.äÚ˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.åÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

לזמן 39)יב). כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
בלבד. בירושלמי 40)מוגבל שאמרו ממה דבריו מקור

שהיובל  בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין: פ"ד סוף
קנה  אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה כן - נוהג
אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש: קרקע
יש  אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה לא
לרבי  ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה לו
בורות  בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על אילא,
- לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות. שיחין
לזמן  קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי בעיינו".
שיחין  בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו שיש קצוב
ובמשנהֿלמלך  כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד (וראה ומערות
כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה מהלכות פי"א
לחו"מ  הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין ברש"י וראה

יג). ס"ק ריב סימן

.æÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
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האילן, מגוף יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי לשם,
שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף יוצא אינו הקנס ואילו
שמא  יקרה, אם ואף הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי
(גמרא  בקנס" "מודה כדין מקנס וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי, ספק

תוקף 24)הראיה". יש משפטי ספק שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.ã¯ÎÓ25¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯Ùe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡26¯iL ‡Ï - »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙B¯t‰ ÌB˜Ó27ÌeÏk ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,28Ï·‡ .29¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó ¯iL È¯‰ - BÓˆÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙B¯t‰30L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .31ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

¯iLÓ ‰ÙÈ32. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח. בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב הרשב"א הפירות? שייכים למי רבינו,
 ֿ (חושן בשולחןֿערוך פסק וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט) סעיף רט סימן משפט

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים

לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא
הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,

דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר
השאיר. שבוודאי

.äÚ˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.åÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

לזמן 39)יב). כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
בלבד. בירושלמי 40)מוגבל שאמרו ממה דבריו מקור

שהיובל  בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין: פ"ד סוף
קנה  אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה כן - נוהג
אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש: קרקע
יש  אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה לא
לרבי  ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה לו
בורות  בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על אילא,
- לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות. שיחין
לזמן  קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי בעיינו".
שיחין  בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו שיש קצוב
ובמשנהֿלמלך  כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד (וראה ומערות
כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה מהלכות פי"א
לחו"מ  הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין ברש"י וראה

יג). ס"ק ריב סימן

.æÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
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כז. בבאֿבתרא וב'תוספות' ח). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע לשטוח שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי נראה וכן עיי"ש.

הלוקח. מדעת אלא בה להכנס שיכול 44)יכול וכנראה
 ֿ בבבא ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק
ולא  יבנה ולא הקרקע צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב כמו יהרוס,

.çÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ - ‰È˙B¯ÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?B¯·ÁÓ ‰„O ¯ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚ¯ÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ45‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk46B‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
d¯È·B‰Ï47ÔÎ BÈ‡ ¯ÎBO‰Â ;48ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙e¯ÈÎO49¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡Â .50Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי בעל נעשה שהלוקח

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי ריקה, להשאירה

- מדי יותר הקרקע תנוצל שלא כדי כן ועושים - וזרועה,
אולי  והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף
מדי. יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ: מכתובות נראה הדברים ומקור
שם: ופירש"י תכסיף", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי  וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח יחוש "שלא
יח). ס"ק שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס"ק שם (סמ"ע, לשנות רשאי השוכר
להזהר  חייב הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ ו,49)בשמירת ג, הלכות פ"ח
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח,

שאין 50) לפי ד). הלכה שכירות מהלכות ופ"א כט. (גיטין
ואףֿעלֿפי  אישית. הנאה זכות רק החפץ, על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב ה הלכה שכירות מהלכות שבפ"ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי יתכן - כסףֿמשנה) (ראה בקרקע
לגיזתה  "רחל ב: הלכה למעלה הוזכרו הם שאף למטלטלין.
שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב

בספינה, או בקרקע "אבל שם: כתב ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ· È¯‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני שיהא רצוני (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.èC·BL ˙B¯t ¯ÎBn‰51.‰˜ - B¯·ÁÏ ˙¯ek ˙B¯Ùe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙¯ekÏ ‡B·iL L·„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ¯ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL·„Ï ˙¯ek B‡ ÂÈ˙B¯ÙÏ C·BL ¯ÎBÓ ‡e‰52È¯‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
¯ÎBOk ‡e‰53‡B¯·ÁÏ ÌÈn‰ ˙n54ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó55,ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê C·BL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
¯ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ ¯ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙Èa56e¯Ó‡L BÓk ,B¯·ÁÓ57ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח ושם: פ. בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב"ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב: זה, על חולק
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע"פ ולפיכך והדבורים, היונים לגבי טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס"ק ריג סימן (סמ"ע לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי 53)יוסף'). הביא: א סעיף ריג סימן חו"מ בשו"ע
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ"ל "השוכר", נוסחתנו לפי

(55 ֿ אףֿעל הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי
(סמ"ע  החוץ מן באים שפירותיהם אע"פ וכוורת, בשובך

א). ס"ק כתב 56)שם, ח, הלכה שלמעלה [אףֿעלֿפי
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר
רשאי  השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי הפרש כאן אין להשכיר",
הרי  המים ואמת והכוורת והשובך ח) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח.למעלה הערה ם

.éÌÈˆÈa‰58‡Ï - C·BMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁB¯Ù‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
C·BL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜59eÁ¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk60¯·„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d· eÚ‚ 'ÌÈa‰61ÌÈÁB¯Ù‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ - B¯·ÁÏ el‡ ÌÈˆÈ·e62eÁ¯ÙiL C·BM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»

B¯·ÁÏ63ÔÈ˜a64Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,65¯‡La B‡ , «¬≈¿ƒ¿»««≈«¿«ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c66. ¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

קמב.58) קמא: להקנות 59)חולין יכול אינו וממילא
שאינן 60)לאחרים. מפריחים, אפרוחים היו "שאם

שחיטה  מהלכות (פי"ג לשלח" חייב אינו - לאמן, צריכין
מגידֿמשנה  ועיין ב, ס"ק ריג סימן סמ"ע - ט) הלכה

לקיחת 61)וכסףֿמשנה. על איסור חכמים גזרו כלומר,
משום  עליהם, רובצת שהאם זמן כל והאפרוחים הביצים
מן  הקן, שילוח שדין רבינו דעת כי האם. את יקח שמא
שנאמר  כמו הבנים. מעל האם בלקיחת אלא אינו התורה,
האם  מן הבנים לקיחת אבל הבנים", על האם תקח "לא
ב'שיטה  הראב"ד דעת אבל התורה, מן אסורה אינה
משום  התורה, מן אסור זה שאף קב. לבבאֿמציעא מקובצת'
תקח  "והבנים ואחרֿכך האם", את תשלח "שלח שנאמר

שם. בגמרא נראה וכן בידו 62)לך". כלומר בטפחו, מכה
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קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,
הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח דין כי עוד, לשלחה
"כי  קב.) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט - יקרא כי צפור, קן יקרא
שם) (רש"י ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס"ק שם (סמ"ע, האם בלקיחת איסור עליו אין שוב -

"אגב".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט, הלכה למעלה שכתב כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ"ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ"ו

אורֿשמח]. – כט) הערה שם (ועיין

.àéÁ˜Bl‰67ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B¯·ÁÓ C·BL ˙B¯t «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk68˙B‰n‡‰L ÈtÓ ,69 »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁ¯Ba70ÁÈpÓ ‡l‡ ;C·BM‰ Ïk ·È¯Á‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó71.C·BM‰ ·MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ.67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.áéBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ72˙B‰n‡73˙B·e74˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈ¯a ÁÈpÓ - ˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ75e„ÈÏBiL ‰BL‡¯ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ

‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,

לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.âéÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ84‰Ê ¯Á‡ ‰Ê85CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;86ÏÈÁ ÏËB - ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של כל 85)חבורה מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הדבורים 86)תשעהֿעשרה טיב

הראשונים  שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך הנולדים
לסירוגין. רק ואילך ומכאן שהכוורת 87)המשובחים,

שיהיה  והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת מיושבת, תהיה
את  ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן, צוותא לאמהות
על  הכוורת את להשאיר הוא חייב ולפיכך הכוורת,
דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת, יסוד שהן האמהות,

תברחנה. שלא לאמותיהם, צוותא שיהיו

.ãéÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון
ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח

הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.åèÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB¯‚ ÈzL ı¯‡Ï CeÓÒ95˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜L96ÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó - ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜L97ÌÈÁÙË ÈL -98ÁÙË - ˙BÏÈ‡ ¯‡L·e . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ - ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â99.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
L¯LÓe ¯ÙBÁ - ÌÈÊ¯‡Â ÌÈÏ˜„a100BÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא  מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן
(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:

יד). סעיף רט, ֿ 95)סימן (כסף אגרופים שני כלומר,
"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו
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קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,
הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח דין כי עוד, לשלחה
"כי  קב.) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט - יקרא כי צפור, קן יקרא
שם) (רש"י ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס"ק שם (סמ"ע, האם בלקיחת איסור עליו אין שוב -

"אגב".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט, הלכה למעלה שכתב כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ"ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ"ו

אורֿשמח]. – כט) הערה שם (ועיין

.àéÁ˜Bl‰67ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B¯·ÁÓ C·BL ˙B¯t «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk68˙B‰n‡‰L ÈtÓ ,69 »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁ¯Ba70ÁÈpÓ ‡l‡ ;C·BM‰ Ïk ·È¯Á‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó71.C·BM‰ ·MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ.67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.áéBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ72˙B‰n‡73˙B·e74˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈ¯a ÁÈpÓ - ˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ75e„ÈÏBiL ‰BL‡¯ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ

‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,

לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.âéÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ84‰Ê ¯Á‡ ‰Ê85CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;86ÏÈÁ ÏËB - ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של כל 85)חבורה מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הדבורים 86)תשעהֿעשרה טיב

הראשונים  שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך הנולדים
לסירוגין. רק ואילך ומכאן שהכוורת 87)המשובחים,

שיהיה  והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת מיושבת, תהיה
את  ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן, צוותא לאמהות
על  הכוורת את להשאיר הוא חייב ולפיכך הכוורת,
דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת, יסוד שהן האמהות,

תברחנה. שלא לאמותיהם, צוותא שיהיו

.ãéÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון
ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח

הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.åèÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB¯‚ ÈzL ı¯‡Ï CeÓÒ95˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜L96ÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó - ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜L97ÌÈÁÙË ÈL -98ÁÙË - ˙BÏÈ‡ ¯‡L·e . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ - ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â99.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
L¯LÓe ¯ÙBÁ - ÌÈÊ¯‡Â ÌÈÏ˜„a100BÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא  מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן
(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:

יד). סעיף רט, ֿ 95)סימן (כסף אגרופים שני כלומר,
"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו
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השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ שקצצו אחרי
יותר, יצמח לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף מראשו,
מחדש. יצמח לא כך בין שהרי בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף, שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי בהם להשאיר

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני המוכר וחוזר ללוקח שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.à¯ÎBn‰2‰LÏL3e‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡4eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL5˙BpË˜6ÔÏÈ‡ Èc· ‰LÏL B‡7È¯‰ - »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈ8Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ Á˜BlÏ9elÙ‡Â .10eL·È11 ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰12BÏ LÈ -13,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â14˙BÏÈ‡‰ Ïk15Ì‰ÈÈaL16. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים כשהם
חשוב. גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ"ג רבינו כתב שמיטה, [לענין
כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי ו): הלכה שמיטה

נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי
נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב.) (שם למעלה כמפורש קרקע, לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי ואית לי, זבינת תלתא לי ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס"ק רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ' צוקמ. הוצאת (פ"ד, בבאֿבתרא
לבית  עשרה ממטע מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע קנה
ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב. ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה
לבית  שלשה ממטע הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב"ם סאה,
שביניהם". האילנות ואת הקרקע את הקדיש הרי - הקדיש)
מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי

הל  וחרמין ערכין מהלכות פ"ד רמב"ם לפי ועיין יז, כה
בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא

ופירש  מהו" אילן, בדי שלשה לו מכר ירמיה, רב "בעי
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב"ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק וצד
- בקרקע מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י ולדעת אילנות, שלשה הם רשב"ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש
נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני רשב"ם.

בדי "שלשה רבינו: בדברי בכ"י ‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "
כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי בגמרא ירמיה רב בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי והכריע שם), ברשב"ם וראה "
הנוסחא  שע"פ לפי אילן", בדי "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס"ק רטז, סימן (סמ"ע אילן שדה נקרא
קנה  - הקרקע את שיקנה במפורש התנה שלא אףֿעלֿפי
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי הקרקע כל כי אותה,

שלהם. המחיה לשטח מסביב 9)נחשב השטח כל
ב. הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח.10) של היא שהקרקע מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב"ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף: האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט, הוא שהדבר יוסף' ה'בית וכתב רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי  רצופים נעשים הם - אמות ארבע של מצומצם
אמות  מארבע פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב. ב"ב 'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע, לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה

.á‰nÎÂ17Ì‰ÈzÁz ?Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯w‰ ‡È‰18 ¿«»ƒ««¿«»»»∆«¿≈∆
Ì‰ÈÈ·e19Ì‰Ï ‰ˆeÁÂ20BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓk21‰ÊÂ .22 ≈≈∆¿»»∆ƒ¿…»∆¿«¿∆

BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰L ÌB˜n‰23„Á‡ ÔÈ‡24 «»∆¿…»∆¿«≈∆»
B¯·Á ˙ÚcÓ ‡l‡ BÚ¯ÊÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ25. ƒ¿≈∆»¿»¿∆»ƒ««¬≈

זה.17) בלשון (פב.) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי

אלעזר. רבי כהתקפת ושלא יוחנן, רבי השטח 19)בשם
(רשב"ם). זה אילן לגופי זה אילן גופי בין המגולה

ולחוץ 20) נופותיהן שכלים ממקום האילנות, סביב
והסל 21)(רשב"ם). הפירות מלקט לעמידת הדרוש שטח

פ"א  בשביעית שירליאו ר"ש - אמות שתי [ושיעורו בידו.
מלקט  - "בוצר" התאנים. מלקט הוא "אורה" מ"ב].
- ו"מוסק" בתמרים - "גודר" בתבואה, - "קוצר" הענבים.
וסלו). אורה כמלוא ד"ה שם (רשב"ם, בזיתים

יוסף.22) כרב ולא והנמקתו, אביי וכמסקנת שם, ברייתא
של 23) כולו - האילנות ובין האילנות שתחת השטח אבל

ומגידֿמשנה). (רשב"ם זורעם והוא בעל 24)הלוקח
עלֿידי השדה  ורטוב רך נעשה שהעפר לפי זורע, אינו

פירות  שם יפלו ואם הגשמים, ומי הזריעה החרישה,
לשם  ללוקח משועבד השטח והרי ויפסדו, יטנפו - האילנות
שלו, המקום אין שהרי זורע, אינו והלוקח הפירות. לקיטת
לשם  בו להשתמש זכות רק קיבל והוא עליו, בעלות לו ואין

הפירות. ורשותו.25)לקיטת בהסכמתו

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26eÈ‰Lk27˙BÏÈ‡‰ ‰LÏL «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



dxiknקיד zekld - oipw xtq - lel` e"k iying mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ„ÓBÚ28ÈËetËt ‰LÏL BÓk29‰¯Èk30LÔÈ˙ÙBM31 ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ
Ô‰ È¯‰L ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ32‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈL33 ¬≈∆∆«¿≈»∆¬≈≈¿«ƒ∆¿∆∆∆

Ô‰Ó ˜Á¯Óe Ô‰ÈÈa ÔeÎÓ ÈLÈÏM‰Â34‡e‰Â .35eÈ‰iL ¿«¿ƒƒ¿À»≈≈∆¿À»≈∆¿∆ƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ Ïk ÔÈa36LL „ÚÂ ≈»ƒ»¿ƒ»≈«¿««¿«≈

‰¯OÚ37. ∆¿≈

קרקע.26) כרבי 27)שקנה הרי"ף גירסת ולפי - כשמואל
הרי"ף. הכריע וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי.29)ביחס בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס"ק רטז סי' (סמ"ע, זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב"ם (ועיין האילנות אגב ללוקח

שם). וסמ"ע אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח שזו
ד"ה  פב: (רשב"ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ"ע, ליניקתם הדרוש השטח שזהו או אמות), מארבע
הרי  אמות, ארבע ביניהם אין ואם כד), ס"ק רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב"ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ"ע שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.ãÔÎÈ‰Óe38¯wÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰39·Á¯‰40ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡41˙‡f‰ ‰¯evk ÔÈ„ÓBÚ42, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ·¯˜Ó eÈ‰L B‡43ÔÈ˜Á¯Ó B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ

¯˙BÈ44‰¯OÚ LMÓ45¯Á‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰Ê46B‡ ,47ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ¯ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

¯ˆn‰48ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
B¯·Á49¯Ba ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,50ÌÈn‰ ˙n‡ B‡51B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯52‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÈa53Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡54. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«
‰˜ ‡Ï CÎÈÙÏ55Ì‡Â ;Ì‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰56L·È ¿ƒ»…»»»ƒ»∆≈≈∆¿ƒ»«
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פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,
האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא

הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את
יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן

ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן
ספק  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא דממונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי
עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר
בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו
את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם

יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.
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קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
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ÔÈ„ÓBÚ28ÈËetËt ‰LÏL BÓk29‰¯Èk30LÔÈ˙ÙBM31 ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ
Ô‰ È¯‰L ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ32‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈL33 ¬≈∆∆«¿≈»∆¬≈≈¿«ƒ∆¿∆∆∆

Ô‰Ó ˜Á¯Óe Ô‰ÈÈa ÔeÎÓ ÈLÈÏM‰Â34‡e‰Â .35eÈ‰iL ¿«¿ƒƒ¿À»≈≈∆¿À»≈∆¿∆ƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ Ïk ÔÈa36LL „ÚÂ ≈»ƒ»¿ƒ»≈«¿««¿«≈

‰¯OÚ37. ∆¿≈

קרקע.26) כרבי 27)שקנה הרי"ף גירסת ולפי - כשמואל
הרי"ף. הכריע וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי.29)ביחס בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס"ק רטז סי' (סמ"ע, זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב"ם (ועיין האילנות אגב ללוקח

שם). וסמ"ע אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח שזו
ד"ה  פב: (רשב"ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ"ע, ליניקתם הדרוש השטח שזהו או אמות), מארבע
הרי  אמות, ארבע ביניהם אין ואם כד), ס"ק רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב"ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ"ע שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.ãÔÎÈ‰Óe38¯wÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰39·Á¯‰40ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡41˙‡f‰ ‰¯evk ÔÈ„ÓBÚ42, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ·¯˜Ó eÈ‰L B‡43ÔÈ˜Á¯Ó B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ

¯˙BÈ44‰¯OÚ LMÓ45¯Á‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰Ê46B‡ ,47ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ¯ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

¯ˆn‰48ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
B¯·Á49¯Ba ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,50ÌÈn‰ ˙n‡ B‡51B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯52‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÈa53Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡54. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«
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פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,
האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא

הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את
יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן

ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן
ספק  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא דממונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי
עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר
בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו
את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם

יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.
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קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
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לבעל  שאין ודאי כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח ששיעור הלוקח יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב שבגזע מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי ישפה, "הגדילו שכתב: המשנה
קרקע". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח למה

כו]. ס"ק רטז סימן ובסמ"ע בכסףֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע. אף 67)תחת ולפיכך
שני  בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע מן שיוצאים הענפים
מן  שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע, לו שאין אילנות,
(להלן  האדמה מן למעלה שיוצא מה רק אלא השורש,

ז). הלכה

.å‰Bw‰68BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜¯˜69CÎÈÙÏ .70˙Ó Ì‡ ,71ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰72ÔÈ‡ - «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏ73ÌÈ‚È¯O e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡Â74ı˜È -75ı¯‡· eÁÓˆÈ ‡nL ;76¯Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :¯ÎBnÏ77.Ú˜¯˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ z¯ÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע זכות
סימן  (הרמ"א הפירות את וללקוט שם לעמוד וסלו) האורה

ט). סעיף פג.).70)רטז, (שם הברייתא כלשון
"יבש 71) בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה, לשון

אילן  זה אין אחרת כי מחליף, גזעו שאין והיינו האילן".
נה). הערה למעלה (ראה הגזע מן עולה נחשב אלא חדש,

שם.72) אף 73)ברייתא שהרי במקומו, אחר אילן לטעת
הלוקח. של אינן האילנות שתחת מן 74)המקום העולים

ז. הלכה כדלהלן האילנות, לבעל ושייכים הגזע
(שם 75) במשנה שאמרו ומה פב.), (שם נחמן רב מסקנת

חייב  אבל לוקח, של שהם היינו ישפה", לא "הגדילו פא.)
שם  (רשב"ם להלן המבואר הטעם מפני אותם לקוץ הוא

מיגש). בן ר"י בשם יתכסו 76)ומגידֿמשנה כלומר,
בינם בעפר  רב מרחק יתהווה רב זמן ובעבור בארץ, ויצמחו ,

חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע כשיעור האילן ובין
אילנות. שלשה לכתחילה שקנה הלוקח ֿ 77)ויטעון ואף

המשך  קיים כי ולראות העפר, את להסיר שאפשר עלֿפי
לו  יש המכירה, בשעת כן היה אם - האילן ובין הענף בין
"שלשה  א): (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו קרקע, ללוקח
וראה  ו. הערה שם עיין שם, רשב"ם וכפירוש אילן", בדי

כאן. מגידֿמשנה

.æÌÈˆÚ‰ Ïk78:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰79È¯‰ - »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰80,ÌÈL¯M‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ‡e‰Â81ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰82ÌÈÏ˜„·e .83Ï˜c‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ -84ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰85ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk86. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב.78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב. (רשב"ם לקרקע מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע. האילן 82)מתחת מן מסתעף שהוא שאףֿעלֿפי
היא  והקרקע לקרקע, מתחת שצומח מכיון - הלוקח, של
(וראה  למוכר הם הקרקע מן היוצאים הענפים אף למוכר,

לד). ס"ק שם לחבירו 83)סמ"ע מכר אם תמרים. עצי
ו. בהלכה כנ"ל קרקע, קנה שלא דקלים שני או אחד דקל

פפא.84) רב של פירושו וכפי פב.) (שם נחמן רב מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.ç¯ÎBn‰87¯iLÂ Ú˜¯˜88˙BÏÈ‡89BÏ LÈ È¯‰ - «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜¯w‰ ÈˆÁ90dlk91‡L ;el92È¯‰ ,Ú˜¯wa ¯iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

¯ÓB‡93'EÏÈ‡ ¯˜Ú' Á˜Bl‰ BÏ94ÈL ¯iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ - „·Ïa ˙BÏÈ‡‰95Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜96; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L97¯˜Ú' BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜¯w‰ ¯iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡98. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע"90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי לאחר), ואילנות לאחד קרקע (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי  היינו רבינו, שכתב הקרקע וחצי כו). ס"ק רטז סימן
והמדובר  מיגש, בן ר"י שכתב כמו לאילנות, הצריך הקרקע
(אבןֿהאזל). הקרקע לכל זקוקים כשהאילנות הוא

כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע מכל והוא 92)היינו,
זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח ויש

שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,
מ  שהם או השרשים, (רשב"ם עלֿידי המחרישה את עכבים

מכחשי). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו
כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני המוכר שרק פירות.
לו  שהזכיר לפי ו), הלכה למעלה (ראה חי שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב"ן). "אילנות"
ללוקח. הקרקע מכר שהרי איֿאפשר וזה לאילנות, השייך
חצי  נוטל וזה חצי נוטל זה בקרקע: חולקים ולפיכך

הונא.95)(אבןֿהאזל). רב של מימרא עא. בבאֿבתרא
הקרקע 96) לו יש אילנות שלשה לו בשייר רק לא [כלומר,

גם  יש הקרקע, את ללוקח שמכר שכיון (אלא להם הראוי
שאע"פ  אילנות, בשני גם אלא כנ"ל), ויחלוקו, - ללוקח
(למעלה  האילנות מתו אם קרקע, ללוקח אין מכר שאם
שגם  מאחר אבל להם, הראוי קרקע לו יש בשייר, - ו) הלכה
גם  חולקים הם - הקרקע, לו מכר שהרי קרקע, יש ללוקח

חצי]. נוטל וזה חצי, נוטל זה למעלה: כמו גמרא 97)כאן
כנ"ל 98)שם. פירות, נושאים עודם כשהאילנות אפילו

צג. הערה

.è¯ÎBn‰99˙BÏÈ‡‰ ˙‡100LÈ - Ú˜¯w‰ ˙‡ ¯iLÂ «≈∆»ƒ»¿ƒ≈∆««¿«≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï101. ¿««»ƒ»«¿«»»»∆¿∆≈«¿
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¯ÎÓ102,¯Á‡Ï ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â „Á‡Ï Ú˜¯w‰ ˙‡ »«∆««¿«¿∆»¿∆»ƒ»¿«≈
‰˜ ‰Ê - Ú˜¯wa ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ˙BÏÈ‡a ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆»ƒ»¿∆¡ƒ∆««¿«∆»»

Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ÌÚ ˙BÏÈ‡‰103Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ , »ƒ»ƒ¬ƒ««¿«¿∆∆∆¡ƒ««¿«
.„·Ïa Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ‰»̃»¬ƒ««¿«ƒ¿«

כרבי 99) והלכה ורבנן, עקיבא רבי מחלוקת לז: בבאֿבתרא
אילנות.100)עקיבא. ב.101)שלשה  הלכה למעלה

שדה  מתוך אילנות שלשה המוכר רק שלא בזה, והשמיענו
גם  לו מכר ודאי אילנות, לו גם שהשאיר שכיון אילנות,
נחלקו  לא (ובזה ללוקח דאג כן לעצמו שדאג שכשם קרקע,
שלשה  אלא לו היו לא אם אפילו אלא וחכמים), ר"ע
הקרקע, את רק לעצמו והשאיר ללוקח ומכרם אילנות,
נחלקו  (ובזה אילנות עבור שיור כאן אין שלעצמו באופן
לפי  לאילנות הראוי קרקע ללוקח לו יש - וחכמים) ר"ע
שם  ב"ב 'תוספות' ועיין (אורֿשמח, עקיבא כרבי שהלכה

מכר). פפא.102)ד"ה כרב לז. כאן 103)שם אף
[ומה  פט. בהערה כנ"ל לאילנות צריך הקרקע כשכל מדובר
שאם  יז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב רבינו שכתב
שהחזיק  זה בקרקע, החזיק ואחד באילנות, אחד "החזיק
כמלוא  והוא לו שצריכין וקרקע האילנות לו יש - באילנות
יש  בקרקע שהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חוצה וסלו האורה
צריך  הקרקע כל כשאין מדובר שם - הקרקע" שאר לו
כלום. הקרקע בשאר האילנות לבעל אין ולפיכך לאילנות,
קנה  לא האילנות, שלצורך מזה חוץ קרקע שם שיש ולפי
שחוץ  במה אלא לאילנות, שצריך בשטח בקרקע המחזיק

שם]. ובלחםֿמשנה כאן, במגידֿמשנה ועיין מזה.

.éÔÈÁ‡‰104Òc¯t ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁL105ÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
Ô·Ï ‰„O106˙Bn‡ Úa¯‡ Òc¯t‰ ÏÚ·Ï LÈ -107CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òc¯t ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ Ô·Ï ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙Ó108ÈtÓ ,‰Ê ¯·c L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È ¯·„ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

פרדס". "שדה וברי"ף: כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י הכרם לעבודת הדרוש שטח

אמות). מראש 108)ארבע זה על הותנה שלא אף ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.àé¯ÎBn‰109ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,B¯·ÁÏ ‰„O110, «≈»∆«¬≈¿»»¿»ƒ
ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â111·BË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ112 ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆

ÁaLÓe113¯iML ‡e‰ Bc·Ï Ï˜c‰ B˙B‡ - ‡e‰114, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈
Á˜BlÏ ¯‡M‰Â115Ú¯ Ï˜c Ì‡Â ;116‡Ï - ¯iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜117ÌÈÏ˜c‰ ÔÓ118ÌeÏk119. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט:109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח היה "חוץ", לו אמר לא
ב. הלכה כו פרק (להלן במפורש הוזכרו שלא אף שבה,

יד). הלכה זה בפרק להלן שבכולן 112)וראה הטוב "לא
מיגש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא

המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב"ם (ודלא בינוני ולא

לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח, טוב שהוא שכיון
בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף כנראה

הרשב"ם  מדברי נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא
שם.116)שם. רשב"ם תמרים, קב טוען שאינו היינו,

בן  ר"י בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע ואינו
רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו

אני  הרע זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי", משאיר

שם). (רשב"ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף (רטז הרמ"א שמביא הי"א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב"ם
אין  אז שהרי כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף להשאיר

ד). ס"ק שם (סמ"ע שברעים הרעים את במפורש

.áé¯ÎÓ120'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O BÏ121: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„·Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡122Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ ¯iL - ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ ¯iL - „·Ïa ÌÈÙ‚123eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da124˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÙ‚e- ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ ¯iL125¯ÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰L ;126. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡Â127¯iL ÌÈÏ˜c‰128¯iL ‡Ï -129Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆
ÌÈÏBÚL dB·b130Ï·Áa BÏ131¯‡M‰Â ,132ÏL ‡e‰ È¯‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆

Á˜BÏ133Ì‡Â .134˙BÏÈ‡‰ ¯‡L135¯iML ‡e‰136‡Ï - ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…
ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a ¯iL137BL·Bk138ÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…

BL·Bk139Á˜BÏ ÏL ‡e‰ È¯‰ -140‰„O‰ ÏÏÎ·e ,141 ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆
.·LÁ∆¿»

סטֿע.120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט. הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני  כמה בשדה כשישנם זה בביטוי ומשתמשים כולל. שם
- מינים שני אפילו או אחד מין רק יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי"כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע"פ
אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם

וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון
הזכירם  שלא אע"פ זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ ואמר:

ח]. ס"ק רטז סימן בסמ"ע וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,
להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף,

שם) (ב"ב בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתבֿיד רומי בדפוס
בכ"י  גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי ועיין מינכן. כ"י לפי

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי"ש. [ושייר 126)רומי
שאין  לפי מגפנים, יותר משובחים דקלים כי הגרוע. לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע אע"פ אילני), ד"ה שם וב'תוספות' עט.
הראב"ד  בהשגת ועיין צב.) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים
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הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי רב, של מימרא
סטֿע). מן 128)(שם "חוץ מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט עליו לעלות בכדי
שסתם 132) לפי זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי  השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ"א  מיגש, בן ר"י בשם (מ"מ לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ"ה כתב (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע.). (שם הגמרא סיכום ולפי גולה, דייני ובהם 135)של

להם  יש שהרי בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ מפורש: מסביב 137)שאמר עץ
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב ואז עליו. ודק,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי עליו עובר והשור אותו, כופף והעול
(רמ"א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ תנאו:

.âé¯ÓB‡‰142,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜¯˜ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡143‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„144BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿

ÈL145Á˜n‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ˜„146Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â , ¿≈¿»ƒ¬≈∆ƒ¿∆«∆»¿≈«≈«
Ba LiL Ú˜¯˜ ‡l‡ Á˜BÏ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«≈ƒ≈«∆»«¿«∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈÏ˜„147ÌÈÏ˜„a Ú˜¯˜ :148¯ÎBÓ È‡ ¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ≈
B· eÈ‰ Ì‡ ,CÏ149- Â‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÌÈÏ˜„ ÈL »ƒ»¿≈¿»ƒ»»¿ƒ»

¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó150Ì‡Â .151Ú˜¯˜ :BÏ ¯Ó‡ ∆»»¿≈¿ƒ»««¿«
Ï ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜c ÏLÔÈ‡L ;ÌÈÏ˜„ B ∆¿»ƒ¬ƒ≈»≈¿»ƒ∆≈

‰f‰ ÔBLla152ÌÈÏ˜„Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ‡l‡153. «»«∆∆»«¿«»»ƒ¿»ƒ

סט:142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ"ד 146)אינו ברי"ף שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב כתוב ישן, רי"ף בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).
"הרב  וכתב: כאן, הראב"ד זה על והעיר דקלים. שני לו
רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני לקנות חייב
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע שהלוקח באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני לו ולקנות
חייב  בוודאי - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח,
שם. למעלה שכתב וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב וכמו ישנה, בנוסחא הרי"ף וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב. הלכה כב פרק שם.147)למעלה

ודקלים",148) "קרקע הקודם: לביטוי בניגוד זה, וביטוי
עצמה. בקרקע נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,

לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח
אונאה  דין שאין ואע"פ בהם. לחזור יכולים והלוקח, המוכר
טעות  מקח של דין בו יש - ח) הלכה פי"ג (למעלה בקרקע

ג). הלכה טו פרק שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב"ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי), ביה

.ãé¯ÎBn‰154Òc¯t155CÈ¯ˆ ,B¯·ÁÏ156:BÏ ·zÎiL «≈«¿≈«¬≈»ƒ∆ƒ¿…
ÌÈ¯Ó˙e ÌÈÏ˜„ EÏ ‰˜157ÔÈˆe‰Â158Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ

Ì˙B‡ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ el‡ Ïk ‰wL159ÈÈB , ∆»»»≈««ƒ∆…≈≈»≈
Ì‰ ¯ËM‰160ÔÎÂ .161¯ÎBn‰162Ú˜¯˜163,B¯·ÁÏ «¿»≈¿≈«≈«¿««¬≈

CÈ¯ˆ164ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·zÎÏ165‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ »ƒƒ¿…¿…ƒ«¿ƒ¿»«¿∆∆∆
ÌeÏk166˙BÚh‰Â ÔÈÈc‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï È„k ;167. ¿¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿«¿»

סט:154) ולא 155)שם "קרקע", שם: וברי"ף בגמרא
שפרדס  שאף להשמיענו, "פרדס" רבינו הביא ואולי פרדס.
את  שקונה מפורש לכתוב רצוי זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב לא אם בשדה שגם אע"פ במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ"ע ב הלכה כו פרק להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס שסתם נראה יד, הלכה כח פרק [להלן א) ס"ק
יג) (ד, השירים בשיר הפסוק מן נראה וכן מרימונים,
 ֿ בבבא יהונתן רבינו כתב וכן רמונים", פרדס "שלחיך
רבינו  ודברי שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס בגמרא 156)שהביא כן
לו". "טוב הביא: וב'טור' "רצוי", ופירושו הם 157)שם.

א). ס"ק שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם
יש  ובגמרא הץ). ערך ב'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי"ף. גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח:) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב חרוב אלא שדה מכלל
שם. לבֿמז ובהערות ב הלכה כו פרק ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון
סא:).162)הדין. (שם אביי של בגמרא 163)מימרא

אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי" שם:
בקרקע, אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט:). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני לאו מטלטלין שהרי

השארתי.165)רצוי.164) ולא שלא 166)= כדי
המוכר, יטעון ושלא והמצרים, הגבולות שאלת תתעורר
רחבים, מצרים שרשם כלומר, ללוקח, לו הרחיב שמצרים
הי"ז), פכ"א למעלה (ראה זה מתחום פחות לו מכר ובאמת
לחבירו  המוכר שהרי זו, לטענה מקום אין הדין, שמן ואף
סימן  (חו"מ הרבה גדולה היא אפילו כולה אותה קנה שדה,

סעיף  וגדורה ריט, באמצע חלוקה היא אלאֿאםֿכן א),
קכג). והערה יז, הלכה פכ"א למעלה (ראה שדות לכמה

בת 167) שדה לו ויפסקו טועים, ביתֿדין לפני יבוא ושמא
רטז  סימן סמ"ע - שדה) של (כמינימום בלבד קבין תשעה

ג. ס"ק

.åè¯ÎBn‰168BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ˙Èa «≈«ƒ«¬≈««ƒ∆»«
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'BÓe¯Â B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'169BÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ,170‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈
Ú˜¯wÓ EÏ171ÌB‰z‰172'ÚÈ˜¯ Ìe¯ „Ú173˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆

Ì˙Òa ‰˜ BÈ‡ Ìe¯‰Â174‰wL ÔÂÈÎÂ ;175˜ÓÚ‰ ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»¿≈»∆»»»…∆
„·Ïa ¯ÈÂ‡‰ ‡e‰L Ìe¯‰ ‰˜ - Ìe¯‰Â176˜ÓÚ‰Â , ¿»»»»∆»¬ƒƒ¿«¿»…∆

ı¯‡‰ È·Ú ‡e‰L177‰˜ ‡Ï Ï·‡ ,178˙BÈa‰179 ∆√ƒ»»∆¬»…»»«ƒ¿»
ÌÈwÓÚnaL180¯ÈÂ‡aLÂ181Ú˜¯wÓ' BÏ ·˙kL ÔÂÈÎÂ ; ∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ¿≈»∆»«ƒ«¿«

'ÚÈ˜¯‰ Ìe¯ „Ú ÌB‰z‰182¯Ba‰ ‰˜ -183˙ec‰Â184 «¿«»»ƒ«»»«¿«
Ú˜¯w‰ È·ÚaL185˙B·ÈÊÚn‰Â ,186˙BÏÈÁn‰Â187ÔÈaL ∆»√ƒ««¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ∆≈

‰ÏÚÓÏ ˙B·ÈÊÚn‰188. ««¬ƒ¿«¿»

סג:168) בבבאֿבתרא דימי, רב של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע", צ"ל:

ג). סעיף ריד, (סי' ובשו"ע תימן בכ"י שכבת 172)הוא
הסוף, עד כלומר, האדמה. שבמעמקי האחרונה הקרקע

העומק. כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף שהוא,
ורום 174)הרום. עומק מפורש כתב לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק מפורש לו שכתב אחרי
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח רשות שתהא

יכול  לו כתב לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי (כי עמודים גבי על מהבית למעלה לבנות המוכר
ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ לחפור המוכר
לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות  שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי

ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"
כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה

- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו
ב. הלכה פכ"ה להלן
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סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
 ֿ במגיד מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות
הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת

סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא
להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את

אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,
הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,

ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה

לח.
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פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
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'BÓe¯Â B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'169BÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ,170‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈
Ú˜¯wÓ EÏ171ÌB‰z‰172'ÚÈ˜¯ Ìe¯ „Ú173˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆

Ì˙Òa ‰˜ BÈ‡ Ìe¯‰Â174‰wL ÔÂÈÎÂ ;175˜ÓÚ‰ ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»¿≈»∆»»»…∆
„·Ïa ¯ÈÂ‡‰ ‡e‰L Ìe¯‰ ‰˜ - Ìe¯‰Â176˜ÓÚ‰Â , ¿»»»»∆»¬ƒƒ¿«¿»…∆

ı¯‡‰ È·Ú ‡e‰L177‰˜ ‡Ï Ï·‡ ,178˙BÈa‰179 ∆√ƒ»»∆¬»…»»«ƒ¿»
ÌÈwÓÚnaL180¯ÈÂ‡aLÂ181Ú˜¯wÓ' BÏ ·˙kL ÔÂÈÎÂ ; ∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ¿≈»∆»«ƒ«¿«

'ÚÈ˜¯‰ Ìe¯ „Ú ÌB‰z‰182¯Ba‰ ‰˜ -183˙ec‰Â184 «¿«»»ƒ«»»«¿«
Ú˜¯w‰ È·ÚaL185˙B·ÈÊÚn‰Â ,186˙BÏÈÁn‰Â187ÔÈaL ∆»√ƒ««¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ∆≈

‰ÏÚÓÏ ˙B·ÈÊÚn‰188. ««¬ƒ¿«¿»

סג:168) בבבאֿבתרא דימי, רב של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע", צ"ל:

ג). סעיף ריד, (סי' ובשו"ע תימן בכ"י שכבת 172)הוא
הסוף, עד כלומר, האדמה. שבמעמקי האחרונה הקרקע

העומק. כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף שהוא,
ורום 174)הרום. עומק מפורש כתב לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק מפורש לו שכתב אחרי
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח רשות שתהא

יכול  לו כתב לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי (כי עמודים גבי על מהבית למעלה לבנות המוכר
ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ לחפור המוכר
לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות  שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי

ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"
כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה

- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו
ב. הלכה פכ"ה להלן
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סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
 ֿ במגיד מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות
הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת

סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא
להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את

אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,
הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,

ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה

לח.
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פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
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קינות  דברי הקרובים לפני ואומרים פעמים שבע ויושבים
אב  מהלכות פי"ב (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל
המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של

משפחתו.208) בני את או שמת, המוכר של 209)את
נקברים 210)הלוקח. אחרים שיהיו להם הוא שגנאי

שם). בכתובות (רש"י אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,
ללוקח,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק שם. כתובות

שוב  הלוקח יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי ללוקח, לשלם צורך
המת  לצרכי במקום להשתמש המשפחה לבני שירשה
טו). ס"ק ריז סימן (סמ"ע כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר

ה'תשע"ה  אלול כ"ז שישי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו

והמרחץ. הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.àÔÈLÈÓLz BÏ LiL ¯·c ¯ÎBn‰2˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3¯ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙B·È·qL ÚÈˆi‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÚÈˆi‰ ·Á¯ ‰È‰Lk9Ï·‡ ; ¿∆»»…««»ƒ««¿««»≈¬»
‰fÓ ˙BÁt10ÔÎÂ .˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -11‰iÏÚ‰ »ƒ∆¬≈ƒ¿«««ƒ¿≈»¬ƒ»

˙·ÈÊÚÓa ‰a¯‡a BÎB˙Ï ‰Áe˙t‰ ˙Èa‰ Èab ÏÚL∆««≈««ƒ«¿»¿«¬À»¿«¬ƒ«
˙Èa‰12˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -13. ««ƒ¬≈ƒ¿«««ƒ

הקשורים 2) מסויימים, צרכים לסיפוק המשמשים דברים
שמכר. המסויים הדבר את 3)עם שמוכר מפורש, שהתנה

תשמישיו. ואת סא.4)הדבר בתרא בבבא משנה
בדבר 5) כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו סתם

הבית. כמו 6)תשמישי "והוא שם. יוסף רב של כפירושו
במקדש  שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר
פירש  וכן (רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ...
וכל  כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו
הוא  אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה
שם  ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים
שעל  עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש

כן. הלכה ואין (רי"ף), הבית אחר,7)גבי פתח לה "שאין
ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא
וחשוב  הואיל שם), (משנה הבית לגבי בטילה אינה זה ועם

שם). (גמרא (שם).8)הוא זוטרא מר של מימרא
לעצמו.9) מקום וקובע חשוב הוא חשוב.10)שאז שאינו

כן 11) ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
- לתוכו פתוחה שהיא פי על אף הבית, בכל מכורה אינה
להלכה  פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם
הבית  בכלל והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף, כרב

אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם
ויוצא.12) נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא

(רי"ף). פיתחה" הוא ארבע 13)וזה שרחבה פי על אף
הבית. מן חלק שהיא לפי אמות.

.á¯„Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎBn‰14ÌÈÙlL «≈∆««ƒ…»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ
epnÓ15BÏ ¯ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,16ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ17; ƒ∆««ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ

‚b‰ ˙‡ ‡ÏÂ18‰¯OÚ ‰˜ÚÓ BÏ LiL ÔÓÊa ,19ÌÈÁÙË ¿…∆«»ƒ¿«∆≈«¬∆¬»»¿»ƒ
‡ÏÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ba LÈÂ20¯Ba‰ ˙‡21¯eÙÁ‰ ¿≈…««¿««¿…∆«∆»

Ú˜¯wa22¯Baa Èea‰ ˙ec‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,23Èt ÏÚ Û‡ , ««¿«¿…∆««»«««ƒ
BÏ ¯ÎnL24.e¯‡aL BÓk ,Ìe¯‰Â ˜ÓÚ‰ ∆»«»…∆¿»¿∆≈«¿

להצניע14) מהבית לפנים חדר לבנות היו שם "רגילין
הבית  כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם
הרשב"ם  מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע"

החדר). את ולא המתחיל רבינו 15)דיבור לשון מסתימת
(מגיד  אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה
הרשב"ם  שכתב (כמו לבית פתוח שהוא באופן וגם משנה)

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון את 16)שם), לו ציין
הבית. של באופן 17)הגבולות לחדר, מחוץ כלומר,

כן  פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות
"מצרים  אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין
(וראה  מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה

שם.18) בטל 19)משנה ואינו חשוב, מקום הוא שאז
הבית. סד.20)כלפי שם מים,21)משנה לאגירת עשוי

עצמו. הבית של מזה נפרד תשמיש קשה,22)והוא קרקע
המים. את מעפר 23)שמחזיקה היא הבור קרקע אם

אבנים  של כותל בו בונים המים, את מחזיק שאינו תיחוח,
קצת  נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת
דבריו  הם שכך הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין
הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם):

טו. הלכה כד פרק למעלה מפורש 24)וראה כך וכתב
המכירה. בשטר

.âCÈ¯ˆÂ25,Á˜Bl‰ ÔÓ C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«
¯iML ˙ecÏ B‡ ‰Ê ¯B·a Òk‰Ï È„k26ÏkL ; ¿≈¿ƒ»≈¿∆«∆ƒ≈∆»

‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰27¯Ó‡ Ì‡Â .¯ÎBÓ28:BÏ «≈¿«ƒ»»≈¿ƒ»«
ÔÈ‡ - ˙ec‰ B‡ ¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ˙Èa‰ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿««ƒƒ««≈

CÈ¯ˆ29˙e„ B‡ ¯Ba ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .C¯„ BÏ ˙B˜Ï »ƒƒ¿∆∆¿≈«≈
„·Ïa30C¯„ BÏ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ -31, ƒ¿«≈«≈«»ƒƒ¿∆∆

˙ec‰ „Ú ¯ÎBÓ ÏL B˙Èa CB˙Ï ÒÎ ‡l‡32 ∆»ƒ¿»¿≈∆≈««
‡lÓÓe33. ¿«≈

(שם 25) בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה גם
כמותו. הלכה להדגיש 26)סה.) רבינו כוונת כי ייתכן,

ב"בור  אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה
בהלכה  זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות",
כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו פרק להלן וגם א.

בשטח 27) חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
רבי  דברי בטעם סה:) (שם הגמרא מסקנת כן שמכר.

רבי 28)עקיבא. גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כן

ה"בור 29)עקיבא. כך בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי
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ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית את במשנה 31)ועיכב שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתבֿיד
הדות.33) או הבור מן מים

.ãÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ¯ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ¯ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï·‡38BÏ LÈ - ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ¯ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
C¯c40¯˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa - Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

¯ÎBn‰42. «≈

סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי אפשר ואי
לז) קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם .כי

אין 36) כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי
את  רק מכר שאם פי על ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם
אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.ä¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער
קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת

הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל
והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת

סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה
אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים

המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע
ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה

הריחיים 57)למקום. מעמידים שעליו עץ של בסיס
(רבינו  בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש (רבינו

"קלת"59)סל.58)גרשום). המלה פירוש והוא
"עגול  שלו: המשניות בפירוש הוא וכן במשנה. שהובאה
מן  כלום יתפזר שלא כדי הריחיים, סביב שעושים מעץ

ודעת 60)הקמח". מיגאש, בן (ר"י הבית את שמכר זה
להלן). ראה לקרקע,61)רשב"ם המחוברות עץ חתיכות

בגמרא  והסתפקו בקרקע, תדבק שלא המיטה, תחת שנותנים
המחוברים  (ואילו הבית בכלל הם אם סט.) בתרא (בבא
זאת  והשאירו שם). גמרא בית, בכלל אינם בוודאי - למטה
לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל דינו ולפיכך בתיקו,
והסתפקו  מיטה, במוכר המדובר שם הרשב"ם ולדעת
- לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים שאינם במלבנות

איתה. מכורים בעייה 63)רגלי.62)בוודאי זו אף
נפתרה. שלא (שם) החלונות 64)בגמרא מסביב עמודים

רבועית. היא 65)בצורה שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
כבכל  רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר בטיט. במחוברין
שהבעייה  פירש שם, ורשב"ם הנתבע. לטובת בממון: ספק
בוודאי  - בטיט המחוברות אבל ביתידות, במחוברין היא
נפתרה  - ביתידות) (במחוברות הבעייה שגם ודעתו קנה.

שקנה. - לומר" תמצי "אם בכלל 66)בדרך כך כל ואינם
שם). (גמרא הבית (שם).67)תשמישי וברייתא משנה

במשנה 68) שנויים ושהם לעיל אותם ששלל אלו כל
ולא  במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף הנ"ל ובברייתא
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ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית את במשנה 31)ועיכב שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתבֿיד
הדות.33) או הבור מן מים

.ãÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ¯ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ¯ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï·‡38BÏ LÈ - ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ¯ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
C¯c40¯˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa - Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

¯ÎBn‰42. «≈

סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי אפשר ואי
לז) קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם .כי

אין 36) כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי
את  רק מכר שאם פי על ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם
אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.ä¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער
קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת

הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל
והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת

סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה
אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים

המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע
ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה

הריחיים 57)למקום. מעמידים שעליו עץ של בסיס
(רבינו  בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש (רבינו

"קלת"59)סל.58)גרשום). המלה פירוש והוא
"עגול  שלו: המשניות בפירוש הוא וכן במשנה. שהובאה
מן  כלום יתפזר שלא כדי הריחיים, סביב שעושים מעץ

ודעת 60)הקמח". מיגאש, בן (ר"י הבית את שמכר זה
להלן). ראה לקרקע,61)רשב"ם המחוברות עץ חתיכות

בגמרא  והסתפקו בקרקע, תדבק שלא המיטה, תחת שנותנים
המחוברים  (ואילו הבית בכלל הם אם סט.) בתרא (בבא
זאת  והשאירו שם). גמרא בית, בכלל אינם בוודאי - למטה
לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל דינו ולפיכך בתיקו,
והסתפקו  מיטה, במוכר המדובר שם הרשב"ם ולדעת
- לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים שאינם במלבנות

איתה. מכורים בעייה 63)רגלי.62)בוודאי זו אף
נפתרה. שלא (שם) החלונות 64)בגמרא מסביב עמודים

רבועית. היא 65)בצורה שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
כבכל  רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר בטיט. במחוברין
שהבעייה  פירש שם, ורשב"ם הנתבע. לטובת בממון: ספק
בוודאי  - בטיט המחוברות אבל ביתידות, במחוברין היא
נפתרה  - ביתידות) (במחוברות הבעייה שגם ודעתו קנה.

שקנה. - לומר" תמצי "אם בכלל 66)בדרך כך כל ואינם
שם). (גמרא הבית (שם).67)תשמישי וברייתא משנה

במשנה 68) שנויים ושהם לעיל אותם ששלל אלו כל
ולא  במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף הנ"ל ובברייתא
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בכלל  נמכרים הם שגם מפורש מקור אין כן ואם בברייתא,
רבינו  סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא אמר: אם הבית,
השנויים  הדברים יתר מכל זה, בעניין גרועים, שאינם
תשמישים  שרק (שם) רשב"ם ודעת משנה). (מגיד במשנה

בזה. נכללים - זה לבית המיוחדים

.å¯ÎBn‰69ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ÎÓ - ¯ˆÁ‰ ˙‡70 «≈∆∆»≈»«ƒƒ
˙B¯ÚÓe71dÎB˙aL72ÌÈza‰ ÏÎÂ ,73ÌÈBˆÈÁ‰74 ¿»∆¿»¿»«»ƒ«ƒƒ

ÌÈÓÈt‰Â75ÏBÁ‰ Ô‰a LiL ÌÈz·e ,76˙BiÁ‰Â , ¿«¿ƒƒ»ƒ∆≈»∆«¿«¬À
dÎB˙Ï ˙BÁe˙t‰77dÎB˙Ï ˙BÁe˙t ÔÈ‡L Ï·‡ ;78 «¿¿»¬»∆≈»¿¿»

Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»
Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙B¯kÓ - dÎB˙Ï ÔLÈÓLz ·¯ Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ

- 'dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»«∆¿»
Ôlk È¯‰81˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆

ıÁ¯n‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י

שם).71) (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב)
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות

אליו 74)שם. פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים
החיצונים). המתחיל דיבור שם בפנים 75)(רשב"ם

דרך  הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף החצר,
הר"ן). בשם ב קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע החיצון הבית

ר"ח).76) בשם שם (רשב"ם הזכוכית לתעשיית
שם).77) (רשב"ם זו חצר לבני אלא מוכרים שאין
הרבים.78) לרשות הרבים.79)אלא ולרשות לתוכה
שאינם 80) אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,

עם  גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם נמכרים
הבית  תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר,

שם). המטלטלים.81)(רשב"ם התשמישים כל
את 82) לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם חצר בכלל שאינו

(סמ"ע  חצר בכל מצוי ואינו עצמו בפני שם לו ויש המרחץ),
א). קטן סעיף מהזיתים.83)שם שמן עוצרים שבו בית

במרחץ.84) שיש הטעם אותו מפני

.æ¯ÎBn‰85„a‰ ˙Èa ˙‡86¯ÎÓ -87Ô·‡‰ ˙‡88 «≈∆≈««»«∆»∆∆
ı¯‡a ‰Èea‰ ‰ÏB„b‰89˙‡Â ,ÌÈ˙ÈÊ ‰ÈÏÚ ÌÈÁBhL «¿»«¿»»»∆∆¬ƒ»∆»≈ƒ¿∆

˙B‡ÒBÏk‰90˙ÈÁË ˙Úa Ô‰a ÔÈÎÓBqL Ê¯‡ ÏL «¿¿»∆∆∆∆¿ƒ»∆¿≈¿ƒ«
ÌÈ·˜È‰ ˙‡Â ,ÌÈ˙Èf‰91ÌÈÏk‰ ˙‡Â ,92Ô‰a ÔÈ˙BpL «≈ƒ¿∆«¿»ƒ¿∆«≈ƒ∆¿ƒ»∆

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;˙BÎ¯Ùn‰ Ì‰Â ,ÔÈLe˙k‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙‡∆«≈ƒ«¿ƒ¿≈««¿≈¬»…»«
‰BÈÏÚ‰ ÌÈÁ¯‰ ˙‡93‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e . ∆»≈«ƒ»∆¿»ƒ¿«∆»«¿»«

‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'BÎB˙aM∆¿¬≈À»¿ƒ≈»≈»…
¯ÎÓ94ÔÈL·Bk‰ ˙‡95ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a ÔÈLaÎnL96‡ÏÂ , »«∆«¿ƒ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿…

ÏbÏb‰ ˙‡97ÔÈwO‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‰¯Bw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,98‡ÏÂ , ∆««¿«¿…∆«»¿…∆««ƒ¿…
ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡99. ∆««¿ƒ

סז:85) שם וברייתא היה 86)משנה השמן עצירת תהליך

היו  בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי
בריחיים  אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים
זבים  היו והם בסל, אותם שמים כך אחר אחרת), דעה (לפי
טוענים  היו כן אחרי ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם,
השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה, הזיתים על
את  עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי

שלישי. שמן היה וזה מביא 87)הקורה, זה בעניין אף
קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל זה 88)הם
אמרו  שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו
בפירוש  כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן כן 89)המשניות:
מיגאש. ר"י גם המלה 90)כתב את בגמרא פירשו כך

בראש  אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות"
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת

יורד 91) שהשמן בקרקע, נקבים או בורות והם שם. ברייתא
המתחיל  (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם
סלים  הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא)
בכלל  הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים
עיקרו  שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הזכירו ולא הבד.

עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, המחוברים 92)של
אגב  הם בטלים - תלושים, הם אם אף כי וייתכן בקרקע.

למעלה. וראה הבד, -93)בית התחתונה הריחיים אבל
שלמעלה. הגדולה" "האבן והיא שם 94)מכורה. במשנה

העבירים  גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש
כברייתא  פסק ורבינו מכורים. והקורה והגלגל הכובשים) =)
משנה). וכסף משנה (מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם.

שבמשנה.95) "עבירין" למלה הגמרא פירוש זה
על 96) אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה בפירוש

נתלית  ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות,
וכובשן". אותה 97)"האבן ומגביה האבן שמגלגל

(פירוש  יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד
הוזכרו.98)המשניות). לא ובמשנה שם. ברייתא

בהם 99) לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף
והמרצופין  עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את

מעור.

.çBÏ ¯Ó‡100ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ „a‰ ˙Èa :101¯ÎBÓ È‡ »«≈««¿»«¿ƒ»¬ƒ≈
Ôlk - CÏ102eÈ‰ .ÔÈ¯eÎÓ103dÏ ‰ˆeÁ104˙BiÁ105 »À»¿ƒ»»»¬À
ÌÈÁËBML106ÔÈÓLÓM‰ B‡ ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a107Ì‡ :108 ∆¿ƒ»∆«≈ƒ«À¿¿ƒƒ

BÏ ¯ˆÓ109ÌÈ¯ˆÓ110ÌÈBˆÈÁ‰111;Ïk‰ ‰˜ - Ô‰lL »«¿»ƒ«ƒƒ∆»∆»»«…
Â‡Ï Ì‡Â112dÎB˙aM ‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -113. ¿ƒ»…»»∆»«∆¿»

וטריא 100) בשקלא אבל מרחץ, בעניין סח. שם ברייתא
זה. בעניין למרחץ הבד בית השוו משמע 101)(שם)

דהו. כל תשמיש בהלכה 102)אפילו למעלה המנויים כל
סעיף  רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים ואף הקודמת

יב). פרטיה,103)קטן כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא
מסויימת. עובדה של רקע הבד.104)על לבית מחוץ

ולכך 105) ויין, פת כגון מאכל צרכי גם בהם שמוכרין
יג). קטן סעיף שם, (סמ"ע חנויות לייבשם 106)נקראים

הבד. בבית שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם
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מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף גבולות.110)ציין
הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.è¯ÎBn‰114ıÁ¯n‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ¯ÎÓ - «≈∆«∆¿»»«∆≈
ÌÈ¯Òp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL117˙‡Â ,ÌÈn¯Ú Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆

ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈
ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁ¯n‰ ¯ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈

˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLe·Ï120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï·‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ¯Òp‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ

˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
- 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰123¯ÎÓ ‡Ï - ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎ¯a‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈

ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
¯Ó‡126- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁ¯Ó :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»

BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk Ô‰ È¯‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ העשוי בית
בינוני  לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה,
הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא

החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית
עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש

הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום
בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים

במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.à¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של ֿ 6)מושבם (וכמאן העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד
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מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף גבולות.110)ציין
הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.è¯ÎBn‰114ıÁ¯n‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ¯ÎÓ - «≈∆«∆¿»»«∆≈
ÌÈ¯Òp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL117˙‡Â ,ÌÈn¯Ú Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆

ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈
ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁ¯n‰ ¯ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈

˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLe·Ï120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï·‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ¯Òp‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ

˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
- 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰123¯ÎÓ ‡Ï - ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎ¯a‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈

ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ
¯Ó‡126- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁ¯Ó :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»

BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk Ô‰ È¯‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ העשוי בית
בינוני  לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה,
הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא

החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית
עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש

הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום
בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים

במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.à¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של ֿ 6)מושבם (וכמאן העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד
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לרחוק. סמוך בין לשימוש 15)חילוק העשויים אף היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב"ם מכורים

(16.(402 עמ' צוק"מ הוצאת פ"ג, (ב"ב התוספתא כלשון
ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה

שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי" "פסקי הם
לבין  בינם מפסיק שסלע בקעה קטעי הם רשב"ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב"ח לעיר לה 19)ששייכים הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב"ם אי 21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י [וכנוסחת (רשב"ם). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק בים אחד

הצד 23)רמ"ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.

.á¯ÎBn‰24‰„O‰ ˙‡25ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ -26 «≈∆«»∆»«∆»¬»ƒ
¯„‚Ï ˙B¯e„q‰27ÏÚ ˙BÁpnL ÌÈ·‡‰ ˙‡Â , «¿¿»≈¿∆»¬»ƒ∆À»«

ÌÈ¯ÓÚ‰28dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,29ÌÈw‰ ˙‡ ¯ÎÓe .30 »√»ƒƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«»ƒ
ÌÈ˜ÏÁ‰31ÌÈÙb‰ ˙Áz ÔÈÁpn‰32˙‡ „ÈÓÚ‰Ï È„k «¬»ƒ«À»ƒ«««¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ∆

Ì¯k‰33dk¯ˆÏ Ô‰L ÈtÓ ,34‰‡e·z‰ ˙‡ ¯ÎÓe . «∆∆ƒ¿≈∆≈¿»¿»»«∆«¿»
¯ˆw‰Ï ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ‰35¯ÎÓe . «¿À∆∆««¿«««ƒ∆ƒƒ«¿ƒ»≈»«

ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ˙‡36Ú·¯ ˙ÈaÓ ‰˙eÁt ‡È‰L37Û‡ , ∆¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈…««
ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ·Ú dlL ÌÈw‰L Èt ÏÚ38˙‡ ¯ÎÓe . «ƒ∆«»ƒ∆»»ƒ«¬»ƒ»«∆

‰¯ÓBM‰39‰ÈeOÚ‰40ËÈËa41dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈»»¬»¿ƒ««ƒ∆≈»
‰Úe·˜42¯ÎÓe .43·e¯Á‰ ˙‡44·k¯Ó BÈ‡L45˙‡Â ¿»»«∆∆»∆≈À¿»¿∆

‰Ó˜M‰ ˙Ïe˙a46ÌÈ·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,47¯ÎÓe .48 ¿««ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ .daL ÌÈÏ˜c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»¬»…»«∆»¬»ƒ∆≈»

˙B¯e„Ò49ÏÚ ˙BÁpÓ ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,¯„‚Ï ¿¿»≈¿…∆»¬»ƒ∆≈»À»«
˙BÎeÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯ÓÚ‰ Èab50‡ÏÂ ;CÎÏ «≈»√»ƒ««ƒ∆≈»¿»¿…

ÔÈÁpÓ ÔÈ‡L Ì¯kaL ÌÈw‰ ˙‡51Û‡ ,ÌÈÙb‰ ˙Áz ∆«»ƒ∆«∆∆∆≈»À»ƒ«««¿»ƒ«
ÌÈ˜ÏÁÂ ÔÈtLÓ Ô‰L Èt ÏÚ52˙‡ ‡ÏÂ ;CÎÏ ÌÈÎeÓe «ƒ∆≈¿Àƒ«¬»ƒ»ƒ¿»¿…∆

‰¯e˜Ú‰ ‰‡e·z‰53Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ54‡È‰L «¿»»¬»ƒ««¿«««ƒ∆ƒ
‰ÎÈ¯ˆ55ÔÓÊ·e .‰„OÏ56‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿»«

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'dÎB˙aM∆¿»¬≈À»¿ƒ

סח:24) בבאֿבתרא מיוחד 25)משנה קנהֿמידה יש ובה
קבועים  שאינם תשמישים שאף והוא לתשמישים, ביחס
אותם  מזיזים ואין זה לשדה מיוחדים הם אבל בקרקע,
שהן  האבנים ד"ה (רשב"ם השדה בכלל הם אף ממקומם,

כו). ס"ק רטו סי' וסמ"ע במשנה.26)לצרכה, הוא כך
האלו, האבנים של לטיבם אשר פירושים, שני יש ובגמרא
אמת  שניהם הדין שלענין להלכה, שניהם הביא ורבינו

מהן 27)(מגידֿמשנה). לעשות השדה בתוך המסודרות
אינן  צבורות, שהן אע"פ סדורות, אינן אם אבל לשדה. גדר

סט.). שם (גמרא השדה עם קצירת 28)נמכרות אחרי
עליהם  ושמים השדה, פני על אותם שוטחים העמרים,
והנה  סט.). שם (רשב"ם הרוח עלֿידי יתפזרו שלא אבנים
"הוא  מאיר רבי על החולקים רבנן שלדעת אמרו שם בגמרא

השדה. בתוך מונחות שהן היינו רשב"ם ולדעת דמחתן",
פעם  מונחות שיהיו צריך והוא) ד"ה (שם ה'תוספות' ולדעת
זה  לענין מספיקה אינה גרידא והזמנה העמרים. על אחת
בעת  עכשיו שגם נראה רבינו ומדברי כט). ס"ק שם (סמ"ע

העמרים. על מונחות הן של 29)הקנייה, קבוע לצורך
לה. מחוברים שאינם ואףֿעלֿפי שם 30)השדה. משנה,

או 31)סח: המחולקין) קנים ד"ה (רשב"ם המפוצלים
מחולקין, ד"ה ('תוספות' יתליעו שלא קליפותיהם, שהוסרו

ה'ערוך'). וראה 32)בשם הגפנים. תחת העומדים כלומר,
אבנים. בדין כז הערה את 33)למעלה לסמוך כלומר,

בכלל  הגפנים - "שדה" לחבירו שהמוכר ומכאן הגפנים.
שם). ולהלן (רשב"ם קנט. והערה הי"ד פכ"ד למעלה וראה

מז. שבתוכה).34)הערה הגפנים =) השדה לצורך
במשנה 35) הוא כן לקצירה. שראויה עד בשלה, שהיא

שם. המשנה:36)ובגמרא בפירוש רבינו לשון זה
ולפנינו  בלבד". הקנים בו שנטועים מקום הקנים, "ומחיצת
הרבה  "קנים הרשב"ם: ופירשה הקנים". "חיצת במשנה:
ס"ק  וסמ"ע טוב' יום 'תוספות (ועיין אחד" בקלח הגדילים

ובטילה 37)ל). חשיבות נטולת היא ולפיכך סאה. רובע
שם). (משנה השדה השדה 38)אגב אגב בטלים זה ועם

סט.). שם הכרם.39)(גמרא שומרי של הסוכה
שלפנינו:40) (ובמשנה והרי"ף חננאל רבינו כגירסת

להלן). וראה בטיט", עשויה שהיא 41)"שאינה שכיון
בשדה  ועומדת קבועה נחשבת היא - בטיט סביב טוחה
טוחה  שאינה כיון בהיפך: רשב"ם ודעת לא). ס"ק (סמ"ע,

השדה. לגבי בטלה והיא חשובה, אינה - כן 42)בטיט
בגמרא. שם.43)הוא חרובים.44)משנה, המגדל אילן

באילנות 45) אותו מרכיבים חזק, ונעשה מזדקן כשהחרוב
אגב  הוא ובטל חשוב, אינו עדיין צעיר שהוא וזה אחרים.

צעיר 46)השדה. וכשעודנו תאנים. מין שעושה אילן
והוא  השקמה". "בתולת נקרא: הוא ענפיו, שחתכו ולפני

השדה. לגבי שם.47)בטל בגמרא הוא כן עבים. שענפיה
דלעיל,48) מהא רבינו ולמדה במשנה, מפורש זה אין

הערה  (עיי"ש שבה הגפנים את מכר השדה את שהמוכר
וסדן  המורכב חרוב אלא מיעטו שלא דלהלן ומהא לב),

שאיל  הרי - וכן השקמה השדה. בכלל הם אחרים נות
,14 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ג בתוספתא מפורש
ושם  קכא, והערה יב הלכה כד פרק למעלה עוד וראה .(402

קנט. והערה הגדר,49)הי"ד לצרכי צבורות שהן אף
סט.). (שם מאיר כרבי ולא מזומנות 50)וכחכמים עומדות

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים כאן ואף זה. לתשמיש
לא.51) הערה למעלה ראה עומדים. זה 52)שאינם

מאיר  כרבי ולא כחכמים זה ואף "משופין", המילה פירוש
(שם).54)התלושה.53)(שם). בגמרא הוא כן
שם).55) (רשב"ם לייבשה השדה פני על לשוטחה
סח:).56) (שם משנה

.âCk ÔÈa57¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e58ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ≈»≈»…»«¿ƒ««»ƒ
Ú·¯ ˙Èa ‡È‰L59Èt ÏÚ Û‡ ,60ÌÈwc daL ÌÈw‰L ∆ƒ≈…«««ƒ∆«»ƒ∆»«ƒ

‡ÏÂ .ÌÈpË˜e61‰‚e¯Ú ¯ÎÓ62‰pË˜63ÌÈÓOa ÏL64 ¿«ƒ¿…»«¬»¿«»∆¿»ƒ
ÔB‚k ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL65Èa dÏ ÔÈ¯BwL ∆≈»≈ƒ¿≈«¿¿∆ƒ»≈

‡c¯Â66dÈ‡L ÔÓÊa ‰¯ÓBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ .ÈBÏt ÏL «¿»∆¿ƒ¿…∆«≈»ƒ¿«∆≈»
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ËÈËa ‰ÈeOÚ67‡ÏÂ .ı¯‡a ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»»∆¿…
·k¯n‰ ·e¯Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ68ÔcÒ ‡ÏÂ69,‰Ó˜L ÏL »«∆∆»«À¿»¿…«»∆ƒ¿»

ÌÈwc Ô‰ elÙ‡Â70¯ÎÓ ‡ÏÂ .71¯Ba‰ ˙‡72‡ÏÂ ,daL «¬ƒ≈«ƒ¿…»«∆«∆»¿…
˙b‰ ˙‡73C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,74ÌÈ·¯Á ÔÈa ,75ÔÈa ∆««¿…∆«»≈¬≈ƒ≈

ÌÈÓÏL76. ¿≈ƒ

שם.57) מחיצת 58)משנה, להלן: המנויים שכל מפני
וכו', המורכב חרוב בשמים, ערוגת רובע, בית שהיא הקנים
מה  "כל במשפט: נכללים ואינם עצמם בפני כשדה נחשבים

(רש  שדות שתי ולא אחת שדה לו מכר שהוא ב"ם שבתוכו",
כאן). ומגידֿמשנה הקנים, חיצם את לא ד"ה שם

נפרד.59) כשדה נחשבת היא סט.60)שאז שם גמרא,
שם.61) יוחנן, רבי של מלבן 62)מימרא בצורת גינה

מ"א): פ"ג (כלאים המשנה בפירוש רבינו כלשון מרובע.
הירקות", בם לזרוע כדי מרובעות ערוגות בגינות "עושים
– ז) יז, (יחזקאל מטעה" מערוגת הוא עברי ו"לשון

שם. טוב' יום (רשב"ם 63)'תוספות רובע בית בה ואין
שיש 64)שם). שדה לכל הואֿהדין (שם), הרשב"ם לדעת

לקרוא  הדרך בשמים של ששדה אלא עצמו, בפני שם לה
בלבד). הקנים חיצת את לא (ד"ה מיוחד שם לה

(שם).65) יוחנן רבי  למימרת פפא, רב בית 66)פירוש
שאינה 67)הוורד. שכיון והטעם, והרי"ף. הר"ח כגירסת

בטלה  ואינה המטלטל כדבר היא הרי בטיט, מסביבה טוחה
עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי בטיט".
לטֿמ). הערות למעלה וראה רשב"ם. דעת וזוהי

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי החרוב את שמרכיבים
עצמו. בפני כשדה ונחשב מיוחדת העץ,69)חשיבות גזע

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם

מה  "כל לו: שאמר אע"פ השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב"ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.ãCÈ¯ˆÂ77C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰78È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ ¯Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

C·BM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰79.‰„O‰ CB˙a BÏ e¯‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â80'el‡Ó ıeÁ' ¯Ó‡Â L¯tBÏ ÁwÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C¯„]81. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק לכתוב דקדק
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב"ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס"ק

כט. מודה 80)ובהערה עקיבא רבי אף ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי מיותר, שהתנאי לפי

דרך. בענין להוסיף שבא אומרים, אנו ולפיכך

.ä?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na82ÈtÓ ;¯ÎBÓa83BÏ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ84L¯ÙÏ85L¯t ‡ÏÂ86BÏ ÔÈ‡ ,87el‡ ˙‡88. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜ - ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï·‡89Ôlk ˙‡90ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙È·a ÔÈa ,¯ˆÁa ÔÈa ,˙È·a91:¯·c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜¯˜ Ô˙Bp‰92¯aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜ - ‰zÓa93 «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏ94L¯ÙiL „Ú ,95. »«∆¿»≈

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב"ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח על לעמוד

פירש.86) ולא כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע"פ

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב

במכר). ד"ה (רשב"ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי  את בדיוק לו שיפרט לנותן לומר מתבייש שהוא

המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב"ם המורכב חרוב כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י בשם ורמב"ן מתנה,

אע"פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ שאף [נראה
לדעת  שהרי זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט למטלטלין
דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר

לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע דוקא כי
 ֿ (מגיד ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין

התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט
הרי  לקרקע, צריכה אם הרשב"ם, (ולדעת לקרקע הצריכה

בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא
וחדר  יציע כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב. ודות
צ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.åÔÎÂ96ÔÈÁ‡‰97e˜ÏÁL98Ô‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,99‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ -100˜ÈÊÁn‰Â .101¯b‰ ÈÒÎa102˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ - ‰„Oa103LÈc˜n‰Â .104- ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב"ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק רוצים לחלוק, שבאו שמכיון

מא). ס"ק רטו סימן (סמ"ע לגמרי כל 99)מהשני כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ"ע בשדה" ועומד קבוע שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב בהרוב אף
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את  קונה אינו בשדה והמחזיק אחר, כשדה שהוא אע"פ בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב, נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"א
ד"ה  שם (רשב"ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי

מב). ס"ק וסמ"ע בכולה, מקדיש 104)החזיק שהמקדיש
היה  לא כאן ואף מתנה, של המידה באותה יפה בעין
מתנה  מקבל כמו - לפרש הגזבר, כלומר ההקדש, למקבל

צ). הערה (למעלה

.æ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ Á˜BÏÂ ¯ÎBÓa Û‡«¿≈¿≈«≈»≈«¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚÓ Ô‰·105ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ »∆≈ƒ¿»ƒ¬ƒ∆»¿»∆≈»

ÌÈÚe„È ˙BÓL ‡ÏÂ ,‚‰Ó106ÈÙa ¯·„Â ¯·c ÏÎÏ ƒ¿»¿…≈¿ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈
- Ck ¯ÎÓ Ck ¯ÎBn‰L e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ;BÓˆÚ«¿¬»¿»∆»¬∆«≈»»«»

‚‰n‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,¯eÎÓ ‰Ê È¯‰107ÌB˜Ó ÔÎÂ . ¬≈∆»¿¿ƒ««ƒ¿»¿≈»
˙Èa ‡l‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L108˙Èa ÔÈ¯BwL B‡ ,Bc·Ï ˙ÈaÏ ∆≈ƒ∆»«ƒ««ƒ¿«∆ƒ«ƒ

¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈab ÏÚL ÏÎÏe ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ˙ÈaÏ««ƒ¿»¿ƒ»¿…∆««»¿ƒ««
‰„O B‡ ¯ˆÁ ¯ÎBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌB˜n‰ ÈL‡ ÔBLÏ¿«¿≈«»¿≈«ƒ¿≈»≈»∆
˙BÓM‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïka - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ¯ÈÚ B‡ƒƒ«¿¿ƒ«…¿ƒ«««≈

.Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰»¬¿ƒ«…

"מעניינם".105) תימן: לנושאי 106)בכ"י ידועים שמות
השדה. או הבית בכלל כלול מה כלומר, המכירה,

צוק"מ 107) (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד בתוספתא הוא כן
והממכר" "המקח בספר האי רב כתב וכן (403 ,24 עמ'
פכ"ז  ולהלן ו, הלכה יז פרק למעלה וראה בסופו. כ שער

הט"ו. ופכ"ח סא:108)הי"א, בבבאֿבתרא הדברים מקור
כז. ובבאֿקמא

.çÔÈÎÏB‰ ÔzÓe ‡OÓ È¯·c ÏÎa :ÏB„b ¯wÚ ‰ÊÂ¿∆ƒ»»¿»ƒ¿≈«»«»¿ƒ
.‚‰n‰ ¯Á‡Â ÌB˜n‰ B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡««¿¿≈»»¿«»¿«««ƒ¿»
,ÔÈ„ÁÈÓ ˙BÓL ‡ÏÂ ‚‰Ó Ba Úe„È ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï·‡¬»»∆≈»«ƒ¿»¿…≈¿À»ƒ
BÓk ÌÈOBÚ - Ck ÔÈ¯BwL LÈÂ Ck ÔÈ¯B˜ LÈ ‡l‡∆»≈ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿

Á eL¯tL.el‡ ÌÈ˜¯Ùa ÌÈÓÎ ∆≈¿¬»ƒƒ¿»ƒ≈

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ושאינן 1) הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

עבדים  ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן נכללין,
הדברים. שאר ואם

.à¯ÎBn‰2Ô¯z‰ ˙‡ ¯ÎÓ - ‰ÈÙq‰ ˙‡3˙‡Â , «≈∆«¿ƒ»»«∆«…∆¿∆
Òp‰4ÌÈ‚Ú‰ ˙‡Â ,5ÔÈËBLn‰ Ïk ˙‡Â ,dlL6 «≈¿∆»√»ƒ∆»¿∆»«¿ƒ

ÔÈ‚È‰n‰7d˙B‡8L·k‰ ˙‡Â ,9ÔÈÏBÚL ‰ÏkÒ‡‰Â ««¿ƒƒ»¿∆«∆∆¿»«¿»»∆ƒ
ÌÈn‰ ˙Èa ˙‡Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ ‰ÈÙqÏ Ô‰a10 »∆«¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¿∆≈««ƒ

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;dÎB˙aL11˙Èva‰ ˙‡12‡È‰Â , ∆¿»¬»…»«∆«ƒƒ¿ƒ
‰pËw‰ ‰ÈÙq‰13ÌÈ·B¯w‰ ÌÈn‰ ÏÚ da ÌÈÎÏB‰L «¿ƒ»«¿«»∆¿ƒ»«««ƒ«¿ƒ

‰LaiÏ14˙È‚ec‰ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;15‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Â , ««»»¿…»««ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«»
ÔÈ„vL16˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;ÌÈ‚c‰ ˙‡ ÌÈÁln‰ da ∆»ƒ»««»ƒ∆«»ƒ¿…»«∆

Ô‰a ÔÈOBÚ‰ ÌÈ„·Ú‰17ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,18‡ÏÂ , »¬»ƒ»ƒ»∆¿…∆««¿ƒ¿…
‰¯BÁq‰ ˙‡19ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL ∆«¿»∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - '¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¬ƒ≈¬≈À»¿ƒ

שם.2) וברייתא עג. בבבאֿבתרא גבוה,3)משנה  עמוד
להלן). (ראה הנס את תולין המפרש 4)שעליו או הוילון

ברוח. הספינה את להוליך התורן, על ברזלים 5)שפורסין
שמשליכים  בשלשלאות, הקשורים ברזל של מזלגות כעין

ולהעמידה. הספינה את לעגן הים, הוא 6)לתוך כן
עצים  והם שבמשנה. "מנהיגין" למילה בפירוש בגמרא,
ויש  רמ"ה). (יד הספינה את ומושכים משוטטים שבהם
ומכניסים  הספינה את מושכים שבהם "החבלים מפרשים

מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה לנמל" משוטים 7)אותה
בים. הספינה את ומושכים מנהיגים בנוסח 8)אלו,

שבברייתא  ו"אסכלה" לגמרי. זו מילה חסרה שלנו, הגמרא
בו" שעולים הספינה של ה"כבש היא בסמוך) (שהובאה
שם  שהיו מפרשים יש אבל ור"ח), האי רב בשם (רשב"ם
הספינה, אל מהיבשה עולים שבו האחד סולמות: שני
הספינה. קרקעית אל הספינה מפתח יורדים שבו והשני
ס"ק  רב סימן (סמ"ע "אסכלא" - ולשני "כבש", קראו לאחד
עליה". ויורדין - "שעולין רבינו שכתב מה וזהו ד).

הים 9) שמי כיון מתוקים, מים בו שאוצרים בספינה, מקום
לשתיה. ראויים ובלתי מלוחים המנויים 10)הם אלו שכל

הספינה  שם אין הספינה, לצרכי עשויים שהם אף להלן,
אחרים. לצרכים גם בהם להשתמש ואפשר עליהם,

(שם).11) נתן כרבי ולא הקשורה 12)כתנאֿקמא,
ליבשה. סמוך עליה הגדולה מן ועוברים לפי 13)לגדולה,

מפני  היבשה, אל להתקרב יכולה הגדולה הספינה שאין
לספינה  ממנה עוברים ולפיכך נמלֿמיםֿעמוק, שם שאין

היבשה. אל יורדים ועלֿידה ולא 14)קטנה כתנאֿקמא,
(שם). היינו 15)כסומכוס "ביצית רבא אמר (שם) בגמרא

של  הגיאוגרפי במוצא רק תלוי השמות והפרש דוגית",
קטנה: לספינה קראו ובמקומו בבלי, הוא נתן רבי התנאים:
דוגית. לה: קראו ושם מארץֿישראל, הוא וסומכוס ביצית.
המהות, בשינוי גם כרוך השם ששינוי שיש רבינו דעת אבל
אצל  עמוקים היו לא והנהרות שהימים שבבבל והוא:

צרי  היה ולפיכך הגדולה שפתם, מהספינה בהם לעבור ך
שפת  שעל הביצה שם על ואולי הביצית. והיא לקטנה
עמוקים, הים שפת שעל המים היו ובא"י הבבליים. היאורות
צידת  לשם אלא האלו הקטנות בספינות משתמשים היו לא
לומר  רוצה דוגית", היינו ש"ביצית רבא שאמר ומה דגים.
בה  משתמשים אלא הקטנה, הספינה באותה כאן שהמדובר
שונים  שמות לה העלו מזה וכתוצאה שונים, לצרכים

(כסףֿמשנה). שונים בספינות 16)במקומות העובדים
שם). הסחורה 17)(משנה, משימים שבהם גדולים שקים

עז:). שם (רשב"ם (שם 18)שבספינה פפא רב של פירושו
אחרי  מיותר, זה ולכאורה שבמשנה, "אנתיקי" למלה עז:)
אתה, נמכרים אינם בספינה, יותר הקבועים השקים, שגם
כלולה  הסחורה שאף להשמיענו, אלא זה הובא לא ואולי
שם  ה'תוספות' כתבו (כן שבתוכה" מה וכל "היא בביטוי:

האנתיקי). את ולא ד"ה עז:).19)עג. (שם משנה

.á¯ÎBn‰20ÔB¯w‰ ˙‡21˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -22, «≈∆«»…»«∆«¿»
ÔÓÊa23BnÚ ˙B¯eL˜ ÔÈ‡L24- ˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ƒ¿«∆≈»¿ƒ»«∆«¿»
‡Ï25„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÔB¯w‰ ˙‡ ¯ÎÓ26¯ÎÓ ‡Ï -27 …»«∆«»»«∆«∆∆…»«
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,„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;¯˜a‰ ˙‡∆«»»»«∆«»»…»«∆«∆∆
elÙ‡Â28Ô˙ˆ˜Ó ÔÈ¯BwL ÌB˜Óa29„ÓvÏ30.¯˜a «¬ƒ¿»∆ƒƒ¿»»«∆∆»»

המשניות).20) (פירוש העגלות" מן בפירוש 21)"מין
לשונו: וזה פירושים, שני רבינו הביא (שם) המשניות
ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת

אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע"פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקיֿיוסף). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף הלשון,

הבי  וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב) סעיף רב (סי' הרמ"א א 
כן  ולא הקרון, בלי עליהן לרכוב אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי בקרון
ז). ס"ק שם (סמ"ע, בהן קשור שהקרון כמו בקרון

(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי "העול
"קשורות",26)המשניות). של הפרט את הזכיר ולא

לענין  ובקר צמד דין והרמב"ן מיגאש בן ר"י ולדעת
ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ"ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב"ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ
כן  והוכיח קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני", מילי מילי "תנא, (עח:) בגמרא שאמרו ממה
בן  ר"י כדעת פסק ד) סעיף (רב והרמ"א מדבר. דבר ללמוד

לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא
עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל

הלכה  כח פרק להלן וראה שם). (בסוגיא יחד נמכרים הם
קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,

הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב וזה "בקר".
י). ס"ק שם סמ"ע את 30)(ועיין כאן ציין הראב"ד

(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע שלשונה אלא פ"ד), בתחילת
בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי, לרב והממכר" "המקח
את  מכר "דגרסי' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.â¯ÎBn‰31ÏÚ‰ ˙‡32‰¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ -33˙‡ ¯ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ‰¯t‰34¯ÎÓ - «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

¯˜a‰ ˙‡35.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡¯ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â36‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰·37. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי"ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי בין הנמשך "העץ שהוא עגלה

פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי על ששמים העץ שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה
השיג  הראב"ד ואמנם רב). סימן ('טור' העול אגב הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע"פ בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ"ע אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב יא) ס"ק
שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן

כה. בהלכה 33)הערה שכתוב למה סתירה ישנה כאן אף
(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס"ק (שם הסמ"ע ולדעת וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף מהראב"ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב"באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי' שם: והממכר" "המקח בספר הוא וכן י), אות
את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר

ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה
יהודה. כרבי ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף

הרבה  ועולה הדברים, שני לקנין המתאים גדול, כסף סכום
הקנין, לטיב הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף הדין פרטי כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.ãÔÎÂ38¯ÎBn‰39¯ÎÓ - ¯BÓÁ‰ ˙‡40˙Úc¯n‰ ˙‡41 ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡Â42ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,43‡Ï Ï·‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

¯ÎÓ44˜O‰ ˙‡45ÌÈLp‰ ˙·k¯Ó ‡ÏÂ46elÙ‡Â ,47eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ48.¯În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח. בבאֿבתרא משנה
שם. הרכיבה 40)בגמרא כלי כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל הם
אינם  שלו המשא כלי אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף "כעין
(רמ"א, שיתחמם" כדי כולו היום כל החמור על שמניחים

ז). סעיף לרכיבה 42)רב המרדעת על נתון עץ "כלי כעין
שם). (רמ"א המשאות" חיכוך למנוע כדי היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח והוא מיגאש, בן ר"י דעת
כשאינם  היא המשא בכלי התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי עליו, בעודם
בכלי  אם הבעיא: בפתרון תלוי זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף רכיבה שכלי ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי שגם מסתבר
היינו, הנתבע, מידי מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי במסקנא, יוצא המוכר. מידי
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עליו  עודם אם רק מכורים רכיבה וכלי עליו, בעודן
במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי, כנחום ולא כתנאֿקמא

משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי גם שזה
יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי כעין
יב). ס"ק רב (סי' ובסמ"ע שם ברשב"ם הוא [כן כמשא.
ה]. הלכה שכירות מהלכות פ"ד ולהלן ג. בפסחים וראה

ולפיכך 47) נפתרה, שלא בגמרא בעיא כאמור, הוא, זה דבר
וכן  הראיה, עליו מחבירו שהמוציא לפי קנה, שלא פסק

הרי"ף. הוא 48)כתב אמר "שאם אמרו: שם בברייתא
רב  בסימן הרמ"א והביאו מכורין", כולן - שעליה מה וכל

השמיטו. שרבינו ופלא ז. סעיף

.äÔÈ‡Â49‰È‡¯ ÌÈÓc‰50Ì‡L .51‰ÚË52È„Îa ¿≈«»ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ¿≈
˙Úc‰L53BÏ LÈ - ‰ÚBË54‰‡B‡55Á˜Ó Ïeha B‡56, ∆«««»≈»»ƒ∆»

Á˜BÏÂ ¯ÎBn‰ Ïk ÔÈ„k57Ì‡Â ;58ÔÈ‡L È„Îa ‰ÚË59 ¿ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆≈
‡Ï - ‰ÚBË ˙Úc‰60‰fL ,Á˜n‰ ÏËa61‰zÓ62Ô˙ «««»…»««∆»∆∆«»»»«
‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ63¯BÓÁ‰64ÌÈwO ‡Ïa65Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»«¬¿…«ƒ¿≈…

‡ˆBik66.ÌÈÓc‰ ÔÓ ‰È‡¯ Ba ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ‰Ê· «≈»∆≈¿ƒƒ¿»»ƒ«»ƒ

יהודה.49) כרבי ולא כחכמים עז: שם היינו,50)משנה,
נושא  ערך על עולה שסכומם דמים, הלוקח נתן שאם
במכירה  לכלול שהתכוון ראייה שזה אומרים אין המכירה,
אין  זהובים, מאה ונתן צמד, קנה אם כגון דברים, עוד זו
גדול  סכום נותן היה לא לבדו צמד שבעד כיון אומרים:
ס"ק  שם (סמ"ע הבקר לצירוף גם התכוון ודאי אלא כזה,

כדלהלן.51)טו). העודף של ודינו היינו,52)כלומר,
נושא  מחיר מששוה יותר דמים שהוסיף היא, הטעות

להניח 53)המכירה. שאפשר רק מופרזת, אינה שהטעות
איֿהבנה. מתוך שצריך, מכפי יותר ונתן טעה, שהלוקח

תוספת 54) לכלול באה בדמים שהתוספת אומרים אנו אין
ואשר  המכירה, לנושא רק באמת שהתכוון אלא בחפצים,
כלול  וזה טעות. מחמת זה היה - שנתן דמים לעודף
אונאה. בכל כמו הוא הדין ולכן "אונאה", במסגרת

ב"שתות".55) הוא ההפרש הוא 56)אם ההפרש אם
מ"שתות". יב.57)ביותר פרק למעלה כלשון 58)ראה

שהדעת  בכדי (ד"ה הרשב"ם הנמקת וכפי בגמרא, האחרון
דוחק. היא הראשונה שהתשובה שההפרש 59)טועה)

טועה  אדם שאין טעות, כאן שהיתה להניח ואין מוגזם, הוא
כך. כדי שהתכוון 60)עד אומרין, אנו אין כאן, אף

אף  שכאן אלא עוד ולא דברים. לתוספת זו דמים בתוספת
העודף, את לתבוע יכול המוכר ואין אונאה, דין דנים אין

נתאנה. הזה.61)שבו יתכן 62)העודף שלא שמכיון
לו  לתת שהתכוון אומרים אנו כזה, בשיעור טועה שאדם
דיני  בכל כלל הוא וזה מתנה. בתורת הזה העודף את
טועה  הדעת שאין בכדי מופרזת, היא האונאה שאם אונאה,
בפ"ד  וראה כמתנה. נחשבת והיא אונאה, דין בה אין -

י. הלכה ולוה מלוה את 63)מהלכות מקבל אינו כלומר,
אינו  וכן בחזרה, המכירה נושא של משויו יותר שנתן דמיו

שכרגיל. זה על דברים תוספת נותן 64)מקבל רבינו
בה. שעסק האחרונה מההלכה כלי 65)דוגמא היינו,

השטח 66)המשא. להניח,בכל כאילו היה שאפשר ים,
בנושא  דברים יותר להכליל הוכחה ישמשו שהדמים

המכירה.

.å¯ÎBn‰67ÌÈÏk ¯ÎÓ - ‰ÁÙM‰ ˙‡68,‰ÈÏÚL «≈∆«ƒ¿»»«≈ƒ∆»∆»
‡Ï Ï·‡ ;‰‡Ó Ì‰ elÙ‡69ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÎÓ70‡ÏÂ ¬ƒ≈≈»¬»…»««≈ƒ¿…

ÌÈÓÊp‰71˙B‡ÏËw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙BÚah‰ ‡ÏÂ72 «¿»ƒ¿…««»¿…∆««¿»
Ì‡Â .d¯‡eˆaL73'‰ÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‰ÁÙL' BÏ ¯Ó‡ ∆¿«»»¿ƒ»«ƒ¿»¿»«∆»∆»

ÏL ÌÈÏk ‰ÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ -¬≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»∆»≈ƒ∆
.‰Ó ‰‡Ó≈»»∆

המוכר 67) פרק הרי"ף והביאה פ"ד, בבאֿבתרא תוספתא
הספינה. את 69)בגדים.68)את מכר הוא: והכלל

מונה  שהוא אלו כל כי שעליה, התכשיטים את ולא הבגדים
אלא  מלבושים אינם - המכירה מכלל ושמוציאם להלן

או 71)אצעדות.70)תכשיטים. באף ששמים טבעות
הלכה  שבת מהלכות פי"ט ורמב"ם נט: שבת (ועיין באוזן

והאשה 72)ז). בדוחק, בצואר הנתון אשה של תכשיט
שתראה  כדי עצמה, את קוטלת היא כאילו בה עצמה חונקת
(פרק  המשניות בפירוש רבינו דברי הם וכך בשר, בעלת
חוטין  והיא חונקת, - "וקטלא נז.): שבת אשה, במה
בדוחק  הצואר על אותה וקושרין זהב גרגרי בה שעורכין
סעיף  רכ, סימן חו"מ בשו"ע (וראה עצמו" את החונק כאדם

שם.73)ט). בתוספתא כן

.æ¯ÓB‡‰74,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰ÁÙL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈ƒ¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰¯t75. »»¿À∆∆¬ƒ≈»»«∆«»»

‰˜ÈÓ ‰ÁÙL76‰˜ÈÓ ‰¯t ,CÏ ¯ÎBÓ È‡77È‡ ƒ¿»≈ƒ»¬ƒ≈»»»≈ƒ»¬ƒ
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ78‰¯BÓÁ .79‰˜ÈÓ ≈»…»«∆«»»¬»≈ƒ»

ÁÈq‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡80ÔÈ‡L ;81Ì„‡ ¬ƒ≈»»«∆«¿»∆≈»»
d·ÏÁÏ ‰¯BÓÁ ‰B˜82. ∆¬»«¬»»

(74.(403 ,3 עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד תוספתא
"מעוברת".75) לו: אמר שם.76)שהרי תוספתא
וכן 77) פפא). רב של פירושו (לפי עח: בבאֿבתרא משנה

תוספות  - ראשון ודפוס ווין כ"י (לפי שם בתוספתא הוא
והמוכר 78)ראשונים). העליונה, על הלוקח שיד מפני

הלוקח  שיוכל "מניקה", במילה שהתכוון לומר יכול
מינקת  בתור השפחה את ולנצל הפרה, בחלב להשתמש
של  הוולד את למכור התכוון לא אבל הלוקח, של לבנו

כ). ס"ק שם (סמ"ע השפחה של או שם,79)הפרה משנה
שם. פפא רב של פירושו ובגמרא 80)לפי קטן. חמור

הולך  קטן שחמור נאה, סיחה מלשון המילה את דרשו (שם)
הזקוק  זקן חמור כן ולא בנחת, הנאמרת אליו, קריאה אחרי
סיחה  אחרי שמהלך ד"ה רשב"ם שם (ועיין ולמרדעת לרסן

בגמרא.81)נאה). שנתן הטעם שחלב 82)הוא "שידוע
חמור  אמר תועלת לאיזה כן אם לכל, יצלח לא האתון
בפירוש  (רבינו עמה" הסיח שימכור כדי אלא מניקה,

המשנה).

.ç¯ÓB‡‰83L‡¯ :B¯·ÁÏ84¯BÓÁ L‡¯ B‡ ‰Ê „·Ú »≈«¬≈…∆∆∆…¬
BÈˆÁ ¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê85ÔÈc‰ ÔÎÂ . ∆¬ƒ≈»¬≈∆»«∆¿¿≈«ƒ

‰ÓLp‰L ¯·È‡ ÏÎa86Ba ‰ÈeÏz87„È :BÏ ¯Ó‡ .88 ¿»≈»∆«¿»»¿»»««
ÔÈnLÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê ¯BÓÁ „È B‡ ‰Ê „·Ú89 ∆∆∆«¬∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ

‰ÈeÏz ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L ¯·È‡ ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈«ƒ¿»≈»∆≈«¿»»¿»
¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰¯t L‡¯ :BÏ ¯Ó‡ .Ba»«…»»¬ƒ≈»…»«
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„·Ïa L‡¯‰ ‡l‡90È¯‰L ;91˙¯kÓ dL‡¯92„ÈÓz ∆»»…ƒ¿«∆¬≈…»ƒ¿∆∆»ƒ
ÌÈÁaËna93. «ƒ¿»«ƒ

עוד 83) וראה א. הלכה פ"ה בבאֿקמא וירושלמי ד: ערכין
להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא
שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של

"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף. כחצי אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין

ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש
לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ"ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס"ק רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי. זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי
"רגלה  א) הלכה פ"ה (בבאֿקמא בירושלמי מפרש כן חציו.
אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ"ח ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה
ועיין  שמח). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,

ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב"ד שאין אבר והוא
ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי
לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי ראוי, הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב. הלכה כא פרק למעלה וראה יב) סעיף רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב כדברי
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.èL‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ94‰q‚ ‰Ó‰·a95‡Ï -96˙‡ ¯ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ ¯Î97˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
¯ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰·a Ï·‡ .‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
- ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ - L‡¯‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ¯ÎÓ - ‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ .L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆

.‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר 
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב'תוספות' הריאה. בצירוף הקנה כלומר, (רשב"ם),

לב. גם הוסיפו מכר) ד"ה

.é¯ÎBn‰98¯Ba‰ ˙‡99ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -100¯ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡101dÏ·Ê ˙‡ ¯ÎÓ -102˙¯ek ¯ÎÓ .103- ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

C·BL ¯ÎÓ .ÌÈ¯B·c ¯ÎÓ104.ÌÈBi‰ ˙‡ ¯ÎÓ - »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי ולא עט:) (ב"ב בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח:)100)שמכונסים (שם במשנה

עט:) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו
"סתם  בידינו: שכלל ואע"פ כמשנה. הלכה שאין הרי"ף
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
 ֿ (כסף כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב"ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).
זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב שבטל

דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום
יונים. בו

.àéÏ‡105ÊeÏÈ106,el‡ ÌÈ¯·„a ÏB„b‰ ¯wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L107˙BÓM‰Â108„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .¯·„Â ¯·c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈ¯ÓB‡109el‡ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‡aL ˙BÏÏk‰110. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק בסוף שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי אחרים. במקומות גם נמצא

ילוזו 106) אל "בני כא): ג, (משלי הכתוב מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי. הנוהג לפי הולכים - וממכר מקח עניני שבכל
קובעים 108) המכירה, נושאי קביעת על דיון שבכל

אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג השמות,
שם 109) ואיננו זה, לנושא רק מיוחד זה ששם היינו,

הרבה. לנושאים ח.110)שיתופי הלכה כו פרק

ה'תשע"ה  אלול כ"ח ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו

כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.àB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
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אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים
התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום

שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת
ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

א. הלכה שבת מהלכות י"ד (שם 7)בפרק הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע אפשר מצטרפים,9)והרי לא

הצדדים  בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני 10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן

ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"
הנמכרים  לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש

דמים. בלא שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני רשות

.áÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏ·Ó ÔÈa˜ ‰Úa¯‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ

˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da¯ CB˙a ÔÈÚÏ·Óe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆
eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ï·‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»

‰a¯‰ ÔÈ¯fÙÓ21ÔÈÚÏ·Ó ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈
Ôa¯ ÔÈÚÏ· eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ‰¯OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»

dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,da¯a26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C¯„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk - ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ¯ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ¯ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות
הכור  שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא

(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני

רומי. כסלע 19)בדפוס נחשב שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב
בר  חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים,

י. קטן סעיף שם בסמ"ע קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,

השדה  של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח
שהייתה  כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק
השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
אחרי  השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה
רק  הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח שכללות
של  התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי 25)מובלעין בדפוס הוא כן
שהנוסחה  כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב
"והכי  שם: רשב"ם כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי רב כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר

שילם  לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף
ושלכן  יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי אשי
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר שאם 37)מסויימים מפני
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע

כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו היא 38)בעפר זו אף
(שם). נפתרה שלא בעייה

.â‰È‰39Ú·¯ ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡ - ¯BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41¯ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»

‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ -44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ¯ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
¯ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא ורבינו האי רב גירסת לפי
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק אפילו
אבל 44) השדה, לגבי בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב של בעייה של 46)שם, קטן שטח נשאר אם

זה  סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב עוד נפתרה 47)נחשב לא הבעייה

בגמרא.

.ã¯Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙È·k :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
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B‡ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»

קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.ä¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית שאין 53)בערך פי על אף
אינה  זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות אונאה
לכלל  בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות, אלא אונאה,
ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל רבא: של הידוע
וראה  צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה מכדי פחות אפילו
"נקנה  זה שבמקרה רבינו שדעת ב, הלכה ט"ו פרק למעלה

משנה. במגיד וראה הטעות". את ומחזיר שיש 54)המקח
כור. מבית למוכר.55)יותר

.å¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או  (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה 
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע

ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא
שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.

הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל
את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים

היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,
לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק

קד:). שם (גמרא

.æBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿

epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
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המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול

.çÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
¯˙i‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰¯È˜B‰Â ¯kÓÓ75Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ

‰ÏÊe‰Â ¯˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ¯ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz - ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

¯kÓn‰78BÓk BÏ Ôz - Ú˜¯˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ¯ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה
כש  לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו
בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח
להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין

מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר
כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח יכול ואינך

עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,
שהוזלה  פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול

הלוקח. בידי בהיותה

.è:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k - ‰p‚a ·˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
- ÌÈÚ·¯‰ ÏÚ ·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a ¯È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡80·˜ ÈˆÁ ¯È˙B‰ ;81- ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ¯˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ·¯‰ Ïk ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰¯ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜¯˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

לו 80) משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של הזול חוץ 81)כשער

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח

ח. הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב יכול המוכר ואין
ח. בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר

.é„O ¯ÎÓ‰84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -87ÔÈck BÏ ·MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ ¯În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה תגלו

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.àé¯ÓB‡‰89,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ90¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :¯Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

- Ï·Áa ‰cÓ ,¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ ¯Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.¯˙È Ì‡ ¯ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי

מחילה  זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות

(ב"ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי  מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב
וכן  ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא

למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש

.áéÌÈ¯ˆn·e ÔÈÓÈqa :BÏ ¯Ó‡Â ,¯Bk ˙Èa BÏ ¯ÎÓ96, »«≈¿»««ƒ»ƒ«¿»ƒ
BÚÈb‰ - ˙e˙L ¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át97¯˙È ˙Át ; ƒ≈¿ƒ¿ƒƒƒ≈»≈
ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ˙e˙L ÏÚ98ÏÚ ¯˙È BÏ «¿¿«∆ƒ«»ƒƒ»≈«

.¯eiM‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ - ˙e˙L¿ƒ≈»ƒ«¿««…¿ƒ«ƒ
˙BÁt ‰p‚·e ,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ¯‡Lp‰ Ì‡ƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ«ƒ»»
¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBn‰ ‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,·˜ ÈˆÁÓ≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈«≈«¬ƒ

ÌÈÓc‰ BÏ99. «»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי כלומר,

חזרה  לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע יכול הלוקח
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן
בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב"ם מחילה זו הרמב"ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב כמו
זֿט. הלכה למעלה

.âé˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb¯‰ ¯·Îe ‰È¯ˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ¯ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È¯‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙¯Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,¯ÓBÏk - ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו,

המקח. קיים למחצית עד שאף ולהשביח 102)אומרים
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כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו
שם). ב"ח - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם.

.ãéÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן
ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.åè,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב

ועּׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו

וממכר. במקח פרטיהן

.àÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם

הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה
לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.áL¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ

˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא

ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל ֿ 12)חכמים כתנא
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.âÌl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈
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קלג dxikn zekld - oipw xtq - lel` g"k w"y mei - meil miwxt dyely m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»

עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע שמקודם אחרי
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י) - הנשתתק

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף שהרי
ממש. טז.20)כפיקח הלכה גירושין מהלכות פ"ב ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.ã‰ËBM‰22ÔÈ‡ -23¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ˙È·e .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡Â24ÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ

.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C¯„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט.22) הלכה עדות מהלכות ובפ"ט ג: בחגיגה הגדרתו ראה
כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה

קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד
יא. הלכה נחלות מהלכות בפי"א וראה מח. בכתובות

.äÈÓ25ÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰L26el‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰27,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa - «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈ¯ˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,·ËÈ‰ ¯·c‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰28B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a29‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL30. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח.25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
נופל.27) שטותו 28)חולי עברה לא שעדיין היינו,

סימן 29)לגמרי. בסמ"ע וראה השטות, התחילה שכבר
נב. ס"ק כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.åÔË˜31ÌÈ¯Á‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡ - ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌ32ÌÈL LMÓe ;33ÏÈc‚iL „Ú34Ú„BÈ Ì‡ ,35 ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«

·ÈËa36,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
B˙zÓe37˙Ói˜38ÔÈa .39‰a¯Ó ¯·„a40¯·„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡È¯a ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ41. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«
‡lL È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ ¯kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â42‡ÏÂ ¯ÎBÓ BÈ‡ - Ú˜¯˜a Ï·‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B43.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ"ד וראה וגמרא. משנה נט. גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני זוכה לעצמו אבל

ובסמ"ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב. ס"ק רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי השביעית השנה בתחילת
מט]. והערה ח הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים ֿ 35)שלשֿעשרה השקלא מתוך יוצא

ח. הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ"ע 36)וטריא ענין
טיב). ערך ('ערוך' טבע או ד), רב 37)ס"ק בר כמר שם,

מתנה 38)אשי. נותן שכל חייו, כדי משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי

בדיבור.41) רק הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב. נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב דקדק

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.æ‰na44BÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÒBtB¯ËBt‡45ÔÈ‡ - ÒBtB¯ËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ46˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
B¯kÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡L ;ÒBtB¯ËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe47.Ìi˜ - «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»

ע.44) בכתובות רפרם , של כאן 45)מימרא אין שאז
חייו. כדי משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח בין

שהובאה  הר"ח לדעת ובניגוד להלן, שכתב כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
מתנה. מתנתו - אפוטרופוס לו היה אם אפילו שבמתנה

בקרקע.47) ולא

.çÔÈ˜„Ba48ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡49 ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔB·Â ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

Ú·L Ôa ‡e‰Â Ú„BÈ50LÏL Ôa elÙ‡L ,¯Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰¯OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc - ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ -51˙e˙L ÏÚ ¯˙È ,‰ÈB‰‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e¯‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa -52¯ÓB‡ È‡Â .53ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈ¯kÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«
CÈLÓ‰ B‡54¯ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;55 ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«

- Ba e¯ÊÁL ÌÈ¯Á‡Â ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿
.Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי שהכל נט. גיטין
(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו

לב]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה
(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין

הידוע: הכלל עלֿפי זה, על תמה והראב"ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני אינם "יתומים
ואילו  מקח, בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני שאינם שאע"פ וממכר,

א  דיני את גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי משום לו,
הטעם. מאותו ה"בֿד.52)אונאה, פי "ב למד 53)לעיל

ה"ד  פ"ט למעלה רבינו (ופסקה נב. גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס, להם שיש יתומים בנכסי ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף, מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע", ב"מי שחייב אלא בכסף, קונה אינו
ט. בפרק

.èÔÎÂ56e˜ Ì‡57ÌB˜Ó ¯ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ58 ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - Ba ¯ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈
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ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ59ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏk60¯ËLa ÔÈw‰L ;61‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ¯ËL ÏÚ62. «¿»∆»»»

הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.éÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»
d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»

d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,

 ֿ מבבא הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"
ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י

כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה
ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן

ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.àéÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»
ÂÈÙa78. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.áé¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין שמעשה 82)ומתן, הרי"ף, דעת כן

פחות  "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא של
אמר  כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים מבן
ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה להו
ששלח  מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן ולא
אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר גידל
הכל  - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו ואמרו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר מדובר

.âéBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ú˜¯˜ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»«¿«
L¯iL84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85B¯kÓÓ ÔÈ‡ - ∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ86Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««ƒ
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L87‡nL ; ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»∆»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ88ÔÈ„ÚÂ , ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»«¬«ƒ

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï.ÌÏ …ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»
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(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),

סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע"פ

בנכסים  טרח שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי וסובר חולק והרשב"א כו). ס"ק
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי, בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב"ב בשמו כרבא ולא נחמן, רב בשם חיננא
ומתן  משא בטיב יודע אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה

מיגאש). בן ר"י בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם
כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב
הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי שאמרו מה

ומתן. משא בטיב שיודע באופן בבאֿבתרא 88)אפילו
כיון  שקנה נכסים אבל זוזי. ליה דמקרקשי "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב: ט סעיף רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי והביא
ש"בין  לג) ס"ק (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי נניח ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.ãéB˙zÓ89˙BÁt ‡e‰Lk90ÔÈa ,ÌÈ¯OÚ ÔaÓ91 «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
;˙Ói˜ BÊ È¯‰ - Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡È¯a ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆

el‡L92‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï - ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„93Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈

B˙zÓ94ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k ,95. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה דבר 93)שם ועל
מקומות  בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי שאינו
הערה  למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין בתלמוד,

בטיב 94)פד). יודע אינו ואפילו אבותיו, בנכסי אפילו
מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה ומתן גמרא 95)משא

שם. בבאֿבתרא

.åè‰na96ÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLk97ÈzL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
B¯kÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜ - ÒÈ¯Ò ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
·¯Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,¯kÓÓ Ú˜¯˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL98. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ"ב שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.æèÈÓ99,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ¯ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
¯În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L e¯Ú¯ÚÂ ÂÈ·B¯˜ e‡·e100, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„·Ï eL˜·e101BÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -102,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿
‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰L103ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈

È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««
ÏB„b ¯ÎBn‰L104. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי לפני שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני הובא 102)בו הי"ב) (פ"ד שמחות [במסכת
יבדק, "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע"פ שסג). סימן (סוף יורהֿדעה בשו"ע
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני אפילו הוא המת
אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה
ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי לו יש אם מבחוץ לבדוק

שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק גם
מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע"פ כלומר, שם.

מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם
ט. הלכה למעלה וראה

.æéÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt105¯ÊBÁ -106 »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ≈
¯Á‡ ÔÈa ÌÈ¯OÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓeƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈««

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈ¯OÚ107. ∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈∆»«
BÏ ÔÈÓL - Ú¯ÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â108 ¿ƒƒ»∆»«¿»«»ƒ

È‡Â .È˙Ba¯ e¯B‰ ‰f‰ ÔÈck .¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆«««¬ƒ
,ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,¯ÓB‡≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈»ƒ

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈ¯OÚ Ôa ‰OÚpLÎe109; ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»«¬…
BÊ Ú˜¯˜a Á˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«¿«¿«
È„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»ƒ≈

.B¯kÓÓa ‰ˆ¯ È¯‰L ,Á˜Bl‰«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע"פ 105) ומתן, משא בטיב יודע אינו אם עצמו, [ובנכסי
שהרי  הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע שגוף
יב, הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף אביו בנכסי אבל
יד]. ס"ק רלה סימן סמ"ע ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי אריס, כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע"פ ולרביע, לשליש
הי"ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע, עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ"י התחתונה על
כן  לא שאם כאריס, שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע כיון השדה את יפסיד
פ. (כתובות קטנה אשתו בנכסי בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק מא ס"ק שם והסמ"ע מה, ס"ק שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי"א  במיאון יוצאה ואינה לגט, שזקוקה ושתקה, אחת
בי"ד  ע"י שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
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(פ"י  בו לחזור יכול אינו ששוב כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ"כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס"ק והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.çé¯BkM‰110,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆

‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈
‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»

LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר
יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, ביום הנותן או

.àÔ‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
 ֿ בעל לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,

מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת
נא. בבבאֿמציעא

.áÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי
מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בזכות" שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בעבורו, לזכות
'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.âÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
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ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
ומלוג, ברזל צאן נכסי כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק יכולה שהאשה

הרי  אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי 25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט: בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות
יח. הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי והיינו

שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה
לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב

הרשב"ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת
שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה

בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח
כשתגבה  הלוקח מידי להוציא "ויכולה מפורש: אומר

קיים. המקח הזמן אותו שעד הרי וטענה 31)כתובתה",
עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק ישנה זו

למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו
נח. ס"ק צ סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת

שלם.33) בלב לכך הסכימה לא אבל

.ãÔÈa ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È - ÔÈÏËÏhÓa34Ïh·Ï ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈

‰Ïh·Ó -35Ì‡Â ,36‰Ói˜37ÂÈOÚÓ38e˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰39. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי שהם לפירות, אף המכר ובטל

צ: כתובות ג.36)הבעל, שבנכסי 37)בבאֿבתרא
עשיתי  רוח "נחת טענת לטעון יכולה היא אין מלוג,
לעורר  חשש כאן ואין שלה, כולם שהם מכיון לבעלי",
נה. והערה ו הלכה להלן וראה תסכים. לא אם הבעל, איבת

מעשיו.38) תימן: צורך 39)בכ"י ואין הבעל, בקנין
שלה. בפעולתֿקנין

.äB‡ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓ40BlMÓ dÏ41Èt ÏÚ Û‡ ,42BÈ‡L43 ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡M¯44ÎÓe ¯·Ú Ì‡ ,e˜ - Ô˙ B‡ ¯45,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡Â46ÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰47BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡B·z Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚL48Û¯ËÏ49;˙Ù¯BË - ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡50‰·˙k51‰lÁz Á˜BlÏ52e˜Â53.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי: ובדפוס תימן בכ"י
טו. סעיף צ סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי כדין דינם שאז

שמואל' וב'בית מט, ס"ק מחוקק' ב'חלקת שם ועיין ברזל.
נב. בשם 42)ס"ק ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי

האשה. מציאת פרק כתובות ההמשך,43)ירושלמי, כל
הירושלמי. כנראה,44)לשון רבינו, למד זה מביטוי

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, רשאי זו 45)שאינו
וראשונים  ו. שער וממכר", ב"מקח האי רב דעת גם היא

עליו. חולקים הרשב"א, ביניהם זה 46)אחרים, ואין
את  שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע, דומה
סומכת  דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה, בטחונה
לכלות  זה בלעדי יכול הוא ברזל צאן בנכסי שהרי עליהם,
ובין  כך ובין הרשב"א), בשם (מגידֿמשנה גמירא עד אותם
אף  התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא הרי כך

שם). מחוקק (חלקת מוכר הוא ושם 47)אם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט הדבר של 48)מובא במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין
זה. לוקח לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו

לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר
שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין

.å‰M‡‰54dÏÚ·Ï ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï -55LÈÂ ,56BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL57˙Èa .58e¯ÎnL ÔÈc59B‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂ60ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰61ÔÈa ,62ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
Ô¯kÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó - ÌÈÓB˙È È·‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

¯kÓÓ63Ï·‡ ,64Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי אבל לבעלי". עשיתי

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי את ואלמנות
יח.57) הלכה הנראות 58)פכ"ב האלו, ההלכות סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
ס"ק  רלה, סימן חושןֿמשפט הגר"א ביאור (וראה יתומים"

נב.60)סח). בגיטין והובאה פ"א, תרומות תוספתא
אב),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי מורכבת מילה

מפקח. בן): =) שם.62)ו"פוס" וראה 63)גיטין
נחלות. מהלכות בפי"א הרמב"ם 64)פרטים שמנמק כמו

האופטרופוס  שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא בסמוך,
וממכר  במקח וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו לתת רשאי
רשאים  שאינם דברים הרבה ויש להגבלות, נתונים הם

(מגידֿמשנה). לעשות

.æ¯ÎBn‰65ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,·BË66ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ Ïk67ÔÈ·˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰ - ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ'65) צוקמ. (הוצאת פ"ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח משום
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d`iaקלח ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` a"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין
- טוב' ב'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי שעשה
בשם  דביצה פ"ה ברי"ף והובאה ראשון]" דפוס
טוב'. וב'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי.

(ש"ע,66) חכמים" דברי על שעבר "על מרדות, מכת
כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין

בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»



meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd lel` g"kÎa"k -

ה'תשע"ה  אלול כ"ב ראשון יום

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¦¥¦̈

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.à,‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»
d·BÊ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰Èƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»
‰È‰ elÙ‡ .ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ«¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰«»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

.·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

.áÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ
Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡ ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

.â,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»
È¯‰ - ‰„ÏÏ CeÓÒ ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»¬≈

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ∆∆¿

.ãÏk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈
ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ .ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰«≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

.‰·Ê ˜ÙÒe¿≈»»

.äÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe ,¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;˙Ï·BËÂ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

.å˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»
.‰ck ‡È‰ ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ¿ƒ»
‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
?‰·˜ ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»»»∆¿≈»
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆

.¯‡a˙iL BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

.æ,¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
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קלט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` a"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆
.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

.çCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»
.‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k ,‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»

.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

.è,‰¯aÚ˙ dlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»ƒ¿«¿»
È¯‰ - ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ¬≈
ÏkL ;ÌÈÏÙpÏ ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰«…«««ƒ∆≈ƒ«¿»ƒ∆»
„Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë - ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«»«
Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰z - ÏÈtzLÎe .„Ïe‰ ÏÈtzL∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆¿≈»≈»ƒ
˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ƒƒ»»»À¿«»»¿ƒƒƒ»¿≈»À¿«
.ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈¿…ƒ»»≈ƒ
‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰ ‰ÏÈt‰Â ,ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»«∆»¿ƒƒ»
ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ - ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰»«≈¬ƒ«««»»ƒ»«≈ƒ¿≈

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈¿…

.éÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈
‰„ÏÈ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,¯˙BÒ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ»¿»
‰„l‰ ÈÓÈÂ ,˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆ƒ≈«≈»
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈»
‰¯‰hL ÔÂÈk .d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL .Ô‰a»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»≈»∆»¬»

Û‡ ,d·BfÓÔB‚k ,˙¯Á‡ ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»«∆∆¿
È¯‰ - ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓËÀ¿«≈»À¿«ƒ»À¿«»««¬≈
ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ∆∆»∆¿≈À¿≈¿«≈»∆¿ƒ

.‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»

.àé- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.áéEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÔÓ Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»ƒ
‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰«»««≈»¿«¿»»»»¿…
ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .‰·Ê ‰È‰zƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈
,ÈL˜ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ,d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»ƒ
¯Á‡ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ««
¯Á‡ ‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰c ÈÓÈ¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ«
˙‡ÏÓ ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ .Ì„wnL ˙B˙ÒÂ¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿¿…

‰ÏÈla ‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»««¿»
.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡»̄¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

.âé- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

.ãé¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»
˙LnLÓ ‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc ‰‡¯z ÌBÈƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL ÏÈÏa¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««¿≈
‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙cƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
,ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â .„·Ïa ˙BÏÈÏ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ«¿ƒ
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L∆««»≈««»≈¿ƒ»ƒ
- ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«««¿»
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆∆»

.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡««¿≈ƒ»»

.åèÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
‰MM·e ¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

.æèÔÈ¯B‰Ë ‰LÏLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ
ÈÓÈ ¯Á‡L ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ -¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ∆««¿≈
ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙cƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ
‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»∆¬≈À¿¿»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

.æéÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»»ƒ
·eLÂ ,d˙c ¯Á‡L „Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»¿

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡≈»¿«∆∆¿»

.çéÌÈÓÈ ‰MÓÁÂ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»»ƒ
·eLÂ ,d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ»»¿

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡≈»¿«∆∆¿»

.èéÌÈÓÈ ‰MLÂ ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

.ë- ÔÈ¯B‰Ë ‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË ‰Ú·L ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
,d˙cÏ CeÓq‰ ¯B‰h‰ ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»¿ƒ»»
Úe·M‰Â ,‰·Ê Ba Ú·wz - ‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»¿«»«
LnLÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰«»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»¿«≈
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d`iaקמ ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` b"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÚe·L ‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Baƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»»
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ‰ÈÓÈ ÏÎÂ .„Á‡ Úe·L ‡l‡∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆¿»»»
ÈLÈÓÁ Úe·L ?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ¿»¿…»»»»≈«»«¬ƒƒ
- ‰¯B‰Ë Ba ‡È‰L ,ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ¿»
- ÈÈÓL Úe·L .‰·Ê - ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ
‰MÓÁ - Ba ‰‡B¯ ‡È‰L ,ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»¬ƒ»
;‰·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
,¯B‰h‰ È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ«»
B· ‰‡B¯ ‡È‰L ,¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ»»«««»»∆ƒ»
;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰MÓÁÂ ,d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL -¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
.¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL Úe·MÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«¿≈»»«»
- ¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ ,‰·Ê - ¯OÚ ‰LÏL Úe·L»«¿»»»»»¿»««¿»»»»
Úe·LÂ ,‰·Ê - ¯OÚ ‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»»»»»¿»«
,‰·Ê - ¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ ,‰¯ÈÙÒÏ - ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ¿»»»»»
BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ¿»«¿»»»ƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆
˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿≈»≈∆¿»¿»»»»
ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ¿«∆∆¿»»»¿ƒ…≈«»…ƒ
- ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê∆¿»¿»»«ƒ»¿««»»¿»
„Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰ ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰»¿»¿«∆∆¿»«¿»»»»««

.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·L Ô‰L ,˙BÚe·L ¯OÚ»»»∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

.àë- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
.ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

È·¯ ˙LnLÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ.‰ÈÓÈ Ú ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

.áëÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»
,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó - ÔÈ‡ÓË ‰BÓL¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÌBÈ - ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ
‰Ú·L ˙LnLÓe ,d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
Ô‰Ó - ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆
.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡«¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÌÈÚa¯‡ ÏÎa ÌBÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»¿»«¿»ƒ

.‰BÓLe¿»

.âëÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»
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‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.à,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»
dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ»«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

.á˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈
Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ .el‡ ˙BÚ¯‡Óaƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆

.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»
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BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ
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קמי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` b"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÚe·L ‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Baƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»»
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ‰ÈÓÈ ÏÎÂ .„Á‡ Úe·L ‡l‡∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆¿»»»
ÈLÈÓÁ Úe·L ?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ¿»¿…»»»»≈«»«¬ƒƒ
- ‰¯B‰Ë Ba ‡È‰L ,ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ¿»
- ÈÈÓL Úe·L .‰·Ê - ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ
‰MÓÁ - Ba ‰‡B¯ ‡È‰L ,ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»¬ƒ»
;‰·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
,¯B‰h‰ È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ«»
B· ‰‡B¯ ‡È‰L ,¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ»»«««»»∆ƒ»
;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰MÓÁÂ ,d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL -¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»
.¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL Úe·MÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«¿≈»»«»
- ¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ ,‰·Ê - ¯OÚ ‰LÏL Úe·L»«¿»»»»»¿»««¿»»»»
Úe·LÂ ,‰·Ê - ¯OÚ ‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»»»»»¿»«
,‰·Ê - ¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ ,‰¯ÈÙÒÏ - ¯OÚ ‰MLƒ»»»ƒ¿ƒ»¿»«ƒ¿»»»»»
BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ¿»«¿»»»ƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆
˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿≈»≈∆¿»¿»»»»
ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ¿«∆∆¿»»»¿ƒ…≈«»…ƒ
- ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê∆¿»¿»»«ƒ»¿««»»¿»
„Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰ ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰»¿»¿«∆∆¿»«¿»»»»««

.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·L Ô‰L ,˙BÚe·L ¯OÚ»»»∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

.àë- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
.ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

È·¯ ˙LnLÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ.‰ÈÓÈ Ú ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

.áëÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»
,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó - ÔÈ‡ÓË ‰BÓL¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÌBÈ - ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ
‰Ú·L ˙LnLÓe ,d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
Ô‰Ó - ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆
.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡«¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÌÈÚa¯‡ ÏÎa ÌBÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»¿»«¿»ƒ
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Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
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.ÌÏBÚÏ¿»
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ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆
?„ˆÈk .d˙·ÈÊ ÔÈÓk dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë»ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
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וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.à,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»
dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ»«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

.á˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈
Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ .el‡ ˙BÚ¯‡Óaƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆

.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

.â‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
- ˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆
- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»
˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆

.ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒzƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

.ãÚ„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿
ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««

BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ
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ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

.ä‰nk Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL ˙ÒÂ Ïk»∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»«»
‰ˆÙ˜ .‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»»¿»
‡Ïa ÌÈÓÈÏ ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - ‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆¿»ƒ¿…
,Ìc ‰˙‡¯Â ˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ¿̃ƒ≈«»¿»¿∆»««»¿»¬»»
,Ìc ‰˙‡¯Â ˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»¿»¬»»
‰˙‡¯ ‡ÏÂ ˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»¿…»¬»
Úa˜ È¯‰ - ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»¬≈ƒ¿«
Ì¯b ÌBi‰L Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«∆«»«
LÏL ‰Ê ÌBÈ Úa˜ ¯·Îe ,‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈…«≈»∆

.å‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆
È¯‰ - ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡«¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a .‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·»̃¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿
ÌBÈ ÏÎÂ ,˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ¯OÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk .‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«
ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

.æ‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»
¯OÚ ‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â ¯OÚ ‰ML ¯z‰ -À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»»»
‰BÓL ¯Ò‡ - ¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .„ÓBÚ B¯eq‡a¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«¿»

.Ìlk e¯z‰Â ,¯OÚ»»¿À¿À»

.çÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ ,Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ

.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

.èd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆
‡È‰ ˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,d˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««ƒ
dÏ Úa˜ Ì‡Â .Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«»
˙ÒÂ ÏÎÂ .dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»∆∆

- ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««««
˙˜ÊÁL ,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ∆∆¿«

.el‡ ÌÈÓÈa Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

.éelÙ‡ BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ ˙LLBÁ „ˆÈk≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆¬ƒ
LnLÏ ‰¯eÒ‡Â ,˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»¿«≈
.˙B˙Òe‰ ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡a¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈«¿»

.‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

.àéBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
¯LÙ‡L ;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙ÁaLÓ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»∆∆¿»
ÏL ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»∆

ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈdÈ‡Â ,‰¯‰Ë ˙˜ ¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»¿≈»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯ˆ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;‰˜È„a ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»¿ƒ»ƒ¿…

.áéÈ¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ ‰ÁÎL»¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

.âé¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
.Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«
‰‡ˆÓ Ì‡Â .Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»

.‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ«¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

.ãé,¯B˜na dÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»«»
Ìc‰Â ,‰¯B‰Ë ‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .¯B‰Ë»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ¿«¿≈ƒ¿»»

.åèÏ·‡ .dz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰«»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰«≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»
.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

.æè‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc»∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»
ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

.æé‰·Ê ‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ ,dzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ»»
ÈÙÏ Ïk‰ ?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,‰·Ê ˜ÙÒ B‡ ˙È‡cÂ«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»«…¿ƒ
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»¿«ƒ
„Á‡‰ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙˙Â ,‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ -«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»««

.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ»»≈«««ƒ¿»

.çé‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
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d`iaקמב ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` c"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ
,‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»

.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

.èé;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆
.Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

.ë.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

.‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

.àë- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

.‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰«ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

.áë˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
,¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰«»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»
Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»
Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»

.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

ה'תשע"ה  אלול כ"ד שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם

להכירו. יעשו

.à‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה

השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם
טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה

שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור
החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.ád¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.â˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.ã,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.ä‰Ïe˙a11Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««ƒ
Ïk - ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»…

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL12BÊ È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ ∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k - ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL ‰Ïe˙a .Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡¯zL „Ú ,¯B‰Ë dÓ˙k - ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»
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קמג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` c"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.åÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.æ- ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰·LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ ¯BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19- Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰·LÈÂ Ú˜¯w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰¯B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰„ÓÚLk Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï·‡ ;Ô·Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈBÚ·ˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚ·ˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס כלי לשום 19)שאין ראוי שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.ç‡ÓËz d¯Oa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«

‰t¯z ˙È·a Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË - d·˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»
LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙·È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«

BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒ¯t«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È¯‰ - ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚¯Ï Ï‚¯ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈

,‰‡ÓË - dÏ‚¯ Ï„eb L‡¯ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚¯ ÏÚ ¯„Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL ¯LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË - Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

È¯L˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË - ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒ¯t ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎ¯È‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰¯B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.¯Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.èB‡ ‰Úeˆ¯k C¯‡ ‡e‰L d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C¯‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯ ‰È‰L B‡ ,dÎ¯È ·Á…̄«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È¯‰ - ‰t¯z ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï - Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»
Ba ÔÈ¯ÈÓÁÓ - el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי ספק 27)על טמא ספק בשרה "על
טמא". טהור,

.é‰hÓÏe d¯B‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏe d¯B‚ÁÓ ,‰‡ÓË -¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈

ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË - ‰t¯z ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.àé˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk - »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk - dlL ¯BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי 31)ואפילו מפני
שם. ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב

.áé‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙L·BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»
d˙c ˙Ú ‡Ïa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»

¯eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ
ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«

ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰L·Ï Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ
ÌÈ˜e„a34,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»

„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆
‰Ê35.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆¬≈¿≈»»
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זיבתה.32) קילקי.33)בימי גריסי כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.âéÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡ - ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי.36) גריסי בין כלו 37)כשלושה של הזמן שכל מר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.ãé¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯L B‡ ;‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰˙‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.åèdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.æèÔÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»ƒ
Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»ƒ
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.æé¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.çéÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.èéLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ëB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.àëÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.áë‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.âë‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡ - ÒÈ¯bkÓ ¯˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
- ÒÈ¯bkÓ ¯˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ¯ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממקום  הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי על ואף

.ãë,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚ··e d·a ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
- ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙¯ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.äë.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.åë‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.æë‰˜qÚ˙ .¯ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡ - Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡¯Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a¯‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙L·BÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz - ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡ - ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz - Bc·Ï ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰¯·Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰¯·Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Bc·Ï ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

- ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰¯·Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק

.çëÌÈ¯ÈÊÁ da LiL ¯ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי
מהחזירים. בא שזה

.èë˙„·BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆

B˙B‡ ‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»
‰˜È„a Ì„˜55- Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È¯‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»

‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰L·lL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»
dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«

ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙·Ï57Ï·‡ .da ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»
¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»

‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰ÏB„‚ ‰·ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL - Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡ - Ì˙k‰ ÏÚ ˙·LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,
בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.ì,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„·e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»
ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezL·Ïe dz¯·ÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰ - dÏ ez¯ÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È¯‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚ·a ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.àìBa ‡ˆÓÂ ‰¯ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰L·lL ‰k¯‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË -61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ

‰¯B‰Ë - Â‡Ï62.‡e‰ ‰¯ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.áì¯Á‡Â BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eL·lL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»

˙B¯B‰Ë ÌÈzL‰ È¯‰ - ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק

טהורות.

.âìÈÓ ‰ÏBz - ˙B¯B‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡¯Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡¯‰Â ,‰¯B‰Ë ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙¯aÚÓ‰ - ˙¯aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙¯aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙¯aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰¯B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
- ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰¯B‰Ë ‰˜Èn‰ - ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰ - ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰¯B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙B¯aÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰¯B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È¯‰ - ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.ãìeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏb¯Ó C¯„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
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d`iaקמו ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` d"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.˙B‡ÓË ÔzLÏL - ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈
˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰ - «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈

‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰ - ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰¯B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»
C¯„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,‰hn‰ ˙BÏb¯Ó«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.äìe‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dz¯·Áa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰¯B‰h‰ ‰ÏBz - ‰˜„a ‡Ï dz¯·ÁÂ ,‰¯B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È¯‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.åì‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì„‡ Ú·ˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»

Ì‡ :¯„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰Ú·LBÈÚ ‰‰k B‡ ¯·Ú ƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰¯B‰Ëe Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ -67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.æì,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

כיבוס 68) כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל בגדים

.çì˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.èì‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈

˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆
·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«

È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על בשוגג.70)שעבר עליה בא אם

ה'תשע"ה  אלול כ"ה רביעי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.à‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
¯ÎÊ Ì‡ .ÏÙ elÙ‡ B‡ ˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .Ìc»¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ»»
‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ -∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

.‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

.á.‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»
¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
dÈ‡Â ¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ .‰cÏe ‰·˜ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈¿≈»
e‰ÊÂ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏÈÏÚa ˙¯kƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿∆

.Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰«ƒ¿»»ƒ¿À»

.âÌ„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz ?Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
˙B˜Á¯Ó ·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk BÙeb -«¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿¿À»
,BÊÏ BÊ ˙B·¯˜Ó ·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿¿…»»
ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È CezÁÂ ,‰¯ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈtƒ»«¿««¬»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈
ÔÈa ¯k BÈ‡ ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ¯˙È B˙¯eˆ ‰¯‡a˙ .BÏƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ≈ƒ»≈
,ÔÓLa ‡l‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ¯ÎÊ»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ∆»¿∆∆
˜ÏÁ BL‡¯L ÌÒÈ˜ ‡È·Óe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…»»
CÒÎÒÓ Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«¿≈

‡e‰L Úe„Èa -‰¯BÚOk ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ¿»«∆»»¿ƒ»»»ƒ¿»
ÏÎÂ .‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰·˜ BÊ È¯‰ - ‰˜e„Ò¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¿»
¯‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜¯‰ el‡≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈…«

.„Ïe‰ ¯ÈÚOiL „Ú«∆«¿ƒ«»»

.ãÌˆÚ da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ ,‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»∆∆
‡ÏÓ ,ÌÈÓ ‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈«ƒ»≈
- Ìw¯Ó BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ ,ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„»»≈¿ƒ»≈»»ƒ¿≈¿À»

.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡≈»∆∆¿»»
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קמז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` d"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.äÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡ - ÔÙ„ ‡ˆBÈ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ :¯Ó‡pL ;‰¯‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙Ú¯ÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú - ¯ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ¯‰ C¯„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È¯‰ - ÔÙc‰ C¯c „ÏÂ»»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆
Ì‡Â .‡ÓË - ÔÙc‰ C¯„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .‰c B‡ ˙e·ÈÊƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈¿ƒ
Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»«
‰M‡‰ ÔÈ‡L ;‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈»ƒ»

.d˙Â¯Ú C¯„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

.åÏÚ ‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»«
˜BM‰ ‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»«
dÈ‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆≈»
Blk BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…À
Bk¯„k ‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»¿«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ BzÁct ·¯ ‡ˆzMÓ -ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»««ƒ

.Ck ¯Á‡ CzÁpL∆∆¿«««»

.æ‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

.e¯Ó‡L BÓk ,Ba¯ B‡ BlkÀÀ¿∆»«¿

.çÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì‡Â ;¯ÎÊÏ ·Lz - ¯ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÈÙkƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»¿ƒ
- ‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡ Ì‡Â ;‰·˜Ï ·Lz ‰·˜¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»
‰ÓBc Ûeb‰ ¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»«∆
Èt ˙¯eˆk ÂÈt ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈»»¿«¿≈
ÂÈ„ÈÂ ,ÌÏL Ì„‡ Ûeb Ûeb‰ ¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆¿»«»»»≈¿»»
- ‰·˜ B‡ ¯ÎÊ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì„‡ ÈÏ‚¯Â È„È ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈»»¿≈»

.‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡≈»»¿≈ƒ¿≈»≈»

.èÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙¯eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈ·b‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï·‡ ;Ì„‡‰»»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈

.„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

.éÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ .Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»
‡¯· .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - ¯Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡e‰ È¯‰ - „v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :˙Á‡ C¯ÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈
- ÚˆÓ‡a eÈ‰ Ì‡Â ;‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk«¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»»∆¿«

.˙¯Á‡ ‰i¯a BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë Bn‡ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

.àéB¯eahÓ ¯ÒÁ ‰È‰L B‡ ,ÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈ƒƒ
BzÏbÏ‚ ‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ‰hÓÏe¿«»«¬≈»∆»¿»À¿»¿
,ÌÈt ¯k‰ Ô‰a ÔÈ‡Â ˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,‰ÓeË‡¬»∆»»»¿≈»∆∆≈»ƒ
‰ÏÈt‰L B‡ ,˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»∆ƒƒ»
Ïk - Ce˙Á BÈ‡L „È B‡ ,Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a¿ƒ«…∆≈»»∆≈»»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»≈»¬»ƒ
„ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰ - ‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰ƒƒ»»¬»¿∆∆¬»¬≈∆¿»»ƒ»»

.ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

.áéÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â ,¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»
ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ .„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…
‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆
ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ .‰È‰ ‰·˜¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

.âé¯ˆB dÎB˙aL ,˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰ ˙Ï˙BÁ‰«∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»»
BnÚ ‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»ƒ
‡È‰ - ‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈ƒ
ÏL ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿∆
.ÌÈÏB‚¯z‰ Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,·¯Ú≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«««¿¿ƒ

.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

.ãé‡Ï .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‡ÈÏL ˙Ïtn‰««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
‰ÏÈt‰ .„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»
È¯‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .¯Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBzƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»ƒ
¯Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««
ÔÈ‡Â ,„Ïea B˙B‡ ÔÈÏBz - ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈

ÏÂÏ ÔÈLLBÁ.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

.åèÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,¯Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ
‡ÈÏL ÏL dk¯c ÔÈ‡L ;‰È¯Á‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡»«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«
,ÔBL‡¯‰ ÌBiÓ dÏ ÔÈBÓ - ÈMa d˙ˆ˜Óe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ»ƒ
.¯ÈÓÁ‰Ï ,ÈL ÌBiÓ ‡l‡ ‰¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

.æè‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â .„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»
‡nL :¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ ÔÈÏÈhÓ«ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈∆»
‰ÁBn ‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBnƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»ƒ»
.‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»¿«»
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d`iaקמח ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` e"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.æéÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
¯ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L ¯·„ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ .¯‰Ë…«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ
Ì‡ :B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
L·È ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰·Ê B‡ ‰c BÊ È¯‰ - Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - Ì„ ‡Ïa¿…»¬≈¿»

.çé.‰·˜Ï ·Lz - ÌÈÓB‡z ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ»¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰·˜ ˙Á‡‰ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
.„·Ïa ‰·˜Ï ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»ƒ¿«
Ô‰ ¯ÎÊ ‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»»»≈

.‰·˜ ‡nL∆»¿≈»

.èé‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â ¯‰a ‰¯·ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi»¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»∆ƒƒ»
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰iÁ ez¯¯‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,¯B·Ï¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈¿∆¿«
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â ,„ÏÂ ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»ƒ…
- ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»
.‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»

.ë„ˆÈk - ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
- ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»
‰Ú·M‰Â ,È‡cÂ ÌÈBL‡¯‰ ‰Ú·L .‰·˜ ˙„ÏBÈk¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
„Ú ‡l‡ ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .˜ÙÒ ÌÈB¯Á‡‰»«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»«
¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»««
˜ÙÒ ‡l‡ ,¯‰Ë Ì„ BÈ‡ - ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa¯‡‰»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»¿≈
,‰·Èf‰ ÈÓÈa ‡a Ì‡ ,˙e·ÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡ ‰c Ìc«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈«ƒ»
ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»¿ƒ
;‰cp‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ·L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - „·Ïaƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«¿≈«ƒ»
¯Á‡ „Ú ˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰·˜ ‡nL∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ«««

.e¯‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ¿…¿∆≈«¿

.àë‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»
„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰cƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««ƒ
,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈ƒ»
˙„ÏBÈk - ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ¿∆∆
È¯‰Â ,‰ck - ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»¿ƒ»«¬≈
ÌBiÓ ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆ƒ
È¯‰ - d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈

‰c ˜ÙÒ BÊ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ∆ƒƒ»¿ƒ»
ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿≈»»∆»¿≈¿…≈
ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a»∆∆∆¿≈ƒ»¬»¿∆»¿ƒ¬«ƒ

Û‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ ‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ»¿∆≈«¿«
dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»¬»∆»∆»¿∆ƒ»«»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ - ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ˙Òe‰«∆∆«««¿ƒ»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿
„Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ ‰·Ê B‡ ˙È‡cÂ ‰cƒ»«»ƒ»»«»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«
CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ ,˙È‡cÂ ‰c ‰È‰˙Â ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿

.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

ה'תשע"ה  אלול כ"ו חמישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.à.‰¯Bz ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca e¯Ó‡L Ïk…∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ«»
,ÌÈÓc‰ ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«»ƒ
- ‰·ÈÊÂ ‰c ÈÓÈa B‡ ˙Bi‡¯a ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»
‰¯Bz ‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ÔÈc ˙È·Ï eÏÚÈ«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»»
Ìc ÔÈa ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈»
Ô˙B‡·e .‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»¿»
˙B¯nLÓe ,‰Ê ¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»∆¿«¿
.‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰ ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ ,Ô‰È˙B˙ÒÂƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ≈«ƒ»

.á˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈
‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe .e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
- ‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»
‰˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»¿ƒ»»

OÚ È¯‰ -‰i‡¯ ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»
elÙ‡Â ,‰ÈÓÈ Ïk ‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»«¬ƒ

.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡»̄¬»¿ƒ¿«»

.â˙i‡¯a ‰a¯‰ ¯·c‰ ˜tzÒ ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈ·eƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈ƒ¿ƒ«
ÏÎa Ák ‰È‰ ‡lL ÈÙÏ ,˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»…«¿»
e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ .‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ
ÈÓÈk ‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk e‰iL :e¯Ê‚Â ,‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈»ƒ»ƒ≈

.˙e·ÈÊ Ìc ˜ÙÒ ‰‡¯zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙·ÈÊƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«ƒ

.ã‰¯˙È ‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba e¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»¿≈»
ÏkL :Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈∆»
‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»ƒ»
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קמט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` e"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÓÈ ‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»»ƒ
ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
˜ÒtiMÓ - ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈ƒ∆ƒ»≈
.‰ÏB„‚ ‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»¿»
,‰·Ê ˜ÙÒ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ¿≈»»
,e¯Ó‡L BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡¿¿ƒƒƒ»»»…«¿∆»«¿

.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

.ä˙„ÏBÈk ‡È‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÎÈ¯ˆe ,·BÊa¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿
:·¯Ún·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa ËeLt ‚‰Óeƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«««¬»
‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡L∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…««ƒ∆»¬»
BÊ È¯‰ - ‰Ï·ËÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙqL ¯Á‡««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¬≈
ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…«»¿≈
‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡ ;ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¿≈…«¿»∆»»»∆ƒ¿∆
,‡ÓË Ïk‰ - ¯‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰»ƒ»≈«ƒ≈«…««…»≈

.Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒÂ¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…«»

.åÁ˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈa ‰Ê ÔÈ„Â‡lL e¯Êb Ì‰Â ,Lc ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ¯‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»
‡e‰L Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ BÈ‡ - ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈaƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡¯zL Ìc Ï·‡ ;ÌÈi˜ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ˙·LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ ¯‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»
BÓk ,‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ¯‰Ë ÈÓÈ ÔÈ‡L∆≈¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

.æÔÈ„k ¯‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙Ù¯ˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
˙‡ÓhÓ ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ ,ÌBi‰ „Ú ‡¯Ób‰«¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê ¯·„Â .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»

.ç‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ÔÎÂ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË¿̃«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»ƒ»∆»
Ìc‰ ‰‡¯zL ÔÓÊ ÏÎÂ .L¯BÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa -≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿∆«»
Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡Â .‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»¿««∆ƒ¿…«»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

.è- ‰˙ˆ¯Â ‡Op‰Ï ‰eÚ·zL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰‰BL»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»
‰˙‡¯ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ;ÏÚa‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰zƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»
‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb¯‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»
‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ - ‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»

.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

.é˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»
‡Op‰Ï ‰eÚ·zLk ‰˙ˆ¯L ‰M‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»¿ƒ»≈
„ÈÓÏ˙Ï ˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â ¯tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï -…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈¿«¿ƒ

ez‡OpL ¯Á‡Ó ¯tÒ˙Â ,„iÓ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÌÎÁ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…≈««∆¿»«
¯‰ÊÂ ,‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ¬»¿ƒ¿»

.ÏaËzL „Ú dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,‰fÓƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

.àéÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ LecÁ ¯·ca«»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿
e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
- (˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ Ì‡) :‰‡ÓË¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ
Ì‡Â ;Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆¿ƒ
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆ƒ¿«
Ì„ ‰‡B¯‰ ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ¯Á‡Ó ÌÈÓÈ»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈»»»

.Ì˙k ‰‡B¯k¿»∆∆

.áé- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
Ô·Ï ‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»…∆
dnÚ ÔÈ‡L ‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡ ˜¯È Ì„ B‡»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»∆≈ƒ»
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL ;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ìc»¬≈ƒ¿»««¿««∆∆…∆¿ƒ

.‡ÓË Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡∆»¿»»»≈¿≈∆»»≈

.âé,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ,¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

.ãé˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,ÈÈÓL¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

.åè‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿
ÔÈ˜B„v‰ ÔÓe ,˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a ˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ«¿ƒ
,ÔalÓ ‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒƒƒ»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïaƒ¿«¿∆≈«¿

.æè‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ d˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
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d`iaקנ ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` f"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

.æéÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
Ì‡Â .‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - Ô‰a ‰Ï·Ë Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ
Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈ·Ma ‰Ï·Ë»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma ÏÚ·Ï ‡B·È ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È¯‰ - ˙È‡cÂ ‰·Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

.‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ BÊ»¿»»¿ƒ»

.çéÌÈÓÈ ˙Ú·La BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
‡e‰Â d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿
Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎaƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
:¯·c ÏL BÏÏk .˙Á‡ ‰¯Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰pË¿̃«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆»»
;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰Èƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙¯Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

.èé‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ»¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»
‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»
‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ¯zÓe .el‡≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…

.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

ה'תשע"ה  אלול כ"ז שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.à˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„·BÚÏ ‰ÏÚ·pL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ C¯c »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - ˙eLÈ‡ C¯c ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰5B·Ï Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L „Á‡ .E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·eƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê ¯eq‡a ˙Bn‡6‡¯ÊÚ È„È ÏÚ L¯ÙÓ ÔÎÂ .7¯L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆

Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈ·Ï¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף
איסטניס  אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות
ולפני  האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני".
שישבו  האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ
אין  כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו  זה 5)אם  פסוק מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה
הזכיר  לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים

.áÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙e˙Á C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙eÊ C¯c ˙È˙ek‰8È¯·cÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡·È ‡nL ‰¯Êb .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ -10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯˜Ó ˙‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰È¯·cÓ el‡ ÔÈ·eiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי - שם
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי 10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
(לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.â;Ï‡¯OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï·‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡¯OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚ··e12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ,‰˜BÏ „·Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,
ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה
מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.ãC¯c ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk,˙eÊ C¯c ÔÈa ˙e˙Á »«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
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‡ÈÒ‰¯Ùa dÏÚa Ì‡13‰¯OÚ ÈÈÚÏ ÏÚ·iL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»
È¯‰ - e‰e‚¯‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,¯˙È B‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÊÈ¯Êe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

.È¯ÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.ä,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.åÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.æÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

כולו.26) ישראל לעם

.ç,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.èÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.éLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¯OÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚¯‰ BÊ È¯‰ -30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

¯·„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡¯OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡¯OÈ È·Ï eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯ÎÊ ·kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa ¯·„aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚¯‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.àéeÏa˜Â ,˙e„·Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ - ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰¯eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ô·Ï ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

B¯·Á ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ - ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
L¯ÙÓ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰¯Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך

.áé‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.âé˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ È¯Á‡Ó ¯eÒÏ ÔaÏ Ì¯B‚ ‰Ê ÌbL ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»
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‡ˆÓÂ ,Ï‡¯OiÓ BÈ‡Â „·Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È¯‰ .ÌÈ„·Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ Ú¯ÊÏ Ì¯B‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „·Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb¯˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע

.ãé‰¯·Ú ˙ÚL·e ‡ÈÒ‰¯Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -39C¯„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆

‰Ï·hL ˙ÚnL .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.åèÔ‰ÈL È¯‰ - ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡¯OÈ „ÏÂ ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„·Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ¯¯ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk - „·Ú ÏL42˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡·Ï ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
חורין. בן וחצי עבד בחצי כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,
השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.æè˜ÙÒ Ô‰ÈzL È¯‰ - ˙Ba ˙B·B¯Úz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„·Ú ˜ÙÒ „Ïe‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡¯OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ -45ÏÎÂ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙¯Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני ואסורה

.æéÔ‰ÈÏÚ eÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿¬≈∆
e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk47È¯‰ - »«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿¬≈

˙Á‡ ‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»««
‡e‰Â .„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È48 ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»¿

ÈÏ‡¯Oi‰ ‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ
:Ì‰Â ,„·Ïa ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bibƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈
,el‡‰ ˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À»≈
,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»»»

‡l‡49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ ∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.çé.ÌÏBÚ ¯eq‡ Ô¯eq‡ - ·‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙B·˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .¯ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

·‡Bn‰Â ¯Îf‰¯Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï·‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ¯‡Lk „iÓ ˙¯zÓ ˙È·‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני "כך
מואבית". ולא מואבי עמונית,

.èé¯Bc :˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â È¯ˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
¯B„Â ,Ï‡¯OÈa ‡·Ï ÔÈ¯eÒ‡ - ÈL ¯B„Â ÔBL‡ƒ̄¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ;¯zÓ - ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

.ëÈL È¯ˆÓ .ÈL da - ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡¯ È¯ˆÓ B‡ ,‰BL‡¯ ˙È¯ˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL .ÈL „Ïe‰ - ‰iL ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz ·e˙k‰ - Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי
וכל  ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו

.àëÈBnÚ „Ïe‰ - ˙È¯ˆÓ ‡OpL ÈBnÚ ¯b52¯b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
È¯ˆÓ „Ïe‰ - ˙ÈBnÚ ‡OpL È¯ˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ˙Bn‡a54¯Á‡ Cl‰ - e¯ib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי, עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי, עמוני גוי אם

וכשיתגייר  כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד

.áëÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ ¯ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó e¯ib˙ ‡lL ,Úe„È ¯·c‰Â .Ï‰wa ‡B·Ï ‰¯Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
ÌÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚ·b‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ï‰w· ‡·Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ È·ËÁÂ :¯Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á¯‰ ‰Ïz - È‰Ï‡ ˙È·Ï ÌÈÓ È·‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.âë˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
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קנג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` g"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«
.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.ãë‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.äë˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

ה'תשע"ה  אלול כ"ח ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.à‰ÏÈÓa :˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ ÌÈ¯·„ ‰LÏLaƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

.á,ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰ ‰ÏÈÓÏÎ‡È ‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈……«
‰ÏÈÓ ˙È¯a eÏha ÌlkL .ea¯ ‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .Ba»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒƒ»
E˙È¯·e :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂÏ Ë·MÓ ıeÁ ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿

.e¯ˆÈƒ¿…

.â:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ¯a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
,Ôa¯˜Â .Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»
.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡¯OÈ Èa È¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……

.Ìe·È¯˜‰ Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ«¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

.ã˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ˆ¯iLk ,˙B¯B„Ï ÔÎÂ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙È¯aÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

.Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ CÈ¯ˆ - ‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ»»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

.¯bk ÌÎk :¯Ó‡pL .Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ë - ‡È‰ ‰·˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«»∆«≈
¯b‰ Û‡ ,Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓa - Ìz‡ ‰Ó»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»««≈

.Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓa - ˙B¯B„Ï¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

.äÌÈ¯B˙ ÈzL B‡ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?¯b‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓf·e .‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,‰BÈ Èa ÈL B‡¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆∆≈
˙Èa ‰aiLÎe ,‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ CÈ¯ˆ - Ôa¯˜ ÌL»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆≈

.Ôa¯˜ ‡È·È Lc˜n‰«ƒ¿»»ƒ»¿»

.å,¯‚ BÈ‡ - ÏÓ ‡ÏÂ Ï·Ë B‡ Ï·Ë ‡ÏÂ ÏnL ¯b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
.‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ .ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú«∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»
B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
- e‰eÏÈaË‰ Ì‡Â .‰ÏÈla ‡ÏÂ ·BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒƒ¿ƒ

.¯‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈

.æ˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ÔË˜ ¯b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
CÈ¯ˆ da ÔÈ‡ - ‰Ï·ËÂ ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ .BÏ ‡È‰ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
ÔÈ·Ï BÈa ¯ib˙Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·Ë .‰ÏÈ·Ë¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈
:¯Ó‡Â ‡a .¯‚ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ«¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«

Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a Èz¯ib˙BÈ‡ - ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈
.ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú Ï‰wa ‡·Ï ÔÓ‡∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

.ç,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙¯Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ - ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈa Èz¯ib˙ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆
Ï·BËÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,BÓˆÚ«¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈¿≈

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

.èÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â d˙cÏ ÏaËzL∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈
BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

.é˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆
Ô˙B‡·e Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯Èz‰L∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿»
Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,ÌÈÓi‰«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈¬»
‡OÈ Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»

.ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

.àéÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ÌLk¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ „·Ú Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe«»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈»ƒ
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‰˜ - ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ»»
‡e‰Â ;BÓˆÚÏ·BË ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL «¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ≈

CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙaƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈»ƒ
Ba¯ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ ,L¯ÙÏ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ«
,B„eaÚL ˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna BÙ˜˙Ï¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««ƒ¿
ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ ˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓeƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈
˙ˆ˜nL ;¯‚k ,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«¿≈∆ƒ¿»

.‡e‰ ˙e¯b≈

.áéÈÙa ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz daL ,ÌBia ‰LÏL¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈
,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»

.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

.âé˙‡ ÔÈÏÈaËÓ ÌL - ‰c ˙ÏÈ·ËÏ ¯Lk‰ ‰Â˜n·e¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ∆
¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯¯ÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„·Ú‰ ˙‡Â ÌÈ¯b‰«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»
.ÌÈ¯¯ÁLÓ·e ÌÈ„·Ú·e ÌÈ¯‚a ıˆBÁ - ‰ca ıˆBÁL∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒƒ¿À¿»ƒ

.ãé˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
e‡O ÈÈ „È„È ‡¯˜pL Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»»¿
:‡e‰ Ck ¯·c‰ „BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙Bi¯Î ÌÈL»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»
- ¯ib˙‰Ï ˙¯Bib‰ B‡ ¯b‰ ‡·iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆¿ƒ¿«≈
ÏÈ·La B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…ƒ¿ƒ
.˙cÏ Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰¯¯O¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈«»
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba - ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»
Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .Ï‡¯OÈ È¯eÁaÓ ¯eÁ·a ‰˙»¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
LiL Á¯ËÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ „·k Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ - ‰lÚƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈
eÏa˜ Ì‡ .eL¯ÙiL È„k ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó - ‰·‰‡Ó e¯ÊÁL Ô˙B‡ e‡¯Â ,eL¯t ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ
dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡¯zÂ :¯Ó‡pL ;Ô˙B‡»∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»

.‰ÈÏ‡ ¯a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

.åè„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯b ÔÈc ˙Èa eÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ

ÈÓÈ·e ;e¯ÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL - „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰·Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈ·La ‡nL - ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„B·Ú ÔÓ ¯ÊBÁ‰ ÏkL .e¯ÊÁ Ï‡¯OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯·c ÏÈ·La ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈
ÌÈ¯ib˙Ó ‰a¯‰ ÌÈ¯‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˜„v‰ È¯bÓƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈc ˙Èa eÈ‰Â .˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈaƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»≈ƒ
eÏ·hL ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰«»¿ƒ»∆…ƒ»««∆»¿
.Ì˙È¯Á‡ ‰‡¯zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ·¯˜Ó ‡ÏÂ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆«¬ƒ»

.æè¯ib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ¯ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈ·La ‡l‡ el‡ e¯ÊÁ ‡lL Úe„È ¯·c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ
·e˙k‰ Ô·LÁ - Ìe¯ib ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,¯·c»»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ô¯eq‡·e ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ
˙B„·BÚ Ô‰L ,Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï e·e ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»
‰ÓÏL ‰·È Ê‡ :¯Ó‡pL ,Ô‡a ‡e‰ el‡k ·e˙k‰«»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……

.‰Óa»»

.æé˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈ¯Á‡ e˜„a ‡lL ¯b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa Ï·ËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,¯ib˙Ó ‡e‰ ¯·c ÏÈ·LaL Ú„B elÙ‡ .¯‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»
„·ÚÂ ¯ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ¯‡a˙iL „Ú BÏ ÔÈLLBÁÂ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«¿»«
,¯ÓeÓ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»
¯Á‡Ó .B˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe ÔÈLec˜ ÂÈLecwL∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡¯OÈk ‰OÚ - Ï·hL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

.Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

.çéÌÈ¯b Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
Ï‡¯OÈÏ,¯·c ÏÈ·La ÔÈ¯ÊBÁ Ôa¯L .˙Ú¯ˆ Ú‚k ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

¯Á‡ Ì‰Ó L¯ÙÏ ¯·c‰ ‰L˜Â ,Ï‡¯OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa ¯a„na Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .e¯ib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆
eÈ‰ ÛeÒÙÒ‡‰ ˙BBÈÒp‰ ·¯ ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B¯·˜·e¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»

.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»
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ה'תשע"ה  אלול כ"ב ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ב ֿ כ "ג אלול 

.¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ
ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)ּתֹונּו ֿ "אל אמרּו: ְְְִַָָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― ֿ אחיו את ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש
מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ

ה'תשע"ה  אלול כ"ג שני יום

.‡¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
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הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ֿ זה ֿ את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו
ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמהם,
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה

jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)
(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ

(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ
ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק זֹו
יום שלישי ֿ שבת ֿ קודש כ "ד ֿ כ "ח אלול 

ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ה  אלול כ"ד שלישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‡"¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»

ה'תשע"ה  אלול כ"ה רביעי יום

.‚¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק
k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא mihtynּולׁשֹון zyxt) ְְְְִִֶַָָ

(myּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
מציעא מּׁשּום(hk:)ּבבא עֹובר ― ֿ הּגר את ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", את איׁש תֹונּו .(my)"לא ְִִִֵֶֶָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסף(my)וכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ

הּלאו fx)על dyrz `l):ּכלֹומר ֿ יׂשראל, ּכל עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ
ממֹון. ַָָאֹונאת

ה'תשע"ה  אלול כ"ו חמישי יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‚"¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»

ה'תשע"ה  אלול כ"ז שישי יום

.·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ֿ הּגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת
(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)ֿלא "וגר : ְְְְִֵַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹתֹונה"
(bl ,hi `xwie)ּובספרא .(miyecw zyxt):לֹו ּתאמר "ׁשּלא : ְְִֶַָֹֹ

ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה עֹובד היית ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאמׁש
ְִַָהּׁשכינה".

ה'תשע"ה  אלול כ"ח קודש שבת יום

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ·"¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

 הנהלת ביהמ"ד בית ישראל בעיה"ק ירושלים ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

וגו', בראשית  מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ה אלול, יום עליו נאמר בראשית ברא אלקים 

אותיות, תרי שבת )עיין תקו"ז ריש תקון מח'(, בו כותבים אודות ענין שמירת שבת, אשר לכן החליטו 

לקנות מכונה וכו' הקשורה בכמה הוצאות.

והנה אף כי אין קופה מיוחדת לענינים כגון אלו, ובכלל מצב הקופות שעמוסות הוצאות ע"ג 

הוצאות, בכ"ז ע"פ מ"ש חבר אני לכל אשר יראוך, מצורפת בזה המחאה פרטית השתתפות סמלית 

בענין האמור.

ויהי רצון אשר תרי שבת ישמרו ישראל ומיד הן נגאלין על ידי משיח צדקנו בגאולה האמיתית 

והשלימה.

בכבוד ובברכת חתימה וגמח"ט.



iקנו wxt diryi - mi`iap

äéòùééclÎhk
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i"yx
.ÂÏ (ËÎ):לינה מפני Ò‰.לשון כולן ברחו ברחה
˜ÍÏÂ.חיילותיו: ÈÏ‰ˆ (Ï):לעם ‰˜˘È·Èלהזהיר

.‰˘ÈÏ:ענתות עניה וכן לכם וברחו השופר קול את
.ÂÊÈÚ‰ (‡Ï) צהלי דרשו ורבותינו לברוח, נאספו

והעמידו  חלק באגדת אחר במדרש המקרא וכל קולך
שמות  כולן את תירגם יונתן אבל עשר על המסעות

ÂÓÚÏ„.מקומו': ·Â· ÌÂÈ‰ „ÂÚ (·Ï) הדרך כל
שאמרו  לפי בנוב היום בעוד לעמוד כדי נתלבט הזה
וכשעמד  תכבשנה היום בה תלחם אם איצטגניניו לו
לדברי  חש לא קטנה ירושלים את וראה בנוב
כזו  עיר על וכי בגאו' ידו להניף והתחיל איצטגניניו
ולמחר  הלילה פה לינו הללו החיילות כל הרגזתי

אבנו: איש בה ˆÔÂÈ.ישליך ˙· ציון:‰¯ בת להר
.ÔÂ„‡‰ ‰‰ (‚Ï):ההוא Ù‡¯‰בלילה ÛÚÒÓ

.‰ˆ¯ÚÓ·:אילנותיו ענפי עיקר פארותיו יפשח

.‰ˆ¯ÚÓ· לשון זו פארה אין הענפים המקצץ במשור
דרכתי פורה כמו בוי''ו נכתב לא שהרי ס''ג)גת (לקמן

פורה חמשים לחשוף ב')וכמו כמו (חגי באל''ף אלא
פאורותיו לא)ותארכנה לשון (יחזקאל הוא ומסעף

סעיפיה  וכלה כמו בלע''ז אישברנקיי''ר ענפים מקצץ
כז) פוריה(לקמן בסעיפיה יז)וכן בכלי ·ÚÓ¯ˆ‰.:(לקמן

אותם: ושובר העורץ ‰˜ÓÂ‰.משחית ÈÓ¯Â המלכים
אלא ‚„ÌÈÚÂ.והשרים: נופל גידוע לשון אין

קשה: ודבר Û˜Â.באילנות („Ï) קציצה לשון זה אף
ונפעל: לשון ונקף זית כנוקף ‰ÚÈ¯.כמו ÈÎ·Ò

והגבורים: החשובים יערו ÔÂ·Ï‰Â.הענפים עובי
חיילותיו: מרבית הן ÏÂÙÈ.וכרמילו ¯È„‡· ידי על

אדירם  שהוא חזקיהו בזכות באדיר ד''א יפלו, מלאך
ממנו  אדירו והיה שנאמ' כמה ישראל של ומושלם

ל) :(ירמיה

cec zcevn
(ËÎ).Â¯·Ú:הירדן מעבר עברו  גבע:‚·Ú.אנשיו ÂÏ.בעיר

אנשי כדרך  בשדה  חנו ולא  פחד מבלי בטוחים  במלון 
גבעתÁ¯„‰.המלחמה: ואנשי אחזתם  חרדה  הרמה אנשי  אז

מפחד : נסו  ˜ÍÏÂ.(Ï)שאול ÈÏ‰ˆההם המקומות לומר רצה
להעם להזהיר קול הרימו  אליהם לומר גלים  בת לאנשי שלחו 
וכן לברוח  ומהרו הקול הקשיבו ליש  בני ואתם לברוח  למהר 

המה: גם  ויברחו בענתות  אשר  העניה העדה (Ï‡)ישמעו
.‰„„:וברחה ממקומה נדדה מדמנה  יחד ‰ÂÊÈÚ.עדת 

‰ÌÂÈ.(Ï·)לברוח: „ÂÚ יעמוד למען  בהליכתו  מיהר כ''כ 
ירושלים:בנו את לראות  הרואה יכול  משם כי יום  בעוד  ב

.ÛÙÂÈבזיון בדרך  עליה  ידו מניף היה ירושלים את כשראה
וכו': הר  אכבשנה : בנקל הלא  כאומר  ÂÎÂ'.ולעג ˙Ú·‚ כפל

במ ''ש: ‰‡„ÔÂ.(Ï‚)הדבר  ‰‰כמו היה  לא  אבל  כאומר
לומר רצה המשחית בכלי  ענפיו כרת  ה ' האדון הנה כי שחשב 

בהם: והכה המלאך ‰˜ÓÂ‰.שלח  ÈÓ¯Â:הגבורים מתו ר''ל  כרותים נעשה הקומה  גבהי המסובכיםÛ˜Â.(Ï„)האילנות  הענפים 
המלאך : ידי על  יומתו הרב  חילו ר''ל  בברזל  יוכרתו בזה וכפל ÔÂ·Ï‰Â.זה  המלאך  והוא  וחזק אדיר ידי על  יפלו הלבנון עצי 

המליצה: ולתפארת הענין  לחוזק במ''ש  הדבר

oeiv zcevn
(ËÎ).‰Ò:בריחה גדול ˆ‰ÈÏ.(Ï)ענין קול השמעת  ענין

כד ): (לקמן מים צהלו כמו‰ÂÊÈÚ.(Ï‡)וכן אסיפה ענין 
ט): (שמות  העז  הרמה :ÛÙÂÂ.(Ï·)שלח  ÛÚÒÓ.(Ï‚)ענין

הסעיפים יסיר ור''ל כז) (לקמן סעיפיה  וכלה כמו ענפים ענין
האבנים: הסיר  לומר  ורצה  ה) (לעיל  ויסקלהו גםÙ‡¯‰.וכן

כי ועם לא) (יחזקאל  פארותיו ותארכנה כמו ענף ענין הוא
בזקים רתקו וכן  באור  לתוספת פארה גם  אמר מסעף  אמר

ג): מל '·ÚÓ¯ˆ‰.(נחום  והוא  ומשבר המשחית הכלי שם  כן
ב ): (לעיל  הארץ לערוץ  ‰˜ÓÂ‰.בקומו ÈÓ¯Âרוממות ענינם

ט ):‚„ÌÈÚÂ.וגבהות: (לעיל  גדע  שקמים  כמו  כריתה ענין 
(„Ï).Û˜Â:(יז (לקמן זית כנוקף כמו כריתה ÈÎ·Ò.ענין

א): (נחום סבוכים סירים עד  כמו  התאחזות כןÔÂ·Ï‰Â.ענין
בא ''י: יער שם

hiÎgi wxt ilyn - miaezk
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i"yx
(„È).˘È‡ ÁÂ¯ נותן ואינו גבור איש שהוא גבר רוח

ובחבה: בשמחה עליו הבא כל ומקבל בלבו דאגה
.Â‰ÏÁÓ ÏÎÏÎÈ:מעליו סר כחו ‡„Ì(ÊË)אין Ô˙Ó

.·ÈÁ¯È שמרחיב מדבר צדקה בנותני ומדרשו כפשוטו,
ואומרים  ינחנו גדולים לפני בחייו וגם לע''ל חלקו לו

חשוב: שהוא È¯ÙÈ„.(ÁÈ)עליו ÌÈÓÂˆÚ ÔÈ·Â אלו
כמו דינין מ''ג)בעלי ובמשנה (ישעיה עצומותיהם הגישו

עצומותיהם  שבריבותם ע''ש בדין, שנתעצמו שנים
עוצם  כמו אוטם לשון או חוזק לשון או עצומים קרוים

לג)עיניו ÊÂÚ.(ËÈ):(שם ˙È¯˜Ó Ú˘Ù Á‡ נפשע אח יש
עשו  באברהם לוט כגון עוז קרית במרדו ומאבד מאחיו

‡¯ÔÂÓ.ביעקב: ÁÈ¯·Î ÌÈÈ„ÓÂ שביניהם ומריב'

ארמון  שערי בו שנועלים זה כבריח לעולם מפרידתם
בו: יכנסו È¯Ù‰.(Î‡)שלא ÏÎ‡È ‰È·‰‡Â את אוהב

בעה''ז: שכרה אוכל לתורה ומרגיל Óˆ‡(Î·)לשונו
.·ÂË ‡ˆÓ טובה:‡˘‰ אשה וכמשמעו תורה, מצא

.ÔÂˆ¯ ˜ÙÈÂ אשה שמצא אדם ד''א פשוטו, זה ויוציא,
מהקב''ה, רצון מוציא האיש אותו רצונו ויפק טוב ומצא

קרא: יוסף ¯˘.(Î‚)רבי ¯·„È ÌÈÂÁ˙ בכך זה דרך
עזות  יענה שעשיר שאע''פ ארץ דרך למדך בכך זה ודרך

לתלמיד: הרב הענין וכן תחנונים ידבר ‡È˘(Î„)הרש
.ÚÚÂ¯˙‰Ï ÌÈÚ¯ יום יבוא עוד רעים לו שקונה אדם

אוהב  יש בכך מה תאמר ואם ויקרבהו להם שיצטרך
ואחיו: מקרוביו יותר שיקרבהו מאח דבק

cec zcevn
(„È).˘È‡ ÁÂ¯חולי ויחזיק יסבול  באיש אשר  השכלי רוח 

אבל  בחליו כי ואף בבריאתו  הגוף את מנהגת היא  כי הגוף
אין כי ישאנה  מי ויגון בעצב ושבורה נכאה עצמה כשהרוח 

הגוף: את  היא  אם  כי להחזיקה אותה  נושא Ï·(ÂË)הגוף 
.ÔÂ·הלב בבינת  הדעת  יקנה מעצמו  הנה נבון לב  לו שיש מי

תבקש אזנם הנה  ששמעו מה אלא  בידם שאין החכמים  אבל 
להבין בינה להם אין כי  מזולת לשמוע  הדעת אחר  ותחזור

‡„Ì.(ÊË)מעצמם : Ô˙Óגדולים לפני ללכת  בעסקיו  הנצרך 
הגדולים : לפני אותו  מנהיג והוא הדרך  לו  ירחיב  שנותן  יוכל ˆ„È˜.(ÊÈ)שמתן  כי בריבו לצדיק ידמה בריב ראשון  הבא 

בדבריו: לחקור וירבה  לשקרן ידמהו  החלוף ויאמר  רעהו יבא  וכאשר בחלוף מי אמר ולא  הואיל  בלב ולהכניסם דבריו להטעים 
(ÁÈ).ÌÈÈ„Ó: ואחד אחד כל חלק יבורר  הגורל  ע''י  כי  מה דבר חלוקת בדבר המריבה יבטל  ÌÈÓÂˆÚ.הגורל ÔÈ·Âבין

מעתה: עוד יריבו  ולא הגורל  יפריד במריבה Ú˘Ù.(ËÈ)המתחזקים Á‡במעוז יחזיק צרה עליו בבוא מ ''מ מאחיו הנפשע  אח 
יתמיד  לא  אשר  ארמון שערי לנעול המבריח כבריח  הוא והרי תתמיד לא  שביניהם  והמריבה עוז מקרית יותר הפושע אחיו

ארמון: בשער לבוא רגילים רבים  אנשים  כי נעול היאÈ¯ÙÓ.(Î)להיות הטובה  כהמפעל  הגמול  ר ''ל  בטנו תשבע פיו מאמרי
רעה : במ''ש :˙·Â‡˙.אם הדבר וכפל  ישבע  משפתיו  הבאים  ÔÂ˘Ï.(Î‡)האמרים  „È·אם והחיים המות  מסור  הלשון בכח

ימות: הרע בלשון ואם  יחיה  בד ''ת  רע:È·‰Â‡Â‰.ידבר ואם  טוב אם פריה יאכל  אמרים בה להרבות  ÂË·.(Î·)האוהב ‡ˆÓ
בעמלו: עוזרתו היא  Ó‰'.כי  ÔÂˆ¯ ˜ÙÈÂ:החטא מן  מצילתו ובהכנעה˙ÌÈÂÁ.(Î‚)כי בתחנונים דבריו  ידבר העני כי  עם

עזות: דברי העשיר  לפעמים לו ישיב ¯ÌÈÚ.(Î„)עכ ''ז ˘È‡כי אליו ויתחברו עמו  יתרועעו  למען  הרעים את  יאהב  האיש
לפעמים : הבאה הטובה  בעבור בחברתם יחפוץ ולזה האח  מן יותר נפש באהבת  לאהובו הדבק  אוהב  ימצא  ‰ÍÏÂ(‡)לפעמים 

.ÂÓÂ˙·:בעניו הוא  והרי הון  לאסוף  בפיו מרמה  לכסיל ÚÓ˜˘.שאינו הלא  והוא  אדם בני לרמות בשפתיו מעקש  שהוא ממי
בה: יצליח  לא  כי יחשב 

oeiv zcevn
(„È).ÏÎÏÎÈ יכלכלוך לא וגו' השמים  כמו  והחזקה  סבלה  ענין

ח'): א' חולי:Â‰ÏÁÓ.(מלכים Ô˙Ó.(ÊË)שבורה:Î‡‰.מלשון 
ודורון : נוגש È·˘È˙.(ÁÈ)מתנה שבת כמו י''ד):יבטל  (ישעיה

(ËÈ).ÁÈ¯·Î:לסגרו הדלת לרוחב  משימים מקל כעין הוא
.ÔÂÓ¯‡:מלך תבונהÙÈÂ˜.(Î·)היכל  יפיק כמו  (לעיל יוציא

וקשות:ÂÊÚ˙.(Î‚)ג): ריעÚÚÂ¯˙‰Ï.(Î„)חזקות  מל'
וחבר:
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i"yx
.ÂÏ (ËÎ):לינה מפני Ò‰.לשון כולן ברחו ברחה
˜ÍÏÂ.חיילותיו: ÈÏ‰ˆ (Ï):לעם ‰˜˘È·Èלהזהיר

.‰˘ÈÏ:ענתות עניה וכן לכם וברחו השופר קול את
.ÂÊÈÚ‰ (‡Ï) צהלי דרשו ורבותינו לברוח, נאספו

והעמידו  חלק באגדת אחר במדרש המקרא וכל קולך
שמות  כולן את תירגם יונתן אבל עשר על המסעות

ÂÓÚÏ„.מקומו': ·Â· ÌÂÈ‰ „ÂÚ (·Ï) הדרך כל
שאמרו  לפי בנוב היום בעוד לעמוד כדי נתלבט הזה
וכשעמד  תכבשנה היום בה תלחם אם איצטגניניו לו
לדברי  חש לא קטנה ירושלים את וראה בנוב
כזו  עיר על וכי בגאו' ידו להניף והתחיל איצטגניניו
ולמחר  הלילה פה לינו הללו החיילות כל הרגזתי

אבנו: איש בה ˆÔÂÈ.ישליך ˙· ציון:‰¯ בת להר
.ÔÂ„‡‰ ‰‰ (‚Ï):ההוא Ù‡¯‰בלילה ÛÚÒÓ

.‰ˆ¯ÚÓ·:אילנותיו ענפי עיקר פארותיו יפשח

.‰ˆ¯ÚÓ· לשון זו פארה אין הענפים המקצץ במשור
דרכתי פורה כמו בוי''ו נכתב לא שהרי ס''ג)גת (לקמן

פורה חמשים לחשוף ב')וכמו כמו (חגי באל''ף אלא
פאורותיו לא)ותארכנה לשון (יחזקאל הוא ומסעף

סעיפיה  וכלה כמו בלע''ז אישברנקיי''ר ענפים מקצץ
כז) פוריה(לקמן בסעיפיה יז)וכן בכלי ·ÚÓ¯ˆ‰.:(לקמן

אותם: ושובר העורץ ‰˜ÓÂ‰.משחית ÈÓ¯Â המלכים
אלא ‚„ÌÈÚÂ.והשרים: נופל גידוע לשון אין

קשה: ודבר Û˜Â.באילנות („Ï) קציצה לשון זה אף
ונפעל: לשון ונקף זית כנוקף ‰ÚÈ¯.כמו ÈÎ·Ò

והגבורים: החשובים יערו ÔÂ·Ï‰Â.הענפים עובי
חיילותיו: מרבית הן ÏÂÙÈ.וכרמילו ¯È„‡· ידי על

אדירם  שהוא חזקיהו בזכות באדיר ד''א יפלו, מלאך
ממנו  אדירו והיה שנאמ' כמה ישראל של ומושלם

ל) :(ירמיה

cec zcevn
(ËÎ).Â¯·Ú:הירדן מעבר עברו  גבע:‚·Ú.אנשיו ÂÏ.בעיר

אנשי כדרך  בשדה  חנו ולא  פחד מבלי בטוחים  במלון 
גבעתÁ¯„‰.המלחמה: ואנשי אחזתם  חרדה  הרמה אנשי  אז

מפחד : נסו  ˜ÍÏÂ.(Ï)שאול ÈÏ‰ˆההם המקומות לומר רצה
להעם להזהיר קול הרימו  אליהם לומר גלים  בת לאנשי שלחו 
וכן לברוח  ומהרו הקול הקשיבו ליש  בני ואתם לברוח  למהר 

המה: גם  ויברחו בענתות  אשר  העניה העדה (Ï‡)ישמעו
.‰„„:וברחה ממקומה נדדה מדמנה  יחד ‰ÂÊÈÚ.עדת 

‰ÌÂÈ.(Ï·)לברוח: „ÂÚ יעמוד למען  בהליכתו  מיהר כ''כ 
ירושלים:בנו את לראות  הרואה יכול  משם כי יום  בעוד  ב

.ÛÙÂÈבזיון בדרך  עליה  ידו מניף היה ירושלים את כשראה
וכו': הר  אכבשנה : בנקל הלא  כאומר  ÂÎÂ'.ולעג ˙Ú·‚ כפל

במ ''ש: ‰‡„ÔÂ.(Ï‚)הדבר  ‰‰כמו היה  לא  אבל  כאומר
לומר רצה המשחית בכלי  ענפיו כרת  ה ' האדון הנה כי שחשב 

בהם: והכה המלאך ‰˜ÓÂ‰.שלח  ÈÓ¯Â:הגבורים מתו ר''ל  כרותים נעשה הקומה  גבהי המסובכיםÛ˜Â.(Ï„)האילנות  הענפים 
המלאך : ידי על  יומתו הרב  חילו ר''ל  בברזל  יוכרתו בזה וכפל ÔÂ·Ï‰Â.זה  המלאך  והוא  וחזק אדיר ידי על  יפלו הלבנון עצי 

המליצה: ולתפארת הענין  לחוזק במ''ש  הדבר

oeiv zcevn
(ËÎ).‰Ò:בריחה גדול ˆ‰ÈÏ.(Ï)ענין קול השמעת  ענין

כד ): (לקמן מים צהלו כמו‰ÂÊÈÚ.(Ï‡)וכן אסיפה ענין 
ט): (שמות  העז  הרמה :ÛÙÂÂ.(Ï·)שלח  ÛÚÒÓ.(Ï‚)ענין

הסעיפים יסיר ור''ל כז) (לקמן סעיפיה  וכלה כמו ענפים ענין
האבנים: הסיר  לומר  ורצה  ה) (לעיל  ויסקלהו גםÙ‡¯‰.וכן

כי ועם לא) (יחזקאל  פארותיו ותארכנה כמו ענף ענין הוא
בזקים רתקו וכן  באור  לתוספת פארה גם  אמר מסעף  אמר

ג): מל '·ÚÓ¯ˆ‰.(נחום  והוא  ומשבר המשחית הכלי שם  כן
ב ): (לעיל  הארץ לערוץ  ‰˜ÓÂ‰.בקומו ÈÓ¯Âרוממות ענינם

ט ):‚„ÌÈÚÂ.וגבהות: (לעיל  גדע  שקמים  כמו  כריתה ענין 
(„Ï).Û˜Â:(יז (לקמן זית כנוקף כמו כריתה ÈÎ·Ò.ענין

א): (נחום סבוכים סירים עד  כמו  התאחזות כןÔÂ·Ï‰Â.ענין
בא ''י: יער שם

hiÎgi wxt ilyn - miaezk
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i"yx
(„È).˘È‡ ÁÂ¯ נותן ואינו גבור איש שהוא גבר רוח

ובחבה: בשמחה עליו הבא כל ומקבל בלבו דאגה
.Â‰ÏÁÓ ÏÎÏÎÈ:מעליו סר כחו ‡„Ì(ÊË)אין Ô˙Ó

.·ÈÁ¯È שמרחיב מדבר צדקה בנותני ומדרשו כפשוטו,
ואומרים  ינחנו גדולים לפני בחייו וגם לע''ל חלקו לו

חשוב: שהוא È¯ÙÈ„.(ÁÈ)עליו ÌÈÓÂˆÚ ÔÈ·Â אלו
כמו דינין מ''ג)בעלי ובמשנה (ישעיה עצומותיהם הגישו

עצומותיהם  שבריבותם ע''ש בדין, שנתעצמו שנים
עוצם  כמו אוטם לשון או חוזק לשון או עצומים קרוים

לג)עיניו ÊÂÚ.(ËÈ):(שם ˙È¯˜Ó Ú˘Ù Á‡ נפשע אח יש
עשו  באברהם לוט כגון עוז קרית במרדו ומאבד מאחיו

‡¯ÔÂÓ.ביעקב: ÁÈ¯·Î ÌÈÈ„ÓÂ שביניהם ומריב'

ארמון  שערי בו שנועלים זה כבריח לעולם מפרידתם
בו: יכנסו È¯Ù‰.(Î‡)שלא ÏÎ‡È ‰È·‰‡Â את אוהב

בעה''ז: שכרה אוכל לתורה ומרגיל Óˆ‡(Î·)לשונו
.·ÂË ‡ˆÓ טובה:‡˘‰ אשה וכמשמעו תורה, מצא

.ÔÂˆ¯ ˜ÙÈÂ אשה שמצא אדם ד''א פשוטו, זה ויוציא,
מהקב''ה, רצון מוציא האיש אותו רצונו ויפק טוב ומצא

קרא: יוסף ¯˘.(Î‚)רבי ¯·„È ÌÈÂÁ˙ בכך זה דרך
עזות  יענה שעשיר שאע''פ ארץ דרך למדך בכך זה ודרך

לתלמיד: הרב הענין וכן תחנונים ידבר ‡È˘(Î„)הרש
.ÚÚÂ¯˙‰Ï ÌÈÚ¯ יום יבוא עוד רעים לו שקונה אדם

אוהב  יש בכך מה תאמר ואם ויקרבהו להם שיצטרך
ואחיו: מקרוביו יותר שיקרבהו מאח דבק

cec zcevn
(„È).˘È‡ ÁÂ¯חולי ויחזיק יסבול  באיש אשר  השכלי רוח 

אבל  בחליו כי ואף בבריאתו  הגוף את מנהגת היא  כי הגוף
אין כי ישאנה  מי ויגון בעצב ושבורה נכאה עצמה כשהרוח 

הגוף: את  היא  אם  כי להחזיקה אותה  נושא Ï·(ÂË)הגוף 
.ÔÂ·הלב בבינת  הדעת  יקנה מעצמו  הנה נבון לב  לו שיש מי

תבקש אזנם הנה  ששמעו מה אלא  בידם שאין החכמים  אבל 
להבין בינה להם אין כי  מזולת לשמוע  הדעת אחר  ותחזור

‡„Ì.(ÊË)מעצמם : Ô˙Óגדולים לפני ללכת  בעסקיו  הנצרך 
הגדולים : לפני אותו  מנהיג והוא הדרך  לו  ירחיב  שנותן  יוכל ˆ„È˜.(ÊÈ)שמתן  כי בריבו לצדיק ידמה בריב ראשון  הבא 

בדבריו: לחקור וירבה  לשקרן ידמהו  החלוף ויאמר  רעהו יבא  וכאשר בחלוף מי אמר ולא  הואיל  בלב ולהכניסם דבריו להטעים 
(ÁÈ).ÌÈÈ„Ó: ואחד אחד כל חלק יבורר  הגורל  ע''י  כי  מה דבר חלוקת בדבר המריבה יבטל  ÌÈÓÂˆÚ.הגורל ÔÈ·Âבין

מעתה: עוד יריבו  ולא הגורל  יפריד במריבה Ú˘Ù.(ËÈ)המתחזקים Á‡במעוז יחזיק צרה עליו בבוא מ ''מ מאחיו הנפשע  אח 
יתמיד  לא  אשר  ארמון שערי לנעול המבריח כבריח  הוא והרי תתמיד לא  שביניהם  והמריבה עוז מקרית יותר הפושע אחיו

ארמון: בשער לבוא רגילים רבים  אנשים  כי נעול היאÈ¯ÙÓ.(Î)להיות הטובה  כהמפעל  הגמול  ר ''ל  בטנו תשבע פיו מאמרי
רעה : במ''ש :˙·Â‡˙.אם הדבר וכפל  ישבע  משפתיו  הבאים  ÔÂ˘Ï.(Î‡)האמרים  „È·אם והחיים המות  מסור  הלשון בכח

ימות: הרע בלשון ואם  יחיה  בד ''ת  רע:È·‰Â‡Â‰.ידבר ואם  טוב אם פריה יאכל  אמרים בה להרבות  ÂË·.(Î·)האוהב ‡ˆÓ
בעמלו: עוזרתו היא  Ó‰'.כי  ÔÂˆ¯ ˜ÙÈÂ:החטא מן  מצילתו ובהכנעה˙ÌÈÂÁ.(Î‚)כי בתחנונים דבריו  ידבר העני כי  עם

עזות: דברי העשיר  לפעמים לו ישיב ¯ÌÈÚ.(Î„)עכ ''ז ˘È‡כי אליו ויתחברו עמו  יתרועעו  למען  הרעים את  יאהב  האיש
לפעמים : הבאה הטובה  בעבור בחברתם יחפוץ ולזה האח  מן יותר נפש באהבת  לאהובו הדבק  אוהב  ימצא  ‰ÍÏÂ(‡)לפעמים 

.ÂÓÂ˙·:בעניו הוא  והרי הון  לאסוף  בפיו מרמה  לכסיל ÚÓ˜˘.שאינו הלא  והוא  אדם בני לרמות בשפתיו מעקש  שהוא ממי
בה: יצליח  לא  כי יחשב 

oeiv zcevn
(„È).ÏÎÏÎÈ יכלכלוך לא וגו' השמים  כמו  והחזקה  סבלה  ענין

ח'): א' חולי:Â‰ÏÁÓ.(מלכים Ô˙Ó.(ÊË)שבורה:Î‡‰.מלשון 
ודורון : נוגש È·˘È˙.(ÁÈ)מתנה שבת כמו י''ד):יבטל  (ישעיה

(ËÈ).ÁÈ¯·Î:לסגרו הדלת לרוחב  משימים מקל כעין הוא
.ÔÂÓ¯‡:מלך תבונהÙÈÂ˜.(Î·)היכל  יפיק כמו  (לעיל יוציא

וקשות:ÂÊÚ˙.(Î‚)ג): ריעÚÚÂ¯˙‰Ï.(Î„)חזקות  מל'
וחבר:
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nei`קסו zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הכפורים  ביום אכילה ששיעור שהסיבה אביי, דברי על תמהה הגמרא ב: עמוד פ דף

הדעת: את מיישבת שהיא משום é÷úî,àøéæבככותבת éaø dì ó שאכילת יתכן וכי ©§¦¨©¦¥¨
ïîL øNaאדם של דעתו åשיעורaמיישבת ,úáúBëk אכילת íéðôbגם éáìeì ¨¨¨¥§§¤¤§§¥§¨¦

שיעור, באותו דעתו מיישבת מאד] רכים  בעודם הענפים בראשי העולים [-פרחים

.úáúBëëa גפנים בלולבי ואם גפנים, מלולבי יותר ומשביע מזין שמן בשר בודאי הרי ¦§¤¤
במשנה  ואילו דעתו, את ליישב כדי מכך בפחות די שמן בבשר בכותבת, דעתו מתיישבת

הגמרא: משיבה בככותבת. שיעורם האוכלים שכל éiaà,משמע déì øîàכךíé÷ ¨©¥©©¥¦
éëäác ,ïðaøì eäì,מאכל מין מכל ככותבת, כזה, בשיעור -,dézòc àáziî ואילו §§©¨¨¦§¨¦¦©§¨©§¥

éëäî øéöa,זה משיעור פחות -dézòc àáziî àì.מאכל משום אכן eäéî,כלל ¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥¦
ש  המאכלים, בין הבדל ïîLיש øNaדעתו מיישב כותבת éáìeìו àáeè,בשיעור ¨¨¨¥¨§¥

íéðôbדעתו מיישבים דומה כיון àzøet.בשיעור הדין, את לשנות כדי בכך אין אבל §¨¦§¨
הכפורים. ביום עליה חייב כלשהו, דעת ישוב בה שיש אכילה שכל

הכפורים: ביום המחייבת אכילה שיעור על נוספת é÷úîàáøקושיא dì ó, הרי ©§¦¨¨¨
ב  אכילתם ששיעור האיסורים בכל בידינו מכן úéæk,מקובל ולאחר זית חצי אכל שאם §©¦

השיעור כל את שיאכל עד מצטרפים החצאים שני אין נוסף, זית חצי ¥§¦éãëaאכל
ñøt úìéëà יותר לסופה האכילה תחילת בין שהה אם אבל ככר. חצי אכילת זמן - £¦©§¨

כן, אם ופטור. מצטרפת אינה זה, אכילתו כי åמשיעור ששיעור הכפורים שביום יתכן §
כןúáúBë,בכ  גם הוא אכילתו צירוף מכזית, יותר גדול שיעור úìéëàשהוא éãëa ¤¤¦§¥£¦©

,ñøt צריך מכזית, גדול ששיעורו כיון והרי ופטור. מצטרפת אינה מכך יותר שהה ואם §¨
הגמרא: מתרצת אותו. ופוטרים עליו מקילים ומדוע באכילתו, יותר déìלשהות øîà̈©¥

,éiaà משום היא ככותבת, גדול, שיעור על אלא חייב אינו הכפורים שביום הסיבה הרי ©©¥
ו  עינוי, מכלל אותו ומוציאה האוכל דעת את מיישבת זו ïðaøì,שאכילה eäì íé÷¦§§©¨¨

éëäác,פרס אכילת בכדי ככותבת אוכל אם -,dézòc àáziî אוכל אם אבל ¦§¨¦¦©§¨©§¥
éëäîככותבת éôèa,יותר רב בזמן -.dézòc àáziî àì הכפורים ביום גם לכן, ¦§¥¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥

חי  אינו בככותבת, עינוי.ששיעורו מכלל ויצא פרס אכילת בכדי אכל אם אלא יב

שיעורים: בהלכות נוספת é÷úî,àáøקושיא dì ó ששיעורם שאיסורים אמרנו הרי ©§¦¨¨¨
úéfëa] (úáúåëá)[אכלם כן אם אלא מצטרפים ñøt,אינם úìéëà éãëa וכיצד §©©¦¦§¥£¦©§¨

ששיעורו איסור שגם יתכן כן ñøtאם éöç,אלא מצטרף ñøt,אינו úìéëà éãëa £¦§¨¦§¥£¦©§¨
רב  בזמן אכלו אם שאף לומר הראוי ומן מכזית, יותר גדול שיעור הוא פרס חצי הרי

הגמרא: מתרצת יצטרף. äiååbיותר úàîeèì çpä ,àtt áø déì øîà תקשה אל - ¨©¥©¨¨©©§§©§¦¨
בכדי  אכלם אם רק אדם של [-גופו] גוויתו את שמטמאים טמאים אוכלים מהאוכל

כיון גדול, שיעור שאכל פי על ואף פרס, זוcאכילת àéäטומאה àúééøBàc åàì ולכן §¨§¨§¨¦
חכמים. בה הקילו

הגמרא: éëäמקשה àtt áø øîà éîe,מדרבנן אלא אינה גוויה שטומאת -áéúëäå ¦¨©©¨¨¨¦§¨§¦
אסורות מאכלות מג)בענין יא ía'(ויקרא íúîèðå íäa eànhú àìå' אל - §Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨

תיטמאו. אכילתם ידי על כי מהם, ïàkîתאכלו ,àtt áø øîàåלמדנוúàîehL §¨©©¨¨¦¨¤§©
äiååb מ היא טמא אוכל אכילת ידי על הגוף טומאת -.àúééøBàc:הגמרא מתרצת §¦¨§¨§¨

אלא אינה גוויה טומאת àø÷eאכן ,ïðaøcîפפא רב àîìòaשנקט àzëîñà הוא. ¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨
במשנה: ïéìëBàäשנינו ìk.לככותבת àtt,מצטרפין áø øîàאפילוìëà ¨¨¨¦¨©©¨¨¨©

àöîeàחי בשר -àçìéîe,שעליו ומלח -óøèöî.כותבת לשיעור ìòהמלח óàå §¨¦§¨¦§¨¥§©©
c ábעצמו בפני מלח àéä,אכילת äìéëà åàìאךéLðéà éìëàc ïåék עם חי בשר ©§¨£¦¨¦¥¨§¨§¥¦§¥

זה.ïéôøèöîמלח, עם זה ¦§¨§¦

i"yx

úìéëà éãëá úéæë :á ãåîò ô óã
ñøôlka (:ai sc zezixk) ol miw .

zifka oxeriyy oixeqi` oze`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו - סקירה על כפר חב"ד - ואתו הסליחה שלא עניתי עד עתה, שאחד מעקרי 

הטעמים בזה הוא שרציתי לחקור ולדרוש כל הענין לפרטיו, ובכגון דא הרי הדיבור פא"פ הוא החקירה 

הכי מעולה. שלכן, בידעי שצריכים להיות כאן מראשי הנהלת הכפר, חפצתי לחכות במענה עד אז.

בנועם אציין שמאז כתבו מכתבו הנ"ל, ועל פי הידיעות שקבלתי מההנהלה, באו כמה שיפורים 

בענינים שכתב, והרי כ' שעל אתר בטח יודע מהם ואולי עוד ביתר פרטיות.

מוכרחני להגיב על איזו נקודות שנגע בהן, ומטעמים מובנים, ובהקדמה שבטוחני שאלו הי' 

כותב הסקירה על יסוד ביקור שעשה בעצמו אז, בידעי יחס הידידות ויחס הטוב שלו לכפר ועניניו, הי' 

מביט בעין יפה והי' מכתבו בכמה נקודות נכתב ברוח אחר מאשר הסוקר על ידי עיניו של אחר.

שתי נקודות רצוני להדגיש ביחוד:

א( בטח יודע, ואולי טוב ממני, על דבר שינוי היחס לחקלאות שחולל בכל אה"ק ת"ו, היחס 

האחרון  בזמן  בולט  הכי  באופן  הופגן  זה  שינוי  אחר.  במקום  להסתדר  והתנועה  בערכה  להפחית 

בהודעות ונאומים של השר מר דיין, ולא רק שינוי בולט אלא חריף ביותר, ובסגנון חז"ל מהפך הקערה 

על פי'. והרי בתקופתנו זו, אם במשרדים הגבוהים מדברים עד"ז בגלוי, הרי מוכרח שהשינוי במצב 

ארע עוד מכמה וכמה זמן, וד"ל.

ב( ועוד יותר עלי להגיב במה שכותב שבכפר פלוני המצב טוב יותר, אף שנוסד באותו הזמן 

וכו' ושם הצליחו להקים ולבסס כו'. והמענה בקיצור על זה הוא, שאם יחקור כמה אנשים עזבו אותו 

הכפר שכותב עליו שהצליח ומבוסס, וכמה זמן האנשים שם עכשו וחלק האנשים שבאו שם לאחרונה, 

וישווה עם מספר המשפחות שעזבו את כפר חב"ד משך 12 שנות קיומו )שכפי הידוע לי רק משפחה 

אחת משך כל 12 שנים אלו(, הרי כמדומה לי שזהו המקום היחידי בכל אה"ק ת"ו שנמצא כזה. ואם 

כן, הרי צריך עיון גדול איזה כפר הצליח יותר בביסוסו וכו'. ומטעמים מובנים איני רוצה להאריך בזה, 

ובפרט שאני נוגע בדבר.

ובחתימה מעין הפתיחה, תקותי חזקה שבקרוב יבקר בעצמו בכפר חב"ד, ומתאים לתכונת 

נפשו וידידותו יביט על הענינים ופרטיהם בעין יפה, וינעם לי לקבל ממנו סקירה לאחר ביקור זה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני מאחל לכ' ולכל אשר 

לו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, הן בעניניו הכלליים והן בעניניו הפרטיים, בגשמיות 

וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה.



קסז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הכפורים  ביום אכילה ששיעור שהסיבה אביי, דברי על תמהה הגמרא ב: עמוד פ דף

הדעת: את מיישבת שהיא משום é÷úî,àøéæבככותבת éaø dì ó שאכילת יתכן וכי ©§¦¨©¦¥¨
ïîL øNaאדם של דעתו åשיעורaמיישבת ,úáúBëk אכילת íéðôbגם éáìeì ¨¨¨¥§§¤¤§§¥§¨¦

שיעור, באותו דעתו מיישבת מאד] רכים  בעודם הענפים בראשי העולים [-פרחים

.úáúBëëa גפנים בלולבי ואם גפנים, מלולבי יותר ומשביע מזין שמן בשר בודאי הרי ¦§¤¤
במשנה  ואילו דעתו, את ליישב כדי מכך בפחות די שמן בבשר בכותבת, דעתו מתיישבת

הגמרא: משיבה בככותבת. שיעורם האוכלים שכל éiaà,משמע déì øîàכךíé÷ ¨©¥©©¥¦
éëäác ,ïðaøì eäì,מאכל מין מכל ככותבת, כזה, בשיעור -,dézòc àáziî ואילו §§©¨¨¦§¨¦¦©§¨©§¥

éëäî øéöa,זה משיעור פחות -dézòc àáziî àì.מאכל משום אכן eäéî,כלל ¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥¦
ש  המאכלים, בין הבדל ïîLיש øNaדעתו מיישב כותבת éáìeìו àáeè,בשיעור ¨¨¨¥¨§¥

íéðôbדעתו מיישבים דומה כיון àzøet.בשיעור הדין, את לשנות כדי בכך אין אבל §¨¦§¨
הכפורים. ביום עליה חייב כלשהו, דעת ישוב בה שיש אכילה שכל

הכפורים: ביום המחייבת אכילה שיעור על נוספת é÷úîàáøקושיא dì ó, הרי ©§¦¨¨¨
ב  אכילתם ששיעור האיסורים בכל בידינו מכן úéæk,מקובל ולאחר זית חצי אכל שאם §©¦

השיעור כל את שיאכל עד מצטרפים החצאים שני אין נוסף, זית חצי ¥§¦éãëaאכל
ñøt úìéëà יותר לסופה האכילה תחילת בין שהה אם אבל ככר. חצי אכילת זמן - £¦©§¨

כן, אם ופטור. מצטרפת אינה זה, אכילתו כי åמשיעור ששיעור הכפורים שביום יתכן §
כןúáúBë,בכ  גם הוא אכילתו צירוף מכזית, יותר גדול שיעור úìéëàשהוא éãëa ¤¤¦§¥£¦©

,ñøt צריך מכזית, גדול ששיעורו כיון והרי ופטור. מצטרפת אינה מכך יותר שהה ואם §¨
הגמרא: מתרצת אותו. ופוטרים עליו מקילים ומדוע באכילתו, יותר déìלשהות øîà̈©¥

,éiaà משום היא ככותבת, גדול, שיעור על אלא חייב אינו הכפורים שביום הסיבה הרי ©©¥
ו  עינוי, מכלל אותו ומוציאה האוכל דעת את מיישבת זו ïðaøì,שאכילה eäì íé÷¦§§©¨¨

éëäác,פרס אכילת בכדי ככותבת אוכל אם -,dézòc àáziî אוכל אם אבל ¦§¨¦¦©§¨©§¥
éëäîככותבת éôèa,יותר רב בזמן -.dézòc àáziî àì הכפורים ביום גם לכן, ¦§¥¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥

חי  אינו בככותבת, עינוי.ששיעורו מכלל ויצא פרס אכילת בכדי אכל אם אלא יב

שיעורים: בהלכות נוספת é÷úî,àáøקושיא dì ó ששיעורם שאיסורים אמרנו הרי ©§¦¨¨¨
úéfëa] (úáúåëá)[אכלם כן אם אלא מצטרפים ñøt,אינם úìéëà éãëa וכיצד §©©¦¦§¥£¦©§¨

ששיעורו איסור שגם יתכן כן ñøtאם éöç,אלא מצטרף ñøt,אינו úìéëà éãëa £¦§¨¦§¥£¦©§¨
רב  בזמן אכלו אם שאף לומר הראוי ומן מכזית, יותר גדול שיעור הוא פרס חצי הרי

הגמרא: מתרצת יצטרף. äiååbיותר úàîeèì çpä ,àtt áø déì øîà תקשה אל - ¨©¥©¨¨©©§§©§¦¨
בכדי  אכלם אם רק אדם של [-גופו] גוויתו את שמטמאים טמאים אוכלים מהאוכל

כיון גדול, שיעור שאכל פי על ואף פרס, זוcאכילת àéäטומאה àúééøBàc åàì ולכן §¨§¨§¨¦
חכמים. בה הקילו

הגמרא: éëäמקשה àtt áø øîà éîe,מדרבנן אלא אינה גוויה שטומאת -áéúëäå ¦¨©©¨¨¨¦§¨§¦
אסורות מאכלות מג)בענין יא ía'(ויקרא íúîèðå íäa eànhú àìå' אל - §Ÿ¦©§¨¤§¦§¥¤¨

תיטמאו. אכילתם ידי על כי מהם, ïàkîתאכלו ,àtt áø øîàåלמדנוúàîehL §¨©©¨¨¦¨¤§©
äiååb מ היא טמא אוכל אכילת ידי על הגוף טומאת -.àúééøBàc:הגמרא מתרצת §¦¨§¨§¨

אלא אינה גוויה טומאת àø÷eאכן ,ïðaøcîפפא רב àîìòaשנקט àzëîñà הוא. ¦§©¨¨§¨©§©§¨§¨§¨
במשנה: ïéìëBàäשנינו ìk.לככותבת àtt,מצטרפין áø øîàאפילוìëà ¨¨¨¦¨©©¨¨¨©

àöîeàחי בשר -àçìéîe,שעליו ומלח -óøèöî.כותבת לשיעור ìòהמלח óàå §¨¦§¨¦§¨¥§©©
c ábעצמו בפני מלח àéä,אכילת äìéëà åàìאךéLðéà éìëàc ïåék עם חי בשר ©§¨£¦¨¦¥¨§¨§¥¦§¥

זה.ïéôøèöîמלח, עם זה ¦§¨§¦

i"yx

úìéëà éãëá úéæë :á ãåîò ô óã
ñøôlka (:ai sc zezixk) ol miw .

zifka oxeriyy oixeqi` oze`
zlik` zligz oia ddy m`y
ickn xzei ezlik` xnbl xeriyd
cr sxhvn oi` qxt zlik`
ick jeza xeriyd lk lk`iy
ivg zlik` `ide dcerq ziidy
`edy aexird z` ea exriyy xkk
zial divg opzck zecerq 'a oefn
eziidy aezkd dlzy rbepnd
:dlik` xeriyk micba `nhl
ñøô úìéëà éãëá úáúåëë.

xeriyy mixetkd mei dinza
exeriy `ed s` zazekka ezlik`
qxt zlik` icka ezlik` sexiv
sxhvn oi` o`kn xzei ddy m`e
ira lecb exeriyc oeik `de xehte
`zyde ezlik` sexivl ith 'iidy

:dil ixhtc `lewéëäî éôèám` .
`aziin `l okin xzei ddy
`ilz zrcd aeyiia k''deie dizrc
dperz `l xy` aizkc `zlin

:(bk `xwie)ñøô éöçexeriyy .
oilke` lke`l diebd z` leqtl
eteb lqtp qxt ivg oi`nh
xeriy qxt ivge dnexza lek`ln
zewgey mivia izyk `ed lecb
s`e (.bt sc) oiaexira 'ixn`ck
icka etexiv ziidy opieyn dia
`xeriyc oeik `l eze qxt zlik`

:sxhvil ikdn itha `ed daxçðä
àúééøåàã åàìã äéåâ úàîåèì.

:da opax eliw`eíäá åàîèú àìå.
z` evwyz l` aizk dlik` iab
`le dlik` epiidc mkizeytp
zxdf` `id ef `l mda e`nhz
oixdfen l`xyi oi` ixdy d`neh
mipdkd l` xen` aizkc `nhiln
oixdfen mipdk (`k `xwie) 'ebe
zxdf` `l` oixdfen l`xyi oi`e
rnyn ma mznhpe aizke ozlik`

:e`nhz ozlik` ici lry



xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc xifp(oey`x meil)

:`xnbd zvxznàëä éðàLx`yn dpey d`neh xeqi` - ©¦¨¨
,mixeqi`dàðîçø øîàcxifp z`neh iabl(h e xacna)Làø ànèå' §¨©©£¨¨§¦¥Ÿ

,'Bøæða mb `ed d`neh xeqi`y ,aezkd zernynBì éeìz BøæpL éî ¦§¦¤¦§¨
BLàøa-xaky xnelk ,ey`xa wx `id el yiy zexifpd lky §Ÿ

y`xd xry `l` zexifpdn el x`yp `le ,ezexifp ini enly
.z`f aezkd dlib `l mixeqi`d x`ya la` .eglb `l oiicry

:`ziixan `pipg iaxa iqei iax lr `iyewéáéúéîepipyy dnn ¥¦¥
,`ziixaaåéîé Bì eìkL øéæð,ezexifp ini z` milydy -øeñàçlâì ¨¦¤¨¨¨¨§©¥©

ìåíàå ,íéúîì ànhìå ïéé úBzLe xaríéúnì àîèðå ïéé äúLå çléb, §¦§©¦§¦©¥§¥¦§¦¦©§¨¨©¦§¦§¨©¥¦
íéòaøàä úà âôBñ äæ éøäg oi`y ixd .dwel -,mixeqi`d oia weli £¥¤¥¤¨©§¨¦

.mdipia wligy `pipg iaxa iqei iax lr dywe ,dwel mlekae
:`xnbd zniiqnàzáeéz:eixac z` zegcl yi ef `ziixan ok` - §§¨

äðùî
xn` :zxg` zexifp jeza dlgy zexifpa oecl dkiynn dpynd

,ïa éì àäiLëì øéæð éðéøäzcil zryn mei miyly jynl epiidc £¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥
,xn`e siqede ,oad,íBé äàî øéæðåd`n ly ztqep zexifp epiidc §¨¦¥¨

m`e ,eiykrn mei d`nd zexifp z` zepnl ligzn .dzrn meiãìBð©
íéòáL ãò ïa Bìwiqtn ,d`nd zexifpn mei miray dpny mcew - ¥©¦§¦

e ,dligz laiwy epa zcil zexifp z` dpene ,ezexifp z`ãéñôä àìŸ¦§¦
íeìkepa liaya zexifp bdepy meid miyly `l` ,ef dwqtda §

ipy `iaie glbie mei d`n milyie ,ezexifp oipnl mb el miler
la` .epa zcil ly lr cg`e ,mei d`nd zexifp lr cg` ,zepaxw

epa clep m`øçàìzexifp bdpyíéòáLmilydl el xzepe ,mei §©©¦§¦
,mei miylyn zegt ezexifpløúBñíéòáLz` `ed wiqtn - ¥¦§¦

znlyd ini miler oi`y ,mei miyly epa zexifp z` dpene ezexifp
oeik ,epa zexifpl mb ezexifpúçìâz ïéàL-a zexifpìMî úBçtíéL ¤¥¦§©©¨¦§Ÿ¦

,íBéz` zepnl leki epi`y oeike,ezexifp ini jeza epa zexifp lk
:epa liaya zcxtp zexifp zepnl jixv

àøîâ
,áø øîà,'mei d`n xifpe oa il `diykl xifp ipixd' xn`el clepe ¨©©

a oa,íéòáL íBédf meiäìBòelïàëìe ïàëìoipnle ezexifp oipnl - ¦§¦¤§¨§¨
izyl ,mini dryze mixyr cer wx zepnl jixve ,epa zexifp
zexifpl cg`e miyly mei `edy ,d`nd meia glbne ,zeiexifpd

.zxgnl oizndl jixv oi`e ,epa
:ax lr dywn `xnbdïðz,epizpyna,íéòáL ãò Bì ãìBðmeia e` §©©©¦§¦

,miray,íeìk ãéñôä àì:`xnbd zwiicn .mei d`n milyneéàå Ÿ¦§¦§§¦
Czòc à÷ìñmiray meiy ,axk,ïàëìe ïàëì äìBòepipy recn ¨§¨©§¨¤§¨§¨

daxc` ,epa zcila 'ciqtd `l'yøbzéî éøBâzéà`ed xkzyn - ¦§¥¦©©
.zxgnl oizndl jixv oi`e d`nd meia glbny ,jka

:`xnbd zvxznïéãa àlàéðúéì àìc àeäel did `l zn`a - ¤¨§¦§Ÿ¦§¥
oa el clep' zepyl `pzlíéòáL ãò,'melk ciqtd `ldid `l` ©¦§¦

,cg` mei giexdy zepyl eléðz÷c íeMîeaàôéñllba `l` - ¦§¨¨¥¥¨
oa el clep m`y `tiqa epipyy,íéòáL øçà,íéòáL øúBñepiidc ©©¦§¦¥¦§¦

,epa zexifpl wx mi`ad minid z` aiygny] oad zcila ciqtny
okl ,[ezexifpl mini cer jk xg` siqedl jixveàLéø éðz÷epipy - ¨¨¥¥¨

cr el clep m`y ,`tiqd znerl `yixd z` mbíéòáL`l ¦§¦
.giexn mb zn`ay s` ,ciqtd

:ax lr zeywdl dtiqen `xnbdàôéqî òîL àz,dpynd ly ¨§©¦¥¨
m`yãìBðoa eløçàzexifp bdpyíéòáL,meiíéòáL øúBñ- ©©©¦§¦¥¦§¦

clep m` mb ax ixacle .epa zexifp z` dpene ezexifp z` wiqtn
dcild meiy ,ezexifp wiqtdl jixv epi` cg`e mirayd meia
,cg`e miray meia epa zexifp ligzne ,o`kle o`kl dler

:`xnbd zvxzn .ezexifpl d`nd meia dnilyneøçà éàîdn - ©©©
epiid ,dpyna epipyy 'miray xg`' `edøçà øçàxg`ly meid - ©©©©

ezexifp wiqtny xnelk ,[ezexifp xg` `edy] cg`e mirayd mei
` `weec.jli`e mipye miray mein oad clep m

meia clep m` `weec ,jixac itl :uexizd z` dgec `xnbd
,ezexifp wiqtn mipye mirayøçà ìáàmiray mei,Lnîxnelk £¨©©©¨

,cg`e miray meiaéàî,epic didi dn -øúñ àìc énð éëä- ©¨¦©¦§Ÿ¨©
,dywe .ezexifp wiqtdl jixv epi`y,éëä éàéðúc àéøéà éàî- ¦¨¦©¦§¨§¨¥

m`y `yixa `pzd hwp recn,íeìk ãéñôä àì íéòáL ãò ãìBð©©¦§¦Ÿ¦§¦§
`ldeléôàclep,íéòáL øçà,cg`e miray meia epiidcénðàä £¦©©¦§¦©¦¨

øúñ àì zøîàwiqtdl jixv oi` df ote`a mb jixacl ixd - ¨§©§Ÿ¨©
.'cg`e miray cr' dpy `l recne ezexifpdpéî òîL àlàdny ¤¨§©¦¨

elit` dpeekd 'miray xzeq miray xg` clep' `tiqa epipyy
øçàmiray,Lnîjixv df ote`a elit`y ,cg`e miray xnelk ©©©¨

dcild meiy meyn ,epa zexifp z` zepnl ick ezexifp z` wiqtdl
epa zexifp milydl leki epi` ok m`e ,epa zexifpl el dler epi`
zexifpl mb el dler dcild meiy xaeqd axk `lce ,ezexifp jeza

:`xnbd znkqn .epaïëåok` -dpéî òîL áøì ïéúéðúî- §¥©§¦¦§©§©¦¨
.ax zhiyk `ly gikedl yi dpyndn

:eixac z` ax xn` `pz dfi` itl zxxan `xnbdïàîk ,áøå§©§©
ì äøîàdézòîL.eixac z` xn` ink -,ìeàL àaàk àîéìéàïðúc ¨§¨¦§©§¥¦¥¨§©¨¨¦§©
epipyy(:hi w"en),lbxd mcew zela` ligznd iablBúî úà øáBwä©¥¤¥

zegtd lkl ,[eilr la`zny ,eaexw]ìL,ìâøì íãB÷ íéîé äL §Ÿ¨¨¦¤¨¤¤
äòáL úøéæb epnî äìèaexaw m`e .dray ayil jiynn epi`e - ¨§¨¦¤§¥©¦§¨

,ìâøì íãB÷ íéîé äðîLbdpe ,lbxd mcew drayd z` miiqy oeikn §Ÿ¨¨¦¤¨¤¤
,'miyly zela`' liaya cg` meiìL úøéæb epnî äìèa,íéLepi`e ¨§¨¦¤§¥©§Ÿ¦

.lbxd xg`l mnilydl jixvøtñì øzeîea exryìâøä áøò ¨§©¥¤¤¨¤¤
,aeh mei ceakløeñà ,ìâøä áøò øtéñ àì íàåeløtñììâøä øçà §¦Ÿ¦¥¤¤¨¤¤¨§©¥©©¨¤¤
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אגרות קודש

ב"ה ז' תשרי, ה'תשי"א

מחו' הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר גרשון שי'

שלום וברכה!

...ת"ח על השורות האחדות שכותב לי בדבר הכינוס שהי' בח"י אלול, ובטח, כפי המנהג, עשו 

פרטי-כל מהשקו"ט והמו"מ שהי' שם.

הנני מסגיר פה קונטרס לשבת תשובה ויוהכ"פ שזה עתה הו"ל ובטח יזכה בו את הרבים באופן 

המתאים.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה והצלחה בעבודתו בקדש, המחכה לבשורות טובות.

מנחם שניאורסאהן

oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtxifp
àëä éðàùexfpy in ,"exfp y`x `nhe" aizkc Ð dwelc `ed i`n `nrh ,d`neh iab Ð

elit`e ,glbzp `l oiicry ina d`nehd z` aezkd dlzy rnync ,ey`xa el ielz

,ezexifp ini elk xaky in .ey`x lr exfpy ,exry glib `ly onf lk ,eini el elky xg`l

.ey`xa `l` ielz exfp oi`eíéòáøàä úà âôåñ íéúîì àîèðå ïéé äúùå çìéâ íàÐ

xg`ly mini zeaxl "ini" "ini" ixnbc `nl`

.`pipg iaxa iqei iaxl `zaeize ,z`ln

äðùîäàî øéæðå ïá éì äéäéùë øéæð éðéøä
íåéoa el clep m` .ely z` zepnl ligzde Ð

zepnle ely z` gipdl jixv Ð mei miray cr

.epa ly z`íåìë ãéñôä àìmei miylyc Ð

,ely z` gipn `l` .d`nn dil ixziinc `ed

ick miyly dpene ,glbne epa ly z` dpene

eda zi` miylyac glbne ely d`n milydl

.xry lecib ickíéòáù øçàì åì ãìåð íà ìáà
lecib eda zilc ,miyly edl ixziin `lc Ð

zegt zglbz oi`y ,xryjkld Ð mei miylyn

epa ly z` zepnl ligzne lkd z` xzeq

ilin ipde .ely d`n dpen jk xg`e ,glbne

epi` Ð zhren zexifpa la` ,daexn zexifpa

dpene ely z` gipn :lirl opzck ,llk xzeq

epi`e ,ely z` milyn jk xg`e ,epa ly z`

zglbz oi`y ,oxn`ck Ð i`n `nrhe .xzeq

.`ed `kix` zexifp `cgke ,mizpia

àøîâáø øîàÐ miray meia oa el clep Ð

oipnl el dler mei eze` .o`kle o`kl el dler

inp epalc miylyc ,epa ly oipnle ,miray

d`n milydl `ayk oke .meia ea zepnl ligzn

zepnl jixv oi` Ð epa ly zexifp xg`ly ely

.dryze mixyr `l`øâúéî éøåâúéàdlerc Ð

`l` milydl jixv epi`y ,o`kle o`kl el

ean ligzn epa ly zexifpy :cere ,cala d`nl

melk ciqtd `lc xninl `kixv ,meia?àìà
éðú÷ã íåùîå íéòáù ãò éðúéì àìã àåä ïéãá

'åë àôéñ"`l`" lkn dpzyp "`l`" jd Ð

ipzwc meyn `l` :rnyn ikde .cenlzay

`dc ,llk diipzil `lc `ed oicae ,"miray cr" `yix dil `pz ,"miray xg`" `tiq

`l` ,'ek miray cr ipzil oica :eda aizkc mixtq zi`e .xbzin ixebzi` elit`c opixn`

cr] `yix inp `pz ,"xzeq miray xg`" ipzwc ,ciqtdc `pyil `tiq ipzwc meyn

.xzeq epi`c [mirayíéòáù øúåñ íéòáù øçà ãìåð òîù àúzxn`wck `zi` i`e Ð

xzeq i`n` Ð?o`kl el dler epac miyly meie ,epal meia ean zepnl ligznc oeik

!xriy lecib ick mei miyly edl eyt izk` Ð o`kleøçà éàî,xg` xg`` Ð ipzwc Ð

`l` edl eyt `l izk` Ð o`kle o`kl dlerc zxn` i` elit`c .mipye miray epiidc

.mei miylyn zegt zglbz oi`e ,mei dryze mixyréðú÷ã àéøéà éàîcr :`yix Ð

melk ciqtd `l miray?`dc ,ciqtd `l inp cg`e miray meia ,miray xg`l elit`

meyn xzeq ipzwc ,cg`e miray meia ,ynn xg` dpin rny `l` !xzq `lc zxn`

.o`kle o`kl el dler `edy opixn` `lcáøì ïéúéðúî ïëåoizipzn `iyw df oiprl oke Ð

.dpin rny ,axläéúòîùì äøîà ïàîë áøåikd `irain il dnl :`iyw i`e Ð?`d

`l mzdc oizipzn `nlic !"o`kle o`kl dler miyly mei" ipzc `nw wxta ogky`

.dryze mixyr `l` zexifp mzq oi` xn`c ,`ct xak `l` `pzn axk `vxznäùìù
äòáù úøéæâ åðîî äìèá ìâøì íãå÷ íéîéini dray lbxd xg` milydl jixv oi`y Ð

eed ,ohw crena opixn`ck ,mipey`x mini dyly epiidc ,zelia`d xwirc oeikc .zelia`

.mipexg`d z` lbxd lhia Ð lbxl mcewìâøä éðôì íéîé äðåîù åøá÷ íàåmeic oeik Ð

.miyly zxifb epnn lbxd lhia Ð lbxd mcew did miyly ly cg`áøò øôñì øúåîå
ìâøä.lbxd ceak meyn Ðìâøä øçà øôñì øåñà.miyly cr Ð
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øåñàlr glib m`e .mincd lr glbl ezevn ixdy ,minc zwixf mcew :yexit Ð glbl

lirl mi`vnp dpynl mikiiyd zetqezd] .`vic onwl opixn` Ð ozylyn cg`

[a,biøîàzvwn Ð miray meia oa el clep :yexit Ð o`kle o`kl el dler miray mei ax

miyly mei `edy) ,d`nd on mei miray dyr ixde ,d`nd oipnl dler dcild mcewy meid

zligzl dler dcild xg`y meid zvwne ,(cg`e

mixyr cr `l` epa zexifp dpni `le ,zexifpd

elyc dryze miryz meia ixd .mei dryze

miray meiy `zyd dpin `wtpe .epal miyly

,d`nd meia glbl lkeiy Ð o`kle o`kl dler

eze`y jezn .epal cg`e miyly mei `edy

mei `edy ,oicd on epa zexifpl dler zglbz

mb zglbz eze` inp dler Ð epal [cg`e miyly]

m`y it lr s` .mei d`n `edy diytpc zexifpl

ezxifp lr glbl leki did `l oad el clep `l

leki oad clepyk `zyd Ð cg`e d`n meia `l`

i`ne :xn`z m`e .ziyixtck ,[d`n] meia glbl

qleki `l Ð oa el clep `l m`c oeik ,`id `xa

cr glbl ivn `l `dc ,cg`e d`n mei cr glbl

inp `zyd ,diytpc zexifp xifpl cg`e d`n mei

`dc :xnel yie !cg`e d`n mei cr glbi `l

`l` ied `l Ð d`n meia glbl ivn [`lc]

,(`,e) `nw wxta epyxitck ,opaxcn

meid zvwnc ,d`n meia glbl ivn `ziixe`cnc

d`n mei cr glbn `lc exfb opaxc `l` ,elekk

dinwe` `kde ."minily" xn`c `kid eh` cg`e

meia glbl lkeiy ,oa el clepyk ,dxez oic`

,cg`e d`n mei ied `w epac zexifplc oeik .d`n

mb jkld Ð [d`n] meia epac zexifpl glbl lekie

.d`n mei ly zglbzd dler diytpc zexifpl

ãìåð.llka cre cr Ð miray cr oadàì
o`kl el dler jzrc `wlq i`e Ð melk ciqtd

oizipzna ipzinl dil iede ,xbzin ixebzi` o`kle

`l Ð oad el clep `l i`c .oad geixa "giexd"

ixac itl `zyde ,cg`e d`n mei cr `l` glbn

,oad zcila giexdy `vnp .d`n meia glbn ax

?"ciqtd `l" xn`w i`neàìà,xnelk Ð llk ciqtd `l miray cr ipzil `lc `ed oica

,"giexd" ipzinl dil ded daxc` `l` ,"ciqtd `l" oeyld dfa zepyl el did `l oicd on

:`yix inp ipz Ð oad zcila ciqtn ik :yexit ,"xzeq miray xg`l" `tiq ipzwc meyne

oi` mixtq zvwnae .oad zcila giexd `yixa elit` oicd `ede .melk ciqtd `l miray cr

.'eke enk iede ,ciqtd `le ,miray cr ipzil `lc `ed oica :wx `l` aezkàúrny

yexit ied "miray xg`"c dil `xiaqe .ciqtn :yexit Ð xzeq miray xg`l el clep `tiqn

,o`kle o`kl dler dcild mei `de ?oad zcila axl melk ciqtn i`n`e .cg`e miray meia

`zyd lekie ,d`n meia milk oac mei miyly ik `vnp ,oac zexifpd zligzl inp dler

ixd .cg`e d`n meia glbi cg`e miray meia oad clep ik `zyde ,cg`e d`n meia glbl

!melk ciqtd `léàîxzeq ipzwc oizipznc xg`miray meia clepy :yexit Ð xg` xg`

.dcila ciqtde ,mipye d`n meia `l` glbl leki `l `zydc ,mipyeìáàynn xg`

.ynn xg` dpin rny `l` .'ek xzq `l inp ikd Ð cg`e miray meia epiidc ,i`nïëå
oizipznl dil `xiaqc .axk `lc gikedl yi oizipznn :yexit Ð dpin rny axl oizipzn

xxbp `edy ,mei d`nl dicic zexifpl aygpc enk oad zexifpl aygp epi` dcild meic

clep i`c oizipzna opiyxtc i`nl inc `le .dicic zexifpl epiidc exary mini xg` aygpe

Ð dfl enk dfl zexifp zligz `edy oeik i`cec ,mdipyl dlerc zexifpl oey`x meia oad

`xaq Ð miax mini df xak ezexifpl ligzd `edc ,`kd la` ?ipyln ith cg`l dlri dnl

oad zexifpe ,diytpc zexifpl epiidc ,exary mini xg` xxbpe aygp didi dcil meic `ed

meic ,(`,e) `nw wxta dl opiziine ,onwl opz `de :xn`z m`e .dcild xg`y mein ligzi

!o`kle o`kl dler miyly meic `nl` ,ipy zexifpl ezvwne oey`xl ezvwn dler miyly

ligziy `ed oic Ð ezxifp xnbp ok m` Ð eizepaxw `iadc oeikc meyn ,ipy zexifpl eteqe oey`x zexifpl (el) ezligz eaiygdl ie`xe ,zexifp izy oia mei eze`c ,mzd ip`yc :xnel yie

Ð dixac zexifp zlgzdae dicic zexifp rvn`a cner cg`e miray epiidc dcil meic ,`kd la` .zexifp oipnl dler envr mei eze`c ,meid ivga zexifp lawn` dedc ,cin ipyd zexifp

zeidl mly meik aeyg didiy ezepnl oi` aey Ð d`n xg` aygp cg`e miray mei eze`y oeike .mei d`n oeaygn `ed mbc meyn ,exary mini xg` dicic zexifpl elek eaiygdl ie`x

.oizipznc `pzl epal dler epi` jkl ,cg` zexifp aygpáøå.dizeek dl xaq `l oizipznc `pzc oeik Ð dxn` o`nk

àîéìéàdry elit` :opiwqn ikd (`,k) ohw crenac ,ikd `zklid e`l ,edine .dhnd yinyzae lcpq zlirpa xeq` didiy ,dray jez Ð dray zxfb epnid dlha 'ek le`y `a`k

ligzne li`ed ,zxetqz oiprl miyly zxifb epnid dlha Ð lbxl mcew mini [dpeny] ,dray [zxifb] epnid dlha lbxl mcew zg`xzene ,lbxl mcew miyly oicn cg` mei

,wiqtdl lbxd el lirei `l Ð lbxl ceak wlig `le li`ede ,lbxd ceak iptn `l` zegcl ozip `lc ,lbxd xg` xtql xeq` Ð lbxd axr xtiq `l i`e .lbxd ceak meyn lbxd axr xtql

.lbxd xg` milyie
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קסט
oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtxifp

àëä éðàùexfpy in ,"exfp y`x `nhe" aizkc Ð dwelc `ed i`n `nrh ,d`neh iab Ð

elit`e ,glbzp `l oiicry ina d`nehd z` aezkd dlzy rnync ,ey`xa el ielz

,ezexifp ini elk xaky in .ey`x lr exfpy ,exry glib `ly onf lk ,eini el elky xg`l

.ey`xa `l` ielz exfp oi`eíéòáøàä úà âôåñ íéúîì àîèðå ïéé äúùå çìéâ íàÐ

xg`ly mini zeaxl "ini" "ini" ixnbc `nl`

.`pipg iaxa iqei iaxl `zaeize ,z`ln

äðùîäàî øéæðå ïá éì äéäéùë øéæð éðéøä
íåéoa el clep m` .ely z` zepnl ligzde Ð

zepnle ely z` gipdl jixv Ð mei miray cr

.epa ly z`íåìë ãéñôä àìmei miylyc Ð

,ely z` gipn `l` .d`nn dil ixziinc `ed

ick miyly dpene ,glbne epa ly z` dpene

eda zi` miylyac glbne ely d`n milydl

.xry lecib ickíéòáù øçàì åì ãìåð íà ìáà
lecib eda zilc ,miyly edl ixziin `lc Ð

zegt zglbz oi`y ,xryjkld Ð mei miylyn

epa ly z` zepnl ligzne lkd z` xzeq

ilin ipde .ely d`n dpen jk xg`e ,glbne

epi` Ð zhren zexifpa la` ,daexn zexifpa

dpene ely z` gipn :lirl opzck ,llk xzeq

epi`e ,ely z` milyn jk xg`e ,epa ly z`

zglbz oi`y ,oxn`ck Ð i`n `nrhe .xzeq

.`ed `kix` zexifp `cgke ,mizpia

àøîâáø øîàÐ miray meia oa el clep Ð

oipnl el dler mei eze` .o`kle o`kl el dler

inp epalc miylyc ,epa ly oipnle ,miray

d`n milydl `ayk oke .meia ea zepnl ligzn

zepnl jixv oi` Ð epa ly zexifp xg`ly ely

.dryze mixyr `l`øâúéî éøåâúéàdlerc Ð

`l` milydl jixv epi`y ,o`kle o`kl el

ean ligzn epa ly zexifpy :cere ,cala d`nl

melk ciqtd `lc xninl `kixv ,meia?àìà
éðú÷ã íåùîå íéòáù ãò éðúéì àìã àåä ïéãá

'åë àôéñ"`l`" lkn dpzyp "`l`" jd Ð

ipzwc meyn `l` :rnyn ikde .cenlzay

`dc ,llk diipzil `lc `ed oicae ,"miray cr" `yix dil `pz ,"miray xg`" `tiq

`l` ,'ek miray cr ipzil oica :eda aizkc mixtq zi`e .xbzin ixebzi` elit`c opixn`

cr] `yix inp `pz ,"xzeq miray xg`" ipzwc ,ciqtdc `pyil `tiq ipzwc meyn

.xzeq epi`c [mirayíéòáù øúåñ íéòáù øçà ãìåð òîù àúzxn`wck `zi` i`e Ð

xzeq i`n` Ð?o`kl el dler epac miyly meie ,epal meia ean zepnl ligznc oeik

!xriy lecib ick mei miyly edl eyt izk` Ð o`kleøçà éàî,xg` xg`` Ð ipzwc Ð

`l` edl eyt `l izk` Ð o`kle o`kl dlerc zxn` i` elit`c .mipye miray epiidc

.mei miylyn zegt zglbz oi`e ,mei dryze mixyréðú÷ã àéøéà éàîcr :`yix Ð

melk ciqtd `l miray?`dc ,ciqtd `l inp cg`e miray meia ,miray xg`l elit`

meyn xzeq ipzwc ,cg`e miray meia ,ynn xg` dpin rny `l` !xzq `lc zxn`

.o`kle o`kl el dler `edy opixn` `lcáøì ïéúéðúî ïëåoizipzn `iyw df oiprl oke Ð

.dpin rny ,axläéúòîùì äøîà ïàîë áøåikd `irain il dnl :`iyw i`e Ð?`d

`l mzdc oizipzn `nlic !"o`kle o`kl dler miyly mei" ipzc `nw wxta ogky`

.dryze mixyr `l` zexifp mzq oi` xn`c ,`ct xak `l` `pzn axk `vxznäùìù
äòáù úøéæâ åðîî äìèá ìâøì íãå÷ íéîéini dray lbxd xg` milydl jixv oi`y Ð

eed ,ohw crena opixn`ck ,mipey`x mini dyly epiidc ,zelia`d xwirc oeikc .zelia`

.mipexg`d z` lbxd lhia Ð lbxl mcewìâøä éðôì íéîé äðåîù åøá÷ íàåmeic oeik Ð

.miyly zxifb epnn lbxd lhia Ð lbxd mcew did miyly ly cg`áøò øôñì øúåîå
ìâøä.lbxd ceak meyn Ðìâøä øçà øôñì øåñà.miyly cr Ð
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øåñàlr glib m`e .mincd lr glbl ezevn ixdy ,minc zwixf mcew :yexit Ð glbl

lirl mi`vnp dpynl mikiiyd zetqezd] .`vic onwl opixn` Ð ozylyn cg`

[a,biøîàzvwn Ð miray meia oa el clep :yexit Ð o`kle o`kl el dler miray mei ax

miyly mei `edy) ,d`nd on mei miray dyr ixde ,d`nd oipnl dler dcild mcewy meid

zligzl dler dcild xg`y meid zvwne ,(cg`e

mixyr cr `l` epa zexifp dpni `le ,zexifpd

elyc dryze miryz meia ixd .mei dryze

miray meiy `zyd dpin `wtpe .epal miyly

,d`nd meia glbl lkeiy Ð o`kle o`kl dler

eze`y jezn .epal cg`e miyly mei `edy

mei `edy ,oicd on epa zexifpl dler zglbz

mb zglbz eze` inp dler Ð epal [cg`e miyly]

m`y it lr s` .mei d`n `edy diytpc zexifpl

ezxifp lr glbl leki did `l oad el clep `l

leki oad clepyk `zyd Ð cg`e d`n meia `l`

i`ne :xn`z m`e .ziyixtck ,[d`n] meia glbl

qleki `l Ð oa el clep `l m`c oeik ,`id `xa

cr glbl ivn `l `dc ,cg`e d`n mei cr glbl

inp `zyd ,diytpc zexifp xifpl cg`e d`n mei

`dc :xnel yie !cg`e d`n mei cr glbi `l

`l` ied `l Ð d`n meia glbl ivn [`lc]

,(`,e) `nw wxta epyxitck ,opaxcn

meid zvwnc ,d`n meia glbl ivn `ziixe`cnc

d`n mei cr glbn `lc exfb opaxc `l` ,elekk

dinwe` `kde ."minily" xn`c `kid eh` cg`e

meia glbl lkeiy ,oa el clepyk ,dxez oic`

,cg`e d`n mei ied `w epac zexifplc oeik .d`n

mb jkld Ð [d`n] meia epac zexifpl glbl lekie

.d`n mei ly zglbzd dler diytpc zexifpl

ãìåð.llka cre cr Ð miray cr oadàì
o`kl el dler jzrc `wlq i`e Ð melk ciqtd

oizipzna ipzinl dil iede ,xbzin ixebzi` o`kle

`l Ð oad el clep `l i`c .oad geixa "giexd"

ixac itl `zyde ,cg`e d`n mei cr `l` glbn

,oad zcila giexdy `vnp .d`n meia glbn ax

?"ciqtd `l" xn`w i`neàìà,xnelk Ð llk ciqtd `l miray cr ipzil `lc `ed oica

,"giexd" ipzinl dil ded daxc` `l` ,"ciqtd `l" oeyld dfa zepyl el did `l oicd on

:`yix inp ipz Ð oad zcila ciqtn ik :yexit ,"xzeq miray xg`l" `tiq ipzwc meyne

oi` mixtq zvwnae .oad zcila giexd `yixa elit` oicd `ede .melk ciqtd `l miray cr

.'eke enk iede ,ciqtd `le ,miray cr ipzil `lc `ed oica :wx `l` aezkàúrny

yexit ied "miray xg`"c dil `xiaqe .ciqtn :yexit Ð xzeq miray xg`l el clep `tiqn

,o`kle o`kl dler dcild mei `de ?oad zcila axl melk ciqtn i`n`e .cg`e miray meia

`zyd lekie ,d`n meia milk oac mei miyly ik `vnp ,oac zexifpd zligzl inp dler

ixd .cg`e d`n meia glbi cg`e miray meia oad clep ik `zyde ,cg`e d`n meia glbl

!melk ciqtd `léàîxzeq ipzwc oizipznc xg`miray meia clepy :yexit Ð xg` xg`

.dcila ciqtde ,mipye d`n meia `l` glbl leki `l `zydc ,mipyeìáàynn xg`

.ynn xg` dpin rny `l` .'ek xzq `l inp ikd Ð cg`e miray meia epiidc ,i`nïëå
oizipznl dil `xiaqc .axk `lc gikedl yi oizipznn :yexit Ð dpin rny axl oizipzn

xxbp `edy ,mei d`nl dicic zexifpl aygpc enk oad zexifpl aygp epi` dcild meic

clep i`c oizipzna opiyxtc i`nl inc `le .dicic zexifpl epiidc exary mini xg` aygpe

Ð dfl enk dfl zexifp zligz `edy oeik i`cec ,mdipyl dlerc zexifpl oey`x meia oad

`xaq Ð miax mini df xak ezexifpl ligzd `edc ,`kd la` ?ipyln ith cg`l dlri dnl

oad zexifpe ,diytpc zexifpl epiidc ,exary mini xg` xxbpe aygp didi dcil meic `ed

meic ,(`,e) `nw wxta dl opiziine ,onwl opz `de :xn`z m`e .dcild xg`y mein ligzi

!o`kle o`kl dler miyly meic `nl` ,ipy zexifpl ezvwne oey`xl ezvwn dler miyly

ligziy `ed oic Ð ezxifp xnbp ok m` Ð eizepaxw `iadc oeikc meyn ,ipy zexifpl eteqe oey`x zexifpl (el) ezligz eaiygdl ie`xe ,zexifp izy oia mei eze`c ,mzd ip`yc :xnel yie

Ð dixac zexifp zlgzdae dicic zexifp rvn`a cner cg`e miray epiidc dcil meic ,`kd la` .zexifp oipnl dler envr mei eze`c ,meid ivga zexifp lawn` dedc ,cin ipyd zexifp

zeidl mly meik aeyg didiy ezepnl oi` aey Ð d`n xg` aygp cg`e miray mei eze`y oeike .mei d`n oeaygn `ed mbc meyn ,exary mini xg` dicic zexifpl elek eaiygdl ie`x

.oizipznc `pzl epal dler epi` jkl ,cg` zexifp aygpáøå.dizeek dl xaq `l oizipznc `pzc oeik Ð dxn` o`nk

àîéìéàdry elit` :opiwqn ikd (`,k) ohw crenac ,ikd `zklid e`l ,edine .dhnd yinyzae lcpq zlirpa xeq` didiy ,dray jez Ð dray zxfb epnid dlha 'ek le`y `a`k

ligzne li`ed ,zxetqz oiprl miyly zxifb epnid dlha Ð lbxl mcew mini [dpeny] ,dray [zxifb] epnid dlha lbxl mcew zg`xzene ,lbxl mcew miyly oicn cg` mei

,wiqtdl lbxd el lirei `l Ð lbxl ceak wlig `le li`ede ,lbxd ceak iptn `l` zegcl ozip `lc ,lbxd xg` xtql xeq` Ð lbxd axr xtiq `l i`e .lbxd ceak meyn lbxd axr xtql

.lbxd xg` milyie
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קע
oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtxifp

'åë øîåà ìåàù àáàmcew m`yry oeik ,mipey`xd mini dyly zbdepd zelia` zevn Ð

aey Ð lbxd mcew eyrpy oeik ,dray zevn jk .ixnbl dray zxifb epnid lha Ð lbxd

.qeaike gelb miyly zxifb .ixnbl miyly zxifb lhan lbxdìåàù àáàã àîòè éàîÐ

miylye dray zxifb zlhan iriay meic xn`c?melk miyly mein oiicr xniy `l `de

`pzl `nlyac !cg` mei elit` ,lbxd mcew

ipiny meic meyn epiid Ð dpny xn`c `nw

i`n le`y `a`l `l` ,miyly oipnl dler

`nrh?dler iriay meic xaqwc meyn e`l

,miyly oipnle dray oipnl Ð o`kle o`kl

,inc miyly zxifbn cg` mei eilr xarc o`nke

zlhazn ikd meyne?ïðáøã úåìéáàá àìàÐ

zelia` xwircqenr) aizkc ,cg` mei `l` epi`

,dray epwz opax `l` ."xn meik dzixg`e" (g

eia`l yrie" (p ziy`xa) aizkck `xw` eknqc

`ziixe`c zexifp la` ."mini zray la`

aizkck ,opira mei miylyc ineic `payega

dler cg` meic xn` `l Ð "didi" (e xacna)

.o`kle o`kläìù éðùá äéìò å÷øæå åèçùùÐ

meia dz`x `ly cr ,ipiny meia dz`x xaky

d`xz m` rcil ,ecbpk zxney `idy iriyz

.daf `dze zei`x yly mini dylyaêë øçàå
úìëåà äðéà åæ éøä äúàød`nhc ,gqta Ð

dxeht Ð zlke` dpi`c ab lr s`e .`id

.`akrin `l migqt zlik`c ,ipy gqt zeyrln

éñåé éáøã àîòè éàîgqt zeyrln dxehtc Ð

elekk meid zvwn xaqwc meyn e`l Ð ipy?

dl `iede ,inc elekk iriyz `edy ipy meic

inp `kde .dilr ewxfe ehgyy drya dxedh

meid zvwnc meyn ,o`kle o`kl el dlerc `nil

.elekkàîìéãdxehtc iqei iax xn`wc i`d Ð

`l` ,elekk meid zvwnc xaqwc meyn e`l Ð

`adle o`kn Ð d`ex `idykc xaqwc meyn

ikd meyne .`l rxtnl la` ,d`nhn `id

Ð dilr ewxfe ehgyc `zry `iddac ,dxeht

.opiyiig `l z`nhp xzac jdle ,i`ed dxedhéîå
éñåé éáø øáñ,d`nhn `id `adle o`knc Ð

`l rxtnl la`?úåéàø éúù ìòá áæmeia oia Ð

`nw `aa) mzd opixn`ck ,mini ipya oia cg`

,minia dafd z`e ,"eaefa ez`neh didz z`fe" aizkc ,zei`xa afd z` aezkd dlz :(`,ck

.dyly Ð miax ,mipy Ð mini herin ,"miax mini dnc aef aefi ik dy`e" aizkcéòéáùá
åìù`iane dray dpen yly lray ;oaxw `l` yly d`exl mizy d`ex af oia oi`y Ð

Ð mei zxneye zei`x izy lra hwp ikdl .oaxw `ian oi`e dray dpen mizy lrae ,oaxw

meyn ,iriaya ediilr hgynl ivn `l oaxw ipac jpd lrc .edpip oaxw ipa e`lc meyn

,axra gqt ilk` evn `lcol `niiwck ,edl zakrn ipinya iiezi`l erac oaxw zxtkc

ayene akyn `nhn ipzwcn ,`din `nl` .miycwa lke` ezxtk `iad (a,cr zenai)

meyn `nrhe ,`nhn `ed `adle o`knc meyn iqei iaxc `nrh ied `lc Ð rxtnl

,`piipna ilzc icin lkk dil dedc ,ipy gqt zeyrln xht `w elekk meid zvwnc

.oixeht ikd meyne ,elekk meid zvwn dia opixn`càåä àáäìå ïàëîã êì àîéà íìåòì
àîèîÐ `nhn rxtnl xn`wce .elekk meid zvwnc meyn iqei iaxc `nrh e`le Ð

.ipy gqt zeyrln oixeht Ð opaxcn `l` d`neh eda zilc meyne ,xn`wc `ed opaxcn

àúééøåàãî êúòã à÷ìñ éàãizk` Ð elekk meid zvwn zxn` elit` ,rxtnl oi`nhn Ð

oixeht i`n`?d`nh mcd wxfpe hgyc `zry `eddac rxtnl `zlin i`lbi` `de

.i`ed `ziixe`cnêì àîéà íìåòì`zlin ilzc `kid lke ,`ziixe`cn rxtnl oi`nhc Ð

.elekk meid zvwn ied Ð miyly efle miyly efl zepnl jixvy zexifp izya oebk ,`piipna

d`nehc :`nrh epiid Ð da eliwd i`n` ,rxtnl `nhn `ziixe`cnc ab lr s` ,`kde

ly xewna mc ztih `niiw ded izk` hgypc `zry `iddac oeikc ,exizd daifc medzc

dxdh zrya dilr hgypc o`nkc ,elekk meid zvwn da ipd` Ð uegl `vi `le ,dy`

dzid `l oiicr dwixfe dhigy zryac epiid Ð daifa medzd z`neh iyxtnc zi`e .inc

d`nh `iedc ,"medz z`neh" dl ixw ikd meyn ,e`l m`e meia ea d`ex `dz m` zrcei

zeyxa xaerl ince .`zry `idda drci zed `l idi`e ,dwixfe dhigy zrya rxtnl

.eizgz medzd z`nehe miaxdøáñ àéòùåà éáø óàå`nhnc xn` `l iqei iaxc Ð

.opaxcn Ð rxtnl i`n lirl xn`c `d` xcdne .opaxcn `l` rxtnløúñ éàrxtnlc Ð

.llk miiwp dray edl eed `l `dc ,xezql edlek Ð d`nhåîåé åìéôà øåúñì àìå àîéà àìà.ynn dxedh `ied rxtnle ,d`nhn `adle o`knc meyn Ðäéì øîàåopgei iax Ð
éáø
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àáà`nw `pz` bilt Ð lbxd xg` xtql xzen lbxd axr xtiq `l elit` xne` le`y

zlhan [dyly] zevny myky ,izixg`a bilte ,[oipr] lka lhan lbxc xaqc

.dpeny jixvnc `nw `pz` bilte .miyly zxifb zlhan dray zevn jk Ð dray zxifb

it lr s` ,miyly oipnl dler ezvwne ,dray oipnl el dler dray mei xaqwc meyn e`l

.zelia` rvn`a cneryàìà.opaxc zelia`a

aizkck ,oey`x mei `l` la` epi` dxezd onc

,`ziixe`c zexifpa la` ."xn meik dzixg`e"

opixn` `l Ð mei miyly opirac `xwn opiyxcc

.o`kle o`kl el dler mei zvwncåèçùù
dilr ehgye ,gqt axra lgy Ð ipya dilr ewxfe

zlke` dpi` ef ixd Ð dz`x jk xg`e ,gqtd

dxehte .d`nhp [`idy] itl ,gqta dlila

dxedh dhigy zryac Ð ipy gqt zeyrln

.dzid

éàîmeyn e`l (ililbd) iqei iaxc `nrh

`id `adle o`ne Ð elekk meid zvwn

dhigy zrya ik `vnp .(lenz`c) .d`nhn

`id `adle o`knc ,dxenb dxedh dzid dwixfe

opi`nhn Ð `ifg `xcd ike .rxtnl `le d`nhn

xenb xeniy dyrz xgnle ,`adle o`kn dl

df ipy meic `nl` .z`nhpy df mei zvwnl

xeniy iedilc ,xedh mei dil opiayg mei zvwn

dxdha dwixfe dhigy ,jklid Ð lenz`y meil

iedilc Ð d`neh mei dil opiayg ezvwne .did

opax la` .mei zvwn i`dl xeniy xgn ly mei

elekk meid df opiayge ,rxtnl i`nhne ,ibilt

s`e .iqei iaxk xn`c axe .lenz` ly [meik] `nh

elekk mei zaiygl `xaq did inp `kdc ab lr

ikd elit` Ð opaxc `xaqk eiptly meik `nh

.ax zxaqk epiide ,o`kle o`kl eaiygn iqei iax

`nlice :mixtqa aezky efe`l Ð xaqwc meyn

epi`y ipdn dn Ð ikd e`l i`c ,dil opiqxb

?rxtnl `nhnáæeli`c Ð zei`x izy lra

d`xc xg`l] lkinl ifg `l dyly lra

meiae .eizepaxw `iaiy ,ipiny mei cr [ziyily

`nhn d`x jk xg`e :hwpinl ivn `l ipiny

wqt jli`e iriay meinc Ð rxtnl ayene akyn

xg`y lenz`nc ayene akyne .dxizqn

.rxtnl `nhn `l Ð ipiny meia meid d`x elit`e ,oixedh dpd cr dliahdóàit lr

,oi`nh dliah xg`lc zeakyn ,iriaya lah elit`e Ð rxtnl ayene akyn oi`nhny

dray o`k oi` ixde Ð "mini zray dl dxtqe" aizkc ,ezligzk `ed ixde epiipn xzq

iaxc `iywe ,elekk mei zvwn xn` `l `nl` Ð d`neh rxtnl mei zxinya ipzwcne .mini

.dxedh dxezd on la` ,opaxcn rxtnl :ipyne !iqei iaxc` iqeiéëäÐ 'eke `xazqn inp

rxtnl oi`nhny jl `ni` ,xnelk .exizd daifc medzd z`neh jl `ni` :igce

iyerl dxzed znc d`nehc ipiqn dynl dkldc ,ipy gqt zeyrl oixehte ,`ziixe`cn

.gqtd iyerl dxzed daifc medzd z`neh elit`c dil `xiaq `pz i`de .gqt

íåäúäcr eizgz xawy llk rcep `le ,zg` oa` lr ayi dhigy zryac :yexit Ð

zrya mc` rci `l ,`kd oke .medzd xawa `nhipy el rcep ,dhigy xg`

gqtd iyerl [exizd] medzd z`nehe .d`nh zeidl xezqze d`xz ok ixg` m` dhigy

.xifpeóàå.opaxc rxtnlc `iepiy` i`w Ð `irye` iaxìáàyexit Ð aef d`exd

.i`w `kid` opirci `l :(`,`t migqt) "oilev cvik"a [i"yx]øúåñÐ 'ek eiptly z`

.mixg` mini dray zepnl jixve ,xtqy mixetq

øîà]`zlina da opiede .cg` mei xetqie xefgi Ð [enei `l` xezqp `l opgei iax dil

mini dray dl dxtqe" aizkc ,xzqinl ira edlek Ð xzq i` :opgei iaxc

Ð "dzxdhlrxtnl xaqw i`] :qxb "oilev cvik" wxta .mizpia zwqtn d`neh `dz `ly

`id ixdc .xezqp `l inp enei `nhn `ed `adle o`kn i`e [xezqp edlek elit` `nhn `ed

ol `niiwc ,xdhie axrl leahie ,axr z`neh `l` da oi`e zxg` daif ly dpey`x di`xk

.`ed `nlra ixw af ly dpey`x di`xéëäelit` ,xnelk Ð enei `le xezqi `l xn`w

scl jiiy] .daifd llkn `vie ,ely mixetq el enlye ,meid zvwn el dlr xaky itl ,enei

[`,fhøîàiaxc wiqn `zyd .jzeek xaq iqei iax :opgei iaxl `irye` iax :yexit Ð dil

.opaxcn epiid ,rxtnl `nhnc iqei iaxc `ail` dil `xiaq `irye`
daf
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àúééøBàc øéæða ìáà ,ïðaøc äòáL úeìéáàa àlà¤¨©£¥¦§¨§©¨©£¨§¨¦§©§¨
éñBé éaø ,àéðúc .éñBé éaøk øîàc áø ,àlà .àì ¯¨¤¨©§¨©§©¦¥§©§¨©¦¥
äéìò e÷øæå eèçML íBé ãâðk íBé úøîBL :øîBà¥¤¤§¤¤¤¨£§¨§¨¤¨
,úìëBà dðéà Bæ éøä ¯ äúàø Ck øçàå ,dlL éðMa©¥¦¤¨§©©¨¨£¨£¥¥¨¤¤
éñBé éaøc àîòè éàî .éðL çñt úBNòlî äøeèôe§¨¦©£¤©¥¦©©£¨§©¦¥
?éànî ¯ ?Bleëk íBiä úö÷î øáñ÷c íeMî åàì ¯¨¦§¨¨©¦§¨©§¦©
¯ ?ànhî àeä àaäìe ïàkî øáñ÷c íeMî àîìãå§¦§¨¦§¨¨©¦¨§©¨¦©¥

?éëä éñBé éaø øáñ éîe:øîBà éñBé éaø ,àéðúäå ¦¨©©¦¥¨¦§¨©§¨©¦¥¥
ïëå ,éòéáMa åéìò e÷øæå eèçML úBiàø ézL ìòa áæ̈©©§¥§¦¤¨£§¨§¨¨©§¦¦§¥
Ck øçàå ,äéìò e÷øæå eèçML íBé ãâðk íBé úøîBL¤¤§¤¤¤¨£§¨§¨¤¨§©©¨
¯ òøôîì áLBîe ákLî ïéànènL ét ìò óà ,eàø̈©©¦¤§©§¦¦§¨¨§©§¥©
.ïðaøcî ¯ òøôîì éàî ¯ !éðL çñt úBNòlî ïéøeèt§¦¦©£¤©¥¦©§©§¥©¦§©¨©
¯ àúééøBàcî Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñéî éîð éëä̈¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨¦§©§¨
àîéà íìBòì ¯ ?éðL çñt úBNòlî ïéøeèt éànà©©§¦¦©£¤©¥¦§¨¥¨
éaø óàå .eøézä äáéæc íBäz ,àúééøBàc äàîeè Cì̈§¨§©§¨§§¦¨¦¦§©©¦
àéòLBà éaø ,àéðúc .ïðaøcî òøôîì øáñ àéòLBà©£¨¨©§©§¥©¦§©¨©§©§¨©¦©£¨

:øîà,åéðôlL úà øúBñ BlL éòéáMa áæ äàBøä ìáà ¨©£¨¨¤¨©§¦¦¤¥¤¤§¨¨
äî ¯ .BîBé àlà øBzñð àì :ïðçBé éaø déì øîàå©£©¥©¦¨¨¨¦§¤¨©
àì ¯ øúñ àì éà ,øúñ eälek ¯ øúñ éà ;CLôp©§¨¦¨©§¨©¦¨¨©¨
.BîBé àìå øBzñð àì :àîéà àlà !BîBé àìå øBzñð¦§§¨¤¨¥¨¨¦§§¨
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נזיר. הריני נזיר - פרק שני דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc xifp(oey`x meil)

eléôà ,øîBà ìeàL àaàm`øtéñ àìøtñì øzeî ,ìâøä íãB÷øçà ©¨¨¥£¦Ÿ¦¥¤¨¤¤¨§©¥©©
,ìâøä,enrheìL úåönL íLkLäLmcew zela` ini zyly - ¨¤¤¤§¥¤¦§©§Ÿ¨

,lbxd,äòáL úøéæb úìháî,llk drayd z` jiynn epi`yCk §©¤¤§¥©¦§¨¨
äòáL úåöî,lbxd mcew bdpy -ìL úøéæb úìháî,íéLm` s`e ¦§©¦§¨§©¤¤§¥©§Ÿ¦

.dpeny `le mei dray wx ayi
:ax zxaqk le`y `a`n dgiken `xnbdìeàL àaàc àîòè éàî©©§¨§©¨¨

,miyly zxifb lhan iriayd meiyåàì`l ike -øáñ÷c íeMî ¨¦§¨¨©
meiy le`y `a`ïàëìe ïàëì äìBò éòéáLmbe drayl mb - §¦¦¤§¨§¨

meid seqe ,drayd z` milyn iriayd mei zligzy ,miylyl
mcew miylyd ligzdy `vnpe ,miyly zela` zligzl aygp
miray meiy xaeqd ax ixacke .miyly zela` dlha okle ,lbxd

.epa zexifpl mbe ezexifpl mb el dler
:le`y `a`n ax zxaql di`x oi`y dgec `xnbdïàk ãò àîìc¦§¨©¨

äòáL úeìáàa àlà ìeàL àaà øîà÷ àìn oaeigy ,miylyeïðaøc Ÿ¨¨©©¨¨¤¨©£¥¦§¨§©¨¨
,mdipyl dler cg` meiy mda liwd okleøéæða ìáàeaeigy £¨§¨¦

nàúééøBàcàì ,dler mirayd mei `l` ,ok le`y `a` xn`i §©§¨Ÿ
.epa zexifp zepnl ligzi xgnl wxe ,cala ezexifpl

zeziixad :axl `ziixan di`x `iadl zeqpl dtiqen `xnbd
inia mc d`exy dy` ,`ziixe`cn .daif ipica zewqer epiptly
dyly mc dz`x m` .mda dz`xy minid xtqna ielz dpic daif
zlaehe miiwp dray zxteqe ,dlecb daf `id ef ,mitevx mini
m`e .dzxdhl oaxw `iadl dkixv ipinyd meiae ,iriayd meia
mei zxney' zeidl dpice ,dphw daf `id ixd miinei e` mei dz`x
xedh mei dilr xeari m` ze`xl dpiznny xnelk ,'mei cbpk
dxedhe zlaehe ,ea dz`xy [miinei e`] meid cbpk ,di`x `la
,zeiwpa zxneyy meid zligza s` leahl dlekie .oaxw `la
dlah m` la` ,meid seq cr d`xz `l m` dzliah dl lireze
,dpey epic yi`d] dzliah dlired `l mei eze`a dz`x jk xg`e
aixwdl dleki dpi` ,d`nh dy`dy onfa .[oldl x`aziy itke
ipy gqt aixwdl mikixvy mi`nhd x`yk dpice ,gqt oaxw

.dxdha
:`ziixan axl reiq d`ian `xnbd,éñBé éaøk øîàc áø àlà¤¨©§¨©§©¦¥

àéðúc,`ziixaa,øîBà éñBé éaø`idy dy`íBé ãâðk íBé úøîBL §©§¨©¦¥¥¤¤§¤¤
,zeiwpa cg` mei xenyl dpice dphw daf `idy -eèçMLoaxw ¤¨£

gqte÷øæåenc z`,äéìòdlL éðLa.dzii`x zxgnl ,ipyd meia - §¨§¨¤¨§¥¦¤¨
oeike ,meid zligza dlah gqt axrae ,daif dz`x oqip b"i meiay

axrl xdhzy.dliaya eze` mihgey ,gqtd on lek`l lkeze
Ck øçàådf mei jynda,äúàøúìëBà dðéà Bæ éøäixdy ,gqtdn §©©¨¨£¨£¥¥¨¤¤

,d`nh `idúBNòlî äøeèôeéðL çñt.oey`xdn dlk` `ly s` §¨¦©£¤©¥¦
:`xnbd zxxanéñBé éaøc àîòè éàîixd ,ipy gqtn dxehty ©©§¨§©¦¥

gqtd zhigy zryay rxtnl xxazn meid mc dz`xy oeikn
.eci lr dzaeg ici d`vi `le ,d`nh dzidåàìenrh oi` ike - ¨

Bleëk íBiä úö÷î øáñ÷c íeMîmeid zligz z` miaiygny - ¦§¨¨©¦§¨©§
`le ,dxdha mei dxnyy `vnpe ,xedh elekk ea dz`x `ly

,dhigyd dlqtpøáñ÷ã íåùî àîìéãå éàîî)àaäìe ïàkî[e] (¦¨§©¨
ànhî àeämeyn ,`adle o`kn wx dze` d`nhn mcd zii`x - ¦©¥

wlgzn meidy `vnp .[meid zligzn] rxtnl `le ,dycg d`neh

aygp epa zcil meiy ax ixacke .`nh meie xedh mei ,mini ipyl
.epa zexifpl eteqe ezexifpl ezligz ,mini ipyk

:iqei iax ixaca df yexit lr dywn `xnbdéîeñéëä éñBé éaø øá ¦¨©©¦¥¨¦
,`adle o`kn z`nhpy iqei iax xaq ike -,àéðúäå,øîBà éñBé éaø §¨©§¨©¦¥¥

úBiàø ézL ìòa áæmiiwp dray xetql epice] mini ipy d`xy - ¨©©§¥§¦
,[xdhpe laeh iriayd meiaeåéìò e÷øæå eèçML,gqt oaxwamei ¤¨£§¨§¨¨©

d,éòéáMseq cr d`xi `l m`e ,ez`nehl oexg`d meid `edy §¦¦
,xdhii meidíBé ãâðk íBé úøîBL ïëåcg` mei xenyl dkixvy §¥¤¤§¤¤

,dxdha,äéìò e÷øæå eèçMLCk øçàåmeid jyndaeàø,d`neh ¤¨£§¨§¨¤¨§©©¨¨
áLBîe ákLî ïéànènL ét ìò óà,òøôîì,meid daif e`xy oeikn ©©¦¤§©§¦¦§¨¨§©§¥©

,meid zligzn mi`nh eide mz`nehn llk exdhp `ly xxazne
ok it lr s` ,dwixfe dhigy zrya s`úBNòlî ïéøeèt,éðL çñt §¦¦©£¤©¥¦

iqei iax ixaca yxetn ixd .oey`x gqta mzaeg ici e`vi xaky
.rxtnl z`nhp mei zxneyy

:`xnbd zvxzn'òøôîì' éàîepiid ,`ziixaa epipyy,ïðaøcî ©§©§¥©¦§©¨¨
dxezd on ,xnelk .`adle o`kn wx mi`nh `ziixe`cn la`
mi`exyke ,dxdha meid zvwn mdilr xary oeikn exdhp
ici lry epwiz minkge ,`adle o`kn dycg d`neha mi`nhp

.rxtnl e`nhii meid jynda di`xd
:z`f dgiken `xnbdàøazñéî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨

wx rxtnl mi`nhpymeyn ,opaxcnCzòc à÷ìñ éàcmi`nhpy §¦¨§¨©§¨
rxtnl,àúééøBàcîok m`,éðL çñt úBNòlî ïéøeèt éànàixd ¦§©§¨©©§¦¦©£¤©¥¦

eaiigzie ,d`neha oey`xd gqtd mdilr hgypy rxtnl xxazp
zhigy zrya mixedh eid `ziixe`cny gken `l` .ipy gqta

.mzaeg ici e`vie ,gqtd
:dgkedd z` dgec `xnbdCì àîéà íìBòìxnel xyt` zn`a - §¨¥¨¨

rxtnl mi`nhny,àúééøBàc äàîeèz`nehy `l`íBäz §¨§©§¨§
[drcep `ly d`neh-]äáéæc,[daif z`neha-]eøézäoaxw iabl §¦¨¦¦

dkldy .zn ly medzd z`nehk ,ipiqn dynl dkldn gqt
eilr ehgye medzd z`neha zn `nh didy iny ,ipiqn dynl
lr ehgyy drya o`k s`e .ipy gqt zeyrln xeht ,gqt oaxw
z`neh ef ixde ,meid mc e`xiy reci did `l mei zxneyd e` afd
afd `nhp m` iqei iax zrcly ,ax itl ,dvxiz `xnbd .medzd
.opaxcn wx rxtnl dlg d`nehd ,iriayd meia [mei zxney oke]

:`irye` iaxn mb di`x dfl d`ian `xnbdøáñ àéòLBà éaø óàå§©©¦©§¨¨©
dlg d`nehd iqei iaxlyòøôîìwxîàéðúc ,ïðaøcàéòLBà éaø , §©§¥©¦§©¨¨§©§¨©¦©§¨

(ìáà) øîà,afa áæ äàBøäd meiéòéáMúà øúBñ ,BlLdxitqd ¨©£¨¨¤Ÿ©§¦¦¤¥¤
Lxtqåéðôl.dray aey dpene ,ok iptl -ïðçBé éaø déì øîàåiaxl ¤§¨¨§¨©¥©¦¨¨

,xzeq recn `irye`BîBé àlà øBzñð àìz` `l` xezqi `l - Ÿ¦§¤¨
.dxdha sqep cg` mei dpnie ,ea d`xy meid

:opgei iax zprha dpc `xnbdøúñ éà ,CLôð äî,xzeq m` - ©©§¨¦¨©
øúñ eäleke ,lkd xezql el yi -,øúñ àì éàok m`øBzñð àì §¨©¦Ÿ¨©Ÿ¦§

BîBé àìå.df mei s` xezqi `l -àîéà àlàyxtl yi jk `l` - §Ÿ¤¨¥¨
iriayd meia daif d`exdy ,opgei iax ixac'BîBé àìå øBzñð àì'Ÿ¦§§Ÿ

,elekk meid zvwny oeik ,df mei z` elit`e melk xzeq epi` -
znlydl el dlr meid zligze ,`nhn `ed `adle o`kn wxe

.exzqp `le miiwpd zray
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc xifp(oey`x meil)

eléôà ,øîBà ìeàL àaàm`øtéñ àìøtñì øzeî ,ìâøä íãB÷øçà ©¨¨¥£¦Ÿ¦¥¤¨¤¤¨§©¥©©
,ìâøä,enrheìL úåönL íLkLäLmcew zela` ini zyly - ¨¤¤¤§¥¤¦§©§Ÿ¨

,lbxd,äòáL úøéæb úìháî,llk drayd z` jiynn epi`yCk §©¤¤§¥©¦§¨¨
äòáL úåöî,lbxd mcew bdpy -ìL úøéæb úìháî,íéLm` s`e ¦§©¦§¨§©¤¤§¥©§Ÿ¦

.dpeny `le mei dray wx ayi
:ax zxaqk le`y `a`n dgiken `xnbdìeàL àaàc àîòè éàî©©§¨§©¨¨

,miyly zxifb lhan iriayd meiyåàì`l ike -øáñ÷c íeMî ¨¦§¨¨©
meiy le`y `a`ïàëìe ïàëì äìBò éòéáLmbe drayl mb - §¦¦¤§¨§¨

meid seqe ,drayd z` milyn iriayd mei zligzy ,miylyl
mcew miylyd ligzdy `vnpe ,miyly zela` zligzl aygp
miray meiy xaeqd ax ixacke .miyly zela` dlha okle ,lbxd

.epa zexifpl mbe ezexifpl mb el dler
:le`y `a`n ax zxaql di`x oi`y dgec `xnbdïàk ãò àîìc¦§¨©¨

äòáL úeìáàa àlà ìeàL àaà øîà÷ àìn oaeigy ,miylyeïðaøc Ÿ¨¨©©¨¨¤¨©£¥¦§¨§©¨¨
,mdipyl dler cg` meiy mda liwd okleøéæða ìáàeaeigy £¨§¨¦

nàúééøBàcàì ,dler mirayd mei `l` ,ok le`y `a` xn`i §©§¨Ÿ
.epa zexifp zepnl ligzi xgnl wxe ,cala ezexifpl

zeziixad :axl `ziixan di`x `iadl zeqpl dtiqen `xnbd
inia mc d`exy dy` ,`ziixe`cn .daif ipica zewqer epiptly
dyly mc dz`x m` .mda dz`xy minid xtqna ielz dpic daif
zlaehe miiwp dray zxteqe ,dlecb daf `id ef ,mitevx mini
m`e .dzxdhl oaxw `iadl dkixv ipinyd meiae ,iriayd meia
mei zxney' zeidl dpice ,dphw daf `id ixd miinei e` mei dz`x
xedh mei dilr xeari m` ze`xl dpiznny xnelk ,'mei cbpk
dxedhe zlaehe ,ea dz`xy [miinei e`] meid cbpk ,di`x `la
,zeiwpa zxneyy meid zligza s` leahl dlekie .oaxw `la
dlah m` la` ,meid seq cr d`xz `l m` dzliah dl lireze
,dpey epic yi`d] dzliah dlired `l mei eze`a dz`x jk xg`e
aixwdl dleki dpi` ,d`nh dy`dy onfa .[oldl x`aziy itke
ipy gqt aixwdl mikixvy mi`nhd x`yk dpice ,gqt oaxw

.dxdha
:`ziixan axl reiq d`ian `xnbd,éñBé éaøk øîàc áø àlà¤¨©§¨©§©¦¥

àéðúc,`ziixaa,øîBà éñBé éaø`idy dy`íBé ãâðk íBé úøîBL §©§¨©¦¥¥¤¤§¤¤
,zeiwpa cg` mei xenyl dpice dphw daf `idy -eèçMLoaxw ¤¨£

gqte÷øæåenc z`,äéìòdlL éðLa.dzii`x zxgnl ,ipyd meia - §¨§¨¤¨§¥¦¤¨
oeike ,meid zligza dlah gqt axrae ,daif dz`x oqip b"i meiay

axrl xdhzy.dliaya eze` mihgey ,gqtd on lek`l lkeze
Ck øçàådf mei jynda,äúàøúìëBà dðéà Bæ éøäixdy ,gqtdn §©©¨¨£¨£¥¥¨¤¤

,d`nh `idúBNòlî äøeèôeéðL çñt.oey`xdn dlk` `ly s` §¨¦©£¤©¥¦
:`xnbd zxxanéñBé éaøc àîòè éàîixd ,ipy gqtn dxehty ©©§¨§©¦¥

gqtd zhigy zryay rxtnl xxazn meid mc dz`xy oeikn
.eci lr dzaeg ici d`vi `le ,d`nh dzidåàìenrh oi` ike - ¨

Bleëk íBiä úö÷î øáñ÷c íeMîmeid zligz z` miaiygny - ¦§¨¨©¦§¨©§
`le ,dxdha mei dxnyy `vnpe ,xedh elekk ea dz`x `ly

,dhigyd dlqtpøáñ÷ã íåùî àîìéãå éàîî)àaäìe ïàkî[e] (¦¨§©¨
ànhî àeämeyn ,`adle o`kn wx dze` d`nhn mcd zii`x - ¦©¥

wlgzn meidy `vnp .[meid zligzn] rxtnl `le ,dycg d`neh

aygp epa zcil meiy ax ixacke .`nh meie xedh mei ,mini ipyl
.epa zexifpl eteqe ezexifpl ezligz ,mini ipyk

:iqei iax ixaca df yexit lr dywn `xnbdéîeñéëä éñBé éaø øá ¦¨©©¦¥¨¦
,`adle o`kn z`nhpy iqei iax xaq ike -,àéðúäå,øîBà éñBé éaø §¨©§¨©¦¥¥

úBiàø ézL ìòa áæmiiwp dray xetql epice] mini ipy d`xy - ¨©©§¥§¦
,[xdhpe laeh iriayd meiaeåéìò e÷øæå eèçML,gqt oaxwamei ¤¨£§¨§¨¨©

d,éòéáMseq cr d`xi `l m`e ,ez`nehl oexg`d meid `edy §¦¦
,xdhii meidíBé ãâðk íBé úøîBL ïëåcg` mei xenyl dkixvy §¥¤¤§¤¤

,dxdha,äéìò e÷øæå eèçMLCk øçàåmeid jyndaeàø,d`neh ¤¨£§¨§¨¤¨§©©¨¨
áLBîe ákLî ïéànènL ét ìò óà,òøôîì,meid daif e`xy oeikn ©©¦¤§©§¦¦§¨¨§©§¥©

,meid zligzn mi`nh eide mz`nehn llk exdhp `ly xxazne
ok it lr s` ,dwixfe dhigy zrya s`úBNòlî ïéøeèt,éðL çñt §¦¦©£¤©¥¦

iqei iax ixaca yxetn ixd .oey`x gqta mzaeg ici e`vi xaky
.rxtnl z`nhp mei zxneyy

:`xnbd zvxzn'òøôîì' éàîepiid ,`ziixaa epipyy,ïðaøcî ©§©§¥©¦§©¨¨
dxezd on ,xnelk .`adle o`kn wx mi`nh `ziixe`cn la`
mi`exyke ,dxdha meid zvwn mdilr xary oeikn exdhp
ici lry epwiz minkge ,`adle o`kn dycg d`neha mi`nhp

.rxtnl e`nhii meid jynda di`xd
:z`f dgiken `xnbdàøazñéî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨

wx rxtnl mi`nhpymeyn ,opaxcnCzòc à÷ìñ éàcmi`nhpy §¦¨§¨©§¨
rxtnl,àúééøBàcîok m`,éðL çñt úBNòlî ïéøeèt éànàixd ¦§©§¨©©§¦¦©£¤©¥¦

eaiigzie ,d`neha oey`xd gqtd mdilr hgypy rxtnl xxazp
zhigy zrya mixedh eid `ziixe`cny gken `l` .ipy gqta

.mzaeg ici e`vie ,gqtd
:dgkedd z` dgec `xnbdCì àîéà íìBòìxnel xyt` zn`a - §¨¥¨¨

rxtnl mi`nhny,àúééøBàc äàîeèz`nehy `l`íBäz §¨§©§¨§
[drcep `ly d`neh-]äáéæc,[daif z`neha-]eøézäoaxw iabl §¦¨¦¦

dkldy .zn ly medzd z`nehk ,ipiqn dynl dkldn gqt
eilr ehgye medzd z`neha zn `nh didy iny ,ipiqn dynl
lr ehgyy drya o`k s`e .ipy gqt zeyrln xeht ,gqt oaxw
z`neh ef ixde ,meid mc e`xiy reci did `l mei zxneyd e` afd
afd `nhp m` iqei iax zrcly ,ax itl ,dvxiz `xnbd .medzd
.opaxcn wx rxtnl dlg d`nehd ,iriayd meia [mei zxney oke]

:`irye` iaxn mb di`x dfl d`ian `xnbdøáñ àéòLBà éaø óàå§©©¦©§¨¨©
dlg d`nehd iqei iaxlyòøôîìwxîàéðúc ,ïðaøcàéòLBà éaø , §©§¥©¦§©¨¨§©§¨©¦©§¨

(ìáà) øîà,afa áæ äàBøäd meiéòéáMúà øúBñ ,BlLdxitqd ¨©£¨¨¤Ÿ©§¦¦¤¥¤
Lxtqåéðôl.dray aey dpene ,ok iptl -ïðçBé éaø déì øîàåiaxl ¤§¨¨§¨©¥©¦¨¨

,xzeq recn `irye`BîBé àlà øBzñð àìz` `l` xezqi `l - Ÿ¦§¤¨
.dxdha sqep cg` mei dpnie ,ea d`xy meid

:opgei iax zprha dpc `xnbdøúñ éà ,CLôð äî,xzeq m` - ©©§¨¦¨©
øúñ eäleke ,lkd xezql el yi -,øúñ àì éàok m`øBzñð àì §¨©¦Ÿ¨©Ÿ¦§

BîBé àìå.df mei s` xezqi `l -àîéà àlàyxtl yi jk `l` - §Ÿ¤¨¥¨
iriayd meia daif d`exdy ,opgei iax ixac'BîBé àìå øBzñð àì'Ÿ¦§§Ÿ

,elekk meid zvwny oeik ,df mei z` elit`e melk xzeq epi` -
znlydl el dlr meid zligze ,`nhn `ed `adle o`kn wxe

.exzqp `le miiwpd zray
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אגרות קודש

]ה'תשל"א[

)ככתבו( ע"ע – הוא  יגעת ומצאת אל תאמין, ומה שלא הצליח  הובטחנו יגעת ומצאת, ולא 

מפני שלא רצה ביגיעה )אף שבודאי יכול הוא(. ולכן העצה שעכ"פ מכאן ולהבא ילמוד באופן דיגיעה 

ואז יצליח.

בפרט סדר לימודיו – כעצת הר"מ שלו.



xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc xifp(ipy meil)

déì øîàå,opgei iaxl `irye` iaxéúåk éà÷ éñBé éaøCxaeq - §¨©¥©¦¥¨¥§¨¥
,jzenkøîàcy iqei iaxàaäìe ïàkî`ed,ànèîiabl xn` okle §¨©¦¨§©¨§©¥

xehty ,aef d`x jk xg`e ely iriayd meia gqtd ehgyy af
.ipy gqt zeyrlniaxy `irye` iax xn` ji` :`xnbd zxxan

,`nhn `adle o`kny xaq iqeiéñBé éaø àäåøîàc àeä òøôîì §¨©¦¥§©§¥©§¨©
lr `l` .rxtnl ayene akyn `nhny xn` iqei iax ixde -

`irye` iax xaqy jgxkcïðaøcî ,'òøôîì' éàîxn`y dny - ©§©§¥©¦§©¨¨
epiid ,rxtnl `nhn ely iriayd meia d`exy afy iqei iax

cn.`adle o`kn wx `nhn `ziixe`cn la` ,opax
:iqei iax zhiya dpc `xnbd,éãkî ,éñBé éaøåy oeiknúö÷î øáñ §©¦¥¦§¦¨©¦§¨

,Bleëk íBiä,xedh meik aygp ,xedh meid zvwn m` okleok m` ©§
,dywäøeîb äáæmitevx mini dyly d`exyàúééîc[d`iany-] ¨¨§¨§¨§¨

dì úçkLî éëéä ,ïaø÷,df oic bdep `diy ep`vn ote` dfi`a - ¨§¨¥¦©§©©¨
ixdàîBéc débìôa àéæçc ïåékmeid rvn`a mc dz`xy oeik - ¥¨§©§¨§©§¥§¨

meia mc dz`xy ,xnelk] ,jli`e dzrn wx z`nhp ixd ,ipyd
mc dz`xe ,meid cbpk dxdha mei xenyl zxgnl dkixve oey`x

ok m` ,[meid rvn`a xeniyd mei `edy ipy meiadébìt Cãéà¦¨©§¥
àîBéc,mc ea dz`x `ly ,meid ly oey`xd eivg -dì ÷éìñ §¨¨¦¨

ìøenéLz`nehn zxdhp eci lry ,xedh mly meik aygp didi - §¦
zxiny ici lry epiidc ,mei cbpk mei xenyl dpic ixdy] lenz`
mini dyly d`ex dpi` mlerly `vnpe ,[zxdhp xedh cg` mei

.oaxwa aiigzz ji`e ,mitevx
:`xnbd zvxznàîéà úéòa éà-epivny xen` dvxz m`daf ¦¨¥¥¨

ote`a dxenbäòôL à÷cmcéããä éãäa éîBé àúìz àúìz- §¨¨§¨§¨¨§¨¨¥©£¥£¨¥
.dxdha meid zvwn elit` dxny `le ,mitevx mini dyly

:sqep uexiz,àîéà úéòa éàåote`a dxenb daf epivnàúìz àéæçc §¦¨¥¥¨§©§¨§¨¨
éîBémc dz`xy -di`x ici lr mini dylyì Ceîñänçä úòé÷L ¥¨¦§¦©©©¨

dkiynde driwyd mcew oey`xd meia ze`xl dligzdy -
driwyd mcew ,mini ipya dz`xy `vnp ,dlild jez l` ze`xl
ote`ae ,iyily mei zligze ipy mei meiqa mb dz`x oke ,dixg`le

`vnp dfúeäL éàåä àìce` ipy mei zligza zedy did `ly - §Ÿ£©§
iyilyàðééðîì déì ÷éìñc,dxdhl meid zvwn dl dlriy - §¨¦¥§¦§¨¨

:dz`x mzligza cin ixdy

øéæð éðéøä êìò ïøãä

äðùî
:zexifpd meiqa zepaxw z`ade zglbzl ie`xd onfa dpc dpynd

'øéæð éðéøä' øîàL éî,zexifp bdep ,ezexifp ini oipn z` yxit `le ¦¤¨©£¥¦¨¦
,mei miyelye eizepaxw `ianeçlâîaìL íBé.ãçàå íéLçléb íàå §©¥©§Ÿ¦§¤¨§¦¦©

ìL íBéìàöé ,íéLmiylyd mei zvwn bdpy xg`n ik ,carica §§Ÿ¦¨¨
meid zvwny ,zexifpd miiqle zepaxw `iadl leki zexifpa

.elekk
xne`dìL øéæð éðéøä','íBé íéLmei miyly zexifp bedpl jixv £¥¦¨¦§Ÿ¦

e ,minlyìL íBéì çléb íà,àöé àì íéLmiyly meia mixne` oi`e ¦¦©§§Ÿ¦Ÿ¨¨
.'elekk meid zvwn'

xcepa ,zepaxw z`ade zglbzl ie`xd onfd z` zx`an dpynd
:zeiexifp izy,úeøéæð ézL øæpL éîizy ilr ixd' xn`y oebk ¦¤¨©§¥§¦

,'zeiexifpäðBLàøä úà çlâîaìL íBéãçàå íéL,mzq zexifp lkk §©¥©¤¨¦¨§Ÿ¦§¤¨
äiðMä úàåaãçàå íéML íBécin ik ,dpey`xd ezexifp zligzl §¤©§¦¨¦¦§¤¨

meik oecip `"l meie ,dipyd zlgzn ,`"l meia ,dpey`xd meiqa
glbn ,miyy meia dnilydy xg`e ,dipy zexifpl oey`x

.ezxgnläðBLàøä úà çléb íàåaìL íBéíéLici carica `vie §¦¦©¤¨¦¨§Ÿ¦
,exfp,íéML íBé äiðMä úà çlâîdlere ,elekk meid zvwny itl §©¥©¤©§¦¨¦¦

xg` cine ,dpey`xd zexifpd meiql miyly mei zligz el
oey`xd meik aygp miyelyd mei seqe ,dipyd dlg zglbzd
`iane ,cg`e miyely mei `ed miyy meiy `vnpe ,dpipnl

.ea glbne eizepaxwçléb íàåa dipyd ezexifp meyníéML íBé §¦¦©¦¦
ãçà øñç,dipyd zexifpl miyly mei `edy ,ryze miying mei - ¨¥¤¨

,àöé.elekk mei eze` zvwny oeik ¨¨
,ñéétt éaø ãéòä úeãò Bæåúà çléb íàL ,úeøéæð ézL øæpL éî ìò §¥¥¦©¦©§¨©¦¤¨©§¥§¦¤¦¦©¤

ìL íBé äðBLàøäçléb íàå ,íéML íBéì äiðMä úà çlâî ,íéLz` ¨¦¨§Ÿ¦§©¥©¤©§¦¨§¦¦§¦¦©
dipyd,ãçà øñç íéML íBéììL ìL íBiL ,àöéïî Bì äìBò íéL §¦¦¨¥¤¨¨¨¤¤§Ÿ¦¤¦
ïéðnäode dpey`xd zexifpd oipnl od el dler miyly meiy - ©¦§¨

.dipyl
:ezexifpl oexg`d meia `nhpy xifp ipic zx`an dpyndøîàL éî¦¤¨©

'øéæð éðéøä'e ,oipn yxit `leàîèðaìL íBéíéLz`ad mcew £¥¦¨¦¦§¨§Ÿ¦
,zepaxwdìkä úà øúBñxg`e ,`ziixe`cn ezexifp oipn lk z` - ¥¤©Ÿ

miyly zexifp dpnie xefgi ,d`neh oaxw `iaie ez`nehn xdhiy
.meiäòáL àlà øúBñ Bðéà øîBà øæòéìà éaøxefgl jixv epi` - ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨

` ,ezexifp ini lk z` zepnle,xdhil ick mini dray oiznn `l
eizepaxw z` `ian mneiqae ,iriayde iyilyd meia eilr mifne

.dxdhaxne`dìL øéæð éðéøä''íBé íéLzexifp bedpl jixvy £¥¦¨¦§Ÿ¦
m` ,lirlck minly mei miylyàîèðaìL íBéúà øúBñ ,íéL ¦§¨§Ÿ¦¥¤

,ìkä.ezexifp znlyd mcew `nhp ixdy ©Ÿ
xne`d,'íBé äàî øéæð éðéøä'meia eizepaxw `iadle glbl epicy £¥¦¨¦¥¨

,cg`e d`nm`àîèða,äàî íBé,ezexifp milyd `l oiicry ¦§¨¥¨
,ìkä úà øúBñ.zexifp ini d`n ycgn dpen xdhiy xg`eéaø ¥¤©Ÿ©¦

ìL àlà øúBñ Bðéà ,øîBà øæòéìà,íéLznlyd meia `nhpdy ¡¦¤¤¥¥¥¤¨§Ÿ¦
xifp zyxta xn`py .mei miyly `l` zepnl xfeg epi` ezexifp

(bi e xacna)weqtn miyxece ,'Fxfp ini z`ln mFiA xifPd zxFY z`fe'§Ÿ©©¨¦§§Ÿ§¥¦§
el mipzep ,[ezexifp dnlypy meia-] z`ln meia `nhp m`y df
`idy zexifp mzq zxez zepnle xefgl jixvy ,'xifp zxez'
z` xzeq epi` ,daexn ezexifp dzid m` elit`e ,mei miyly

m`e .dlekàîèða,ãçàå äàî íBés` ,eizepaxw z`ad mcew ¦§¨¥¨§¤¨
,ezexifp milydyìL øúBñ,íBé íéL.minkg zpwz meynéaø ¥§Ÿ¦©¦

äòáL àlà øúBñ Bðéà øîBà øæòéìà: ¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨

àøîâ
:dpyna epipyìL íBé àîèðå øéæð éðéøä øîàL éîúà øúBñ íéL ¦¤¨©£¥¦¨¦§¦§¨§Ÿ¦¥¤

äòáL àlà øúBñ Bðéà øîBà øæòéìà éaø ìkä©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥¥¤¨¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  בין כסה לעשור, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

 מו"ה שמואל נ"י אמסלם

ברצלוני

שלום וברכה!

יתברך  ה'  וכל המברך מתברך ממקור הברכות הוא  נתקבל מכתבו עם ברכת השנה,  בנועם 

ויתעלה, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

המשך בעמוד קעה

oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtxifp
.jizeek i`w iqei iaxåìåëë íåéä úö÷î øáñ éãëî éñåé éáøåopipyn `wc i`d lkc Ð

.axk `zi` oizrny edine ,edpip iwigc iiepiy Ð `nhn `adle o`knc lirläøåîâ äáæ
zgkyn ikid ,minia dafd z` aezkd dlz :in xn`ck ,mitevx mini dyly opirac Ð

dl?àîåéã äéâìôá àéæçã ïåéë àäåxwanc `blt jci` Ð jli`e zevgn ipy meia Ð

mei xnyp eli`k xeniyl dl dler zevg cr

.xg` oipr .wqtd dl dede ,dxdha cg`éáøå
éãëî éñåéxn`wc oeik ,mei cbpk mei zxney Ð

jke .elekk meid zvwnc meyn ied `nrhc

"oilev cvik"a la` .d"xend i"tn o`k eprny

`irainw `adle o`knc opirny migqt zkqna

.dl zgkyn ikid dxenb daf iqei iaxlc ,ol

.d"xend i"tn `leúòôåùá àîéà úéòáéàÐ

.iccd icda [inei `zlz] meid lkúéòáéàå
àîéàjenq zeynyd oia inei dyly Ð

zriwy xg` zaya dz`x ikc .dngd zriwyl

dxfg ike ,oey`x mei lk d`nh ied Ð dngd

dngd zriwyl jenq zipy oey`x meia dz`xe

`lc ,iyily oke ,ipy mei lk d`nh `ied Ð

ied `le .llk ipiae ipia dxdhc zedy `ied

`l `dc ,mei cbpk mei zxneyc `piipnl wilq

.zedy i`ed

øéæð éðéøä êìò ïøãä

äðùîíéùìù íåé çìâî øéæð éðéøä øîàù éî
ãçàåzexifp`c Ð dil zi`ck `pzn axl Ð

xale .mei miylyn zegt zexifp oi`e ,i`w mzq

dyrpc oebk dl iwenc Ð dil zi`ck `ct

oizipzn dleke ."minily" xne`kyxetn ikd

`ct xale dil zi`ck `pzn axl ,`nw wxta

.dil zi`ckàøîâåðéà øîåà øæòéìà éáø
äòáù àìà øúåñ,dxdha epaxw `iaiy ick Ð

,dil zi`ck `ct xal `nw wxta opiyxtcke
øáñ÷ã
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äáæit`a d`neh `nei lke ;dl opinhn `adle o`knc Ð dl zgkyn ikid dxenb

wilq `w `ed `neic `blt jci` Ð `neic `blta `id `ifgc oeike .`id dytp

xyr dyly meiae xyr cg` meia dz`x ikn .mizpia dlah `ly it lr s`e ,xeniyl dl

dyly d`xzy opirac ,mizpia dlah `ly ab lr s`e ,daf `ied `lc xyr dyng meiae

.mitevx mini

`blt jci` xn`w i`n` :dyw zvw oeyld

`nei jci` :xninl ivn ded xeviwac ?`neic

cg` dz`x :yxtl yi wgecae !xeniy dil wilq

Ð `neic `blta ipy meia `ifgc oeikc ,xyr

dil wilq dz`xy iptl didy `neic `blt jci`

d`exc dl zgkyn `l i`n`e :dywe .xeniy

zligza d`nh `id `zydc ,zelil dyly

migqt) "oilev cvik"a qxhpewa yexite !meid

meid zvwn xn`c o`nl mixacd itl (`,`t

,dxitql dlekk inp `dz dlild zligze ,elekk

jixv oi`e ,xeniy dl wilq dlild zligzae

wxta `id dnily dpync d`xp ile .xgyd zelr

xyr cg` mei d`exa oieye :(`,ar dcp) "zwepiz"

ayene akyn oi`nhny [dynye] axrl dlahe

ied `l dlild zligzc mzd gkene .rxtnl

iqei iaxlc ikid ikc :mz epiaxl d`xpe .xeniy

y ied mei zligz,dlila dz`x inp ikd Ð xeni

,xeniyl dler ,d`ex dpi`y xgnlc meid seq

`gip ikdae .meid zligzk meid seq il jkc

Ð `blt jci` `neic `blta i`fgc oeik :`pyil

jixve .xeniy dil ded Ð eteqa envr mei eze`c

meic iqei iax xn` `l dlecb dafa i`cec xnel

`dc ,dxdh ly dray ly oipnn didi iyily

mei i`zekc xn`w (`,hq my) "zwepiz" wxta

Ð mrhde .dray oipnl eze` dpen ea zwqety

afc ,elekk meid zvwn dxitqd seqac epivnc

zligzc dphw dafa jklid Ð meia oilaeh dafe

zxitq zligza la` .elekk meid zvwn dxitqd

`l f` Ð dray xetql dwewfy ,dlecb daf

zvwn miiwp dray dzxitq zligza opixn`

.elekk meid

àäådne :(`,i dpyd y`x) xnege lw ciarc

dlahc ,eteqk mei zligz oi`y dcp

m` ik `ira `lc ,ezligzk mei seq ipdn ,dlila

ezligzy ,[dpy] .ea zwqety meie ,mini dray

.ezligza dler eteqy oic epi` Ð eteqa dler

,eteqk mei zligzc ,gikez dlecb daf :`nil

i`ce ,`l` !ezligzk e`l eteqe ,meia zlaehc

.gikez daf xninl ivn `lc ,`gip i"yx yexitl ,edine .iqei iaxc `ail` xnege lwd ciar `l `axéðùîåÐ `piipnl dl wilqc zedy ied `lc dngd zriwyl jenq oinei dyly `ifgc

.mizpia xeniy oda oi`e ,elekk iyily mei zvwnc ,oi`nh oitevx mini dyly ixde ,ezligza `nh iyily mei oke .llk xeniy mda `kile ,eteqae meid zligza d`neha oiaaeqn [mdy] itl

øéæð éðéøä êìò ïøãä

éîcg`e miyly mei glbn xifp ipixd xn`y.edl zi`ck `ct xae `pzn ax eyxite ,dil opiziin (a,d) `nw wxta Ðíåéùoipnd on el dler miylyoipnl oiler `pzn axl Ð

mixyr mein mlyp xaky ,oey`x zexifp zepnl jixv oi` `ct xale .`ziixe`c miyly opirac ,`ziixe`cn el dler ipy oipnl oke ,miyly `ziixe`cnc ,oey`xc zexifp ini

,miyly meia didz dipy zglbz mby ick ,ipy zexifp oiprl epiid ± oipnd on el dler miyly meic oizipzna xn`wce .dxez oick miyly meia ziyrp dpey`x zglbze ,dryze

.cg` xqg [miyy] meia glib ixdyéðéøälkd xzeq miyly mei `nhp xifp`ct xale .dxdh zexifp mei miyly dpene xfege ,d`neh oaxw `iane ,dxezd on xzeq `pzn axl Ð

.`nh xifp zepaxw `ian epi`e ,"mei miyly xifp ipixd" xn`c `kidl dxifb ,opaxcn xzeqe .zexifpd mlyp dryze mixyr meic ,opaxcn lkd xzeqéáøxzeq epi` xne` xfril`

dray `l`meid zvwn opixn` `lc edl zi` opaxe .eizepaxw z`ad mcew `nhp elit`e ,elekk meid zvwn dil `xiaq xfril` iaxc `ail` `pzn axle .opixfb `l `ct xal Ð

.cg`e miyly meia m`iad eli`k ,`vic ,miyly meia dxdha eizepaxw `iadc `kid `l` elekkéðéøälkd z` xzeq miyly mei `nhp mei miyly xifpxfril` iax bilt `le Ð

xzeq Ð elekk meid zvwnc xn`c xfril` iaxl elit` ,jklid ."minily" xn` eli`k ied Ð "miyly" xn`wc ,`pyilc `xezin `kde ,mei miyly zexifp mzqc xn`c `pzn axl

iaxl `d ?xfril` iaxl lkd xzeq i`n` mewn lkn :xn`z m`e .mei miyly yxity oeik ,zexifpd oipnn ied Ð "miyly" xn` `kdc .(elekk meid zvwn dil zilc `ct xale) lkd

ikde .mipexg` el oi` dfe ,mipexg` `ki`c llkn Ð "elti mipey`xd minide" xnel cenlz Ð lkd xezqi leki ,d`n mei `nhpe "mei d`n xifp ipixd"c `ziixaa onwl yixc xfril`

xifpd zxez z`fe" opiyxce ,z`ln mei ied miyly mei ok m` Ð "miyly" xn`c oeikc :il d`xpe !lkd xzq `lc xninl dil dede ,mipexg` el oi` Ð miyly meia `nhp ik inp

i`ce mei miyly la` ,d`n lk xzeq epi`c `l` "elti minide"n edl hirnnw `l d`n seqa `nhp iab `ziixaa inp onwle .xifp zxez el oz z`ln meia `nhp Ð "z`ln meia

meia `nhp ik dray `l` xzeq epi` xfril` iax xn`wc ,`nzq "xifp ipixd" xn` ik ,`yixa la` .miyly xzeq xfril` iaxlc ,d`n mei `nhp :oizipzna jenqa ipzwck ,xzeq

opaxcn `l` epi` Ð xzeqc `nw `pzl mbe .yexita miyly xn` `lc oeik ,z`ln mei epi` miyly meie ,ezexifp oipn wqt dryze mixyr meinc meyn ,`gip `ct xal Ð miyly

,elekk meid zvwn xn`wc inp `pzn axle .d`neh oaxw iziin `le ,`ct xalla` .zexifpa zvwn dyrc [oeik] mei eze` lk dlk eli`k iedc ,z`ln mei epi` miyly mei jklid

,"xifpd zxez didz z`f"c `yxcn xfril` iaxl xzeq jklc ,z`ln miyly mei xity ied jklid Ð elekk meid zvwn opixn` `l `pzn axl ,"minily" xn` eli`k aygn `tiqa
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קעג
oiglbn el`e` cenr fh sc ± iyily wxtxifp

.jizeek i`w iqei iaxåìåëë íåéä úö÷î øáñ éãëî éñåé éáøåopipyn `wc i`d lkc Ð

.axk `zi` oizrny edine ,edpip iwigc iiepiy Ð `nhn `adle o`knc lirläøåîâ äáæ
zgkyn ikid ,minia dafd z` aezkd dlz :in xn`ck ,mitevx mini dyly opirac Ð

dl?àîåéã äéâìôá àéæçã ïåéë àäåxwanc `blt jci` Ð jli`e zevgn ipy meia Ð

mei xnyp eli`k xeniyl dl dler zevg cr

.xg` oipr .wqtd dl dede ,dxdha cg`éáøå
éãëî éñåéxn`wc oeik ,mei cbpk mei zxney Ð

jke .elekk meid zvwnc meyn ied `nrhc

"oilev cvik"a la` .d"xend i"tn o`k eprny

`irainw `adle o`knc opirny migqt zkqna

.dl zgkyn ikid dxenb daf iqei iaxlc ,ol

.d"xend i"tn `leúòôåùá àîéà úéòáéàÐ

.iccd icda [inei `zlz] meid lkúéòáéàå
àîéàjenq zeynyd oia inei dyly Ð

zriwy xg` zaya dz`x ikc .dngd zriwyl

dxfg ike ,oey`x mei lk d`nh ied Ð dngd

dngd zriwyl jenq zipy oey`x meia dz`xe

`lc ,iyily oke ,ipy mei lk d`nh `ied Ð

ied `le .llk ipiae ipia dxdhc zedy `ied

`l `dc ,mei cbpk mei zxneyc `piipnl wilq

.zedy i`ed

øéæð éðéøä êìò ïøãä

äðùîíéùìù íåé çìâî øéæð éðéøä øîàù éî
ãçàåzexifp`c Ð dil zi`ck `pzn axl Ð

xale .mei miylyn zegt zexifp oi`e ,i`w mzq

dyrpc oebk dl iwenc Ð dil zi`ck `ct

oizipzn dleke ."minily" xne`kyxetn ikd

`ct xale dil zi`ck `pzn axl ,`nw wxta

.dil zi`ckàøîâåðéà øîåà øæòéìà éáø
äòáù àìà øúåñ,dxdha epaxw `iaiy ick Ð

,dil zi`ck `ct xal `nw wxta opiyxtcke
øáñ÷ã
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äáæit`a d`neh `nei lke ;dl opinhn `adle o`knc Ð dl zgkyn ikid dxenb

wilq `w `ed `neic `blt jci` Ð `neic `blta `id `ifgc oeike .`id dytp

xyr dyly meiae xyr cg` meia dz`x ikn .mizpia dlah `ly it lr s`e ,xeniyl dl

dyly d`xzy opirac ,mizpia dlah `ly ab lr s`e ,daf `ied `lc xyr dyng meiae

.mitevx mini

`blt jci` xn`w i`n` :dyw zvw oeyld

`nei jci` :xninl ivn ded xeviwac ?`neic

cg` dz`x :yxtl yi wgecae !xeniy dil wilq

Ð `neic `blta ipy meia `ifgc oeikc ,xyr

dil wilq dz`xy iptl didy `neic `blt jci`

d`exc dl zgkyn `l i`n`e :dywe .xeniy

zligza d`nh `id `zydc ,zelil dyly

migqt) "oilev cvik"a qxhpewa yexite !meid

meid zvwn xn`c o`nl mixacd itl (`,`t

,dxitql dlekk inp `dz dlild zligze ,elekk

jixv oi`e ,xeniy dl wilq dlild zligzae

wxta `id dnily dpync d`xp ile .xgyd zelr

xyr cg` mei d`exa oieye :(`,ar dcp) "zwepiz"

ayene akyn oi`nhny [dynye] axrl dlahe

ied `l dlild zligzc mzd gkene .rxtnl

iqei iaxlc ikid ikc :mz epiaxl d`xpe .xeniy

y ied mei zligz,dlila dz`x inp ikd Ð xeni

,xeniyl dler ,d`ex dpi`y xgnlc meid seq

`gip ikdae .meid zligzk meid seq il jkc

Ð `blt jci` `neic `blta i`fgc oeik :`pyil

jixve .xeniy dil ded Ð eteqa envr mei eze`c

meic iqei iax xn` `l dlecb dafa i`cec xnel

`dc ,dxdh ly dray ly oipnn didi iyily

mei i`zekc xn`w (`,hq my) "zwepiz" wxta

Ð mrhde .dray oipnl eze` dpen ea zwqety

afc ,elekk meid zvwn dxitqd seqac epivnc

zligzc dphw dafa jklid Ð meia oilaeh dafe

zxitq zligza la` .elekk meid zvwn dxitqd

`l f` Ð dray xetql dwewfy ,dlecb daf

zvwn miiwp dray dzxitq zligza opixn`

.elekk meid

àäådne :(`,i dpyd y`x) xnege lw ciarc

dlahc ,eteqk mei zligz oi`y dcp

m` ik `ira `lc ,ezligzk mei seq ipdn ,dlila

ezligzy ,[dpy] .ea zwqety meie ,mini dray

.ezligza dler eteqy oic epi` Ð eteqa dler

,eteqk mei zligzc ,gikez dlecb daf :`nil

i`ce ,`l` !ezligzk e`l eteqe ,meia zlaehc

.gikez daf xninl ivn `lc ,`gip i"yx yexitl ,edine .iqei iaxc `ail` xnege lwd ciar `l `axéðùîåÐ `piipnl dl wilqc zedy ied `lc dngd zriwyl jenq oinei dyly `ifgc

.mizpia xeniy oda oi`e ,elekk iyily mei zvwnc ,oi`nh oitevx mini dyly ixde ,ezligza `nh iyily mei oke .llk xeniy mda `kile ,eteqae meid zligza d`neha oiaaeqn [mdy] itl

øéæð éðéøä êìò ïøãä

éîcg`e miyly mei glbn xifp ipixd xn`y.edl zi`ck `ct xae `pzn ax eyxite ,dil opiziin (a,d) `nw wxta Ðíåéùoipnd on el dler miylyoipnl oiler `pzn axl Ð

mixyr mein mlyp xaky ,oey`x zexifp zepnl jixv oi` `ct xale .`ziixe`c miyly opirac ,`ziixe`cn el dler ipy oipnl oke ,miyly `ziixe`cnc ,oey`xc zexifp ini

,miyly meia didz dipy zglbz mby ick ,ipy zexifp oiprl epiid ± oipnd on el dler miyly meic oizipzna xn`wce .dxez oick miyly meia ziyrp dpey`x zglbze ,dryze

.cg` xqg [miyy] meia glib ixdyéðéøälkd xzeq miyly mei `nhp xifp`ct xale .dxdh zexifp mei miyly dpene xfege ,d`neh oaxw `iane ,dxezd on xzeq `pzn axl Ð

.`nh xifp zepaxw `ian epi`e ,"mei miyly xifp ipixd" xn`c `kidl dxifb ,opaxcn xzeqe .zexifpd mlyp dryze mixyr meic ,opaxcn lkd xzeqéáøxzeq epi` xne` xfril`

dray `l`meid zvwn opixn` `lc edl zi` opaxe .eizepaxw z`ad mcew `nhp elit`e ,elekk meid zvwn dil `xiaq xfril` iaxc `ail` `pzn axle .opixfb `l `ct xal Ð

.cg`e miyly meia m`iad eli`k ,`vic ,miyly meia dxdha eizepaxw `iadc `kid `l` elekkéðéøälkd z` xzeq miyly mei `nhp mei miyly xifpxfril` iax bilt `le Ð

xzeq Ð elekk meid zvwnc xn`c xfril` iaxl elit` ,jklid ."minily" xn` eli`k ied Ð "miyly" xn`wc ,`pyilc `xezin `kde ,mei miyly zexifp mzqc xn`c `pzn axl

iaxl `d ?xfril` iaxl lkd xzeq i`n` mewn lkn :xn`z m`e .mei miyly yxity oeik ,zexifpd oipnn ied Ð "miyly" xn` `kdc .(elekk meid zvwn dil zilc `ct xale) lkd

ikde .mipexg` el oi` dfe ,mipexg` `ki`c llkn Ð "elti mipey`xd minide" xnel cenlz Ð lkd xezqi leki ,d`n mei `nhpe "mei d`n xifp ipixd"c `ziixaa onwl yixc xfril`

xifpd zxez z`fe" opiyxce ,z`ln mei ied miyly mei ok m` Ð "miyly" xn`c oeikc :il d`xpe !lkd xzq `lc xninl dil dede ,mipexg` el oi` Ð miyly meia `nhp ik inp

i`ce mei miyly la` ,d`n lk xzeq epi`c `l` "elti minide"n edl hirnnw `l d`n seqa `nhp iab `ziixaa inp onwle .xifp zxez el oz z`ln meia `nhp Ð "z`ln meia

meia `nhp ik dray `l` xzeq epi` xfril` iax xn`wc ,`nzq "xifp ipixd" xn` ik ,`yixa la` .miyly xzeq xfril` iaxlc ,d`n mei `nhp :oizipzna jenqa ipzwck ,xzeq

opaxcn `l` epi` Ð xzeqc `nw `pzl mbe .yexita miyly xn` `lc oeik ,z`ln mei epi` miyly meie ,ezexifp oipn wqt dryze mixyr meinc meyn ,`gip `ct xal Ð miyly

,elekk meid zvwn xn`wc inp `pzn axle .d`neh oaxw iziin `le ,`ct xalla` .zexifpa zvwn dyrc [oeik] mei eze` lk dlk eli`k iedc ,z`ln mei epi` miyly mei jklid

,"xifpd zxez didz z`f"c `yxcn xfril` iaxl xzeq jklc ,z`ln miyly mei xity ied jklid Ð elekk meid zvwn opixn` `l `pzn axl ,"minily" xn` eli`k aygn `tiqa
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קעד
oiglbn el`ea cenr fh sc ± iyily wxtxifp

jixv epi` jkle ,dryze mixyr `l` zexifp oi`y ,`ed z`ln xg` xfril` iax xaqwc

exwirl ey`x sekl ick zglbz oi`c opaxl edl miw inp opixn`cke .dray `l` xezql

meid zvwnc meyn xfril` iaxc `nrhc ,dil zi`ck `pzn axle .mei drayn zegta

.elekkïéîéìù øîà÷ àäã øæòéìà éáø âéìô àìå ìëä úà øúåñ íéùìù íåé àîèðÐ

`pixw "z`ln jez" izk`c ,`ct xal elit`e

.diaìëä úà øúåñ äàî íåéá àîèðjezc Ð

.dia `pixw "z`ln"øúåñ àì øîåà øæòéìà éáø
íéùìù àìà`nw wxta yiwl yix xn`ck Ð

`xw xn`wc meyn xfril` iaxc `nrhc (a,e)

dxezd Ð "z`ln meia xifpd zxez z`f"

,xifp zxez el oz Ð z`ln meia `nhp :dxn`

.daexn zexifpa elit`eäìåëå`nrh Ð

xac `ail` da opiedck ,`zyd cr oizipznc

.(e sce d sc) `nw wxta `pzn axe `ct

äðùîåìéôà úåøá÷ä úéáá àåäå øæðù éî
ïî åì ïéìåò ïðéà íåé íéùìù íù ãîåò àåä

ïéðîädlg `dzy jkl oiler oi` ,xnelk Ð

`ian oi`e ,`nhpyk laiwy zexifp eze` eilr

.d`neh oaxwñðëðå àöédpye dfdy oebk Ð

miler Ð qpkp jk xg`e ,`xnba yxtnck ,lahe

meia lahe dpye [dfdy] oeikc .zexifp oipnl el

.d`nehd lr oaxw `ian Ð ely iriayéáø
íåéá åá àì øîåà øæòéìàdpye dfdyk Ð

qpkp m` ,lahecr d`neh oaxw `ian epi` Ð

:xn`py ,dxdha mini ipy eilr xeariy

`xew ip`ykl izni` "elti mipey`xd minide"

,dxdhc mipey`xd mini el eidiy Ð df `xwn

.mipyn mizegt "mini" oi`eàøîâéî øîúéà
úåøéæð øîåà ïðçåé éáø úåøá÷ä úéáá àåäå øæðù

åéìò ìçzexifp lawnc o`n i`dc xaqwc Ð

oeike ,`niiwe `ilz `lzin zexawd ziaa

dfde `viy xg`l epiidc ,dxdh zgkync

xcd `lc ab lr s` ,dilr `liig Ð lahe dpye

iziidyk izxn`y dn ilr law` ip`" xn`

."zexawd ziaa cnerøîà ùé÷ì ùéøåi` Ð

Ð "zexawd ziaa izlawy enk `d`" xn` xcd

."xifp `d`" yxtn `lc ab lr s`e ,dilr liig

Ð oii dzeye miznl `nhp m`y ,`l Ð `l i`e

.melk jka oi`äéì øîàoizipznc `pwqn Ð

epi` Ð zexawd ziaa xfpy inc ,ied ikda

zexifp oi`y itl ,dxdh oaxw `iadle xezqil dxdh oaxw zxeza epi`e ,d`neh zxeza

.llk eilr lgøæðå àîè äéäù éî.zexawd ziaa cnery in inp epiidc Ð
àëä
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,zexifpd oipnn iedc ,dxezd on ied `pzn axl ,`nzq xifpa xzeq lkd xn`c `nw `pzle

"mei d`n xifp ipixd"c `tiqae :d"dbd :`nhp [`lc] `kid Ð opax ixn`c elekk meid zvwne

axl oiadl jixve .'ebe "didz z`f"c `yxcn ,xfril` iaxl [miyly] xzeq d`n mei `nhpe

`ail` xfril` iaxl dil opiaygc ,miyly mei `nhpe mzq xcp ik `yixn `py i`n `pzn

meid zvwn meyne ,z`ln xg` `nhpk `pzn axc

meil diaygp mei d`n xcp ik inp ikd Ð elekk

,elekk meid zvwn `nipc ,z`ln xg`k d`n

zetqezd evxize !(xezi `kilc d`n xifp ipixd)

mei d`n xifp ipixd" xn`c ixiinc (a,e) lirl

zvwn xninl `kil `zydc ,`gip dfae ."minily

`nw wxta zayiizn `ibeqde .`tiqa elekk meid

miyly mei `nhpe miyly xifpc jd iziinc (my)

xn` ,'ek `l` `pzn axl `nlya ,lkd xzeq 'ek

epi` xne` xfril` iax :`tiq `ni` `ct xa dil

mlerl ?gken ikid `zyde .dray m` ik xzeq

ik xzeq epi`c `de ,miyly zexifp jyn jl `ni`

mini o`k oi`c [meyn] Ð xfril` iaxl dray m`

xaqc diwgec i`n ,inp `pzn axle !mipexg`

xfril` iaxc `nrh `nil ?elekk meid zvwnc

ziyixtc i`nle !mipexg` mini `kilc meyn

xal zexifpd oipnn miyly mei did m`c ,`gip

meid zvwn opixn`c e`l i` inp `pzn axle ,`ct

zxez z`f"c `yxcn lkd xzeq did Ð elekk

.d"dbd o"`k c"r ."xifpdepiax ixenn d"dbd z`f

oia `nlr ileklc d`xp :l"vf wgvi axda wgvi

"xifpd zxez z`f"c `xw `ct xale `pzn axl

.minily d`na ixii` "'ipey`xd mini"c `xwe

zexifpa `lc xnel dvex z`f d"dbd itlc d`xp

mb) `nw wxta ziyixtck ,"z`f"c `yxc zhren

oke .ocr eznyp uxt iax axd epxen mya (my df

llkn Ð mipey`xd minid onc `xwc `yxc

,zhren zexifpa opiyxc [`l] Ð mipexg` `ki`c

ayiizn inp ikdae .mei d`nlc jex` zexifpa `l`

.`ibeqd

[` cenrl jiiy]éðéøäei d`n xifpmei `nhp m

lkd xzeq d`n.ezexifp ly oexg` `edy Ð

`nhpc `kid elekk meid zvwn opixn` `l opaxle

.eizepaxw `iad `leéáøìå[xzeq] epi` xfril`

miyly `l`xal lkd xezql el did oicd on Ð

`pzn axle .elekk meid zvwn opixn` `lc ,`ct

zxez z`f"c `yxcn `l` .lkd z` xezql el dide ,"minily" xn`c `nw wxta opiyxt inp

.mei miyly `l` xzeq epi`c `ed aezkd zxifb Ð "xifpd[` cenrl jiiy]àîèðd`n meia

miyly xzeq cg`ed`n meie li`edc .miyly `l` xzeq epi` jkle ,`ed `nlra opaxcn Ð

meid zvwn xn`c meyn ,`pzn axl dxezd on zglbz miyly mei (enk) iede ,`nzq "xifp ipixd" xn`c `kid miyly meia `nhpc `kid eh` opixfb Ð eizepaxw z`ad meie zglbz mei cg`e

`ct xale .miyly mei eh` cg`e d`n mei opixfbe ,dxezd on `pzn axl xzeq miyly meia `nhp m`e ,dxezd on glbn miyly meiae ,zexifpd mlyp dryze mixyr meiny `ct xale .elekk

mei `ed miyly mei mby ,`d `niiw `l `d `l i`c ,miyly mei eh` exfb zglbz mei `edy d`ne cg` meia `nhp oke ."miyly xifp ipixd" xn`c `kid eh` ,opaxcn xzeq miyly meia

`iaie xdhiy ,[dray] wx ,miyly xzeq epi` Ð mipye d`n mei `nhp i`ce [la`] .opaxcn lkd xzeqc cg`e miyly mei `nhp "xifp ipixd" iab ikd ipzinl ivn ded lirl oicd `ede .zglbz

.eizepaxwøæòéìà éáøådray `l` xzeq epi` xne`"xifp ipixd" xn`c `ct xalc ab lr s`e .xfril` iaxl xzq `l diteb miyly meiac ,miyly mei eh` cg`e d`n mei xfb `lc Ð

.mipye d`n [enk] iede ,zglbz xzac mei ied Ð cg`e miyly mei la` .dxezd on zglbz ied miyly meie ,dryze mixyr mein xak wqt ezexifpc ,cg` mei `nhpe `nzqéî`ede xcpy

zexawd ziaa.edl dncn `xnbae ,xcpe `nh did m` oicd `ede Ðåìéôàåoipnd on el oiler oi` miyly my didoaxwn dihrin `pngxc ,d`neh oaxw `ian epi`c ,jlede dpenc oiprl Ð

.`xwirn `nh ik el oiler oi`y oky lke .mipey`xd z` xzeq Ð `nhpe dxdha dpn elit`c ,oiler opi` minidc `hiyt `d la` .`xnba [yxtnck]àöéoipnd on el dler qpkpeyxtn Ð

.dxdh zexifp ligzn envr mei eze`ac ,d`neh oaxw (eze`) aiigzne oipn eze` xzeq Ð `nhpyk df oiprl ,oipnd on oiler Ð iriaya lahy meia ea qpkpe ,dpye dfde qpkpe `vi :`xnba

.ez`neh inia laiwy dna dil ibq e` ,zexifp lawle xefgl jixv m` ,xdhpyk yiwl yixe opgei iax ibilt `xnbaeéáømeia ea `l xne` xfril`oi` Ð xdhpy meia ea qpkp m` :xnelk Ð

w `ian f`c mini ipy xezqiy xzeqa opirac elti mipey`xd minide xn`py dxdhd ligzdy ipy mei cr d`neh oaxw `ian`nhpy xedh xifpa ediizbelt ipzinl ivnc oicd `ede d`neh oax

mei dryze mixyr dpene laehe dpeye dfne d`neh ini dray dpen `l` d`neh oaxw `ian epi` xfril` iaxle d`neh oaxw `ian opaxlc dligza `nhp meiaeezexifp zlaw ly oey`x meia

.ezexifpl cg`e miyly `edy ,miyly meia glbne ,dpny oey`xd meil["xcpy in" ligznd xeaic iptl ,lirl mikiiy oldl mixeaicd ipy]àøîâdray z`ln xg` lk xfril` iax xaqw

xzeq.ezexifp mlyp dryze mixyr mein `ct xale ,elekk meid zvwn xn`c meyn `pzn axl `ed ,`ed z`ln xg`lc ,xzeq [epi`c] miyly mei `nhpe mzq "xifp ipixd"c xne` jkle Ð

àìminily xn`c xfril` iax biltaiyg Ð yexita "miyly" xn` ik ,inp `ct xale .lkd xzeq jklid Ð elekk meid zvwn xn` `le ,"minily" xn` eli`k dil aiyg `pzn axl Ð

.llk xfril` iax bilt `l jklid .elekk meid zvwn xn` `lc ,"minily" xn` eli`kéáøeilr dlg zexifp xn` opgeiepnn z`vl ea exzd m` d`neh` my ecera dwele ,ilin lkl Ð

.zexifp eilr lawle xefgl jixv oi` xdhiyke ,oii ziizy`e zglbz`e ,(`vei)àìúéîi`we `ilzÐ.xeq`c il d`xp mewn lkneéëåoiprl dxdh zexifp oic :yexit Ð liig dxdh zgkyn

.d`nehe oiie zglbz lr iwle ,`zydn zexifp dilr liigc xninl ivn ded xeviwae .oaxw z`ad oiprl dilr `linn liig Ð xdhi ike ,xdhie myn `viy cr Ð i`we `ilz `lzin .oaxw z`ad

ùéøådilr liig zexifp oi` xn` yiwlenk ipixd" xne` Ð zexifpd eilr legi xnelibq zhren dlawac yxit qxhpewae .zexifpd eilr lawle xefgl jxhvi f`e ,xdhiy cr ,`nh ecera Ð

.xdhiyk cin eilr zexifp lawn epi` m` "xg`z la"a xaerc yiwl yixl opixn` (`,c) mixcpc `nw wxtae ."izxcpyïáø÷iziin `lc `ed d`nehliig lgin `d .onwl `xw dihrnc Ð

.oii`e zglbz` d`neh` iwlc oiprl zexifp dilrøîàd`neh zxeza epi` dil.llk zexifp liig `lc Ð
`kd
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc xifp(ipy meil)

ini jeza `nhpy in enk ,lkd xzeq epi` recn zx`an `xnbd
:exfpìk ,øæòéìà éaø øáñ÷`nhpyúàìî øçàenlypy xg` - ¨¨©©¦¡¦¤¤¨©©§Ÿ

,[elek oexg`d meid oiicr xar `l m` s`e] exfp iniøúBñ äòáL¦§¨¥
.dxdha zepaxwd `iaie xdhiy cr mini dray oiznn -

xne`d :dpyna epipyìL øéæð éðéøä'àîèðå 'íBé íéLaìL íBé,íéL £¥¦¨¦§Ÿ¦§¦§¨§Ÿ¦
y micen lkd,ìkä úà øúBñjyn zexifpa bedple xefgl jixve ¥¤©Ÿ

y mrhd `xnbd zx`an .mei miylyâéìt àì[wleg-]øæòéìà éaø Ÿ¨¦©¦¡¦¤¤
meyn ,lirl enk dfaïéîéìL øîàcxnel siqedy xg`n - §¨©§¥¦

,'minily mei miyly xifp ipixd' xn` eli`k df ixd ,'mei miyly'
.lkd xzeqe exfp ini jez aygp miyly mei okle

xne`d :dpyna epipyäàî íBé àîèðå 'íBé äàî øéæð éðéøä'mcew £¥¦¨¦¥¨§¦§¨¥¨
,gelibìkä úà øúBñ,zexifpd lk z` -eBðéà øîBà øæòéìà éaø ¥¤©Ÿ©¦¡¦¤¤¥¥

ìL àlà øúBñíéL.meidleëå`ed epizpyn xe`ia lk -ïðéåäãk ¥¤¨§Ÿ¦§¨¦§£¦¨
àðúî áøå àct øác àaélà daoey`x wxta depyxity enk -sc) ¨©¦¨§©©¨§©©§¨

(e sce d:`pzn axe `ct xa itl

äðùî
,`nh `edyk zexifp envr lr laiwy in oica zwqer epizpyn

:ezexifp ini jeza `nhpy inn dpey epicyøæpL éî,zexifp laiw - ¦¤¨©
edry dze`aàeä`vnpúBøáwä úéáa,zn z`neh `nheeléôà §¥©§¨£¦

íL äéäzexawd ziaa x`yp elit` -ìLíBé íéLïéà ,ez`neh ini ¨¨¨§Ÿ¦¥
ïéðnä ïî Bì ïéìBò,zexifp inik miaygp mpi`y -åoklàéáî Bðéà ¦¦©¦§¨§¥¥¦

äàîeè ïaø÷,`nh xifp oaxw `iadl jixv epi` xdhiy xg`l - ¨§©§¨
`l la` ,`nhpe xedh didy xifpa wx xn`p d`neh oaxw aeig ik

`le `nh ecera xfpy ina.mixedh zexifp ini llk el eid
m`eàöézexifp zepnl ligzdy `vnpe] ,xdhpe zexawd zian ¨¨

,[dxdhåaeyñðëð,`nhpe zexawd zialBì ïéìBòoiay minid] §¦§©¦
[zexawd zial aey ezqipkl ezliahïéðnä ïîini mdy xnelk - ¦©¦§¨

,mixenb zexifpåokl,äàîeè ïaø÷ àéáî.`nhpy xifp oick §¥¦¨§©§¨
øæòéìà éaø,øîBàdf oicàìaey `nhpyk xn`píBia Ba,xdhpy ©¦¡¦¤¤¥Ÿ©

qpkp m` la`] d`lde ezxdhl ipyd meidn `nhp m` wx `l`
cnle .[xdhpyk d`neh zepaxw `ian epi` ,xdhpy mei eze`a

weqtdn z`føîàpL`nhpy xifpa(ai e xacna)íéðLàøä íéîiäå' ¤¤¡©§©¨¦¨¦Ÿ¦
,'eìtémincewd minid z` xezql jixv mb d`neh oaxw calny ¦§

xn`p `l `nh xifp oicy miyxece ,[aey mzepnl eilre] dpny
`l`íéðBLàø íéîé Bì eäiL ãò,zegtd lkl el eidiy ,xnelk ©¤§¨¦¦¦

xzeq `ed oi` ,lahy mei eze`a `nhp m` la` ,xezql miinei
:d`neh oaxw `ian epi` s`e ,eze`

àøîâ
dlg m`d ,zexawd ziaa `edyk zexifp lawny ina dpc `xnbd

:zexifpdúBøáwä úéáa àeäå øæpL éî ,øîzéàixde ,dry dze`a ¦§©¦¤¨©§§¥©§¨
,`nh `edåéìò äìç úeøéæð ,øîà ïðçBé éaøoiia xq`pe ,cin ©¦¨¨¨©§¦¨¨¨¨

zian `viy ea exzd m` oke ,glbzd e` dzy m`e ,zglbzae
`ly ea exzdy e` ,`vi `le [`nhil xeq` xifpl ik] zexawd
enke .dwel ,xfp ok it lr s`e [`nh xifp didi xefpiy cin ik] xefpi
xaky ,zexifp envr lr lawle xefgl jixv `ed oi` xdhpyk ok

.zexifp eilr dlgøîà Lé÷ì Léøåyïéàdåéìò äìç úeøéæð`l` §¥¨¦¨©¥§¦¨¨¨¨
.xdhie `viyk

:mzwelgn z` zx`an `xnbdïðçBé éaøyøîàdyäìç úeøéæð ©¦¨¨¨©§¦¨¨
åéìò,cinøáñ,legl dleki dxdh zexifp oi` `nh eceray s`y ¨¨¨©

mewn lknàîéé÷å àéìz àìúéî,zcnere dielz `id -eïåék ¦§¨©§¨§©§¨¥¨
äøäè àçkLîc,legl dxdh mewn zexifpd `vnzyk cine - §©§§¨¨¢¨

,xdhiy xg`l epiidcàìééçzexifp zlaw ila ,dil`n dlg - ¨§¨
.ztqepøîà Lé÷ì Léøåyïéàdåéìò äìç úeøéæðxfpy oeik ,llk §¥¨¦¨©¥§¦¨¨¨¨

`weec ,okle ,`nh eceraøîàå øãä éàenvr lr laiwe xfg m` - ¦¨©§¨©
,xdhpy xg`l zexifpdéìò àìééç,eilr dlg -àì éàåeilr laiw ¨§¨£¥§¦Ÿ

,aeyàì.dlg Ÿ
:yiwl yix lr dywn opgei iaxdéáéúéàLé÷ì Léøì ïðçBé éaø ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

,epizpynnìL íL äéä eléôà ,úBøáwä úéáa àeäå øæpL éîíéL ¦¤¨©§§¥©§¨£¦¨¨¨§Ÿ¦
.äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå ïéðnä ïî ïéìBò ïéà ,íBédpynd ixacn ¥¦¦©¦§¨§¥¥¦¨§©§¨

wxy rnyn ,d`neh oaxw `ian epi`y wx dhwpyäàîeè ïaø÷̈§©§¨
,éúééî àìc àeä,xnelk,zexifp eilr dlg `l df iabl wxàämvr §Ÿ©§¥¨

zexifpd,déìò àìééç ìçéîepi`y xnel jiiy dn ,dlg `l eli`y ¥©¨§¨£¥
.llk xifp epi` `lde ,d`neh oaxw `ian

:`iyewd z` dgec yiwl yixdéì øîà,opgei iaxl yiwl yix ¨©¥
y mzpeek 'd`neh oaxw `ian epi`' dpynd ixacúøBúa Bðéà¥§©

øBúa Bðéàå äàîeè,ïaø÷ ú,el` mipica llk jiiy epi`y ,xnelk §¨§¥§©¨§¨
`l ,aey `nhie xdhi m` s`e] zexifp eilr dlg `ly xg`n

.[dxdha zexifp aey envr lr laiw `l m` ,dwliÂ
:zeywdl siqen opgei iaxdéáéúéà,yiwl yixl opgei iaxepipy ¥¦¥

`ziixaa(h"d a"t `ztqez),øæðå àîè äéäL éîdlg ,`nh ecera ¦¤¨¨¨¥§¨©
e ,cin zexifp eilrøeñàelçlâìexryìåíéúîì ànhéìå ïéé úBzL ¨§©¥©§¦§©¦§¦©¥§¥¦

.xdhp mxh elit`íàåe xar,çlébxar e`,ïéé äúLåxar e` §¦¦©§¨¨©¦
.íéòaøàä úà âôBñ äæ éøä ,íéúîì àîèðå,dyweàîìLa zøîà éà §¦§¨§¥¦£¥¤¥¤¨©§¨¦¦¨§©§¦§¨¨

`nh ecerayàìééç,zexifp eilràîòè eðééämrhd edf -âôBñc ¨§¨©§©§¨§¥
íéòaøàä úà,ahid mipaen mixacde ,zexifp ixeqi` lr xar m` ¤¨©§¨¦

.zexifp eilr dlg xaky meynzøîà éà àlàxne` dz` m` - ¤¨¦¨§©§
`nh ecerayàìééç àìdyw ,zexifp,íéòaøàä úà âôBñ éànà Ÿ¨§¨©©¥¤¨©§¨¦
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נהניתי לקרוא במכתבו על דבר עניני הפצת היהדות והמעינות בקהלתו, ויהי רצון שיקויים בו 

ובכל אנשי הקהילה מאמר חכמינו זכרונם לברכה "מי שיש לו מנה רוצה מאתים" וכו', כלומר, ההצלחה 

וההשיגים עד עתה ימריצו ויגדילו החפץ והרצון להעלות בקודש וללכת מחיל אל חיל בחילא דאורייתא.

ובפרט שבמדינת ספרד יש ענין מיוחד להחיות ולהפיץ עניני התורה והיהדות, שהרי בה מסרו 

יהודים נפשם עליהם, ועל אחת כמה וכמה שעכשיו יכולים לשמור ולקיים מתוך הרחבה, שבודאי צריך 

לעשות זה בשמחה ובטוב לבב.

תודה מיוחדת על כתבו על דבר ביקור הרבנים השלוחים הנכבדים, ומשנה תודה על שלקח 

על עצמו להפיץ החוברות ועניני דפוס שהו"ל, ובודאי יעשה כל התלוי בו שהחוברות יפעלו פעולתם 

במעשה בפועל, כי המעשה עיקר.

והרי זה מתאים בפרט לכתבו שיום הולדתו ביום הקדוש, להכנס לשנה החדשה בהחלטות 

נמרצות להפיץ תורת ה' תורת חיים ומצוותיו עליהם נאמר וחי בהם בכל מקום שידו מגעת על אחת 

כמה וכמה בסביבתו הקרובה.
המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קעב



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc xifp(iyily meil)

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäzxacn `ziixad -àöBéa ¨¨§©©§¦¨§¥
ñðëðålaiwe ,xdhpy ,xnelk ,aey dil` qpkpe d`nehdn `viy - §¦§¨

lr xar m` dwel okle ,zipy `nhpe ,aey zexifp envr lr
.zexifpd

:cer dywn opgei iaxdéáéúéà,`ziixaa epipy ,yiwl yixlïéà ¥¦¥¥
weligøæpL àîè ïéa,`nh `edykàlà ,àîèpL øBäè øéæðì ¥¨¥¤¨©§¨¦¨¤¦§¨¤¨

y,øæpL àîèmeiBlL éòéáL,ezliah mei `edyïéðîì Bì äìBòini ¨¥¤¨©§¦¦¤¤§¦§¨
lk ,zexifpd,ezexifp oipna oey`xd meil aygpy xneåeli`øéæð §¨¦

ïéà ,àîèpL øBäèmeiïéðîì Bì äìBò BlL éòéáLoeik ,zexifpd ini ¨¤¦§¨¥§¦¦¤¤§¦§¨
m`ian epi`y cre ,`nh xifp zepaxw `iadl jixv ipinyd meiay

,eziiyew opgei iax x`an .dxdh zexifpl zepnl leki epi`éàå§¦
Czòc à÷ìñxfpy `nhyàìééç àìxdhiy cr llk zexifpd eilr ¨§¨©§¨Ÿ¨§¨
,aey lawieBì äìBò éànàiriayd meid,ïéðnä ïî`l oiicr ixd ©©¤¦©¦§¨

.zexifp laiw
:yiwl yixe opgei iax zwelgn xe`iaa xg` ote` d`ian `xnbd

ìçéî ,éMà áø øa øî øîàecera xfpy zexifpd zelg oiprl - ¨©©©©©¦¥©
,`nhàìééçc éâéìt àì àîìò élekzexifpd dlgy micen lkd - ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨§¨

aeyl jixv epi` xdhiykl oke ,zglbze oii ziizy lr dwele ,cin
,zexifp lawleéâéìt ék àlàwx ,ewlgp dn iabl -é÷ìîìiabl - ¤¨¦§¦¥§¦§¥

dwel `nh ecera xfpy df mc` m`d ,xnelk] d`neh lr zewll
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.d`neh lr mbé÷ì àì ,øáñ Lé÷ì Léøå,d`neh lråab lr s` §¥¨¦¨©Ÿ¨¥§
càìééçzewln iabl dlg `l ,zglbze oii lr zewln iabl zexifpd ¨§¨

yixl epiywdy dpexg`d `iyewd dyw `l df itle .d`neh lr
envr lr laiw `l m` s` zexifpd eilr dlgy oeiky meyn ,yiwl
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äàîeè ïaø÷.xdhpyk:opgei iax wiicnàìc àeä äàîeè ïaø÷ ¨§©§¨¨§©§¨§Ÿ
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:yiwl yix lr ztqep `iyew dywn `xnbd,òîL àzipyep ¨§©
,`ziixaaïéàmipic iweligøæpL àîè ïéa,ez`neha eceraìoia ¥¥¨¥¤¨©§
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[la`-]ìaeig iabúe÷ìî,`nhp m`äæå äæxedh xifpe xfpy `nh - §©§¤§¤
`nhpy,ïéåL.yiwl yix ixack `ly dfe ,dwel xfpy `nh mbe ¨¦

déì øîàl yiwl yix,opgei iaxàìxacdy `ziixadn wiicz ¨©¥Ÿ
zxitq oiprl `weec ,wiicl yi jk `l` ,zewln `ed ea miey mdy

la` ,mdipia welig yi iriay meiìiabúçìâzd`neh,ïéåL äæå äæ §¦§©©¤§¤¨¦
xifp lkk ,ezxdhl iriayd meia exry glbn xfpy `nh mby

.`nhpy,zeywdl `xnbd dkiynnéàî úe÷ìî ïéðòì ìáàdn - £¨§¦§©©§©
y ,mdipica md miwelg zewln iably `vnp jixac itl ,mpicäæ¤

[`nhpy xedh xifp-]äæå ,ä÷Bì[xfpy `nh-],ä÷Bì Bðéàok m` ¤§¤¥¤
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:`xnbd zvxznéøééî à÷ dézðwúazpwza zwqer `ziixad - §©©§¥¨©§¦
dfay] `nhpy xg`l ezexifp zepnl ligzn izn zexedl ,xifpd
meidn wx zepnl ligzny `nhpy xedh xifp oia welig yi
la` ,[iriayd meidn zepnl ligzny xfpy `nh oial ,ipinyd

déìe÷ì÷aote`a mdipiay weliga ,xnelk ,xifpd zlwlwa - §¦§¥
,dwel epi` dfe dwel dfy ,cifna mzexifp lr exare elwlwyàìŸ

éøééî à÷. ¨©§¦
:yiwl yix lr ztqep `iyew,òîL àz,`ziixaa epipyäéäL éî ¨§©¦¤¨¨

ìå çlâì øeñà ,øæðå àîèïéé úBzLíàå .e xar,çlébxar m` oke ¨¥§¨©¨§©¥©§¦§©¦§¦¦©
,ïéé äúLåxary e`,íéúnì àîèðåmcew ok dyr m` elit` §¨¨©¦§¦§¨©¥¦

,xdhpy.íéòaøàä úà âôBñ äæ éøä`nhp m`y `ziixaa yxetn £¥¤¥¤¨©§¨¦
:`xnbd dwiqn .yiwl yix ixack `ly ,dwelàzáeézok` - §§¨

.yiwl yix ixac ayiil jxc oi`e ,`id `iyew
,xedh `edyk qpkp m`e .zxk aiig cifna dxfrl qpkpy `nh
cin z`vl eilr `l` ,my zedyl el xeq` ,qpe`a my `nhpe
dynl dkldy `l` ,zxk aiig ddy m`e .xzeia dxvwd jxca
ick' xeriy ddy m` `l` eziidy lr zxk aiig epi`y ipiqn
xn`p zexawd ziaa xfpy ina mb m`d dpc epziibeq .'d`egzyd

:df xeriyàáø éòaeäî ,úBøáwä úéáa àeäå øéæð ,,epic dn -m`d Â¨¥¨¨¨¦§§¥©§¨©
éòajixv -xeriy ddyiyäéiäLick ,d`egzyd ick -ìeaiig ¨¥§¦¨§

àì Bà ,úe÷ìîxg`l ddzypy lk `l` ,df xeriy ea xn`p ©§Ÿ
.dwel ,zhren diidy elit` ,ea exzdy:`xnbd zxxanéîc éëéä¥¦¨¦

,`ax wtzqp ote` dfi`a -déì éøîàc àîéìéàwtqd yxtp m` - ¦¥¨§¨§¥¥
ea exzde ,zexawd ziaa xefpl ywany inaøBæðéz àì,,xfpe xare Ÿ¦§
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וכשמראים דוגמא חי' ומדברים בדברים היוצאים מן הלב, חזקה שנכנסים אל הלב ופועלים 

פעולתם.

מצו"ב העתק מכתב כללי, שבודאי ימצא בו ענין ותועלת.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

לכתוב  להבא  גם  יכול  כ'  אבל  הקודש,  בלשון  נכתב  ולכן  צרפתית,  כותבים  לא  במזכירות 

צרפתית, אלא שיודיע באיזו שפה נוח לו יותר לקבל המענה בלה"ק, אידיש או אנגלית.

המשך מעמוד הקודם



קעז
oiglbn el`e` cenr fi sc ± iyily wxtxifp

ñðëðå àöåéá ïðé÷ñò éàîá àëäxn` xcde ,lahe ,iriayae iyilya dfde `viy Ð

ea `l xn`c xfril` iaxcn iwet`le .mirax`d z` bteq Ð qpkp xcde ,"xifp ipixd"

.eilr dlg zexifp oi`y ,'eke glbl xeq` epi` Ð xn`e xcd `l i` la` .'ek meiaàîè
øæðù.xfpe zexawd ziaa cner didy oebk Ðïéðîì åì äìåò åìù éòéáùlahc oeikc Ð

itl ,meia ean zepnl ligzn Ð xedh iede

.oaxw `ian epi`yïéà àîèðù øåäè øéæðå
ïéðîä ïî åì äìåò åìù éòéáùit lr s` Ð

ea `iany ipiny mei cr ,xedh `ede lahy

xifp) "oipin dyly" wxta opixn`ck .eizepaxw

iyilya dfn did :cvik zglbz xcq :(a,cn

eizepaxw `iane ,iriaya glbne iriayae

ipinya.éâéìô àì àîìò éìåëã ìçéîoeikc Ð

.`linn `liig dxdh zgkyncéâéìô éë àìà
é÷ì àìééçã ïåéë øáñ ïðçåé éáø é÷ìéîìÐ

.zexawd ziaa xfpc ,`xwirnc d`neh` elit`

jixv `edy ,`liigc ab lr s` :xaq yiwl yixe

elit` iwl `l Ð zexifp iwecwc lkn xenyl

.xn`e xcd `l i` ,seqac d`neh`úå÷ìîì àä
ïéåù äæå äæd`nehd lr oiwel mdipyy Ð

.zexifp iwecwcleïéåù äæå äæ úçìâúì àîéàÐ

.odly iriay meia oiglbn mdipyyäééðúéìÐ

iriay xfpy `nhy `l` 'ek xfpy `nh oia oi`

xfpy xedhe ,dwel epi`e oipnd on el dler ely

.dwele ,oipnd on el dler ely iriay oi`

éøééî÷ äéúð÷úádf ,zepnl oiligzn zni` Ð

Ð dwelc ,dilewlw la` .ipinyn dfe iriayn

:ipzinl ivn inp ikdc :iax ol xn`e .ixiinw `l

xifpe ,d`neh zglbz glbn oi` xfpy `nh `l`

oi` xfpy `nhe ,iriaya glbn `nhpy xedh

,ilin lke ely iriay `pz `l` .iriaya glbn

.onwl yxtnckøæðå àîè äéäù éî òîù àú
ä÷åìå çìâì øåñà`liigc oeikc ,dpin rnye Ð

.dwel Ð glbl xeq` iedc ,zexifp dilr

ivn `l qpkpae `veiae .yiwl yixc `zaeize

yix icenc `pniwe` `dc ,lirlck dil uxzl

iwlin la` ,`xeqi`a dil i`we `liigc yiwl

Ð xeq`y oeikc rnyn `kd eli`e .iwl `l

.xn`e xcd `lc ab lr s` ,dwelàáø éòáÐ

oizipzna opze ,dwelc opgei iax xn`c li`ed

.dizeekúå÷ìîì äééäù éòácr iwlil `lc Ð

yxtnck ,diegzyd xeriy ick dia idyilc

zerici" wxta zereay zkqna.(`,fi) "d`nehd

øéæðl`" dia exzn `wc Ð diidy ira `l `nrh i`n ,zexawd ziaa qpkpd ,xedh Ð

il dnl diidye ,"xefpiz `l" dia exzn inp `kd ,"zexawd zial qpkz?
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àëäqpkpe `veia opiwqr i`nazexifp eilr laiwe ,lahe dpye dfde ,d`nehd on `veia Ð

`lc ab lr s`c :`ziixa `idd ol rnyn `w [`de] .d`nehl qpkp aeye ,zxg` mrt

myl yxitck ,iwle ,xifp iedc Ð "zexifp ilr legi" xn` `l` "xifp ipixd" xn`e xcd

eilr lhen xdhiyk [cinc] (ixiinc) `ziixa ol rnyn `wc :xnel yi ,inp i` .qxhpewa

epi` m` "xg`z la"a xaere ,cin zexifp lawl

.cin xifp

ïéà`nh xifp oiaxifpl ,`nh ecera xcpy Ð

dler iriay `nh xifpc `l` ,`nhpy xedh

lahe iriaya dpye iyily dfdyk Ð oipnd on el

jixv oi`y itl ,dxdh zexifp oipnl Ð iriay mei

dfdyk cine ,ez`neh lr ipinya oaxw `iadl

.xzl`l zexifp eilr legl ie`x Ð lahe dpye

yi ?zexifp eilr legi ji`e ,yny axrd irac idpe

akrn `le ,diz`neh `yilw mei leahc xnel

eilr zexifp legln.øéæðåoi` `nhpy xedh

oipnd on dler iriay,ezxdh zexifp oipnl Ð

my`e serd zlere serd z`hg `iadl jixve

meia ey`x ycwe" (e xacna) aizke .ipinya

zexifp zepnl ligzn mei eze`ac Ð "`edd

zexifp dilr liig `lc dl opinwen ,dxdh

`liig `l jzrc `wlq i`e .ipiny mei cr dxdhc

liaw xcd `lc oeik ,oipnd on el dler i`n` Ð

,laiwe xcdc [ipyile] :xn`z m`e ?zexifp dilr

ded ok m`c :xnel yie !qpkpe `veia lirl ipyck

ira `l dfe ,xecple xcdinl ira df :iiezi`l dil

iyextl zigp `pz i`dc oeik .xecple xcdinl

iaxl jxtinl ivnc oicd `ede .dfl df oia `kd

`nhine oiia dzey df [ipzil] :yiwl oa oerny

d`xpe .qxhpewd yxitck ,iwl dfe ,iwl `lc

`l `lewlwac iiepyl ivnc ,dyw `lc xnel

iaxle .qpe`a `nhpc oic `l` ,`pic i`d ixiin

lr opaxw `ian df :[ipzilc] dyw `l opgei

oi` ipzwc ,jd epiidc .oaxw `ian oi` dfe ez`neh

.oaxw iiezi` meyn ,oipnd on el dler iriay

ä"äâäliigc `nlr ilekc lginxdhiykle Ð

zexifpn eilr liigc ,xifpa xecil xefgl jixv oi`

,oipnd on el dler iriayc `zyd `gipe .oey`x

iax dcenc inp oicd `ede .lawie xefgi `l elit`e

ini jez iwlc (oii dzey m` inp) yiwl oa oerny

,iwlnl ibilt ike .zglbz`e dizy` ez`neh

iax .d`neh` ea exzd i` ,cegl d`neh` :yexit

,ilin [x`yl] zexifp `liigc oeik :xaq opgei

`l `pngxc ,`vi `le z`vl ea exzd m` ,d`neh` inp [`liig] Ð zglbz`e oii ziizy`

lr s` :xaq yiwl oa oerny iaxe .d`nehc zewlnn `le ,onwl dicegl oaxwn `l` dihrn

oaxwn `pngx dihrinc oeikc .d`neh` iwl `l Ð zglbzle oiil ,ilin x`yl `liigc ab

.zewlnn s` ,d`neh oic lkn dihrin Ð d`nehïáø÷iwl iwlin `d iziin `lc `ed d`nehzexifp zeyrle envr xdhil oiprl xdhl ywany dray jez elit` ,xzl`l d`neh` Ð

.dwel epi`e :oizipzna ipzinl dil ded Ð iwl [`l] i`c .dxdhcíåùîd`neh oaxw `iane 'ek `tiq ipzwcjkl Ð d`neh oaxw `ian ipzc ,d`neh` dwelc ipzinl jiiy `l mzdc Ð

.(dwel epi` dfe) ,d`neh` dwel epi`e :lirl `pz `làäoiey dfe df zewlnl.d`neh` dwel epi` dfe dwel df :ipz `lcn Ð

àìoiey dfe df zglbzl `d,zglbz zevnl yexit Ð zglbzl `d :il d`xp okl .ixiinw zglbz xeqi`ac oeik ,oiey dfe df oiie zglbzl [`nilc ,`xidp `le] .zglbz` iwlc miyxtn yi Ð

azezi` [ikd e`lac] ,ikd iiepyl citw `l ikd elit` Ð ezxdhl iriaya glbn epi` `xwirnc `nh xifpc ,`hiyti`e ,`id `ira onwlc ab lr s` .ezxdhl iriaya glbny oiprl

.seqa yiwl oa oerny iaxàúð÷úáixiinwixiinw `l `lewlwa .bbeya `nhp `ede ezexifpl oipn ligzi izn Ðxeq` yiwl yixl mbc .diteb lewlw epiidc ,cifna envr lwlwny Ð

.`ed `lewlw e`l `dc ,ze`nhl xeq` dfe ze`nhl xzen df :ipzil ok `l m`c ,[dray] jeza elit` ze`nhlä"äâäxcpe `nh didy in,glib m`e .zexawd ziaa `ede xfpa epiid Ð

`inec d`neh dil rnync :xnel yi !`teb jd` lirl ipyck ,lahe dpye qpkpe `veia dil ipyile :xn`z m`e .dwel dray jez s`c rnyne .mirax`d bteq Ð miznl `nhpe ,oii dzye

oeyla la` .azezi` jkl ,ez`neh inia dilr liig Ð xdhp `l elit` ,d`nehc zewln ikdc `inec ,`liig `nlr ilekc lgin :dil wiqnck ,d`neh inia dilr liigc ,oii ziizye gelbc

.qpkpe `veia lirl iiepyl jiiy ded jkl ,d`nehl oii ziizye gelib ,yiwl oa oerny iax edlek edl ieyn ded oey`x

éòázewlnl diidy.[`l e`] ycwn iab (`,fi) zereayc ipy wxta diidy opirac ikid ik Ðàîéìéàxefpz `l dil ixn`ciwlc `hiyt ?diidy il dnl ,zexawd ziaa cner `ede Ð

,xifpa ea xeci `ly dia oixzn inp `kd .xedh xifp `ede `nhi `ly dia oixznwc meyn Ð diidy irac [llk] dil zgkyn `le ,diidy ira `lc `nrh i`n xedh xifpc .diidy `la

.xifpa xcepyk myn `vei epi`y dna Ð `ed dyrn ea yiy e`lc.zexifp lawny dna dyrn ea oi`y e`lk i`d e`le .`nhi `ly dia oixzne xedh dedc `kid enk ,iwl Ð xaer `ede
`l`
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קעח
oiglbn el`ea cenr fi sc ± iyily wxtxifp

àìà.`axc `zli`y inc ikid Ðìãâîå äáéú äãéùá ñðëðù ïåâë,zexawd ziaa Ð

rxte exag `a jk xg`e ,xedh `edy ,dciya ecera xcpe ,d`nehd oial epia wiqtny

.ey`x lrn dciyd dzidy ,eizgz `edy daifrnd z`äééäù éøéîâ éë :ïðéñøâ éëä
àì éàøáà ìáà íéðôázerici" wxta ,ycwnd ziaa `nhpyk diidy ixinb ik Ð

ick ddye ycwnd ziaa `nhp :"d`nehd

.aiig Ð diegzydéàøáà ìáàziaa oebk Ð

eizgzn rxty oeike .diidy ira `l ,zexawd

.aiig Ð ddy `lc ab lr s` ,daifrnd z`åà
àðù àì àîìéãxeriy opira `kde `kdc Ð

diegzyd ick?.ewizàåäå øæð éùà áø éòá
çåìéâ ïåòè úåøá÷ä úéáá,ely iriayd meia Ð

`l e`?éúééî àìã àåä äàîåè ïáø÷meyn Ð

dil `nhnc o`n `l` oaxw iziin `lc

.ira Ð gelib la` ,dizexifpløîà÷ íòè äî
.glbn epi`y itl Ð oaxw `ian epi` Ðåàì éàî

ïéåù äæå äæ úçìâúì àäoiglbn dfe dfc Ð

.odly iriayaïéåù äæå äæ úå÷ìîì àìÐ

.lirl opgei iaxckeìëå åìù éòéáù àðú äééðúéì
éìéîon el dler ely iriay :rnyn ikdc Ð

epi` mrh dne .oaxw `ian epi`y itl ,oipnd

d`neh gelib oerh epi`y itl Ð oaxw `ian

iriay oi` dfe .iriayael yiy itl ,dler ely

eze`ne .ipinya oaxw aixwdle iriaya glbl

aizkck ,zexifp eilr lg oaxw aixwny mei

ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" (e xacna)

eze`n :rnync ,"`edd meia ey`x z` ycwe

.dxdhc zexifp jli`e meiéì ïéà òîù àúÐ

.oipnd on el oiler edi `lyåúàîåè éîé àìà
z` ycwe exfp ini z` 'dl xifde" aizkck Ð

jli`e meid eze`n :rnync ,"`edd meia ey`x

inil zepnl ligzie xtkzi eizepaxw `iady

.exfpïéðî åèåìç éîéinia rxhvp m`y Ð

.ezexifp oipnl oiler edi `ly ,hlgede ezexifp

çìâî åúàîåè éîé äî`iane ,d`neh zglbz Ð

.mixtv oaxwåèåìç éîé óàqake" aizkc Ð

`xwie) "exry lk z` glbe eicba z` xdhnd

'ebe "miyak ipy gwi ipinyd meiae" aizke ,(ci

.el oiler oi` Ðïéîãå÷ä úà ïäá ìèáî ïëùÐ

."elti mipey`xd minide" aizkckéîéá øîàú
ïéîãå÷ä úà ïäá ìèáî ïéàù åèåìçoebk Ð

"xifpe lecb odk" wxta onwlck ,daexn zexifpa

oincewd z` lhan epi`e li`ede .dl opz (a,ep)

.oipnd on ehelg ini el miler edi Ðäîå úøîà
øá÷á øéæðexryy ,zexawd ziaa `ede xifp Ð

.'ek ie`xäàîåèã úçìâú åàì éàîdpin rnye ,eze` oiglbn lahe dpye dfdy oeikc Ð

el oiler oi` Ð iriay zglbzl ie`x exryy xawa xifp dn :rnyn ikde .gelib oerhc

zrxv zglbzl `l` d`neh zglbzl ie`x exry oi`y ehelg ini ,oipnd onlk `l Ð

.el dler oi`c okyäøäèã úçìâú àì,xdhpe xawl qpkp inp i` ,xawl qpkp `l m`y Ð

ie`x exryy :rnyn ikdc .miyly seql gelib oerh `edy ,exfp ini milyd jk xg`e

ehelg inia la` .ixiin seql zglbz `l` d`neh zglbz glbn oi`y ,dxdh zglbzl

.dray seql zrxv zglbz `l` ,dxdh zglbz glbn epi`
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àìàlcbne daiz dciya qpkpy oebkiwl `le ,xzida `nh mewna ezqipk zligz Ð

`wtqn ,daifrnd eilr el rxt 'eke dciya `viy Ð dia oixzn ik [`l`] .dqipk`

ira mzd Ð d`neh drxi`c `kid lkc ,`py `l `nlc e` ,diidy ira [`l] `nlc dil

.diidy

àáådaifrnd eilrn rxte exiag`weec Ð

envr `ed m` inp i` ,epevxn i`c .qpe`a

ira i` ol `irai` `l `peeb i`d ik Ð rxt

jd` xn`w (`,fi) zereayc ipy wxtac .diidy

dl ixinb qpe`a `nlic e` :`nh xifpc `ira

.mipta `py `le uega `py `l ,diidy

ä"äâä:yexit Ð gelib oerh oi` e` gelib oerh

.d`nehn xdhie `veiy meia d`nehc zglbz

dihrinc oizipzna opzck ,ira `l i`ce oaxwc

ira i` dil `wtqn zglbza la` .onwl `xw

gelib ira `lc `l e` ,d`neh oaxw `la glbl

.oaxw `la:ä"äâädxdh ly zglbz la`

glbi Ð dxdh ly zexifp dpniyk ,ira i`ce

.xedh xifp oick dxdh zepaxw `iaie

ïáø÷iziin `lc `ed d`neh`xw dihrinc Ð

:xn`w `lcn ,ira igelb `d .(`,gi) onwl

.ely iriaya glbn epi`eäîxn`w mrhÐ

opirci `linn Ð `ian epi` opzc oeik ,xnelk

miaexw miweqtdc ,`ilz `da `dc ,glbn epi`c

oaxwe iriay meia gelibc ab lr s` .dfl df

`ian epi`c oeikc dil rnyn ,ipiny meia d`neh

.glbn epi`c d`neh oaxw

àäoiey dfe df zglbzlzglbz :yexit Ð

epi` dfe glbn df :`pz `lcn ,d`nehc

.glbnàðúilin lke ely iriay`pzc oeike Ð

meyn epiid Ð oipnd on el dler ely iriay

,glbn epi`c opirci `linne ,oaxw `ian epi`y

.oaxw `ian epi`c oeik

éîéoipnd on el oiler oi`y d`neh:yexit Ð

dnk dxdha dpn m` ixdy .zna `nhpyk

,oey`xd oipn elit` xzeq Ð `nhpe ,mini

oky lke ,"elti mipey`xd minide" aizkck

"eilr xtke" aizkck .el oiler oi` mini oze`y

"`edd meia ey`x ycwe" Ð xdhiyk epiide 'ebe

ayeiy ehelg ini :dxdh zexifp oipn ligziy

lawy zexifp zvwn dpne .ehilgde dpgnl uegn

,ezrxvl glibe ,`txp aeye ,rxhvpy mcew eilr

dpny oipnl zexifp milydl zepnl xefgiy oipn

on el elri `l ehelg iniay minie ,zrxv mcew

itl ,el oiler i`cec exbqd ini la` .zexifp oipnd

ehelg ini s` d"dbd .hlgen enk d`neh inil [aygp] oi`e ,hlgen enk glbl wewf oi`yÐ

.ezexifpl el oiler oi` ehelg ini inp `kd Ð zexifpl oiler oi`c .ez`neh inil oieyàìm`

mincewd minid z` ea lhan oky ez`neh inia zxn`mipey`xd minide" aizkck Ð

:xnel yie !mincewd elhai ehelg inic ,`pic i`da slip `teb `ide :xn`z m`e ."elti

lr xzeq epi`e ,xzeq ez`neh lr :(`,cn) "oipin dyly" wxta onwl `herin `ki`c

.ehlgd lr xzeq epi`c `nipe ,hernip inp ikd .zglbzøéæðzglbzl ie`x exryy xawa

inc `l jkle ,zglbzl ie`x exry oi`y ,ehelg ini .oipnd on el oiler oi` ,xifpl ince Ð

.oipnd on el oiler oi`y oky lk `l Ð [xifpl]éàî] d`nehc zglbz e`lzglbz `l

ixdy ,dxdhc zexifp milyi ikl glbzdl cner eilry xriyc ,zglbzl ie`x exryy [xaw xifp dne] :xn`w ikde .[dxdhccner exry oi`y ,ehelg ini .oiler oi` Ð iriaya glbn epi`

.el oiler oi`y oky lk `l Ð ezrxvn `txziykl glbl wewf ixdy ,dxdh zexifpl glbzdl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc xifp(iyily meil)

:`xnbd zayiinàlà`ed `ax ly ewtqñðëpL ïBâkzial xifp ¤¨§¤¦§©
`edyk zexawdajezìcâîe äáéz äcéL,,`nhp epi` df ote`ay §¦¨¥¨¦§¨
,xzida ezqipkeäáéæòî åéìòî òøôe Bøéáç àáez` xiqde dlib - ¨£¥¨©¥¨¨©£¦¨

z`nehn `nhp jk ici lre ,egxk lra ,eizgzny dciyd ztvx
wtzqp dfae .`vi `le ,z`vl ea exzde ,dlere zrweay xawd

m`d ,`axïéøéîb ékly dkldd dlawzpy dn -äéiäLwx epiid ¦§¦¦§¦¨
éàøaà ìáà ,Lc÷nä úéáaiabl oebk ,ycwnd zial uegn - §¥©¦§¨£¨©§¨

,xifp z`nehàìziaa ddy `l m` mb okle ,ef dkld dlawzp Ÿ
.dwel d`egzyd ick zexawdàðL àì ,àîìc Bàwelig oi` - ¦§¨Ÿ§¨

ick zexawd ziaa ddy `l m` dwel epi` xifp mbe ,dfa
:`xnbd dwiqn .d`egzyde÷éz.wtqd hytp `l - ¥

oaxw `ian epi` zexawd ziaa zexifp lawndy ,dpyna epipy
:d`neh zglbz oiprl epic dn dpc `xnbd .d`neh,éMà áø éòä¥©©¦

y ine øæðzexifpd zlaw zryaàeä`vnp,úBøáwä úéáam`d ¨©§¥©§¨
`ed.àì Bà çeléb ïeòèm`d ,md wtqd iccveúçìâz éòa ék- ¨¦©Ÿ¦¨¥¦§©©

,zglbz jixvy dnxifpa wx epiid,àîèpL øBäèmeynà÷c ¨¤¦§¨§¨
déúeøéæðì ànèî,ezexifp z` `nihy -,øæpL àîè ìáàecerny §©¥¦§¦¥£¨¨¥¤¨©

,dxdha zexifp bdp `làì.zglbzl wewfàðL àì ,àîìc Bà- Ÿ¦§¨Ÿ§¨
.exry glbl jixv xfpy `nh s`e ,welig dfa oi`

:epzpynn heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epipyy dnnøæpL éî ¨§©¦¤¨©
ìL íL äéä eléôà ,úBøáwä úéáa àeäåïî Bì äìBò Bðéà ,íBé íéL §§¥©§¨£¦¨¨¨§Ÿ¦¥¤¦

,äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå ,ïéðnä.d`neha ezexifp z` laiwy oeik ©¦§¨§¥¥¦¨§©§¨
wxy rnyneéúééî àìc àeä äàîeè ïaø÷,`ian epi` -éçelb ìáà ¨§©§¨§Ÿ©§¥£¨©¥

éòadf oic hewpl `pzl did ok `l m`y ,aiig `ed geliba - ¨¥
:di`xd z` `xnbd dgec .glbn epi`yíòh äî ,øîà÷ 'íòh äî'©©©¨¨©©©©

,äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéà.éçelb éòa àìc íeMî`ly dn ,xnelk ¥¥¦¨§©§¨¦§Ÿ¨¥©¥
`ian epi`y dpy xaky meyn epiid ,glbn epi`y `pzd yxit
d`neh oaxw oic ixdy ,glbn epi` mby oiadl yi `linne ,oaxw

.dfa df miielz d`neh zglbze
:zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaïéàweligøæpL àîè ïéa,ez`neha eceraøBäè øéæðì ¥¥¨¥¤¨©§¨¦¨
àlà ,àîèpLyøæpL àîèmei,BlL éòéáL,ezliah mei `edyäìBò ¤¦§¨¤¨¨¥¤¨©§¦¦¤¤

ïéà àîèpL øBäè øéæðå ,ïéðnä ïî Bìmeiïî Bì äìBò BlL éòéáL ¦©¦§¨§¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦¤¤¦
,ïéðnäleki epi`e ,ipinyd meia zepaxw `iadl jixvy oeik ©¦§¨

xfpy `nh la`] m`iaiy cr dxdha ezexifp z` zepnl ligzdl
:`xnbd zwiicn .[zepaxw `ian epi`åàì éàîwiicl oi` ike - ©¨

,df welig wx `pzd dpyy dnnì àäiab,úçìâzäæå äæxifp-] ¨§¦§©©¤§¤
[xfpy `nhe `nhpy,ïéåLmb `pzd dpy `l recn ok `l m`y ¨¦

.zglbza aiig xfpy `nh mby `vnp .mdipiay df welig
:`xnbd dgecàìacdy `ziixadn wiicz`ed ea miey mdy x Ÿ

welig yi iriayd meid oipn oiprl `weec ,wiicz jk `l` ,zglbz
,mdipiaì àäoiprúe÷ìî,`nhpe ezexifp lr xar m`,ïéåL äæå äæ ¨§©§¤§¤¨¦

.d`neh lr dwel xfpy `nh jk ,dwel `nhpy xedh xifpy myky
zewln oiprl `weecy jixacl `vnp :zl`eye `xnbd dkiynn

,oiey mdipyìáàoiprléàî úçìâz,mpic dn -äæ[`nhpy xifp-] £¨¦§©©©¤
äæå ,çlâî[xfpy `nh-],çlâî Bðéà,dyw ok m`dééðúéìdid - §©¥©§¤¥§©¥©¦§§¥

.df welig mb zepyl `pzl
:`xnbd daiynBlL éòéáL àðziabl weligd z` dpy `pzd - ¨¨§¦¦¤

,oipnd on dler `ed m`d ,iriayd meidådfa llkpéléî ìklk - §¨¦¥
`ed ,oipnd on dler ely iriay xfpy `nhy mrhd ik .eipic

oic ixdy ,glbn epi`y rcp `linne ,oaxwa aiiegn epi`y meyn
.x`azpy enk ,dfa df miielz zglbze oaxw

didpy xifp :zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd
epi`y epiidc ,mincewd minid z` xzeq epi` ,hlgen rxevn
`ziixad .rxevn didpy mcew dpny minid z` aey zepnl jixv
md m`d ,hlgen rxevn `ed mday minid lr dpc epiptly

.`l e` zexifpd ini oipnl el miler,òîL àzepipyy dnn ¨§©
,`ziixaaéì ïéàdyxcàlàlBúàîeè éîé,[zna `nhpy] xifp ly ¥¦¤¨§¥§¨

ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàLla` ,zexifpd ini lyBèelç éîéminid - ¤¥¦¦©¦§¨§¥¦
,hlgen rxevn xifpd did mdayïépî.oipnd on el miler mpi`y ¦©¦

àeä ïéãå,md miey ixdy ,a` oipaa z`f cenll xyt` -éîi äî §¦©§¥
Búàîeè`ed ixd ,xifp lyçlâî,[ezxdhl iriayd meia]àéáîe §¨§©¥©¥¦

ïaø÷,[ipinyd meia]Bèelç éîé óàrxevn lyçlâîmeia ezrxvl] ¨§¨©§¥¦§©¥©
,[iriayd meiae oey`xdïaø÷ àéáîe,[ipinyd meia rxevn]eoeikn ¥¦¨§¨

mb mzeeydl yi ,oaxw mi`iane miglbn mdipyy ,md mieyy
,df oeciplBúàîeè éîi äîzna `nhpy xifp lyïî Bì ïéìBò ïéà ©§¥§¨¥¦¦

ïéðnä,zexifpd ini lyBèelç éîé óàrxevn xifp lyBì ïéìBò ïéà ©¦§¨©§¥¦¥¦
.ïéðnä ïî¦©¦§¨

:`ziixad dgecàìoky ,ez`neh inin ehelig ini cenll oi` - Ÿ
,xnel yiBúàîeè éîéa zøîà íàoipnl el oiler oi`y zna ¦¨©§¨¦¥§¨

mrhd ,zexifpdmeyn `ed dfaïkLez`neh ini mixengy epivn ¤¥
y jk ick crïäa ìháî[mci lr-]úàzexifpd iniïéîãBwä- §©¥¨¤¤©§¦

,`nhpy mcew dpnyïéà Cëéôìmnvr d`nehd iniïî Bì ïéìBò §¦¨¥¦¦
,ïéðnäikeøîàzoicd `edy,Bèelç éîéa,ok gikedl oi` i`ce ©¦§¨Ÿ©¦¥¦

Lmda ixdúà ìháî BðéàminidïéîãBwäCëéôì ,s`y xazqn ¤¥§©¥¤©§¦§¦¨
mnvr ehelig ini eidiïéðnä ïî Bì ïéìBò. ¦¦©¦§¨Ä

jk ike :dpce `ziixad zxfeg,zøîà,ok xnel okzi ike ,xnelk ¨©§¨
,xnege lwa oipnd on elri `l ehelig iniy cenll yi oiicr ixd

øéæp äîezexifp laiwyøá÷a,`nh ecera xnelk ,zexawd ziaa - ©¨¦§¤¤
ì éeàø BøòNLzevn,úçìâzz`f lkaïéàez`neh iniïî Bì ïéìBò ¤§¨¨§¦§©©¥¦¦

,ïéðnäok m`ïéàL Bèelç éîéexryì éeàøzevnúçìâz,zexifp ©¦§¨§¥¦¤¥¨§¦§©©
ike ,rxevn zglbz mda miiwl micner ixdyïéàL ïkL ìk àìŸ¨¤¥¤¥

ez`neh ini.ïéðnä ïî Bì ïéìBò¦¦©¦§¨
zxxan jk myle ,iy` ax ly wtqd z` heytl d`a `xnbd
:zglbzl ie`x xawa xifp xryy `ziixad dpeekzp zglbz efi`l

åàì éàîl dpeekd oi` m`d -äàîeè úçìâziriayd meia glbny ©¨¦§©©§¨
ea exn`py xawa xifp dne ,xnege lwd xe`ia `ed jke .ezxdhl
oiler oi` z`f lkae ,d`neh zglbz zevn el yi ixdy ,xifp ipic
ipic mda oi`y rxevn ly ehelig ini ,oipnd on ez`neh ini el
zngn wx `l` zexifpd zngn zglbz zevn ea oi` ixdy ,xifp
laiwy xifpy ,x`ean .zexifpd oipnl elri `ly oky lk ,zrxvd

.wtqd hytpe ,zglbz oerh zexawd ziaa ezexifp
:`xnbd dgecàì`l` ,d`neh zglbzl `ziixad zpeek oi` - Ÿ

läøäè úçìâzxifp dne ,xnege lwd `ed jke .zexifpd ini seqay ¦§©©¨¢¨
epi` ixdy ,dxdhd zglbz z` el` zexrya miiwl lekiy xawa
ini ,oipnd on el miler minid oi` z`f lkae ,xdhpyk mglbn
zexrya dxdh zglbz miiwl leki epi`y ,rxevn ly ehelig

ewf ixdy ,mda elcbymini elri `ly oky lk ,ezrxvl mglbl w
:`xnbd dtiqen .ezexifpl el`àøazñî énð éëäsebn mb - ¨¦©¦¦§©§¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc xifp(iyily meil)

:`xnbd zayiinàlà`ed `ax ly ewtqñðëpL ïBâkzial xifp ¤¨§¤¦§©
`edyk zexawdajezìcâîe äáéz äcéL,,`nhp epi` df ote`ay §¦¨¥¨¦§¨
,xzida ezqipkeäáéæòî åéìòî òøôe Bøéáç àáez` xiqde dlib - ¨£¥¨©¥¨¨©£¦¨

z`nehn `nhp jk ici lre ,egxk lra ,eizgzny dciyd ztvx
wtzqp dfae .`vi `le ,z`vl ea exzde ,dlere zrweay xawd

m`d ,`axïéøéîb ékly dkldd dlawzpy dn -äéiäLwx epiid ¦§¦¦§¦¨
éàøaà ìáà ,Lc÷nä úéáaiabl oebk ,ycwnd zial uegn - §¥©¦§¨£¨©§¨

,xifp z`nehàìziaa ddy `l m` mb okle ,ef dkld dlawzp Ÿ
.dwel d`egzyd ick zexawdàðL àì ,àîìc Bàwelig oi` - ¦§¨Ÿ§¨

ick zexawd ziaa ddy `l m` dwel epi` xifp mbe ,dfa
:`xnbd dwiqn .d`egzyde÷éz.wtqd hytp `l - ¥

oaxw `ian epi` zexawd ziaa zexifp lawndy ,dpyna epipy
:d`neh zglbz oiprl epic dn dpc `xnbd .d`neh,éMà áø éòä¥©©¦

y ine øæðzexifpd zlaw zryaàeä`vnp,úBøáwä úéáam`d ¨©§¥©§¨
`ed.àì Bà çeléb ïeòèm`d ,md wtqd iccveúçìâz éòa ék- ¨¦©Ÿ¦¨¥¦§©©

,zglbz jixvy dnxifpa wx epiid,àîèpL øBäèmeynà÷c ¨¤¦§¨§¨
déúeøéæðì ànèî,ezexifp z` `nihy -,øæpL àîè ìáàecerny §©¥¦§¦¥£¨¨¥¤¨©

,dxdha zexifp bdp `làì.zglbzl wewfàðL àì ,àîìc Bà- Ÿ¦§¨Ÿ§¨
.exry glbl jixv xfpy `nh s`e ,welig dfa oi`

:epzpynn heytl dqpn `xnbd,òîL àz,epipyy dnnøæpL éî ¨§©¦¤¨©
ìL íL äéä eléôà ,úBøáwä úéáa àeäåïî Bì äìBò Bðéà ,íBé íéL §§¥©§¨£¦¨¨¨§Ÿ¦¥¤¦

,äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéàå ,ïéðnä.d`neha ezexifp z` laiwy oeik ©¦§¨§¥¥¦¨§©§¨
wxy rnyneéúééî àìc àeä äàîeè ïaø÷,`ian epi` -éçelb ìáà ¨§©§¨§Ÿ©§¥£¨©¥

éòadf oic hewpl `pzl did ok `l m`y ,aiig `ed geliba - ¨¥
:di`xd z` `xnbd dgec .glbn epi`yíòh äî ,øîà÷ 'íòh äî'©©©¨¨©©©©

,äàîeè ïaø÷ àéáî Bðéà.éçelb éòa àìc íeMî`ly dn ,xnelk ¥¥¦¨§©§¨¦§Ÿ¨¥©¥
`ian epi`y dpy xaky meyn epiid ,glbn epi`y `pzd yxit
d`neh oaxw oic ixdy ,glbn epi` mby oiadl yi `linne ,oaxw

.dfa df miielz d`neh zglbze
:zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaïéàweligøæpL àîè ïéa,ez`neha eceraøBäè øéæðì ¥¥¨¥¤¨©§¨¦¨
àlà ,àîèpLyøæpL àîèmei,BlL éòéáL,ezliah mei `edyäìBò ¤¦§¨¤¨¨¥¤¨©§¦¦¤¤

ïéà àîèpL øBäè øéæðå ,ïéðnä ïî Bìmeiïî Bì äìBò BlL éòéáL ¦©¦§¨§¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦¤¤¦
,ïéðnäleki epi`e ,ipinyd meia zepaxw `iadl jixvy oeik ©¦§¨

xfpy `nh la`] m`iaiy cr dxdha ezexifp z` zepnl ligzdl
:`xnbd zwiicn .[zepaxw `ian epi`åàì éàîwiicl oi` ike - ©¨

,df welig wx `pzd dpyy dnnì àäiab,úçìâzäæå äæxifp-] ¨§¦§©©¤§¤
[xfpy `nhe `nhpy,ïéåLmb `pzd dpy `l recn ok `l m`y ¨¦

.zglbza aiig xfpy `nh mby `vnp .mdipiay df welig
:`xnbd dgecàìacdy `ziixadn wiicz`ed ea miey mdy x Ÿ

welig yi iriayd meid oipn oiprl `weec ,wiicz jk `l` ,zglbz
,mdipiaì àäoiprúe÷ìî,`nhpe ezexifp lr xar m`,ïéåL äæå äæ ¨§©§¤§¤¨¦

.d`neh lr dwel xfpy `nh jk ,dwel `nhpy xedh xifpy myky
zewln oiprl `weecy jixacl `vnp :zl`eye `xnbd dkiynn

,oiey mdipyìáàoiprléàî úçìâz,mpic dn -äæ[`nhpy xifp-] £¨¦§©©©¤
äæå ,çlâî[xfpy `nh-],çlâî Bðéà,dyw ok m`dééðúéìdid - §©¥©§¤¥§©¥©¦§§¥

.df welig mb zepyl `pzl
:`xnbd daiynBlL éòéáL àðziabl weligd z` dpy `pzd - ¨¨§¦¦¤

,oipnd on dler `ed m`d ,iriayd meidådfa llkpéléî ìklk - §¨¦¥
`ed ,oipnd on dler ely iriay xfpy `nhy mrhd ik .eipic

oic ixdy ,glbn epi`y rcp `linne ,oaxwa aiiegn epi`y meyn
.x`azpy enk ,dfa df miielz zglbze oaxw

didpy xifp :zxg` `ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd
epi`y epiidc ,mincewd minid z` xzeq epi` ,hlgen rxevn
`ziixad .rxevn didpy mcew dpny minid z` aey zepnl jixv
md m`d ,hlgen rxevn `ed mday minid lr dpc epiptly

.`l e` zexifpd ini oipnl el miler,òîL àzepipyy dnn ¨§©
,`ziixaaéì ïéàdyxcàlàlBúàîeè éîé,[zna `nhpy] xifp ly ¥¦¤¨§¥§¨

ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàLla` ,zexifpd ini lyBèelç éîéminid - ¤¥¦¦©¦§¨§¥¦
,hlgen rxevn xifpd did mdayïépî.oipnd on el miler mpi`y ¦©¦

àeä ïéãå,md miey ixdy ,a` oipaa z`f cenll xyt` -éîi äî §¦©§¥
Búàîeè`ed ixd ,xifp lyçlâî,[ezxdhl iriayd meia]àéáîe §¨§©¥©¥¦

ïaø÷,[ipinyd meia]Bèelç éîé óàrxevn lyçlâîmeia ezrxvl] ¨§¨©§¥¦§©¥©
,[iriayd meiae oey`xdïaø÷ àéáîe,[ipinyd meia rxevn]eoeikn ¥¦¨§¨

mb mzeeydl yi ,oaxw mi`iane miglbn mdipyy ,md mieyy
,df oeciplBúàîeè éîi äîzna `nhpy xifp lyïî Bì ïéìBò ïéà ©§¥§¨¥¦¦

ïéðnä,zexifpd ini lyBèelç éîé óàrxevn xifp lyBì ïéìBò ïéà ©¦§¨©§¥¦¥¦
.ïéðnä ïî¦©¦§¨

:`ziixad dgecàìoky ,ez`neh inin ehelig ini cenll oi` - Ÿ
,xnel yiBúàîeè éîéa zøîà íàoipnl el oiler oi`y zna ¦¨©§¨¦¥§¨

mrhd ,zexifpdmeyn `ed dfaïkLez`neh ini mixengy epivn ¤¥
y jk ick crïäa ìháî[mci lr-]úàzexifpd iniïéîãBwä- §©¥¨¤¤©§¦

,`nhpy mcew dpnyïéà Cëéôìmnvr d`nehd iniïî Bì ïéìBò §¦¨¥¦¦
,ïéðnäikeøîàzoicd `edy,Bèelç éîéa,ok gikedl oi` i`ce ©¦§¨Ÿ©¦¥¦

Lmda ixdúà ìháî BðéàminidïéîãBwäCëéôì ,s`y xazqn ¤¥§©¥¤©§¦§¦¨
mnvr ehelig ini eidiïéðnä ïî Bì ïéìBò. ¦¦©¦§¨Ä

jk ike :dpce `ziixad zxfeg,zøîà,ok xnel okzi ike ,xnelk ¨©§¨
,xnege lwa oipnd on elri `l ehelig iniy cenll yi oiicr ixd

øéæp äîezexifp laiwyøá÷a,`nh ecera xnelk ,zexawd ziaa - ©¨¦§¤¤
ì éeàø BøòNLzevn,úçìâzz`f lkaïéàez`neh iniïî Bì ïéìBò ¤§¨¨§¦§©©¥¦¦

,ïéðnäok m`ïéàL Bèelç éîéexryì éeàøzevnúçìâz,zexifp ©¦§¨§¥¦¤¥¨§¦§©©
ike ,rxevn zglbz mda miiwl micner ixdyïéàL ïkL ìk àìŸ¨¤¥¤¥

ez`neh ini.ïéðnä ïî Bì ïéìBò¦¦©¦§¨
zxxan jk myle ,iy` ax ly wtqd z` heytl d`a `xnbd
:zglbzl ie`x xawa xifp xryy `ziixad dpeekzp zglbz efi`l

åàì éàîl dpeekd oi` m`d -äàîeè úçìâziriayd meia glbny ©¨¦§©©§¨
ea exn`py xawa xifp dne ,xnege lwd xe`ia `ed jke .ezxdhl
oiler oi` z`f lkae ,d`neh zglbz zevn el yi ixdy ,xifp ipic
ipic mda oi`y rxevn ly ehelig ini ,oipnd on ez`neh ini el
zngn wx `l` zexifpd zngn zglbz zevn ea oi` ixdy ,xifp
laiwy xifpy ,x`ean .zexifpd oipnl elri `ly oky lk ,zrxvd

.wtqd hytpe ,zglbz oerh zexawd ziaa ezexifp
:`xnbd dgecàì`l` ,d`neh zglbzl `ziixad zpeek oi` - Ÿ

läøäè úçìâzxifp dne ,xnege lwd `ed jke .zexifpd ini seqay ¦§©©¨¢¨
epi` ixdy ,dxdhd zglbz z` el` zexrya miiwl lekiy xawa
ini ,oipnd on el miler minid oi` z`f lkae ,xdhpyk mglbn
zexrya dxdh zglbz miiwl leki epi`y ,rxevn ly ehelig

ewf ixdy ,mda elcbymini elri `ly oky lk ,ezrxvl mglbl w
:`xnbd dtiqen .ezexifpl el`àøazñî énð éëäsebn mb - ¨¦©¦¦§©§¨

.dxdh zglbzl dpeekdy d`xp `ziixad
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אגרות קודש

]ה'תשל"א[

בודאי ובודאי להחזיק הדירה, וה"ה בירושלים עצמה, וידוע דבר חכמים במשנתם בסיום מס' 

כתובות, ואשרי חלקו וחלקו בירות"ו.

אזכיר עה"צ להצלחתו – כולל שממנו יראו עוד כו"כ וכן יעשו.



xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc xifp(iriax meil)

Czòc à÷ìñ éàc`ziixad zpeeky yxtl jzrc lr dlri m`y - §¦¨§¨©§¨
l,äàîeè úçìâzike dywiúçìâz éòa àì éî ,Bèelç éîéike - ¦§©©§¨§¥¦¦Ÿ¨¥¦§©©

`ziixad zxne` ji`e ,zrxvd zngn d`neh zglbz oerh epi`
zpeek jgxk lr `l` ,zglbzl ie`x exry oi`y ehelig ini lr
.ie`x rxevnd ly exry oi` dfly ,dxdh zglbzl `ziixad

:`xnbd dgecàì`ziixad zpeeky okzi ik ,ok gixkdl oi` - Ÿ
ie`x oi`y ehelig ini lr dxn`y dne ,d`neh zglbzl

,zglbzléðz÷ úeøéæðc úçìâz.zexifp zglbzl `ziixad zpeek - ¦§©©¦§¦¨¨¥
ok oi`y dn ,zexifp oicn [d`neh zglbz] glbzn xawa xifp wxy

.rxevn zglbz oicn glbzny rxevn
:iy` ax ly ewitq heytl ick `ziixa d`ian `xnbd,òîL àz̈§©

`nhpy xifp iabl dxeza xn`p ,`ziixaa epipy(i-h e xacna)ike'§¦
m`zR rztA eilr zn zEni,Bøæð Làø ànèåmFiA FW`x gNbe ¨¥¨¨§¤©¦§Ÿ§¦¥Ÿ¦§§¦©Ÿ§

YW `ai ipinXd mFIaE .EPgNbi iriaXd mFIA FzxdhipW F` mixz i ¨¢¨©©§¦¦§©§¤©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¥
,'ebe 'odMd l` dpFi ipAy`x `nihe' zeaizd on `ziixad zyxece §¥¨¤©Ÿ¥

`weecy 'exfpøaãî áeúkä àîèpL øBäèa,epcnll `aeàeäL §¨¤¦§¨©¨§©¥¤
øòN úøáòä ïeòè,iriayd meia zglbz -ïéøtéö úàáäåoaxwl ¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦

.ipinyd meia d`nehemicnel o`knøéæpä úà øBèôìz` laiwy ¦§¤©¨¦
ezexifpøá÷a,`nh `edyk epiidc ,zexawd ziaa -ïeòè ïéàL §¤¤¤¥¨

ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä. ©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦
mb weqt `lae ,weqtdn df oic cenll jixvy zx`an `ziixad

:oaxwe zglbz aiig did xawa zexifp laiwy inàìäådì÷ íéøác ©£Ÿ§¨¦©
,øîBçåäîexifpïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè ,àîèpL øBäh ¨¤©¨¤¦§¨¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦

,xdhdl ickîè äéäL éî,älçzî à,xzeia `nh `edyïéc Bðéà ¦¤¨¨¨¥¦§¦¨¥¦
ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè àäiL.Làø ànèå' øîBì ãeîìz ¤§¥¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦©§©§¦¥Ÿ

,'Bøæð`weecy jkn micneleäéäL éîaxifpáeúkä àîèðå øBäè ¦§§¦¤¨¨¨§¦§¨©¨
e ,ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè àäiL ,øaãîmicnel o`kn §©¥¤§¥¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦

øéæpä úà øBèôì`edyk zexifp envr lr laiwyøá÷aepi`y ¦§¤©¨¦§¤¤
,`nh ecera zexifp lawndy yxetn ixd .mixtive zglbz oerh

ok` ,`xnbd dwiqn .d`neh zglbz glbn epi`,dpéî òîLhytpe §©¦¨
.iy` ax ly wtqd

drc efi`k dpce ,lirl d`aedy `ziixad ixacl zxfeg `xnbd
:diepy `idàðz ïàîdpy in -ïéà ,ïðaø eðúc àäweligàîè ïéa ©¨¨¨§¨©¨¨¥¥¨¥

øæpL,ez`neha eceraàlà ,àîèpL øBäè øéæðì,cala df welig ¤¨©§¨¦¨¤¦§¨¤¨
,øæpL àîhLmeiïéðnä ïî Bì äìBò BlL éòéáL,zexifpd ini ly ¤¨¥¤¨©§¦¦¤¤¦©¦§¨

z` zepnl ligzdl cin leki ,xdhpy xg`l iriayd meiay epiide
ini oipnl oey`xd meid `ed ezxdhl iriayd meie ,ezexifp ini

,dxdha ezexifpåeli`ïéà àîèpL øBäè øéæðmeiäìBò BlL éòéáL §¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦¤¤
,ïéðnä ïî Bì.ipinyd meia zxgnl wx ezexifp ini zepnl ligzne ¦©¦§¨Ä

,àcñç áø øîàixac ef `ziixa,éaø øîàc ,àéä éaøxifp lky ¨©©¦§¨©¦¦§¨©©¦
`nhpy xedhäìç äøäè úeøéæð ïéàzepnl ligzdl leki epi` - ¥§¦¨¢¨¨¨

,dxdhd zexifp ini z`ãò àlàd meid,éðéîLz`ad mei `edy ¤¨©§¦¦
xw.d`nehd zepaàîéz éàcixac ef `ziixay xn`z m`y -éaø §¦¥¨©¦

,àéä äãeäé éaøa éñBé,dywiøîàädcedi iaxa iqei iax `ld - ¥§©¦§¨¦¨¨©
,`nhpy xedh xifp mby ,xn`àìééçc àeä éòéáMî ,äøäèc úeøéæð§¦§¨¢¨¦§¦¦§¨§¨

zexifp ini z` zepnl ligzn ezxdhl iriayd meidn xak -
iriayd meid ,`nhpy xedh xifp mb ezrcly `vnp ,dxdhd

.`ziixaa x`eank `lce ,oipnd on el dler
:`xnbd zxxanäãeäé éaøa éñBé éaø éàîe éaø éàîzipyp okid - ©©¦©©¦¥§©¦§¨

,mzwelgn,àéðúcez`nehn xdhpy xifp iabl xn`p(`i-i e xacna) §©§¨
'ebe dpFi ipA ipW F` mixz iYW `ai ipinXd mFIaE'BLàø úà Lc÷å ©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¥§¥¨§¦©¤Ÿ

.'àeää íBiadxdh zexifp ini zepnl ligzny aezkd zpeekíBéa ©©§
,åéúBðaø÷ úàáäxn`p df mei lry ,ezxdhl ipinyd meid `edy £¨©¨§§¨

el` ,'`edd meia'.éaø éøácmle`,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥
dxdh zexifp zepnl ligzny dpeekd ,'`edd meia' aezkd ixacy

,Bzçìâz íBéa.ezxdhl iriayd meid `edy §¦§©§
:diepy `id el`n drc efi`k dpce ,ztqep dpyn d`ian `xnbd

ïðúc àäåzezixk zkqna(.h),Bðéà ,äaøä úBàîeè àîèpL øéæð §¨¦§©¨¦¤¦§¨§©§¥¥
ãçà ïaø÷ àlà àéáî.ze`nehd lk lràpz ïàî.d`py in - ¥¦¤¨¨§¨¤¨©©¨

ixdyxaecn m` ,ef dpyn zxaecn ote` dfi`a dyw dxe`kl
xdhp mxhy epiidc ,dxdh ly wqtd `la minrt dnk `nhpy
df oi` ,'eke ziyilya oke dipya `nhp dpey`xd d`nehn
xg`ly xaecn m`e .dkex` zg` d`neh `l` ,'daxd ze`neh'
.cg` oaxwa xhtp recn ,aey `nhp dpey`xd ez`nehn xdhpy
zeaygp ze`nehd oi` eay ,irvn` ote`a xaecn i`ce `l`
ok lr ,cg` oaxwa xhtp mewn lkne ,dkex` zg` d`nehk

.ef zirvn` jxc epivn drc efi` itl `xnbd zl`ey
,àcñç áø øîàixacäøäè úeøéæð ,øîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ¨©©¦§¨©¦¥§©¦§¨¦§¨©§¦¨¢¨
àìééç éòéáMî`ed df meiae dxdh zexifp dlg iriayd meia - ¦§¦¦¨§¨

,dzepnl ligzneeynjk mdì úçkLîozip eay ote` epivn - ©§©©¨
,dpynd ixac z` cinrdlàîèpL ïBâkdipy mrtad meiéòéáM §¤¦§¨©§¦¦

,dpey`xd d`nehdn ezxdhlåaeyàîèðå øæçziyily mrt §¨©§¦§¨
ad meiéòéáM,dipyd d`nehdn ezxdhlépîe)`pzd `ed ine - ©§¦¦©¦

,ef dpyn dpyy,(àéä äãeäé éaøa éñBé éaøiaxa iqei iax zrcly ©¦¥§©¦§¨¦
dcediàöé àìc ïåékl xifpdïaø÷ àéáäì äéeàøä äòLoeik - ¥¨§Ÿ¨¨¨¨¨§¨§¨¦¨§¨

epiidc ,epaxw aixwdl leki day dry dribd mxh xifpd `nhpy
okl ,ipinyd meid iptlãçà ïaø÷ àlà áéiç Bðéàd`neh ef oi`e . ¥©¨¤¨¨§¨¤¨

iriayd meia ,dcedi iaxa iqei iax zrcly oeik ,dkex` zg`
ze`neh' `ziixad mze` dzpik okl ,dxdh zexifp zepnl ligzd

ipya `nhpy oeik ,cg` oaxw mlek lr `ian mewn lkne .'daxdz
.ziyilya oke ,dpey`xd lr oaxwa aiigzpy mcewéaø àîéz éàc§¦¥¨©¦

àéäligzny xaeqd iax ixack `id ef dpyny xn`z m`y - ¦
,ipinyd meidn wx dxdh zexifp zepnlxaecn ote` dfi`a dyw

,ze`neh daxd lr cg` oaxw `iai xifpyéàxaecnàîèðcmrt ¦§¦§¨
dipyad meiéòéáMdpey`xd d`nehdn ezxdhlàîèðå øæçåmrt ©§¦¦§¨©§¦§¨

ztqepad meiéòéáMdipyd d`nehdn ezxdhlàîèðå øæçå) ©§¦¦§¨©§¦§¨
,(éòéáMazexifp z` zepnl ligzn `ed iax zrcly oeik `ld ©§¦¦

c `vnp ,ipinyd meia wx dxdhdàéä àúëéøà äàîeè eälek- §§¨£¦§¨¦
zg` d`nehk md ipinyd meid cr oda `nhiy ze`neh lky

.'daxd ze`neh' dpynd dfl d`xw ji`e ,dkex`éàåxaecn §¦
àîèðcdipy mrtad meiéðéîMs` ,dpey`xd d`nehdn ezxdhl §¦§¨©§¦¦

,d`neh oaxw `iady iptlàîèðå øæçåztqep mrtéðéîMa §¨©§¦§¨©§¦¦
,dipyd d`nehdn ezxdhlaygpe ,d`neh oaxw `iady iptl

xaky xg`l d`a dipyd d`nehdy oeik 'daxd ze`neh' `nhpy
dywi ok m` ,dxdh zexifp zepnl lgd,cg` oaxwa xhti recn

eàéáäì äéeàøL äòL äúöé éøäda,ïaø÷meia `nhpy oeik ,xnelk £¥¨§¨¨¨¤§¨§¨¦¨§¨
`ed ixd ,d`neh oaxw z`ad zaeg eilr dlgy xg`l ipinyd
oaxw `iadl eilry i`cey ,epaxw z` `iady xg`l `nhpy ink
zrck ef dpyny jgxk lr `l` .dipyd ez`neh lr sqep d`neh

.`id dcedi iaxa iqei iax
ax inrh z` zx`an `xnbd:dcedi iaxa iqei iaxe iàîòè éàî©©§¨

éaøc.ipinyd meia wx dxdh zexifp zepnl ligzny xaeqy §©¦
c :`xnbd zx`anàø÷ øîàini jeza `nhpy xifp zxdh oipra ¨©§¨

ezexifp(`i-i e xacna)dpFi ipA ipW F` mixz iYW `ai ipinXd mFIaE'©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¥§¥¨
cg`e z`Hgl cg` odMd dUre .crFn ld` gzR l` odMd l ¤̀©Ÿ¥¤¤©Ÿ¤¥§¨¨©Ÿ¥¤¨§©¨§¤¨

dlrløãäå ,'Lôpä ìò àèç øLàî åéìò øtëåokn xg`l wxe - §Ÿ¨§¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤©£©
xne`e weqtd jiynnBLàø úà Lc÷å''`Edd mFIAxefgl - §¦©¤Ÿ©©

'`edd meia'y ,miweqtd xcqn x`ean ,ezexifp oipn ligzdle
meid epiidc ,zepaxw z`ada xtkzd eay mei eze`l dpeekd

.ipinyd:`xnbd dywnäãeäé éaøa éñBé éaøåligzny xaeqy §©¦¥§©¦§¨
on jk yxec epi` recn ,iriayd meidn dxdh zexifp zepnl

y meyn :`xnbd zvxzn .weqtdïk íàxnel `id dxezd zpeeky ¦¥
,ipinyd meia ey`x z` ycwny'BLàø úà Lc÷å' àø÷ àîéì¥¨§¨§¦©¤Ÿ

aezkd xaic eay ipinyd meil `id dpeekdy oaen `linne ,cala
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oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtxifp
úçìâú éòá àì éî åèåìç éîé äàîåè úçìâú êúòã à÷ìñ éàãxdhnd qake" aizkde Ð

iz`w ikid 'ek xawa xifp dne iziin `wc `pic `edde ,'ebe "eicba z`?oiie`x dfe df `de

,ely iriaya glbzn lahe dpye dfedy oeik d`nehc zglbz jl `ni` mlerl .zglbzl

eli`c .xn`w zexifpc zglbza Ð zglbzl ie`x exry oi`y ehelg ini :jixt `wc i`de

glbzn Ð eiykrn glbn `edyk ,xawa zexifp

dligz glbznyk ,rxevn xifp la` .zexifp lr

ini :ipzw ikde .ezrxvn `txzpy lr glbzn Ð

`l` ,xifpc d`neh zglbzl ie`x oi`y ehelg

on oiler oi`y oky lk `l Ð zrxvc zglbzl

`kid jl `ni` mlerle .dxdhc zexifpc oipnd

gelib oerh Ð zexawd ziaa `ede xfpc

.d`nehcòúôá åéìò úî úåîé éëå òîù àú
øá÷á øéæð .'åë àîèðù øåäèá íåàúôdidy Ð

.zexifp zligzn `nh'åë ïéã åðéà:ipzwcn Ð

zxard oerh oi`y ,xawa xifpd z` xehtle

rny ,xry gelib oerh oi`c dpin rny Ð xry

.dpinåìù éòéáù øæðù àîè àìà,ea laehy Ð

Ð oaxw xa epi`e li`edc .oipnd on el dler

.meia ean zepnl ligznïéà àîèðù øåäè øéæðå
ïéðîä ïî åì äìåò åìù éòéáùdxdh el oi`c Ð

mei cr.'ek eizepaxw `iany ,ipinyàéðúã
åùàø úà ùã÷åzexifp oiprl zepnl ligziy Ð

aizkck ,ipiny `edy ,eizepaxw z`ad meia

."mixez izy `iai ipinyd meiae"åúçìâú íåéá
meia ey`x z` glibe" aizkck ,iriay `edy Ð

."epglbi iriayd meia ezxdhøéæð ïðúã àäå
àðú ïàî 'åë àîèðùze`neh edl aiyg Ð

oaxw `l` ediilr iziin `l ikd elit`e ,daxd

.cg`àéä äãåäé éáøá éñåé éáø àãñç áø øîà
mei `edy ,iriayn ,dxdh zexifp :xn`c Ð

.dielir `liig ,ezglbzäì úçëùîåiedizc Ð

.daxd ze`nehàîèðù ïåâëick dyy dpne Ð

`nhpe xfge ,iriayae iyilya dilr zefdl

li`ed ,ixwi` izixg` d`nehc .iriay meia

,cg` `l` aiig epi` oaxwa la` .meia ea lahe

`iadl die`xy dry dzvi `ly onf lky

aiig epi` Ð ipiny meil ribd `l oiicry ,oaxw

`nhpe xfge `nhp m` la` .cg` oaxw `l`

itl ,daxd ze`neh el `xew epi` Ð iyya

d`nehl ince ,llk dxdh eilr lg `l oiicry

dl zgkyn `l Ð iaxc `ail` i`c .`zkix`

oaxw `l` aiigil `le ,daxd ze`neh ixwinc

`nhpy oebk ,dl zgkyn zxn` i`c .cg`

`l` aiig epi` Ð iriaya `nhpe xfge iriaya

zexifpc oeik .ezxdh ini seql cg` oaxw

dlek Ð ipiny mei cr dilr `liig `l dxdhc

ze`neh eda `kile ,`id `zkix` d`neh `cg
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,øaãî áeúkä àîèpL øBäèa ¯ "Bøæð Làø ànèå"§¦¥Ÿ¦§§¨¤¦§¨©¨§©¥
øBèôìå ,ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè àeäL¤¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦§¦§
úàáäå øòN úøáòä ïeòè ïéàL ¯ øáwa øéæpä úà¤©¨¦©¤¤¤¥¨©£¨©¥¨©£¨©
àîèpL øBäh äîe :øîBçå ì÷ íéøác àìäå .ïéøtéö¦¢¦©£Ÿ§¨¦©¨¤©¨¤¦§¨
àîè äéäL éî ,ïéøtéö úàáäå øòN úøáòä ïeòè ¯¨©£¨©¥¨©£¨©¦¢¦¦¤¨¨¨¥
úàáäå øòN úøáòä ïeòè àäiL ïéc Bðéà älçzî¦§¦¨¥¦¤§¥¨©£¨©¥¨©£¨©
äéäL éîa ¯ "Bøæð Làø ànèå" øîBì ãeîìz ?ïéøtéö¦¢¦©§©§¦¥Ÿ¦§§¦¤¨¨
øòN úøáòä ïeòè àäiL ,øaãî áeúkä àîèðå øBäè̈§¦§¨©¨§©¥¤§¥¨©£¨©¥¨
.dpéî òîL .øáwa øéæpä úà øBèôìå ,ïéøtéö úàáäå©£¨©¦¢¦§¦§¤©¨¦©¤¤§©¦¨
øéæðì øæpL àîè ïéa ïéà :ïðaø eðúc ,àä àðz ïàî©§¨¨§¨©¨©¥¥¨¥¤¨©§¨¦
äìBò BlL éòéáL øæpL àîhL àlà ,àîèpL øBäè̈¤¦§¨¤¨¤¨¥¤¨©§¦¦¤¤
BlL éòéáL ïéà àîèpL øBäè øéæðå ,ïéðnä ïî Bì¦©¦§¨§¨¦¨¤¦§¨¥§¦¦¤
øîàc ,àéä éaø :àcñç áø øîà ?ïéðnä ïî Bì äìBò¤¦©¦§¨£©©¦§¨©¦¦§¨©
éàc .éðéîL ãò àlà äìç äøäè úeøéæð ïéà :éaø©¦¥§¦¨¢¨¨¨¤¨©§¦¦§¦
úeøéæð øîàä ¯ àéä äãeäé éaøa éñBé éaø àîéz¥¨©¦¥§©¦§¨¦¨¨©§¦
éaø éàîe éaø éàî .àìééçc àeä éòéáMî äøäèc§¨¢¨¦§¦¦§¨§¨©©¦©©¦
íBia BLàø úà Lc÷å" :àéðúc .äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨§©§¨§¦©¤Ÿ©
éñBé éaø .éaø éøác ,åéúBðaø÷ úàáä íBéa ¯ "àeää©§£¨©¨§§¨¦§¥©¦©¦¥
øéæð :ïðúc àäå .Bzçìâz íBéa :øîBà äãeäé éaøa§©¦§¨¥§¦§©§§¨¦§©¨¦
,ãçà ïaø÷ àlà àéáî Bðéà äaøä úBàîeè àîèpL¤¦§¨§©§¥¥¥¦¤¨¨§¨¤¨
äãeäé éaøa éñBé éaø :àcñç áø øîà ?àðz ïàî©§¨£©©¦§¨©¦¥§©¦§¨
zçkLîe .àìééç éòéáMî äøäè úeøéæð :øîàc ,àéä¦§¨©§¦¨¢¨¦§¦¦¨§¨©§§©§
,éòéáMa àîèðå øæçå éòéáMa àîèpL ïBâk dì̈§¤¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦
àöé àìc ïåék ;àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ¯ épîe©¦©¦¥§©¦§¨¦¥¨§Ÿ¨¨

äéeàøä äòLïaø÷ àlà áéiç Bðéà ¯ ïaø÷ àéáäì ¨¨¨§¨§¨¦¨§¨¥©¨¤¨¨§¨
øæçå éòéáMa àîèðc éà ,àéä éaø àîéz éàc .ãçà¤¨§¦¥¨©¦¦¦§¦§¨©§¦¦§¨©
äàîeè eälek ¯ éòéáMa àîèðå øæçå ,éòéáMa àîèðå§¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦§§¨
àîèðå øæçå ,éðéîMa àîèðc éàå .àéä àzëéøà£¦§¨¦§¦§¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨
éàî .ïaø÷ àéáäì äéeàøL äòL äúöé éøä ¯ éðéîMa©§¦¦£¥¨§¨¨¨¤§¨§¨¦¨§¨©

àø÷ øîà ¯ ?éaøc àîòèàèç øLàî åéìò øtëå" ©£¨§©¦¨©§¨§¦¤¨¨¥£¤¨¨
éñBé éaøå ¯ ."BLàø úà Lc÷å" øãäå "Lôpä ìò©©¨¤©£©§¦©¤Ÿ§©¦¥
,"BLàø úà Lc÷å" àø÷ àîéì ïk íà :äãeäé éaøa§©¦§¨¦¥¥¨§¨§¦©¤Ÿ

íåéá"

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



קפי
oiglbn el`e` cenr gi sc ± iyily wxtxifp

úçìâú éòá àì éî åèåìç éîé äàîåè úçìâú êúòã à÷ìñ éàãxdhnd qake" aizkde Ð
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.dpinåìù éòéáù øæðù àîè àìà,ea laehy Ð

Ð oaxw xa epi`e li`edc .oipnd on el dler

.meia ean zepnl ligznïéà àîèðù øåäè øéæðå
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קפב
oiglbn el`ea cenr gi sc ± iyily wxtxifp

éáøë äî÷åì äãåäé éáøá éñåé éáøë äéî÷åàì äé÷çåã éàî àãñç áøådl zgkyne Ð

.daxd ze`neh eda zi`céðéîù ìéìá àéæçã ïåâëi`de .ipiny lila `nhpc ,xnelk Ð

.`kdl dihwp zezixk zkqna dl hiwpc icii` `l` ,`kd `wec e`l Ð "`ifgc" xn`c

dilr `liige ipiny lila `nhpc oeikn ,`ki` daxd ze`nehc .ipiny lila `nhpe xfge

itl ,cg` oaxw `l` odilr aiig epi`e .dxdh

dry dzidy ipiny mei ribd `l oiicry

.oaxw da `iadl die`xdäì íé÷åî àìãîåÐ

heytiz Ð iaxc `ail`e `peeb i`dka `cqg ax

xqegn e`l dlilc `cqg axl dil zi`c dpin

`nhpk ded Ð ipiny lila `nhp m`c ,`ed onf

`iadl die`xy drya `nhpc ,ipiny meia

`inc Ð meid cr axw epi`c ab lr s` .oaxw

.zg`e zg` lk lr oaxw aiige ,meil dlild

äáäà øá àãà áø øîàdil zi` i` elit` Ð

`l izk` ,`ed onf xqegn dlilc `cqg axl

.`ilz `da `dc ,iaxk dil `nweznúøîà éàã
ïáø÷ì éæçúéî úîéà àéåä ïîæ øñåçî éáøì
ãò äéìò àìééç àì éîð äøäè úåøéæðå àøôöì

àøôödlek ipiny lila inhin ik jklide Ð

eda xninl jl zile ,`id `zkix` d`neh

xqegn epi` iaxlc zxn` i`e .daxd ze`neh

zi`e daxwd onf inp dlilc ,onfze`neh eda

,`zxe`n `liig inp dxdh zexifp Ð daxd

`l jklid ,d`nehe d`neh lk lr oaxw aiige

.llk iaxk `nwezinïðáø åðú :ïðéñøâ éëä
.'åë àîèðå øæçå éòéáùá àîèðmixtq zi`e

`yeaye ,'ek iriaya `nhp `teb :dia iqxbc

xakc "`teb" azkc `kid lkc ol `niiwc ,`ed

`l `kd eli`e ,lirl `zrny `idd zipyp

.llk zipypäðåîå ìéçúîdxdh zexifpl Ð

`iad `ly elit`e ,ipiny ribdy oeik ,cin

.xfril` iax ixac .eizepaxwíéøîåà íéîëçå
àéáä åúàèç àéáéù ãò ìëä ìò ãçà ïáø÷
úçàå úçà ìë ìò ïáø÷ àéáî àîèðå åúàèç

äðåî åîùà àéáä àìå åúàèç àéáäzexifp Ð

epi` Ð ez`hg `iad `l m` la` .dxdhc

zexifpl zepnl oiligzn oi` mlerl .dpen

ipy elldn cg` ,ez`hg `iaiy cr dxdh

mcew `nhp m`y .z`hgl cg` `iany mixez

d`neh oaxw `l` `ian epi` Ð ez`hg `iady

,eny` `iad `le ez`hg `iad m` la` ,cg`

ini zexifpl dpen Ð my`l ezpy oa yak

.dxdhåáëòî åîùà êëzepnl ligzi `ly Ð

.eny` `iaiy crøæòéìà éáøì àîìùá.cin dpene ligzn :xn`c Ðàìù éô ìò óà
úåðáø÷ àéáä`ly it lr s` Ð "`edd" dil `z` opaxle .meia ean zepnl ligzn Ð

.eny` z` `iadåúìåò àéáä àìù éô ìò óàeny` `iady calae .dlerl cg`dy Ð

.zepnl ligzn ez`hgeàéòáéî àì äìåò íåùî`le dler meyn `l `iz` `l `idc Ð

`nlra oexecl `l` ,zexifp meyn.ïéáëòî äøåúáù úåîùàä ìëzenai) opixn`ck Ð

.miycwa lke` Ð ezxtk `iad :(a,cr
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éáøåil dnl `edd meia.i`w ipiny`c opirci `linnc Ðóà`iad `ly it lr

eizepaxwdlera xtkiy cr zexifp dilr liig `lc rnyn `xwc dihytc Ð

aizkc ,z`hgaeopireny`l "`edd meia"c `xezi iz` `zyde ,"ey`x ycwe" [mcew] `xwa

.eizepaxw `iad `ly it lr s` ,ipiny meia zexifp dilr liigc

äî÷åìipiny lila `nhpy oebke iaxk

z`ad mcew zexifp dilr liigc Ð

oeik :yexit .["`fgc"] opiqxb `le .eizepaxw

`ly it lr s` ,ipinyd meia iaxl [opiaxnc]

liig ipiny lila mb ok m` Ð eizepaxw `iad

iwep dzrne .ipiny meil jiiye ,zexifp dilr

liigc oeikc ,ipiny lila `nhpc ,iaxk oizipznl

lkne ,o`k yi daxd ze`neh Ð zexifp dilr

`ly itl Ð cg` oaxwa envr xhet mewn

oi`c ,eizepaxw `iadl die`xd zg` dry `vi

`lcn ."ezeev meia"n ,dlila zepaxw oiaixwn

onf xqegn e`l `ilil xaqw `nip Ð ikd dl iwen

,dlila eaixwdl lkeiy oiprl `le :yexit .`ed

aixwdl ie`xy dryl `vik dil opiaygc `l`

.cg` d`neh oaxwa xhti `le ,eizepaxwàä
`ilz `da.iaxk `iz` ivn `le Ðéëäopiqxb

oaxw iziin zni` onf xqegn dlil zxn` i`

xtk"c `xtv cr liig `l inp zexifp `xtv cr

liig oaxw `iadl die`xy drya ,aizk "ycwe

ze`neh eed `l dlila `nhp ik .dxdh zexifp

dlil xaqw i`e .`zkix` d`neh `l` daxd

aixwdl die`xy dryk aygdl ,onf xqegn e`l

oaxw aiigine ,dzngn liig inp zexifp Ð dlila

.zg`e zg` lk lr d`nehúéàiqxbc mixtq

dlekac ,opiqxb `le .'ek iriaya `nhp `teb :dia

cenlzdyk `l` "`teb" opiqxb `l cenlzd

ab` dze` iziine dligz `ziixa e` `xnin `iad

e` `xnind yxtl "`teb" xne`e xfeg f` Ð `xxb

llk cenlzd `iad `l `ziixa la` .`ziixad

:xn`wc lirl cenlzdc `pyiln `l` ,lirl

.iriaya `nhpy `nili`åðéàoaxw `l` `ian

cg`dilr liigc dil `xiaqc ab lr s` Ð

xi`d `ly cr `nhpc oeik ,iriayn dxdh zexifp

xhtp Ð eizepaxw `iadl die`xd dry ,ipinyd

`nhpyk la` .daxd ze`neh lr cg` oaxwa

dryl `viy oeik ,ipinya `nhpe xfge ipinya

lk lr oaxw `ian Ð eizepaxw `iadl die`xd

.cg`e cg`

ìéçúîxfril` iax ixac cin dpene'ekeÐ

xyt` i` `l` .ipinya ely dxdh zexifp oipn ligznc rnyn ded dxe`kl

`l ipinya `nhp ik ok m` Ð ipinya `l` ely dxdh zexifp dilr liig `l i`c ,ok xnel

iax :oizipzna [opzck] ,xfril` iaxl d`neh oaxw aiigzn ded `le ,cg` mei `l` xzeq

dxdh zexifp dilr liig f`c ,iriaya cin dpene ligzn `l` .meia [ea] `l xne` xfril`

oaxwa xity aiigzne ,mini ipy xzeq Ð ipinya `nhp ike ,(lahe dfd ikn) lahe dfd ikn

.xfril` iaxl d`nehaeíéîëçå'ek ez`hg `iaiy cr lkd lr cg` oaxw mixne`Ð

`iad `le ez`hg `iad .ez`hg `iaiy cr dilr dxdh zexifp liig `lc edl `xiaq opax

.jenqa sili [ediinrhe] .dxdh zexifp dpen Ð eny`êëezakrn eny`.jenqa yxtn dinrhe .eny` mb `iaiy cr dxdh zexifp dilr liig `lc Ð

àîìùá`edd meia ey`x ycwe `xw xn` xfril` iaxl.xfril` iaxl lirl ziyixtck dxdh zexifp dilr liig iriaync ,iriayd meia zeaxl "`edd meia" xzein Ð

eyexit ied `le .iriay mei epiidc ,eizepaxw `iadl zvw ie`xd mei ribd `ly it lr s` :eyexit ied "eizepaxw `iad `ly it lr s`" xn`wc cenlzd oeyle

,xwad xi`dyn `wec ipiny mei zeaxl eyexit ied i`ce `eddc .eizepaxw `iad `ly it lr s` jl xnel ,xzein "`edd meia" :iaxc `ail` cenlzd xn`wc lirlc `eddk

.izyxitck ,iriayd mei elit` [zeaxl] `z` xfril` iaxc `ail` la`ïðáøìåopiaxn `kd ,zeakrn dxezay zeny` lky ab lr s` .eny` `iad `ly it lr s` `edd

.dxdh zexifp dilr legln dil akrn `lc "`edd"nàìà.ezler `iad `ly it lr s` :jl xn` ?iieaxl `z` i`n "`edd" l`rnyi iaxlïðáøå`ira `l dler

`ed `nlra oexecc `herineilr xtke" aizk xcde ,`xw cga iaizk dlere z`hgc meyn :xnel yie !opax dil ixn`w xity ?l`rnyi iaxc `nrh i`n :xn`z m`e Ð

xw dincw`c oeik ,`ed oexec dlerc ab lr s`c jzrc `wlqc ."ey`x ycwe"`edd" ol rnyn `w ,inp dlerl iziinc cr dxdh zexifp dilr liig `l "ey`x ycwe"l `

`eddc iaxc `ail` zehiyta xnel lirl cenlzdl dil `pn :xn`z m`e .z`hga dxtk xwirc ,z`hgl `le dlerl inwe`l `xazqne .ezler `iad `ly it lr s` :xnel

!l`rnyi iaxk e` ,eny` `le ez`hg `iad `l` iax daxn `l `nlc ?dxdh zexifp dilr liig ipinyd xi`dyn :yexit ,eizepaxw `iad `ly it lr s` daxn (yxtn)
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc xifp(iriax meil)

él änì 'àeää íBia'`l` ,azkp dn myl -ïéðò Bðéà íàìéðéîL ©©¨¨¦¦¥¦§¨¦§¦¦
ipinyd mein zepnl ligzny yexcl el` zeaiza jxev oi` m` -

,[z`f eprci eazkp `l m` mb ixdy]ïéðò eäðzzpeek yxt - §¥¦§¨
aezkdìéòéáL.iriaya zepnl ligzny - ¦§¦¦

:dywne `xnbd zxfeg'àeää íBia' áéúëä énð éaøåiaxl mb ixd - §©¦©¦¨§¦©©
,el` zeaiz ayiil jixv.zexzein eidi `ly:`xnbd zvxznøîà̈©

àúàc àeä éëäì àeää ,éaø Cìick e`a el` zeaiz -,Cì øîBì ¨©¦©§¨¦§¨¨©¨
ipinyd mein dxdh zexifp dpen xifpdyL ét ìò óàoiicràl ©©¦¤Ÿ

.åéúBðaø÷ àéáämicnl epiid ,'`Edd mFIA' azkp `l eli`e ¥¦¨§§¨©©
mcew ixdy ,aixwdy xg`l wx zepnl ligzny aezkd zehytn

'eilr xRke' xn`pzepnl ligzny epiidc ,'WCwe' okn xg`l wxe §¦¤¨¨§¦©
Edd mFIA' xn`p okl ,dxdh zexifpmeia zepnl ligzny xnel ,'` ©©

.oiicr aixwd `l m` s` df
s` ipinyd meia zepnl ligzn iaxly xg`n :`xnbd dywn
,zepnl ligzn ipiny lila xak ok m` ,eizepaxw `iady mcew

å,dyw dxe`kldéî÷Bàì dé÷çec éàî ,àcñç áøwgcp recn - §©¦§¨©£¥§§¥
lirl(`"r)ze`neh `nhpy xifpy ,dpynd ixac z` cinrdl

`weec ,cg` oaxw `ian daxd,äãeäé éaøa éñBé éaøkïBâk dî÷Bì §©¦¥§©¦§¨§¨§
àéæçc) àîèðcéðéîL ìéìa (ote`a dcinrdl xyt` `ld - §¦§¨§©§¨§¥§¦¦

`ziixad eze` dzpike ,ezxdhl ipiny lila zipy `nhpy
k"tr`e ,dxdh zexifp zepnl ligzd xaky iptn 'daxd ze`neh'

,oaxwa aiigzp `l oiicr ik cg` oaxwa xhtpàéä éaøåjkae - §©¦¦
.iaxk mb dcinrdl lkeidxe`kledì íé÷Bî àìcî`ly dnn - ¦§Ÿ¦¨

dpynd z` `cqg ax cinrd,éaøkøáñ÷ àîéìgken `ny - §©¦¥¨¨¨©
c `cqg ax xaeqyàeä ïîæ øqeçî åàì àéìéìepicy xac - ¥§¨¨§©§©

eiptly dlil ribdyk if` ,oaxw zaxwd oebk ,meia zeyridl
m` okle ,epnf `a xak eli`ke 'onf xqegn' epi` xaky aygp
`l ,[dpey`xd d`nehn ezxdhl] ipiny lila aey xifpd `nhp
`nhpy aygp df ik ,ze`nehd izy lr cg` oaxwa xhtidl lkei
xqegn dlily `cqg ax xaq eli` la` .oaxwd onf ribdy xg`l
lila `nhpy ,x`azpy itke iaxk cinrdl leki did ,`ed onf

.onf xqegn epi` dlil ezrcly dxe`kl gken ok m`e ,ipiny
:dgkedd z` dgec `xnbd,äáäà øa àcà áø øîàgikedl oi` ¨©©©¨©©£¨

epxaq eli` s`e] iaxk ef dpyn cinrdl xyt` i` ikd e`la ik ,ok
c meyn ,[`ed onf xqegn dlilyàéìz àäa àämiielz mixacd - ¨§¨©§¨

,dxdh zexifp oipn zligz ,epiidc ,dfa dfoaxwa eaeig onfe
,jkitle ,mdipia wlgl xyt` i`e ,dfa df miielzzøîà éàcàéìéì ¦¨§©§¥§¨

aygp,ïîæ øqeçî`linneàøôöì ,ïaø÷ì éæçéî úîéàxweaa wx - §©§©¥©¥¡¥§¨§¨§©§¨
ok m` ,oaxwl ie`x aygp `ed ipinyd meiãò àìééç àì énð úeøéæð§¦©¦Ÿ¨§¨©

àøôöp mb -legl dl oi`y ,xwead cr dlg `l dxdhd zexif ©§¨
d`neh ef ixd ipiny lila `nhp m`e ,oaxwl ie`xy drya `l`
ze`neh' dpynd dpeekzp dfl `le ,dpey`xd mr dkex` zg`

.'daxdzøîà éàåc,ïîæ øqeçî Bðéà àéìéìipiny lil zligzne §¦¨§©§¥§¨¥§©§©
mb ok m` ,oaxw onf `edàúøBàî àìééç äøäè úeøéæðzligzn - §¦¨¢¨¨§¨¥§¨

epi` ,d`nehd lr oaxwa aiigzpy xg`l `nhpy oeike ,dlild
okle .dpynd ixack ze`nehd lk lr cg` oaxwa xhtidl leki
dnn ik ,ipiny lila `nhpyk dpynd z` `cqg ax cinrd `l
`ed onf xqegn dlil m` oia ,jka dcinrdl leki did `l jytp

:`ed onf xqegn e`l m` oiae
ligzn izn ,xdhpy `nh xifp iabl zetqep zerc d`ian `xnbd

:dxdh zexifpl zepnlàôeb)(,`ziixaa epipy,xdhpe `nhpy xifp ¨
eàîèðzipyaad meiéòéáL,ezxdhléòéáLa àîèðå øæçåezxdhl ¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦

,dipy d`nehn,ãçà ïaø÷ àlà àéáî Bðéàmcew `nhpy oeik ¥¥¦¤¨¨§¨¤¨
.oaxwa aiigzpym` la`àîèðdipy mrt,éðéîLaàîèðå øæçå ¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨

,éðéîLaãçàå ãçà ìk ìò ïaø÷ àéáî`nhpy oeik ,ze`nehdn ©§¦¦¥¦¨§¨©¨¤¨§¤¨
dxdhd zexifp z`e .oaxwa aiigzpy xg`lãiî äðBîe ìéçúî©§¦¤¦¨

el` ,[dcedi iaxa iqei iax zrck] iriayd meia xdhpykéaø éøác¦§¥©¦
øæòéìà. ¡¦¤¤

,íéøîBà íéîëçå`ian ,ipinya `nhp m` s`,ìkä ìò ãçà ïaø÷ ©£¨¦§¦¨§¨¤¨©©Ÿ
Búàhç àéáiL ãòez`neh lr z`hg `iady mcew `nhp m` - ©¤¨¦©¨

.ze`nehd lk lr cg` oaxw `ian ,dpey`xdm` la`àéáä¥¦
Búàhç,dpey`xd d`nehd lråjk xg`àîèð,aeyàéáäå ©¨§¦§¨§¥¦
Búàhç,dipyd lr,àîèðåãçàå ãçà ìk ìò ïaø÷ àéáîok enke . ©¨§¦§¨¥¦¨§¨©¨¤¨§¤¨

m`y ,minkg mixaeqå Búàhç àéáäoiicr m` s`BîLà àéáä àì, ¥¦©¨§Ÿ¥¦£¨
mewn lknäðBî.ez`hg aixwdy dryn dxdhd zexifp z` ¤

,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøyBúàhçL íLk ©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥§¥¤©¨
eúákéò,dxdha zexifpd ini z` zepnl ligzdlnBîLà ïk ¦§©¥£¨
.Bákòîcr dxdha zexifpd ini z` zepnl ligzn epi`y ,xnelk §©§

.eilry my`d oaxw z` mbe z`hgd oaxw z` mb aixwiy
n z` zxxan `xnbd:mi`pzd ly mxew,øæòéìà éaøì àîìLa¦§¨¨§©¦¡¦¤¤

c ,iriayd meia zepnl ligzny xn` recn oaenàø÷ øîàxacna) ¨©§¨
(`i-i l'ebe eilr xRke 'ebe mixz iYW `ai ipinXd mFIaE'úà Lc÷å ©©§¦¦¨¦§¥Ÿ¦§¦¤¨¨§¦©¤

,'àeää íBia BLàøikd e`la ik ,zexzein '`edd meia' zeaize Ÿ©©
aezkd xezie ,zepaxwd aixwn eay ipinyd meil dpeekdy oaen

zepnl ligzny cnlnåéúBðaø÷ àéáä àlL ét ìò óàmcew s` - ©©¦¤Ÿ¥¦¨§§¨
.iriayd meia epiidc ,eizepaxw ea `iany meidåmnrh oaen ok §

lyïðaømFIA'n eyxcy'àeäädryn dxdh zexifp dpeny ©¨¨©©
,ez`hg aixwdyBîLà àéáä àlL ét ìò óààlà .lìàòîLé éaø ©©¦¤Ÿ¥¦£¨¤¨©¦¦§¨¥

zeaiz ok m` ,eny` `iady xg`l wx zepnl ligzny xaeqd
mFiA'él änì 'àeää.epcnll `a dn -:`xnbd zvxznCì øîà ©©¨¨¦¨©¨

mFIA'y ,l`rnyi iax'àeää`iady xg`l zepnl ligzny cnln ©©
e ,eny`e ez`hgàéáä àlL ét ìò óàz` oiicrBúìBò. ©©¦¤Ÿ¥¦¨

,jk m` :`xnbd dywnïðaøåligzny weqtdn yexcl mdl oipn §©¨¨
zepnl ligzny xnel wx weqtd `a `ny ,my`d mcew zepnl
opax zrcly :`xnbd zvxzn .l`rnyi iax ixack dlerd mcew

àèeòéî éòa àì äìBòdlerdy xnel cgein herina jxev oi` - ¨Ÿ¨¥¦¨
dler oaxw ixdy ,oipnd z` zakrn dpi`àeä àîìòa ïBøBc- §¨§¨

,`id dpznz` zakrn dpi`y heyte ,dxtkl d`a dpi`e
'`edd meia' zeaizd xeziy jgxk lr okl ,zexifpd oipn zlgzd

.my`d mcew zepnl ligzny xnel `a
:`xnbd dywnïðaøc eäééîòè éàîyexcl jixvy mixaeqd ©©§©§§©¨¨

z` WCwe' ixd ,oipnd zlgzd z` akrn my`d oi`y '`edd'n§¦©¤
,my`d z`ad oic iptl aezk [dxdh zexifp zlgzd-] 'FW`xŸ

.my`d iptl zepnl ligzny rnyn `linne:`xnbd zvxzn
,àéðúcxn`p(ai e xacna)BúðL ïa Nák àéáäå Bøæð éîé úà 'äì øéfäå' §©§¨§¦¦©¤§¥¦§§¥¦¤¤¤§¨
,'íLàì,`ziixad zl`eyøîBì ãeîìz äîdxezd dazk recn - §¨¨©©§©

] df oicoial dlerde z`hgd oia [aey zexifp zepnl jixvy
.my`d,`ziixad daiynïäL äøBzaL úBîLà ìkL eðéönL éôì§¦¤¨¦¤¨£¨¤©¨¤¥
ïéákòî,oda aiegnd zxdhe zxtk z`ìBëéy xn`z `ny -óà §©§¦¨©

äæxifp my` -Bákòîdxdh zexifp zepnl ligzdln ¤§©§
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש־השנה, ה'תשכ"ה

לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc xifp(iying meil)

'àéáäå øéfäå' ,øîBì ãeîìzzexifp oipn z` aezkd micwd - ©§©§¦¦§¥¦
y cnll ,my`d z`adl dxdhdL ét ìò óàoiicràéáä àl ©©¦¤Ÿ¥¦

xak ,my`døéfä.zepnl ligzd -ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ¦¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨
ä÷Bøa ïaxaeqd](:gi)[zepnl ligzn my`d z`ad xg`l wxy ¤§¨

øîBà,yexcl yi jkyøéfä éúîéà 'àéáäå øéfäå',[zepnl ligzn-] ¥§¦¦§¥¦¥¨©¦¦
L ïîæaxakàéáä.okl mcew eny` ¦§©¤¥¦

:oldlc `ziixad zipyp drc efi`k zxxan `xnbdàpz ïàîin - ©©¨
dpyøéæða äøãpL äMà ,ïðaø eðúc àäì,zexifp dlaiwy - §¨§¨©¨¨¦¨¤¨§¨§¨¦

,äàîèðå,dz`neh oaxw z` dyixtdeøçàådìòa dì øôä Ckz` §¦§§¨§©©¨¥¥¨©£¨
dxifp dzid `l eli`ke rxtnl xwrp xcpdy `vnpe ,zexifpd

,llkäàéáîz`óBòä úàhç,dyixtdyäàéáî dðéàåz`úìBò §¦¨©©¨§¥¨§¦¨©
óBòä,.oldl x`azi mrhde,àcñç áø øîàixac ef `ziixaéaø ¨¨©©¦§¨©¦

,àéä ìàòîLé`l` oexec dpi` `nh xifp ly serd zlery xaeqd ¦§¨¥¦
zexifpd oipn zlgzd z` zakrn `id ezrcl okle] dxtkl d`a
`ly xxazp m` e`iadl dleki dpi` recn oaen okle ,[dxdh
.dxfra oileg df ixd ,e`iadl zaiig dpi`y xg`n ik ,dxifp dzid
m` s` e`iadl dleki ixd ,oexec `edy mixaeqd opaxl la`
lka dacp zler `iadl mc` ly ecia ixdy ,dxifp dpi`y xxazp

.dvxiy zrÄ
xxal `xnbd d`a ,ef `ziixa dpy l`rnyi iaxy epxxay xg`l

:dlerl z`hgd oia wlig recnøáñ÷ éàîiax xaeq dn - ©¨¨©
,lra zxtd iabl l`rnyiøáñ÷ éàyø÷ò ø÷òéî ìòalrady - ¦¨¨©©©¦£©¨©

dxifp dzid `l eli`ke ,ezxtd ici lr ,rxtnl zexifpd z` xwer
ok m` ,mlernézééì àì énð óBòä úàhç,`iaz `l z`hg mb - ©©¨©¦Ÿ©§¥

.`nh xifp oaxwa zaiig dpi`e dxifp dzid `l mlern ixdyeéà¦
øáñ÷yìòaezxtdaæééb æâéîifpd z` jzeg -wx dxizne zex ¨¨©©©¥©¨¥

,rxtnl dlhazp `l dzr cr dzidy zexifpd la` ,`adle o`kn
ok m`ézééì énð óBòä úìBò-drya ixdy ,`iaz dler mb ©¨©¦©§¥

.`nh xifp oaxwa daiigzpe dxifp dzid d`nhpy
:`xnbd zayiinøáñ÷ íìBòìy l`rnyi iaxø÷ò ø÷òéî ìòaz` §¨¨¨©©©¦£©¨©

dpi` okle ,llk dxifp dzid `ly xxazpe ,rxtnl zexifpd
,dler d`ianåly enrhìàòîLé éaø,serd z`hga daiigy §©¦¦§¨¥

y meynéaøa øtwä øæòìà éaø ,àéðúc ,øtwä øæòìà éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¤§¨¨©©¨§©§¨©¦¤§¨¨©©¨§¦¦
øîBì ãeîìz äî ,øîBàoaxw aixwny `nh xifp iabl(`i e xacna) ¥©©§©

,'Lôpä ìò àèç øLàî åéìò øtëå',dyw dxe`klyLôð Bæéàa éëå §¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦§¥¤¤
äæ àèç.ytp bxd ike -àlà`ed `hgdïéiä ïî Bîöò øòévL. ¨¨¤¤¨¤¦¥©§¦©©¦

,xtwd xfrl` iax siqeneåa jkn cnlpøîBçå ì÷ayeidy §©¨¤
,`heg `xwp ziprzaäf äîe[xifpd-]ïî àlà Bîöò øòéö àlL ©¤¤Ÿ¦¥©§¤¨¦

,ïéiäz`f lkaeä ,àèBç àø÷ðy ziprza ayeiìkî Bîöò øòön ©©¦¦§¨¥©§©¥©§¦¨
änëå änk úçà ìò ,øácl`rnyi iax xaeqy oeike .jk `xwpy ¨¨©©©©¨§©¨

xrivy lr xtkl d`a `nh xifp ly z`hgdy xtwd xfrl` iaxk
zexifpd dxwrpy elit` d`iadl zaiig recn oaen ,envr
dne .jk lr dxtk dkixve dnvr dxriv seq seq ixdy ,rxtnl
`ed serd z`hg ik ,serd z`hgl serd zler oia welig yiy
,wtqd lr s` `a ixdy ,[zepaxw x`yn eaixwdl lwpy] lw oaxw
lk seqy oeik d`ian dpi` dler la` ,`c oebka s` ez`ian okle

.[oiia zxzen dzidy xxazpe] rxtnl zexifpd dxwrp seq
:eixac z` `xnbd zx`an ,xtwd xfrl` iax ixac e`aedy oeikn

:`xnbd dywnàäåepnn yxcy df weqtïðàå ,áéúk àîè øéæða §¨§¨¦¨¥§¦©£©

ïðéøîà÷ øBäè øéæð eléôàiax ixac ep`ad zenewn dnka recn - £¦¨¦¨¨©§¦¨
ixde ,`heg `xwpy epxn`e ,xedh xifp lr s` xtwd xfrl`

ok` :`xnbd zvxzn .`nh xifpa xn`p epnn cnly weqtdøáñ÷̈¨©
øtwä øæòìà éaøyáéúëc àîòè eðééäå ,àeä àèBç énð øBäè øéæð ©¦¤§¨¨©©¨¨¦¨©¦¥§©§©§¨¦§¦

àîè øéæða,`nh xifp iab dxezd ok dazky mrhde -å ìéàBäxifp §¨¦¨¥¦§
`nhàèça äðLenvr xriv dligzny ,`hg lr `hg siqed - ¨¨§¥§

e ,oiidnzexifpd jix`dl envrl mxbe `nhidln xdfp `l aey
:xrv siqedle

in ,dpyna epipy :lirl dpynd ixac z` x`al zxfeg `xnbd
inik miaygp eziidy ini oi` ,my ddye zexawd ziaa xfpy
`ian epi` xdhpy xg`l okle ,d`neh oaxw iabl mixenb zexifp

m`y zxne`e dpynd dkiynn .d`neh oaxwàöézexawd zian ¨¨
xfpy xg`låaeyñðëð,mylBì ïéìBòminid,ïéðnä ïîixd xnelk §¦§©¦¦©¦§¨

ez`nehn xdhiyke ,d`neh oaxw iabl mixenb zexifp inik md
:`nhpy xedh xifp lkk ,d`neh oaxw `iai

:`xnbd dywnéðz÷qpkpe `vi m`y dpyna xn`p -Bì ïéìBò ¨¨¥¦
mizpiay minid,ïéðnä ïîmyl qpkp m` elit` xaecny rnyne ¦©¦§¨

ike ,dywe ,ez`ivil mini dray jezadéìò ìç àöéc íeMî¦§¨¨¨£¥
,úeøéæð.dpey`xd ez`nehn xdhp `l mini dray cr `lde §¦

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxaecnàöiL ïBâkzexawd zian ¨©§¥§¤¨¨
äfäå,ez`ivil iyilyd meia dnec` dxt xt` inäðLåxfge - §¦¨§¨¨

,iriayd meia dfdeìáèåxdhpe ,zn `nh oick ,iriayd meia §¨©
oiay minide .zexawd zial zipy qpkp okn xg`l wxe ,ez`nehn
xdhiyke mixenb zexifp ini miaygp dipyd ezqipkl ezliah

.oaxw `iai dipyd ez`nehn
:dpynd ixac lr cer dywn `xnbdàlàmeyn wx ike ,dyw ¤¨

yñðëðzexawd zial zipyBì ïéìBòc àeämiizpiay minidïî ¦§©§¦¦
,ïéðnäm`eñðëð àìmyl,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàm` i`cea `lde ©¦§¨Ÿ¦§©¥¦¦©¦§¨

zexifp inil mi`ad minid miler ,xdhpy xg`l zipy qpkp `l
.dxdh zexifp oipnl epiidc ,mixenb:`xnbd zvxznàéòaéî àìŸ¦©§¨

øîà÷,epiidc ,'xnel jixv oi`' jxca dpy `pzd -àéòaéî àì- ¨¨©Ÿ¦©§¨
m`y xnel jixv oi`àöé,mei eze`a aey qpkp `le zexawd zian ¨¨

oiprl oipnd on miizpiay minid el oilery ,eixg`ly meia `l`
,d`neh oaxweléôà àlàe xfg m`ñðëðmei eze`aBì ïéìBò- ¤¨£¦¦§©¦

mei zvwn eze` el dlerðnä ïîïé.d`neh oaxw iabl ¦©¦§¨
:`xnbd d`ianàîòè éàî ,áøì éqà áøå àðäk áø déì eøîà̈§¥©©£¨§©©¦§©©©§¨

,dpynd z` epzcnilykéléî ïéìäk ïì zLøôî àìzyxit `l - Ÿ§¨©§§¨§¨¥¦¥
.el` mixac eplïBäì øîà,mdl aiyd -eúéëéøö àì àîìc àðéîà ¨©§£¦¨¦§¨Ÿ§¦¦

zngn el` mixac mkl eyxtiy mikixv mkpi` `ny izxaq -
:mzehiyt

,dpyna epipy :dpynay xfril` iax ixaca dpc `xnbdéaø©¦
íBia Ba àì ,øîBà øæòéìàz` xzeq epi` ,xdhpy meia `nhp m` - ¡¦¤¤¥Ÿ©

meia `nhp m` `l` ,d`neh oaxw `ian epi`e mincewd minid
,zxgnly,'eìté íéðLàøä íéîiäå' øîàpLernynyeéäiL ãò ¤¤¡©§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§©¤¦§

ipy zegtd lklíéðBLàø íéîé:d`nehl mcew - ¨¦¦¦
øæpL àîèa àlà øæòéìà éaø øîà àì ,àìeò øîàlr laiwy - ¨©¨Ÿ¨©©¦¡¦¤¤¤¨§¨¥¤¨©

`nh ecera zexifp envràîèpL øBäè øéæða ìáà ,dyrpy xg`l £¨§¨¦¨¤¦§¨
,xifpeléôàwx xedh xifp did m`,ãçà íBé,`nhp aeyeøúBñz` £¦¤¨¥

.xdhiyk oaxw `iane mincewd minid
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oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtxifp
aezkd micwd jkitl .[my`l ezpy oa yak] `iade exfp ini z` 'dl xifde xnel cenlz

.xifd `iad `ly it lr s` :jl xnel Ð eny` z`adl "xifde"øéæä éúîéàizni` Ð

.`iady onfa Ð zexifp ini zepnl ligzn'åë äøãðù äùàä ïðáø åðúã àäì àðú ïàî
óåòä úìåò äàéáî äðéàå.serd zler d`ian dpi`c ipzinl jixhvi` o`nl Ðáø øîà
àéä ìàòîùé éáø àãñçdil aiyg diciclc Ð

dil `kixhvi` `l Ð opaxl i`c .serd zler

opixn` `dc ,serd zler d`ian dpi`y ipzinl

meyn `l` `iz` `lc ,`akrin `l serd zler

.`iadl dkixv dpi`y `hiyte ,`nlra oexec

`cqg ax xn` Ð dxend epl xn` xg` oeyl

.'ek xaqw i`ne `id l`rnyi iaxæééâ æâéîÐ

zler Ð zexifpa `aiigin `l jli`e `zydnc

.iziil inp serdø÷ò ø÷òéî íìåòìi`de Ð

`l` ,zexifp meyn `l Ð serd z`hg d`ianc

.oiid on dnvr dxfpy meynéáøë äì øáñå
øô÷ä øæòìàdil `iz` `l serd zler la` Ð

iaxk dl `nwezin jklide .zexifp meyn `l`

ixn`c oeik ,opax i`c .opaxk `le l`rnyi

meyn `le ,dil iziinw `nlra oexec meyn

dia zile ,dil iziin ivn inp `kd Ð zexifp

,l`rnyi iaxl la` .dxfrl oileg z`ad meyn

xwr xwrin lrae dil iziinw daeg meync oeik

i`c ,serd zler `iadl dil xyt` i` Ð dil

.dxfrl oileg `iany `vnp Ð dil iziinàäå
ïðàå áéúë àîè øéæðá àø÷ éàäøéæð åìéôà

ïðéøîà÷ øåäèxrivy meyn ,`heg ixwc Ð

.oiid on envréîð øåäè øéæð øô÷ä øæòìà éáøì
àèåç éåädiazkinl dil dedc `ed oice Ð

xifpa "ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" i`dl

dpye li`ed Ð `nh xifpa diazkc i`de ,xedh

dpey eiykre ,oiid on envr xifd xaky ,`hga

.`nhpe ,d`nehd on xdfdl el didy ,`hga

àöéã íåùîzexifp eilr lg ,dinza Ð?`de !

!zexawd ziaa cnry onfa `nh iedøîà
'åë äæäå àöéù ïåâë ìàåîù.lirl yxtnck Ð

ñðëð éë àìàåon el oilerc opixn` ,`nhpe Ð

qpkp `l `d .dxdhc zexifp dilr lge ,oipnd

`liig `le ,oipnd on el oiler oi` Ð xedh iede

dxdhc zexifp dilr?iede qpkp `l ik ,daxc`

!dxdhc zexifp dilr lgc oky lk Ð xedhàìà
ñðëð åìéôàded qpkpc oeikc ,jzrc `wlqc Ð

edi `le ,zexawd ziaa `ede xfpy exwirnk dil

zexifp dilr `liig `le ,oipnd on el oiler

dpye dfde `viy oeik ,ol rnynw Ð dxdhc

dilr `liige ,xedh xifp dil dedc Ð lahe

.d`neh oaxw `ian Ð inhi` xcd i`e .dxdhc zexifp
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`lc rnyn ,xacn aezkd oaxw z`adac m` ik dizlina xkc` `l iaxc meyn :xnel yie

lginc iyxtn i`pz ipd la` .dizbelt xac iriay ihernle ,ipiny mei` `l` dilr citw

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,envr zepaxwa ielz zexifpãåîìúxifde xnel

xifde eny` `iad `ly it lr s` eny` `iadeikdac ,dxdh zexifp dilr liig :yexit Ð

"`edd" opaxl ok m` :xn`z m`e .`xw irzyin

xcde `yixa "xifde"n dil wetiz ?il dnl

opiyxc ded "`edd" e`l i` :xnel yie ?"`iade"

,ezler `iad `ly it lr s` zeaxl ["xifde"]

,"`edd" `pngx azk Ð akrn my` mlerle

`ly it lr s` xifde :yxcnl ol zi`c ilbne

.izxz azkinl ikixv ikd meyne .`iad

äàîèðåcg` ,mixez izy dyixtde Ð

`iadl ,dnda my`e ,z`hgl cg`e dlerl

,dlra dl xtid jk xg`e .`nh xifp zepaxw

dzid `l eli`ke ,rxtnl xwrp xcpdy `vnpe

[d`ian dpi`e] ,serd z`hg d`ian Ð llk dxifp

.lif`e yxtnck ,serd zlerøîàiax `cqg ax

`id l`rnyiit lr s` "`edd"n lirl daxnc Ð

oexec e`l xifp zler `nl` ,ezler `iad `ly

lirl ixn`c opaxk i`c .da dielz dxtke `ed

?serd zler `iaz `l i`n` Ð `ed oexec dler

o`k oi` Ð dxifp dpi`e dlra dl xtdc it lr s`

[`l`] !oexec iziin iiezi`l ivn zni` lkc ,oileg

xifpc dler dil `xiaqc ,`id l`rnyi iax i`ce

inp z`hgc oky lk :xn`z m`e .`ed oexec e`l

dl xtd ik z`hg iziin ikide ,`ed oexec e`l

jeqnac meyn :xnel yie ?rxtnl zexifp o`k oi`e

lr dxtk dkixvc xtwd xfrl` iaxk dl opinwen

,dl xtdy ab lr s`e ,oiid on dnvr dyixtdy

z`hg `nlra epivny itl ,iziin z`hg jklid

`edc lk dlilra o`k mb Ð wtqd lr d`a

e`lc oeik ,serd zler la` .serd z`hg d`ian

dl xtidc oeik iiez`l `ivn `l ,`ed oexec

.dlraéà]xwrw xwrin [lra xaqw[`vnp] Ð

inp serd z`hg Ð mlern zexifp dilr lg `ly

.iziiz `l

éàåfiib fbin lraÐ `adle o`kn :yexit Ð

ik lenz` `dc ,iziiz inp serd zler

jci`a ol `irain onwle .dzid dxifp Ð `nhp

.fiib fbin i` xwr `w xwrin i` (a,`k) oiwxit

íìåòìxwr `w xwrin xaqwfiib fbin i`c Ð

.iiezi` ira my`e serd zler Ð

øáñxtwd xfrl` iaxkxedh xifp s`c Ð

ok enk d`nhpy z`f jkld .ied `heg

wtqd lr d`a serd z`hg epivnc ,dxtk `ira

.iziin `l dler ,ok m`øòöîädnke dnk zg` lr xac lkn envr`heg `nl` Ð

idp ,dlra dl xtde d`nhp `l m` la` ,d`nhp m` `wece .serd z`hg iziin jkl ,`ed

`l serd z`hge .ep`iaz `l Ð dl xtidyk ,dzr ok m`e ,wtqd lr `a epi`y ,dnda z`hg d`ian Ð[dl] xtid `l m`y meyn .melk `iaz `l Ð dnvr dxrivy lr dxtk `irac inp

.ycg oic dl ozip `l Ð dl xtidyk ok m` ,ez`ian dzid `l dl xtid `l i` `xwirnc oeik ,iiez`l `ivn

ïðàåopixn`w xedh xifp elit`.xedh xifpa mb jiiy ely xnege lwd mbe ,xedh xifp` dil iziin `nlrac .`heg xedh xifp elit`c ,`nlra xtwd xfrl` iaxl dil zi` ,xnelk Ðåðééäå
`hga dpye li`ed `nh xifpa `xw aizkc `nrh.oiin zepdln exrv lr xrv jix`de ,d`nehn xdfp `ly Ðéðú÷ikd meyn ,dray jez elit` jzrc `wlq `we ,qpkpe `vei

r liig `vic meyn :jixt.ipinya d`neh oaxw iiezi` ira `le ,d`neha xcpc meyn dxdh iriaya dilr liigc ,iriaya elit` ixii`e .lahe dpye dfde `viy oebk :ipyne ?zexifp dil

àìoiler oi` qpkpded `l mewn lkn :xnel yie !meia ea `l :xn`e ,xfril` iax biltc meyn ,qpkpe ipzinl ibq `lc :oeir jixve !`piipnn dil iwlq ith Ð qpkp `l ik ,daxc` :dinza Ð

.d`neh oaxw `ian [qpkpe] `vi :ipzinl dil dede ,iwet`l oipnd on dler (epi`) ipzinl jixvéëä`pin` jzrc `wlqc .meia ea qpkp elit` `l` meid eze` lk `vi `iran `l :opiqxb

.`nhpy cr dfdyn dxdh zvwn (cg) dil wilq `làìxfril` iax xn``d`e ,xcp d`nehac rnyn Ð "exfp `nh ik" `xw xn`c itlk ,xcpy `nha `l` mipy mini dpny opirac Ð

.xcpy xedhl xcpy `nh oia `xw bltin `l mipy mini opiyxc `lc opaxc `dc ?xfril` iaxc `ail` ikd yxcinl olpn oeir jixv .mipy mini opirac "elti mipey`xd minide" xn`w
ikd
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

... מ"ש אודות שינוי הסדר בשיעור לימוד דא"ח בעש"ק לאחר אמירת לכו נרננה וקודם כגוונא.

הנה גם כפי שמתאר במכתבו ישנם בזה צדדים חיובים וצדדים שלילים, וצד אחד שלא הזכירו 

המשך בעמוד קפז



קפה
oiglbn el`e` cenr hi sc ± iyily wxtxifp

aezkd micwd jkitl .[my`l ezpy oa yak] `iade exfp ini z` 'dl xifde xnel cenlz

.xifd `iad `ly it lr s` :jl xnel Ð eny` z`adl "xifde"øéæä éúîéàizni` Ð

.`iady onfa Ð zexifp ini zepnl ligzn'åë äøãðù äùàä ïðáø åðúã àäì àðú ïàî
óåòä úìåò äàéáî äðéàå.serd zler d`ian dpi`c ipzinl jixhvi` o`nl Ðáø øîà
àéä ìàòîùé éáø àãñçdil aiyg diciclc Ð

dil `kixhvi` `l Ð opaxl i`c .serd zler

opixn` `dc ,serd zler d`ian dpi`y ipzinl

meyn `l` `iz` `lc ,`akrin `l serd zler

.`iadl dkixv dpi`y `hiyte ,`nlra oexec

`cqg ax xn` Ð dxend epl xn` xg` oeyl

.'ek xaqw i`ne `id l`rnyi iaxæééâ æâéîÐ

zler Ð zexifpa `aiigin `l jli`e `zydnc

.iziil inp serdø÷ò ø÷òéî íìåòìi`de Ð

`l` ,zexifp meyn `l Ð serd z`hg d`ianc

.oiid on dnvr dxfpy meynéáøë äì øáñå
øô÷ä øæòìàdil `iz` `l serd zler la` Ð

iaxk dl `nwezin jklide .zexifp meyn `l`

ixn`c oeik ,opax i`c .opaxk `le l`rnyi

meyn `le ,dil iziinw `nlra oexec meyn

dia zile ,dil iziin ivn inp `kd Ð zexifp

,l`rnyi iaxl la` .dxfrl oileg z`ad meyn

xwr xwrin lrae dil iziinw daeg meync oeik

i`c ,serd zler `iadl dil xyt` i` Ð dil

.dxfrl oileg `iany `vnp Ð dil iziinàäå
ïðàå áéúë àîè øéæðá àø÷ éàäøéæð åìéôà

ïðéøîà÷ øåäèxrivy meyn ,`heg ixwc Ð

.oiid on envréîð øåäè øéæð øô÷ä øæòìà éáøì
àèåç éåädiazkinl dil dedc `ed oice Ð

xifpa "ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" i`dl

dpye li`ed Ð `nh xifpa diazkc i`de ,xedh

dpey eiykre ,oiid on envr xifd xaky ,`hga

.`nhpe ,d`nehd on xdfdl el didy ,`hga

àöéã íåùîzexifp eilr lg ,dinza Ð?`de !

!zexawd ziaa cnry onfa `nh iedøîà
'åë äæäå àöéù ïåâë ìàåîù.lirl yxtnck Ð

ñðëð éë àìàåon el oilerc opixn` ,`nhpe Ð

qpkp `l `d .dxdhc zexifp dilr lge ,oipnd

`liig `le ,oipnd on el oiler oi` Ð xedh iede

dxdhc zexifp dilr?iede qpkp `l ik ,daxc`

!dxdhc zexifp dilr lgc oky lk Ð xedhàìà
ñðëð åìéôàded qpkpc oeikc ,jzrc `wlqc Ð

edi `le ,zexawd ziaa `ede xfpy exwirnk dil

zexifp dilr `liig `le ,oipnd on el oiler

dpye dfde `viy oeik ,ol rnynw Ð dxdhc

dilr `liige ,xedh xifp dil dedc Ð lahe

.d`neh oaxw `ian Ð inhi` xcd i`e .dxdhc zexifp
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`lc rnyn ,xacn aezkd oaxw z`adac m` ik dizlina xkc` `l iaxc meyn :xnel yie

lginc iyxtn i`pz ipd la` .dizbelt xac iriay ihernle ,ipiny mei` `l` dilr citw

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,envr zepaxwa ielz zexifpãåîìúxifde xnel

xifde eny` `iad `ly it lr s` eny` `iadeikdac ,dxdh zexifp dilr liig :yexit Ð

"`edd" opaxl ok m` :xn`z m`e .`xw irzyin

xcde `yixa "xifde"n dil wetiz ?il dnl

opiyxc ded "`edd" e`l i` :xnel yie ?"`iade"

,ezler `iad `ly it lr s` zeaxl ["xifde"]

,"`edd" `pngx azk Ð akrn my` mlerle

`ly it lr s` xifde :yxcnl ol zi`c ilbne

.izxz azkinl ikixv ikd meyne .`iad

äàîèðåcg` ,mixez izy dyixtde Ð

`iadl ,dnda my`e ,z`hgl cg`e dlerl

,dlra dl xtid jk xg`e .`nh xifp zepaxw

dzid `l eli`ke ,rxtnl xwrp xcpdy `vnpe

[d`ian dpi`e] ,serd z`hg d`ian Ð llk dxifp

.lif`e yxtnck ,serd zlerøîàiax `cqg ax

`id l`rnyiit lr s` "`edd"n lirl daxnc Ð

oexec e`l xifp zler `nl` ,ezler `iad `ly

lirl ixn`c opaxk i`c .da dielz dxtke `ed

?serd zler `iaz `l i`n` Ð `ed oexec dler

o`k oi` Ð dxifp dpi`e dlra dl xtdc it lr s`

[`l`] !oexec iziin iiezi`l ivn zni` lkc ,oileg

xifpc dler dil `xiaqc ,`id l`rnyi iax i`ce

inp z`hgc oky lk :xn`z m`e .`ed oexec e`l

dl xtd ik z`hg iziin ikide ,`ed oexec e`l

jeqnac meyn :xnel yie ?rxtnl zexifp o`k oi`e

lr dxtk dkixvc xtwd xfrl` iaxk dl opinwen

,dl xtdy ab lr s`e ,oiid on dnvr dyixtdy

z`hg `nlra epivny itl ,iziin z`hg jklid

`edc lk dlilra o`k mb Ð wtqd lr d`a

e`lc oeik ,serd zler la` .serd z`hg d`ian

dl xtidc oeik iiez`l `ivn `l ,`ed oexec

.dlraéà]xwrw xwrin [lra xaqw[`vnp] Ð

inp serd z`hg Ð mlern zexifp dilr lg `ly

.iziiz `l

éàåfiib fbin lraÐ `adle o`kn :yexit Ð

ik lenz` `dc ,iziiz inp serd zler

jci`a ol `irain onwle .dzid dxifp Ð `nhp

.fiib fbin i` xwr `w xwrin i` (a,`k) oiwxit

íìåòìxwr `w xwrin xaqwfiib fbin i`c Ð

.iiezi` ira my`e serd zler Ð

øáñxtwd xfrl` iaxkxedh xifp s`c Ð

ok enk d`nhpy z`f jkld .ied `heg

wtqd lr d`a serd z`hg epivnc ,dxtk `ira

.iziin `l dler ,ok m`øòöîädnke dnk zg` lr xac lkn envr`heg `nl` Ð

idp ,dlra dl xtde d`nhp `l m` la` ,d`nhp m` `wece .serd z`hg iziin jkl ,`ed

`l serd z`hge .ep`iaz `l Ð dl xtidyk ,dzr ok m`e ,wtqd lr `a epi`y ,dnda z`hg d`ian Ð[dl] xtid `l m`y meyn .melk `iaz `l Ð dnvr dxrivy lr dxtk `irac inp

.ycg oic dl ozip `l Ð dl xtidyk ok m` ,ez`ian dzid `l dl xtid `l i` `xwirnc oeik ,iiez`l `ivn

ïðàåopixn`w xedh xifp elit`.xedh xifpa mb jiiy ely xnege lwd mbe ,xedh xifp` dil iziin `nlrac .`heg xedh xifp elit`c ,`nlra xtwd xfrl` iaxl dil zi` ,xnelk Ðåðééäå
`hga dpye li`ed `nh xifpa `xw aizkc `nrh.oiin zepdln exrv lr xrv jix`de ,d`nehn xdfp `ly Ðéðú÷ikd meyn ,dray jez elit` jzrc `wlq `we ,qpkpe `vei

r liig `vic meyn :jixt.ipinya d`neh oaxw iiezi` ira `le ,d`neha xcpc meyn dxdh iriaya dilr liigc ,iriaya elit` ixii`e .lahe dpye dfde `viy oebk :ipyne ?zexifp dil

àìoiler oi` qpkpded `l mewn lkn :xnel yie !meia ea `l :xn`e ,xfril` iax biltc meyn ,qpkpe ipzinl ibq `lc :oeir jixve !`piipnn dil iwlq ith Ð qpkp `l ik ,daxc` :dinza Ð

.d`neh oaxw `ian [qpkpe] `vi :ipzinl dil dede ,iwet`l oipnd on dler (epi`) ipzinl jixvéëä`pin` jzrc `wlqc .meia ea qpkp elit` `l` meid eze` lk `vi `iran `l :opiqxb

.`nhpy cr dfdyn dxdh zvwn (cg) dil wilq `làìxfril` iax xn``d`e ,xcp d`nehac rnyn Ð "exfp `nh ik" `xw xn`c itlk ,xcpy `nha `l` mipy mini dpny opirac Ð

.xcpy xedhl xcpy `nh oia `xw bltin `l mipy mini opiyxc `lc opaxc `dc ?xfril` iaxc `ail` ikd yxcinl olpn oeir jixv .mipy mini opirac "elti mipey`xd minide" xn`w
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קפו
oiglbn el`ea cenr hi sc ± iyily wxtxifp

øæòéìà éáøã àîòè éàî àáø øîà.`lerc `ail` Ðììëî íéðåùàøä íéîéäå àø÷ øîà
íéðåøçà åì ïéà äæå íéðåøçà àëéàãiaxe .miyly `l` ,olek xzeq epi` jkitl Ð

."xifpd zxez z`f" :(a,e lirl) `nw `wxita opixn`ck ,dinrhl xfril`íåéá àîèð
úçà øñç äàîipzwcne .d`n mei lke dryze miryz mei zvwn ,ixz `ki` `zydc Ð

Ð d`n zligza `nhpe mei d`n xifp ipixd

mipey`xd mini el ediy ipzwe ,meia ea epiidc

inp `nhpy xedh xifpac `dn opirny `nl` Ð

,mipey`xd mini opirac xfril` iax xn`

.`lerc `zaeizeïðéòáã íéîé ïéìä`ail` Ð

Ð oixz oiligzne cg witn .xfril` iaxc

.`nhpyk ipy meia cneryïéøú ïé÷ôð åà
àúìú ïéìéçúîå.oinily mini ipy opirac Ð

áéúë åìôé äéì øîàoixz oeedilc rnync Ð

.zlz oiliire oixz oiwtpc oebke ,dlitpaéàå
åìôé áúë àìå íéîé àðîçø áúë`l` Ð

i`d :`pin` ded Ð "aefri mipey`xd minide"

oiliire cg witpc oebk rnyn Ð "mini" aizkc

liir xak `dc ,"mini" miiw` ikd elit`e ,oixz

mini :rnync ,"elti" `pngx azk .ipy mei

.minilyäåä íéîé áúë àìå åìôé áúë éàå
ãç åìéôà àðéîài`dc `pin` ded ,xnelk Ð

,dpn xaky mini edlek` rnyn ,"elti" aizkc

zi`e .cg e` oixz e` `zlz e` drax` e`

Ð "mini" azk `le "elti" azk i` :iyxtnc

cg elit` Ð "elti" aizkc i`d :`pin` ded

`nlrc mixifp` Ð "elti" aizkc i`de ,rnyn

el miiwi`e ,oixz oiliire cg witpe :xnelk ,i`w

`le "mini" `pngx azk i`c :xg` oeyl ."elti"

oiliire oixz oiwtpc cr :`pin` ded ,"elti" azk

"elti" azk i`e .opira oinily mini ipyc ,zlz

,cg elit`c `pin` ded Ð "mini" azk `le

cgc dlitp `ki`de ,dlitp rnyn "elti"c

witpc opirac ,"mini" `pngx azk ikdl .`nei

.oixz oiliire cgúéáã éâìôéî÷ àäá àîéì
åøæâ äùåâ íåùî éøáñ éàîùmeyn `le Ð

ibq ikd meyne ,dz`neh `yilw `iede ,`xie`

dl.mei miylya
úéáå
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éëä`nhpy mei jklid ,[mipey`x] el oi` dfe .oey`x meia :yexit .dligza `nhpe opiqxb

d`n mei `edy ,d`n meia glbie ,dfl dryze miryz dpnie ,`ed ezexifp oipnn Ð

minide" xnel cenlz Ð lkd xzeq `di leki ,oexg` meia ,d`n seqa `nhp .epipnl cg`e

`inec ,opira mipy `nzqne ,`nhpyk eilr `al mipexg` `ki`c llkn "elti mipey`xd

`de xn`z m`e .lkd xzeq epi` jkle ,mipey`xc

Ð d`n meia `nhp :('ek) oizipzna (`,fh xifp) opz

inp ikdc :xnel yie !xfril` iaxl miyly xzeq

minide" xnel cenlz Ð lkd xezqi leki :xn`w

`l jkle ,mipexg` el oi` dfe "elti mipey`xd

`yxcn ,xzeq `din miyly la` ,lkd xezqi

meia xifpd zxez z`fe" (a,e) `nw wxta opiyxcc

.xifp zxez el oz Ð z`ln meia `nhp ,"z`ln

"xifpd zxez z`f" e`l i`c ,i`xw ixz ipd ikixve

mei `edy ,oexg` meia `nhp ikc `pin` ded Ð

Ð mei miyly elit`e ,llk xezqi `l Ð z`ln

m` :xn`z m`e ."xifpd zxez z`f" `pngx azk

minide"n wezyle "xifpd zxez z`f" aezkl ,ok

`pin` ded ok m` :xnel yie !"elti mipey`xd

z`lnae" enk ,cg`e d`n mei epiid z`ln meic

`xwie) "dxdh iniini e`lny xg`l iedc Ð (ai

,xak eini e`lny ,zglbzd mei `edy ,dxdh

Ð d`n mei `nhp la` .mei miyly xzeq `edde

mipey`xd minide" `pngx azk ,mlek xezqi

xzeq [epi`] Ð d`n meia `nhp elit`c Ð "elti

,"minide" aezkl `lc ibq `lc ,cere .mlek

.mipey`x el eid `ly d`nd zlgz iwet`l

éëämipexg` el yi dfe opiqxb,d`neh mei Ð

lk zexifpd oipnn elek `edy ,eixg`y d`n meie

`pzn axl elit`c .eizepaxw `iad `ly dnk

milydl eilr devn Ð elekk meid zvwn xn`c

.(`,e) `nw wxta xn`ck ,dlgzkléðú÷ãî
`nhpe mei d`n xifp ipixdxcpy `nl` Ð

.`nhp xcde ,dxdhaøîàiia`l `tt ax dil

mini oild,xfril` iax xn`wc mipey`xd Ð

ipy meia epiidc ,oixz oiligzne cg wtpc

ikid ik ;mly cg` mei opirac `nlc e` .ezexifpl

mei epiidc ,mly mei cg `ki` mipexg` miniac

ligzn ik mipey`xd minia inp ikd Ð d`nd

`l` epi` minrtc ,ipy meia `nhp ik la` .zlz

ivga lenz` zexifp lawc oebk ,mini i`vg ipy

heytpe :xn`z m`e .meid ivga `nhp meide meid

eal `l :[xne`] xfril` iax ipzwc ,oizipznn dil

`lc :xnel yie !xzeq eixg`ly meic llkn ,meia

opaxc` biltc dnn wx xikfdl xfril` iax yg

iax edl xn`e ,d`neh oaxw `ian meia ea :ixn`c

ipy meia `nhp ikc llkn ,'eke "xzeq `di leki d`n zligza `nhp" ,`teb lirl izii`c `ziixan dil heytle :xn`z m`e .iyily cr ipy meia `l inp oicd `ede .meia eal `l :xfril`

heytpe :xn`z m`e .xzeq [epi`c] xfril` iax edl xn`w ,oey`x meia elit` xzeq opaxlc meync xnel yi cere d`n zligz [`xw] ipy mei inp epiid d`n zligz :xnel yie !xzeq i`ce Ð

dil `hiyt mipexg`c xnel yie !mipey`xc `inec mipexg` `nzqnc ,zexifp zligza oicd `ede ,dil ibq inei ixzac `nl` ,xzeqc zg` xqg d`n meia `nhp ik xn`wc ,`tiqn dil

i` dil `wtqn jkl ,mei ivga xcp m` oebk ,mini i`vg ipy `l` `kilc minrt Ð zexifp zligza la` ,d`n mei epiidc Ð mly mei my yiy itl ,dil ibq inei ixzac`wtpc opira jkl

:xnel jixve !xfril` iaxl (el) d`neh oaxw `ian ,mini ipy `l` `kilc ipinya `nhp ike ,iriayn yexit ,cin dpene ligznc ,lirlc `ziixan dil heytilc :dyw la` .zlza i`we oixz

eilr lgy mly mei opirac meyn Ð zlz` i`we oixz `wtpc opirac `dc ,lirl ziyixtck xnel yi ,inp i` .`xwn `nrh irawe ,dil riny ,inp i` .lirlc `ziixa `iddl dil riny `lc

,mly epi` iriay `d :dyw zvwe .d`neh oaxw `ian Ð ipinya `nhpc oeik jkle ,mly iriay o`k yi Ð ipinya `nhpc ,iriayn eilr lg zexifpc oeik ,lirl la` .mipexg`c `inec zexifp

.zexifpd legiy mcew leahle zefdl jixvy

meia exfp y`x ycwe" :ikd azkinl ivnc ,"elti" azkinl jixhvi`e "mini" azkinl jixhvi`e .mly mei inp `a `ly zeaxl Ð edc lk dlitp rnyn ,aizk "elti" dil xn` :d"bd oeyl

cg wtpc ,edc lk rnync "elti" `pngx azk Ð mly mei `ki`c ,oexg`c `inec opirac ,ikd rnyn "mini"c Ð zlz iliire oixz iwtpc cr ."elti"n wezyle ,"mipey`xd mini caln `edd

azk ,`nlrc zexifp` i`w "elti" oeyle ,`nw `pzk ,meia eal elit`e :`pin` ded Ð "elti mipey`xde" azkinl ivnc ,"mini" azk `le "mipey`xd elti" `pngx azk i`e .oixza i`we

."mini" `pngx

éîux`l `a jk xg`e ux`l dvega ezexifp milyde mei miylyn daxd zexifp ux`l dvega xcpyeizepaxw aixwdl l`xyi ux`l iz` `lc ibq `lc ,`nlra dxwna `wec e`l Ð

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ezexifp milydleøéæðmei miylyxedh i`ce dxezd one d`neh mdilr exfbc minrd ux`a exfby `ed `nlra `qpw opaxcnc yxtn `xnba Ð

.ezexifp ici `vieøéæðdligza.`xnba yxetn ikde ,opaxcne ,qpw lld zia ixac mb .epiipn lk ligzdle xefgl Ðóåñáåz`nhp jk xg`e d`a mipy ray`lc `xnba miyxtn yie Ð

.dpy mixyre zg` [opipncn] ,el`a [el`] erlapøîàdpy dxyr rax` `l` dxifp dzid `l dcedi iax.dl yxtn `xnba Ð
`nil
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òaøà àlà äøéæð äúéä àì :äãeäé éaø øîà .äðL úçàå íéøNò äøéæð úàöîðå ,úàîèð¦§¥§¦§¥§¦¨¤§¦§©©¨¨¨©©¦§¨Ÿ¨§¨§¦¨¤¨©§©

.äðL äøNòàøîâìL øéæð íéøîBà éànL úéa :àLéø éðú÷:íéøîBà ìlä úéáe ,íBé íéL ¤§¥¨¨¨¨¥¥¨¥©©§¦¨¦§¦¥¦¥§¦
,äéìò eøæb dLeb íeMî íénòä õøà :éøáñ éànL úéác ;éâìtéî÷ àäa àîéì ,älçza øéæð̈¦©§¦¨¥¨§¨¨¦©§¦§¥©©¨§¦¤¤¨©¦¦¨¨§¨¤¨
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc xifp(iying meil)

øæòéìà éaøc àîòè éàî ,àáø øîà`nh wxy [`ler ixac itl] ¨©¨¨©©§¨§©¦¡¦¤¤
meyn .`l `nhpe dxdha xfpy in la` miinei xezql jixv xfpy

càø÷ øîà`nhpy xifp iab(ai e xacna)'ElRi mipW`xd minIdeék ¨©§¨§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦
,'Bøæð àîè'mipey`x mini' xezql jixvy mrhdy jkn micnele ¨¥¦§

wx `ed [mipy-]øæð äàîeèác íeMîzexifp envr lr laiwy - ¦§§§¨¨©
.`nhp jk xg`e xedh didyk zexifp m` `l la` ,d`neha

:`ler ixac lr `iyewdéáéúéàdywd -éiaà,`lerlepipy ¥¦¥©©¥
xn`y in ,`ziixaaúlçúa àîèðå ,íBé äàî øéæð éðéøädäàî,mei £¥¦¨¦¥¨§¦§¨¦§¦©¥¨

,ezexifpl oey`xd meia ,epiidcìBëéy xn`z `ny -øúBñ àäé ¨§¥¥
eilr didi ez`nehn xdhiy xg`le ,ezexifpl dpny meid z`

,dxdh zexifpa mei d`n cer zepnlíéîiäå' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦
,'eìté íéðLàøäxzeq epi`y jkn micneleíéîé Bì eäiL ãò ¨¦Ÿ¦¦§©¤§¨¦

,íéðBLàø`nhp m` wx okle ,mipyn zegta epi` 'mini' oeyle ¦¦
,mze` xzeq mini ipy zegtl dpny xg`läæåmeia `nhpy §¤

ezexifpl oey`xdBì ïéàmini,íéðBLàømeid z` xzeq epi` okle ¥¦¦
miryz cer wx dpni ez`nehn xdhiy xg`l `l` ,dpny

.mitqep mini dryze
mei d`n xifp ipixd' xn`y df m` :sqep oic `ziixad d`ian

eóBña àîèðdäàî,ezexifpl oexg`d meia xnelk ,meiìBëé- ¦§¨§¥¨¨
y xn`z `nyøúBñ àäé,ezexifpl dpny minid z`n lk z` §¥¥

,mini d`n cer zepnl eilr didi ez`nehn xdhiykeøîBì ãeîìz©§©
'eìté íéðLàøä íéîiäå'rnyneììkîxaecny ,aezkd ixac §©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦§¨

àkéàcmini mbíéðBøçà,`ziixad jkn zyxece ,dpn `l oiicry §¦¨©£¦
z` xzeq epi` ,dpn `l oiicry mipexg` mini ipy el eid `l m`y

,zexifpa bdpy mei d`nd lkäæåd`nd meia `nhpyBì ïéàmini §¤¥
,íéðBøçàxzeq epi` okle ,zexifpd oipnl oexg`d meia `nhp ixdy ©£¦

.ezexifp oipn lk z`
m`e :sqep oic,úçà øñç äàî íBéa àîèðmiryzd meia ,epiidc ¦§¨§¥¨¨¥©©

,zexifpd oipnl dryzeìBëéy xn`z `ny -øúBñ àäé àìz` ¨Ÿ§¥¥
,ezexifpl dpny minid,'eìté íéðLàøä íéîiäå' øîBì ãeîìz©§©§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§

jkn miyxeceàkéàc ììkîmini mbíéðBøçà,dpn `l oiicryäæå ¦§¨§¦¨©£¦§¤
,dryze miryzd meia `nhpyBì Lémini mbíéðBLàømiltepy ¥¦¦

,zexifp ini dryze miryz xg`l `nhp ixdy ,d`nehd ici lr
åmini mbíéðBøçàmeid seq ,epiidc ,zepnl cer jixv didy §©£¦

,[d`nd mei] ezxgnly meide ,[dryze miryzd meid] ea `nhpy
.eiykr cr dpny dn lk z` xzeq okle

:`ler ixac lr eziiyew z` iia` miiqneàäåcinrdl `lde - §¨
da xaecny ef `ziixaøæpL àîèazexifp envr lr laiwy - §¨¥¤¨©

,`nh ecerazøîà úéöî àìjkl gxkdde ,xnel leki dz` oi` - Ÿ¨¦¨§©§
`edéðz÷cî`ziixaa xn`py dnn -äàî øéæð éðéøämeiàîèðå ¦§¨¨¥£¥¦¨¦¥¨§¦§¨

,äàî úlçúa,ezexifp z` laiwy xg`l `nhpy gkeneéðz÷å- ¦§¦©¥¨§¨¨¥
xg`le dxdha ezexifp laiwy df ote`a mby `ziixaa x`eane

xzeq epi` ,`nhp okn.íéðBLàø íéîé Bì eäiL ãò`ly x`ean ©¤§¨¦¦¦
dwiqn .xfpy `nha wx xaic xfril` iaxy xn`y `ler ixack

idef ok` ,`xnbdàzáeéz.`ler ixacl dxenb diigce daeyz - §§¨
z` zxxan `xnbd:xfril` iax zhiy ihxtàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨

ïéìä ,éiaàìd ipy el` -ïðéøîà÷c íéîé,xfril` iax xn`y - §©©¥¨¥¨¦§¨©§¦¨
dpeekd m`dãç ÷ôðcoey`xd meid dxdha mlyede `viy - §¨©©

,zexifp laiw eayïéøz ïéìéçúîe,ezexifpl ipyd meid ligzde - ©§¦¦§¥
.xzeqe 'mipey`x mini' el eidy aygp df meia `nhpykeàîìc Bà¦§¨

ote`a wx `l` ,jka ic `lïéøz ïé÷ôðcmeid z` mb milydy - §¨§¦§¥
,dxdha ezexifpl ipydàúìz ïéìéçúîeiyilyd meid ligzde - ©§¦¦§¨¨

mini' xzqy aygp df oi` ,ipyd meia `nhpyk la` ,`nhp eae
.dxdha mly cg` mei el did `ly oeik ,'mipey`x

:`xnbd zxne`déãéa äåä àìlr aiydl iia` ly ecia did `l - Ÿ£¨¦¥
.dl`ydàáøì déìééL àúà.eze` l`ye `axl `a -déì øîà ¨¨©§¥§¨¨¨©¥

,`ax,áéúk 'eìté'`nhp m` s` ,`idy lk dlitpa icy rnyne ¦§§¦
.ipyd meia

:zeyxcd izy z` jixv recn zx`an `xnbdéøèöéàåîì Cázëé §¦§§¦§¦§©
éøèöéàå 'íéîé','eìté' ázëéîì Càðîçø áúk éàcdid eli`y - ¨¦§¦§§¦§¦§©¦§§¦¨©©£¨¨

wx azkp'eìté' áúk àìå ,'íéîé'ïéìééòå ïéøz ïé÷ôðc ãò àðéîà äåä , ¨¦§Ÿ¨©¦§£¨£¦¨©§¨§¦§¥§©§¦
àúìzenlyed m` `l` dpny dn z` xzeq epi`y xne` iziid - §¨¨

minidy miyxec epiid ik ,ea `nhpe iyilyd qpkpe mini ipy
cg` mei mda yiy mipexg`d minik zeidl mikixv mipey`xd

okl ,mly,'eìté' àðîçø áúkmbe ,`idy lk dlitpa icy yexcl ¨©©£¨¨¦§
.xzeq ipyd meia `nhp m`áúk éàåwx'íéîé' áúk àìå ,'eìté', §¦¨©¦§§Ÿ¨©¨¦

ãç eléôà àðéîà äåäxg`l wx `nhp m` elit`y xne` iziid - £¨£¦¨£¦©
okl ,ezexifpl oey`xd meia `nhpyk epiide ,xzeq cg` meiáúk̈©

,'íéîé' àðîçø:mipy eltp m` wx xzeqy xnel ©£¨¨¨¦

äðùî
dxezd on ,ezexifp ini z` my bdpe ,ux`l uega zexifp lawnd
,minrd ux` lr d`neh minkg exfby oeiky `l` ,ezaeg ici `vi
epizpyna .l`xyi ux`l ribiyk zexifp bedple xefgl edeqpw
zexifpd z` bedple xefgl jixv onf dnk mi`pz zwelgn `aez

.l`xyi ux`aøæpL éîux`l uegaäaøä úeøéæðdlrnl - ¦¤¨©§¦©§¥
,mei miyelyníéìLäåmy,Búeøéæð úààa Ck øçàåõøàìick §¦§¦¤§¦§©©¨¨¨¨¤

.eizepaxw aixwdl,íéøîBà éànL úéadidiy edeqpwìL øéæðíéL ¥©©§¦¨¦§Ÿ¦
íBé,mitqep.eizepaxw z` `ian jk xg` wxe,íéøîBà ìléä úéáe¥¦¥§¦

didiy edeqpwälçúa øéæðenvr lr laiwy minid oipnk - ¨¦¦§¦¨
minid oi`y ,zexawd ziaa xfpy ink edeaiygdy .dligza
d`ian .ycgn mzepnl jixve ezexifp oipna el miler my dpny

dpyndäkìnä éðìéäa äNòî,,ux`l uega dzidykdða CìäL ©£¤§¦§¦©©§¨¤¨©§¨
,äîçìnìdxcpeàäà íBìLa äîçìnä ïî éða àBáé íà ,äøîàå ©¦§¨¨§¨§¨¦¨§¦¦©¦§¨¨§¨¡¥

,íéðL òáL äøéæð äúéäå äîçìnä ïî dða àáe ,íéðL òáL äøéæð§¦¨¤©¨¦¨§¨¦©¦§¨¨§¨§¨§¦¨¤©¨¦
õøàì äúìò íéðL òáL óBñáe,dizepaxw aixwdlìlä úéa äeøBäå §¤©¨¦¨§¨¨¨¤§¨¥¦¥

,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzL,mzhiy itkíéðL òáL óBñáe ¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥§¤©¨¦
,l`xyi ux`a dzpnyúàîèð,mipy ray aey zepnl dkxvede ¦§¥

úàöîðådzid lkd jqayäðL úçàå íéøNò äøéæð.éaø øîà §¦§¥§¦¨¤§¦§©©¨¨¨©©¦
,äðL äøNò òaøà àlà äøéæð äúéä àì ,äãeäéx`azi `xnbae §¨Ÿ¨§¨§¦¨¤¨©§©¤§¥¨¨

:dcedi iax wleg hxt dfi`a

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdéànL úéa ,àLéø éðz÷̈¨¥¥¨¥©©

ìL øéæð ,íéøîBàälçza øéæð íéøîBà ìlä úéáe ,íBé íéL.àäa àîéì §¦¨¦§Ÿ¦¥¦¥§¦¨¦©§¦¨¥¨§¨
éâìôéî÷,minrd ux` z`neh xcba ewlgpy xn`p `ny -úéác ¨¦§§¥§¥

,éøáñ éànLlr d`neh minkg exfbyky,íénòä õøàs`íeMî ©©¨§¥¤¤¨©¦¦
[àøéåà] (äùåâ)äéìò eøæbyeb lr lid`nd e` rbepd lr wx `l - £¦¨¨§¨¤¨

dciya myl qpkpd lr mb `l` ,d`neh exfb minrd ux` xtr
,oky oeike .d`neh exfb xie`d lr s`y ,xie`a ievne lcbne daiz
,`ziixe`c d`nehk dpi`y xg`n ik ,mei miyely xezqiy eic
wx xzeq `ziixe`c d`neha `nhpd mby xnele zerhl e`eai `l
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc xifp(iyiy meil)

éøáñ ìlä úéáewxyäéìò eøæb [dLeb] (àøéåà) íeMîlr wxy - ¥¦¥¨§¥¦¨¨§¨¤¨
,d`neh minkg exfb minrd ux` xtr yeb lr lid`nd e` rbepd
`l ,lid`n epi`e rbep epi`y lcbne daiz dciya qpkpd la`
d`nehl dnec ef d`nehy oeike .minrd ux` z`neha `nhp
`l m`y ,ezexifp oipn lk z` xezqiy minkg exingd ,`ziixe`c
,dxezd on ez`nehy ,xawa `nhpd mby xnele zerhl e`eai ok

,`xnbd dgec .ezexifp oipn lk z` xzeq epi`àìxnel oi` - Ÿ
xnel yiy ,lld ziae i`ny zia ewlgp ef `xaqayëcàîìò éle §¥¨§¨

s`y mixaeq[àøéåà] (äùåâ) íeMî,éøáñ éànL úéáe ,äéìò eøæb ¦£¦¨¨§¨¤¨¥©©¨§¥
yyg oi`e ,`ziixe`c d`nehl dnec dpi` ef d`nehy oeiky
wx okl ,mei miyely wx xzeq `ziixe`c d`neha mby exn`iy

àðñéð÷ úeøéæð íúñazexifp mzqk wx dpniy minkg eze` eqpw - ¦§¨§¦¨¦§¨
.mei miyely `idyàðñéð÷ ék ,éøáñ ìlä úéáeeze` eqpwyk - ¥¦¥¨§¥¦¨¦§¨

xifpk didiy edeqpw ,minkg,úeøéæð úléçúalk z` zepnl jixve ¦§¦©§¦
d`nehl dnec dpi` ef d`nehy it lr s`e ,dligzn ezexifp
ielb df xac oi` mewn lkn ,dxie`n mb `nhny jka `ziixe`c
d`neh efy exaqiy miyp` eidi `ny minkg eyyge ,lkl recie
wx zxzeq `ziixe`c d`neh s`y xnele lwdl e`eaie ,`ziixe`c
dpny dn lk z` xezqi ef d`neha mby exfb okl ,mei miyely

:dligzn ezexifp zepnl ligzie
:epizpyna e`aedy dcedi iax ixac z` yxtl zxfeg `xnbd

dpyna epipy'eëå äkìnä éðìéäa äNòîmixyr dxifp z`vnpe ©£¤§¦§¦©©§¨§
dxyr rax` `l` dxifp dzid `l dcedi iax xn` .dpy zg`e
,dpy zg`e mixyr dxifp dzid iplidy minkg zrca :dpy
dzexifp dbdp mipy rayy meyn ,`ed mrhdy dpyna x`azd
ux`l d`ay zngn eid zeipyd mipyd raye ,ux`l uega
zngn eid zepexg`d mipyd raye ,lld zia zrcke ,l`xyi
dxifp dzidy xn`y dcedi iax la` ,dpipn z` dxzqe d`nhpy

okle ,enrh x`azd `l ,dpy dxyr rax` wxeäì àéòaéà- ¦©§¨§
iax wlg minkg ixacn hxt dfi` lr ,daiyid ipa ewtzqd

did dyrndy minkg mr mikqn `ed m`d ,dcediúàîèpLa§¤¦§¥
dilr did okle ,dpipn dxzqe ,l`xyi ux`ay zexifpd ini seqa
zngn mipy ray cer dzpn `ly dne ,mipy ray cer zepnl
minkg lr dcedi iax welgy meyn `ed l`xyi ux`l dzrbd

,oicaådl exedy xaeq,éànL úéác àaélàmiyely zepnl icy §©¦¨§¥©©
.l`xyi ux`l dzrbda mei,àîìc Bàlr wlg dcedi iaxy ¦§¨

did dyrndy cinrde ,dyrnd seba minkgúàîèð àlLa,llk §¤Ÿ¦§¥
meyn `ed dpy dxyr rax` dxifp dzidy dneiax mikqny

dilry l`xyi ux`l dribdyk dl exedy minkg ixacl dcedi
,dligzn mipyd ray z` zepnl ligzdl,ìlä úéác àaélàåokle §©¦¨§¥¦¥

.dpy dxyr rax` dxfpy `vnp
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,epizpynaòáL ãBò äøéæð àäzL ìlä úéa äeøBäå õøàì äúìò̈§¨¨¨¤§¨¥¦¥¤§¥§¦¨¤©
,'eëå úBøçà íéðLdxifp z`vnpe ,z`nhp mipy ray seqae ¨¦£¥§

rax` `l` dxifp dzid `ly dcedi iax xn` ,dpy zg`e mixyr
.dpy dxyrCzòc à÷ìñ éàådid dyrndy xaeq dcedi iaxy §¦¨§¨©§¨
,úàîèpLameyn `ed dpy dxyr rax` wx dxifp dzidy dne §¤¦§¥

,mei miyely wx l`xyi ux`a zepnl dkixvy dl exedyàaélàå§©¦¨
éëä éà ,éànL úéácy dpyna xn`p recn ok m` -øîBà äãeäé éaø §¥©©¦¨¦©¦§¨¥

y,äðL äøNò òaøà àlà äøéæð äúéä àìixdäðL äøNò òaøà Ÿ¨§¨§¦¨¤¨©§©¤§¥¨¨©§©¤§¥¨¨
ìLedéì éòaéî íBé íéLmei miyely zepnl dilr did `ld - §Ÿ¦¦¨¥¥

seqa ux`l dribdyk ixdy ,dpy dxyr rax`d lr mitqep
zia ixack mei miyely cer zepnl dkixv dzid mipy rayd

ray zepnl dilr mei miyelyd seqa d`nhpyke ,i`nymipy
d`nhp `ly xnel dcedi iax zpeeky jgxk lr `l` .zetqep
lld ziak dl exed mipy rayd seqa ux`l dribdyke ,llk
.dpy dxyr rax` wx dzpn okle ,mipy ray cer zepnl dkixvy

:ztqep di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðz,`ziixaa epipyéaø ©§¨©¦¨¦©¦
,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäéoipnl oexg`d meia `nhpy xifp §¨¥¦©¦¡¦¤¤

,mei miyely wx `l` ,dpny zexifpd lk z` xzeq epi` ezexifp
dnn z`f cnleàø÷ øîàc(bi e xacna)øéæpä úøBz úàæ'mFiA §¨©§¨Ÿ©©¨¦§

y yxece ,'z`lnäøîà äøBzäcàîèð ékxifpdúàìî íBéaini §Ÿ©¨¨§¨¦¦§¨§§Ÿ
,ezexifpBì ïzly sqep oipnúøBzmzq,øéæð`id zexifp mzqe ¥©¨¦

`l iplidy xaeq dcedi iaxy jgxk lr oky oeike .mei miyely
,i`ny ziak dl exedy xn`p m`y ,lld ziak dl exede ,d`nhp
`ld ,dpipn dxzqe d`nhpy zngn md zetqepd mipy rayde
miyely wx zxzeq `id ixd dpipnl oexg`d meia d`nhpy oeik
xn` ji`e ,mei miyye mipy ray wx dxifp dzidy `vnpe ,mei
`ly jgxk lr `l` .dpy dxyr rax` dxifp dzidy dcedi iax
dl exedy meyn `ed ,dxifp dzidy dpy dxyr rax`de ,d`nhp

y ,lld ziaklk z` zepnle xefgl dilr l`xyi ux`l dribda
:dligzn dzexifp

äðùî
BúBà úBãéòî íéãò ézék ézL eéäL éî,zexifp envr lr laiwy ¦¤¨§¥¦¥¥¦§¦

y `l`elàzg` zkay micrd -íézL øæpL íéãéòîlr laiwy - ¥§¦¦¤¨©§©¦
,zeiexifp izy envrelàådipyd zkay micrd -L íéãéòîdze`a §¥§¦¦¤

dryLîç øæp,zeiexifp,íéøîBà éànL úéamiyigkny oeik ¨©¨¥¥©©§¦
ixd ,el` z` el` micrdúeãòä ä÷ìçð,dlhaeåoklïàk ïéà ¤§§¨¨¥§¥¨

úeøéæð.llk,íéøîBà ìlä úéáeixdíézL Lîç ììëa Lémb - §¦¥¦¥§¦¥¦§¨¨¥§©¦
`vnpe ,mizy aiigy llkp ,yng aiigy ecirdy micrd ixaca
epic ok lr ,micrd oia dygkd oi` zeiexifp izya eaeig oiprly

`edíézL øéæð àäiL:zeiexifp izy bedpl aiigy - ¤§¥¨¦§©¦

àøîâ
zwelgny zxaeqe epizpyn lr zwlegy `ziixa d`ian `xnbd

:xg` ote`a `id lld ziae i`ny ziaïéúéðúîxn`py epizpyn - ©§¦¦
micr izik izya `id lld ziae i`ny zia zwelgny da

`id ,ef z` ef zeyigkndàpz éàä ék àìc`pzd zhiyk `ly - §Ÿ¦©©¨
,oldl z`aend `ziixaayïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

íéãò ézék ézL ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øîBà à÷Bøa ïa¤§¨¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©§¥¦¥¥¦
yúçàodnúøîBàxfpyíézL.zeiexifp izy -úçàåodnúøîBà ©©¤¤§©¦§©©¤¤

xfpyLîç,zeiexifpaiigy lld zial i`ny zia micen dfay ¨¥
oeik ,zeiexifp izy bedpl,íézL Lîç ììëa LiLizyy `vnpe ¤¥¦§¨¨¥§©¦

epl xexay s`e .zeiexifp izy zegtd lkl aiigy zecirn zezkd
zxne` odn zg` zky oeik mewn lkn ,zxwyn zezkdn zg`y
izya ezaiign `id ixd ,[odn efi` mircei ep` oi`y s`] zn`

.zeiexifp`l`e÷ìçp äî ìò,lld ziae i`ny ziaúçà úk ìò ©©¤§§©©©©
y ,micr ipy lyãçàmicrdnøîBàxfpyíézL,zeiexifp izy - ¤¨¥§©¦

ãçàåmicrdnøîBàxfpyLîç,zeiexifp,íéøîBà éànL úéaL §¤¨¥¨¥¤¥©©§¦
çðïúeãò ä÷ìepi` i`ce micrdn cg`y meyn ,dliha ozecr - ¤§§¨¥¨

.cg` cr ly zecr `l` o`k oi`e ,zn` xne`,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
,íézL Lîç ììëa Léaiig `edy micirn micrd ipyy `vnpe ¥¦§¨¨¥§©¦

ixd ,llk dygkd oi` zeiexifp izy oiprly oeike ,zeiexifp izy
.zeiexifp izya aiig `ed

ìkä ,áø øîàzeiexifp izya aiigy exn`y lld zia elit` - ¨©©©Ÿ
äðBîa íéãBîzecrd lk dlhay ,zeiexifpd z` mipen micrdyk - ¦§¤

izy lr mb dygkd yiy aygp df ote`ay meyn ,llk xifp epi`e
.zeiexifpd

øîà÷ éàî ,àcñç áøì àîç áø déì øîàax oiekzd dnl - ¨©¥©¨¨§©¦§¨©¨¨©
,'dpen' xn`ykàîéìéày `id ezpeeky xn`z m` -ãçàmicrdn ¦¥¨¤¨

øîBàenvr lr laiw xifpdyLîçzeiexifpãçàå ,íézL àìå- ¥¨¥§Ÿ§©¦§¤¨
ipyd crdøîBàenvr lr laiw xifpdy.Lîç àìå íézL`ld ¥§©¦§Ÿ¨¥

,dlha zecrd mlek itly heyt dfk ote`acéLçëî à÷ àä̈¨©§£¥
éããäàlk oi`e ,yxetna exiag z` cg` md miyigkn ixdy - ©£¨¥

.llk xifp epi`e dlha ozecr dfk ote`ay jka yecigàlàlr ¤¨
y ,`id ax zpeek jgxkãçàmicrdnøîBàipixd' zxn` ,xifpl ¤¨¥

xifpãçàå ,'íézLe úçàipyd crd -øîBàipixd' zxn` ,xifpl ©©§©¦§¤¨¥
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קפט
oiglbn el`e` cenr k sc ± iyily wxtxifp

åøæâ àøéåà íåùî éøáñ ììä úéáåiedizc dkixv ikd meyne ,dz`neh `xinge Ð

.dlgzakåøæâ äùåâ íåùî àîìò éìåëã àìxcdizc dl exn`c i`de .d`neh `liwc Ð

.deqpwc `ed `nlra `qpw Ð dzexifplåäì àéòáéàdzid `lc dcedi iax xn`c `d Ð

.xn`w z`nhpya ,dxyr rax` `l` dxifpéàîù úéáã àáéìàåux`l dzlrykc Ð

z`nhp ,i`ny ziak mei miyly dyer dzide

ray dzyre ,lkd z` dxzqe zn z`neha

.dlgzak mixg` mipyúàîèð àìù àîìã åà
dzlre minrd ux`a z`ay liaya `l` Ð

,dlgzak mipy ray dzyr l`xyi ux`l

.lld ziac `ail`eéàå õøàì äúìò òîù àú
'åë êúòã à÷ìñ,z`nhpyk jzrc `wlq i`e Ð

dpy dxyr rax` ikd i` ,i`ny ziac `ail`e

miyly jeza ixdy .dil `irain mei miylye

dpy ray rxtnly lk dxzqe ,z`nhp

mei miylye mipy ray ok m` Ð mei miylye

ikd ipz `lcn `l` .odizgz zepnl dl did

`lac dpin rny Ð dpy dxyr rax` `l`

.lld ziac `ail`e ,dcedi iax ixiin z`nhp

dcedi iax xn`c `d :edl `irai` :xg` oipr

Ð dpy dxyr rax` `l` dxifp dzid `l

dray seqa zxg` d`neh cer z`nhpyk

mei dl yi oiicre ,z`ln mei `l la` ,mipey`x

ray seqale ,mipy rayd on mipy e` cg`

,zexg` mipy ray dzpne ux`l dzlr mipy

,lkd ixacl mipey`x mipy ray zxzeq ixdy

ikdle .dpy dxyr rax` ixd Ð z`nhp `dc

mei miyly zepnl dkixvc i`ny zia ixn` `l

`idy mipy ray oze`a dl ibq `dc ,ux`a

i`e .'ek ux`l dzlr rny `z .ux`a dpen

i`ny ziac `ail`e ,z`nhpyk jzrc `wlq

z`nhpe dxfge mipey`x ray seqa z`nhpc

ikd i` Ð `nw `pz xn`ck ,dxyr rax` seqa

iaxl dil irai` mei miylye dpy dxyr rax`

rax` seqa z`nhpy oeikc .xninl dcedi

dzid ,z`ln meic dxyrcer zepnl dkixv

meia z`nhp ikc dil `xiaq `dc ,miyly

iaxlc ,ikd inp `ipz .miyly dpen z`ln

dpen z`ln meia z`nhp ikc dil zi` dcedi

`d i`ce Ð ikd dil `xiaqc oeike .miyly

rax` `l` dxifp dzid `l dcedi iax xn`c

`pz` bilt `we ,z`nhp `lya Ð dpy dxyr

z`nhp `lc dcedi iaxl dil `xiaqc ,`nw

,ux`l dzlr mipy ray seql `l` ,llk

iptl ield wgvi iax oa xfril` iax oc dfd oeylae .mipy ray cer dxifp `dzy dexede

.(o"eilb d"f l"k) dlawe epiaxúçà úëcg`e ,zexifp eilr laiw mipy izy xne` cg` Ð

.mipy yng xne`úåãòä ä÷ìçð íéøîåà éàîù úéáùlr micr ipy my oi`e li`ed Ð

.mipy izyíéøîåà ììä úéáållka yie ,mipy izy lr micirn mdipy mewn lkn Ð

zxne` zg`e mizy zxne` zg` ,micr izik ipya la` .ozecr dwlgp `le ,mizy yng

.mizy yng llka yi lkd ixac Ð yngäðåîá íéãåî ìëä áø øîà.ozecr dwlgpy Ð

ùîç àìå íéúù øîåà ãçàå íéúù àìå ùîç øîåà ãçàá àîéìéà øîà÷ éàî`hiyt Ð

.iccd` iygkn `w `dc ,ozecr dwlgpcàìà,"mizy zg`" xne` cg`dy oebk Ð

."yng rax` yly" xne` cg`de
àä
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àîéìmeyn ixaq lld ziae exfb `yeb meyn minrd ux` ixaq i`ny ziac ibltinw `da

exfb `xie``yeb meyn minrd ux` ixaq i`ny ziac ,ikd iqxbc mixtq zi` Ð

lr elit` ixaq lld ziae ,lcbne daiz dciya da qpkil xzene ,`xie` lr `le dilr exfb

?i`ny ziac `nrh i`nc ,ef `qxibl dywe .lkd xezql exingd ikd meyne ,exfb `xie`

mewn lkn Ð `yeb meyn m` ik exfb `lc idpc

epi`c zexawd zia` dedc icin ,lkd xezql

d`xp okl !lkd xzeq ikd elit`e ,xie`a `nhn

`xie` meyn ixaq i`ny zia :`kti` opiqxbc

ixaq lld ziae .minrd ux`a exingde ,exfb

i`n ,inp `zyde :xn`z m`e .exfb `yeb meyn

xzei da exingdc meyn eh` ?i`ny ziac `nrh

oi`c :xnel yie ?miyly `l` xezqi `l xawn

Ð `xie` lr xefbl da exingdc oeikc ,inp ikd

jkle ,opaxcn `l` dpi` d`neh dze`c lkl ielb

d`neha `tlgin `lc ,mei miyly xezqic ol ibq

,exfb `yeb meyn :ixaq lld ziae .`ziixe`c

meyne ,lkd xezqiy jixv Ð xawk dpicc oeike

ef `xaq oiprke .zexawa minrd ux` `tlginc

i` :xn`wc (a,cp xifp) "lecb odk" wxta `ki`

meyn i` la` ,d`fd il dnl Ð `xie` meyn

.ze`neh x`yk d`fdc `nrhc ,`gip Ð `yeb

meyn `nlr ilekc ,`l :opiqxb ikd df itle

qipw `lc i`ny zial `gip jkle .exfb `xie`

ielbc ab lr s` :ixaq lld ziae ,mei miyly `l`

Ð ld` x`yk dpi`e ,`ed opaxc d`nehc lkl

.ibiltc `ed `qpwae .zexifp zligza dil opiqpw

úàîèðùái`ny ziac `ail`e[xn`] Ð

ux`a mei miyly zepnl dkxvedc dcedi iax

,l`xyi ux`a mei miyly seqa d`nhpe ,l`xyi

lk xezql dkxved ixdy ,mipy ray cer dzpne

dxyr rax` dzid dcedi iaxlc `vnpe .zexifp

oi`c ,i`ny zial `wec epiide .mei miylye mipy

.cal mei miyly wx l`xyi ux`a zepnl jixv

ux`a zepnle xefgl dwewf Ð lld zial i`c

oipn seqa z`nhp i` ,mixg` mipy ray l`xyi

ly oipn seqa d`nhpy jk did lirlc ,z`nhpk

mixyr zexifp `dl dkixv dzid ok m`e ,ux`d

iaxce ,z`nhp `lya `nlc e` .dpy zg`e

`l i`ny zialc ,`wec lld ziac `ail` dcedi

mipy rayae ,mipy dxyr rax`l dkxved

.ibq mei miylyeàúl`xyi ux`l dzlr rny

pa jzrc `wlq i`e 'ekeziac `ail`e z`nh

dxifp dzid `l xne` dcedi iax ikd i` i`ny

dil irain mei miylye dpy dxyr rax` dpy dxyr rax` `l`aezky dn opiqxb `le Ð

,mipey`xd mipy raya mirlaen eid mei miyly `nlce :xn`z m`e .oizipzn cere :mixtqa

ray [ixd] Ð ux`a `qpwc mei miylye ,ycg xqg mipy ray ux`l dvega dzyry oebk

rax` ixd Ð mipy ray cer dzyre ,qpwd ly mei miyly seqa d`nhpe .xzei `le mipy

dcedi iax ixac `l` `iai `l ?`nw `pz ixac jix`dl el dnl :dyw cere !lkd oia dxyr

ixiin `l `nw `pzlc igeke`l Ð `nw `pz ixac iziin ikd meync :xnel yie !mdn wcwcl

miylye) dpy zg`e mixyr dxifp z`vnpe z`nhp mipy ray seqale :ipzwc ,drlada

mei miylye mipy dxyr rax` ok m`e ,drlada ixiin `l dcedi iax ixac mb [ok m`] ,(mei

.dil irainéîoicirn el`e zexifp ipy xcpy oicirn el` eze` zecirn micr izk izy eidy

ozecr dwlgp yng xcpyxcepd wzy m` ?inc ikid :xn`z m`e .llk zexifp o`k oi`e Ð

,wzeyyk :inp i` .zecrd itl oecil jixv `zyde ,rcei ipi` xne`a :inp i` ?ez`cedk didi `l dnl Ð zg`l dcen i`c .zg`e zg` lk yigkn xcepdy :xnel yie !`inc d`cedk dwizy Ð

,mizy [dpene] ,mizy yng llka yi :mixne` lld ziae .df z` df oiyigkn odizy `d Ð oyigkdl il dn :xn`c ,`ed dcen e`lc ,d`cedk dizewizy ied `lc ,cgi zezikd izy e`ae

.zxcp mizy :odizy exn` eli`k iedc

[a,hi lirl jiiy df xeaic]éðú÷'ek i`ny zia `yix.dpeyn xifp oeyle .opiniiw `yixa i`cec ,jixv did `l df lk Ðïéúéðúîzecr izk izya lld ziae i`ny zia ibiltc ipzwc Ð

.l`rnyi iaxc `pz [i`dk `lc] Ðøîàdpena micen lkd axepiid ,zg` zka lld ziae i`ny zia ibiltc xn`c ,l`rnyi iaxl .zecrd dwlgpy Ð

.zecrd dwlgp Ð lif`e wiqnck ,dpen m` la` .yng xne` cg`e ,mizy cg` xne`ykéàîxn`wxn`wck ,`icdl iccd` iygkn `wc `nili` ?xn`wc dpen inc ikide ,xnelk Ð

?ax ol rnyn `w i`ne ,ozecr dwlgpc `hiyt Ð 'ek mizy `le yng
`l`
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oiglbn el`ea cenr k sc ± iyily wxtxifp

éì äîì àä.ipzinle xcdinl Ðáø øîà àúøéîç øîåì ùé àúùäizy eedc `kid Ð

dil opirny ,"yng rax` yly" zxne` dipye ,"mizy zg`" zxne` zg`e ,micr izk

ozecr dwlgpc xn` `l Ð cge cg `l` eed `lc ,`zliwa .ozecr dwlgp axl?`hiyt !

wxt) zinlyexi oixcdpq zkqna Ð ikd xn`c axl dil opirny `kide !xn` i`cec

,`kdc oizipzn jdl mzd ipzwc ,(iying

izik izy eidy in ,onz opipz ikd :onz `aizke

mizy xfpy micirn el` ,eze` micirn micr

:mixne` i`ny zia ,yng xfpy micirn el`e

lld ziae .llk zexifp o`k oi`e ,ozecr dwlgp

xifp `diy ,mizy yng llka yi :mixne`

Ð hxta la` ,ewlgp llka :ax xn`e .mizy

ixac:xne` opgei iaxe .zecrd dwlgp lkd

yng llka yi Ð llka la` ,ewlgp hxta

zg`dy oebk Ð hxt .mizy xifp `di ,mizy

yly" zxne` dipyde ,"mizy zg`" zxne`

,mizy zxne` zg`dy Ð llk ."yng rax`

.yng zxne` dipydeïéà àáøòîá éøîà
äðåîá äùçëäzg`" xne` cg` m`y Ð

oi` Ð "yng rax` yly" xne` cg`e "mizy

xifp `die ,mizy yng llka yie ,dygkd ef

.mizy

øîàù éî êìò ïøãä

äðùîåøéáç òîùå øéæð éðéøä øîàù éî
'åë éðàå øîàå."ip`e" xn` exiag oke Ðøúåä

ïìåë åøúåä .åúåøéæð ìò ìàùðù ïåùàøÐ

.oey`xa ozexifp elz olekyàøîâùéø áéúé
øîà÷å áéúéå äàéùð äãåäé éáøã äéî÷ ùé÷ìÐ

oebk Ð "mixifp oleke" oizipzna opz ik

,oey`x ly xeac ick jeza olek eqitzdy

yly dia zi`c ,axl cinlz zli`y ickac

oixz `l` ipz `lc ,"ip`e" "ip`e" :ipzwc oizipzne .olek eqitzd "iax jilr mely" zeaiz

jpdl dil ztxvne "xifp ipixd" xn`c `nwn daiz `cgl zlwy ikc .ipzw `wec Ð

oiieedc ,axl cinlz mely zli`y ick jeza excp dyly oleky ,"ip`e" "ip`e" ixn`c

.zeaiz dyly inpàãéîìúì àçååø ú÷áù àì áåú.ilin zlz jpd `l` dil `nilc Ð

`w `nlra `zlin `l` ,ith dil `nilc d`iyp dcedi iaxl dil zi`c meyn e`le

.yiwl yixl dil riiqne ,ol rnyn
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zaa mizy xne` epi` dfy ,`piipnl zgp cge cg lkc oeikc ,ax ol rnyn `we .df z` df

:xn` eli`k Ð "mizye zg`" `le "ynge rax`e yly" dfe ,"mizye zg`" xne` `l` ,zg`

:xne` eli`k Ð "mizye zg`" xn`y dfe .ynge rax`e yly ly `l` ,xcp mizye zg` `l

.ynge rax`e yly xcp `le

éëä`zxing xnel yi `zyd il dnl ez opiqxb

xn` :opiqxb `le .oky lk `l `zliw xn`

iedc xn`w [i`n`] :jixtc ,eyexit ikde .ax

yly" [xn`] dfc oeik opixn`c meyn Ð dygkd

ied Ð "mizye zg`" mb xn` `le "yng rax`

?i`n` .xfp mizye zg` `le :yexita xne` eli`k

zg`" xikfd `ly dne ,dygkd ied `lc `nip

epiidc ,`zxing ?xikfdl el dnc Ð "mizye

`d !?xn` `l `zliw ,xn` ,"ynge rax`e yly"

siqene ,eixac llka "mizye zg`"c xninl epivn

.dygkd ied `l i`ce `l` .cg`d lr `ed

éøîàdpena dygkd oi` `axrnaik i`cec Ð

`l Ð "ynge rax`e yly" jci` xn`

inlyexiae ."mizye zg`" xcepd xn` `ly hrin

,ith elit` dygkd ied dpenc rnyn oixcdpqc

yly [`l`] mizye zg` [`l] :xn` eli`k

,llka zwelgn :ax xn` :mzd xn`wc .rax`e

o`k oi`e ,ozecr dwlgp `nlr ilekl hxta la`

llka la` ,ewlgp hxta :xne` opgei iaxe .zexifp

.mizy yng llka yi `nlr ilekl Ð
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éîip`e ip`e xn`e exiag rnye xifp ipixd xn`y

,zexifp lawy oey`xl erny mipy ,xnelk Ð

Ð "ip`e" xne` ipyd oke ,"ip`e" xne` cg`de

`a oey`xd m` ,oey`xd xzed .mixifp mlek

.excpa mdixcp elze ,"edenk ip`e" exn`y itl ,exzed mipexg`d mb Ð excp el xizde mkgl

ici lr mdixcp md mb exizi `l m` ,mixeq` oleke xzen `ed Ð mkg ici lr oexg`d xzed

.oexg`d xcpa mdixcp elz `ly ,`l Ð dxzd `la la` .mkgéôixd exryk ixry eitk
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k"` Ð dl xtin m`y ,xtdl leki epi` jkle .exwirn ezy` xcp xwr `w xwrin lrac dpin

e`ay olek exzed Ð oey`xd xzed :lirl opzcke ,dxcpa ielz excpy ,ely z` mb lhazi

,`zydn jli`e dxtdn fiib fbin mlerlc :`xnba igce .el oilgen mixg` la` ,lgin epi` `ed :opiyxce ,"exac lgi `l" aizkck ,lhean excp zeidl xac mexbl i`yx epi`e ,oey`xc dizngn
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(`,ak) zeknc `xza wxtae .cifna `xeqi`l,dxary lr dwelc `kdc iaxl `wtqne .eilr lawny cr e` ,eytp `vzy cr oikn `l` ,oipn ila zecxn zkn la` ,dxezd on mirax` zekn :

?xtd `l m` `ziixe`cn xzei dwlz dnl Ð dxar xaky `kd la` ,xtqn ila eze` oikn devnd dze` miiwl dvex oi`yk `wecc .`l eze mirax` `wec `nyc`xnb d"bdáéúéiax

xeaic ick jeza mlek eqitzdy `ede xn`we aizie d`iyp dcedi iaxc dinw yiwl oa oernyikd .zeaiz yly "iax jilr mely" epiidc ,axl cinlz mely zli`y ick :jlede yxtnck Ð

envr qitzdl leki epi` iriaxd la` .oey`xd on xeaic ick jez oexg`d elit`c ,zeaiz yly md "ip`e" xn` cg` lky ,xifpa xcpy oey`xa onvr qitzdl miyp` dyly oileki inp

.iriax` zexifp liig `l jkle ,oey`xd on xeaic ick edy xaky ,"ip`e" xn` elit` oey`xaøîà`cinlzl `geex zway `l ez dilywae ,xifpa xcpy cg`l rnyy cinlz ,xnelk Ð

oi`e .xeaic ick ddy xaky ;"ip`e" xn`i m` xifpa qitzdl lirei `l aey Ð [zeaiz yly mde] "iax jilr mely" xnele mely el micwdl aiig `ede ,eiptl eax xaer jk jezae "ip`e" xnel

.xeaic ick xg` zvw ddyy ,qtzp epi` i`ce iyingd la` ."ip`e" xn` xeac ick xg` xzl`l `l` ,xeac ick xg`l llk ddy `le li`ed ,qtzp iriaxd mb i`ce `l` ,`xaq ef
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc xifp(iyiy meil)

lld zia micen df ote`a recn ,zeywdl `ng ax jiynn ,mle`
xnel yi `ld ,zepey`xd zeiexifpd izy lr mb dygkd o`k yiy
z` xikfd `le ,'ynge rax` yly' wx ipyd crd xn`y dny

c iptn `ed ,zepey`xd zeiexifpd ipyél änì àäel dnl - ¨¨¨¦
,exiag xikfd xaky zepey`xd zeiexifpd ipy z` xikfdlàzLä©§¨

áø) øîà àzøéîç øîBì Lé(,xnelk ,xzei xengd z` xn`y oeik - ¥©£¦§¨¨©©
ike ,exiag ixac lr siqedy zeiexifpd zyely z`àúlé÷izy - ¦§¨

exiag mb xn`y zepey`xd zeiexifpd,øîà àìlk `ld ,dinza Ÿ¨©
oi` oky oeike ,mxne`le xefgl eilr recne ,eixaca ellkpy oky

dygkd o`kipy ly zecr yiy `vnpe ,oey`xd crd ixac lr
zia miceny ax xn` recne ,zepey`xd zeiexifpd izy lr micr

.llk zexifpa aiig epi`e ,dfk ote`a zecrd dwlgpy lld
ok`y `xnbd dwiqnàáøòîa éøîàixack l`xyi ux`a exn` - ¨§¥§©£¨¨

y ,`ng axäðBîa äLçëä ïéàxtqn z` mipen micrd m` mbe - ¥©§¨¨§¤
zia itl zeiexifp izy aiig `l` ,dygkd aygp df oi` ,zeiexifpd

:lld

øîàù éî êìò ïøãä
rneyd xnelk ,zexifpa dqtzd :mipipr drax` ex`azi df wxta
ipic .zexifp `ed mb lawle sxhvdl ywane zexifp lawn exiagy
epa z` xicnd mc` oic .ezy` zexifpl lrad znwde zxtd

.eia` ly zexifp zepaxw `iadl leki mc`y ote`d .xifpa

äðùî
:zexifpd zqtzd ipica dpc dpyndòîLå ,'øéæð éðéøä' øîàL éî¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©

Bøéáç,zexifp lawl `ed mb dvexe ,eixac z`'éðàå' øîàåxnelk , £¥§¨©©£¦
xn` `ed mbe sqep mc` rnye ,ixagk did` ip` mbílek ,'éðàå'©£¦¨

íéøéæð'ip`e' zxin`a `l` ,'xifp ip`e' yxetna exn` `ly s` . §¦¦
m`e .zexifp laiwy oey`xd ixacl mitxhvnïBLàøä øzeädf - ©¨¦
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mzexifp z` elz 'ip`e' mzxin`a ik .'ip`e' exn`y el` lk
,rxtnl oey`xd zexifp dlhazp xzidd ici lre .oey`xd zexifpa
dzid `l mlerny zexifpa mzexifp z` eqitzd mixg`dy `vnpe

m` la` .dliren mzqtzd oi` `linne ,zniiwïBøçàä øzeä©¨©£
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epi` ezy` xcp z` miiwny ine ,dzexifp meiwa dvexy ezrc
.eze` xtdl leki

lrad xn` m` :df oipra sqep oic,'øéæð éðéøä'ezy` l` dpte £¥¦¨¦
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in la` ,oey`xd ly 'xifp ipixd' zxin`l xeaic ick jeza

.zexifp eilr dlg oi` ,df onf xeriy xary xg` qitzdy
:eixac xxal yiwl yix siqedänëå-ly onfd xeriy ednCBz §©¨
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.mely zxin` xeriy edn -áøì ãéîìz íBìL øîBàL éãk- §¥¤¥¨©§¦§©

onf xnelk ,'iax jilr mely' eaxl cinlzd xne`y onf xeriy
dyely `weec ,yiwl yix ixacle .cala zeaiz yely zxin`

iag xg` cin 'ip`e' xn`i mdn cg` lky miyp`mileki ,ex
'ip`e' xnel leki iyilyd mby oeik ,oey`xa mzexifp z` qitzdl
'ip`e' xn`iy iriax mc` la` .oey`xd ixacl xeaic ick jeza
ick jez onf xary oeik ,zexifp eilr legz `l iyilyd xg` cin

.cala zeaiz yly `edy xeaic
déì øîàxeriy zzpy xeriyd ,yiwl yixl d`iyp dcedi iax ¨©¥
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.exiag zexifpa qitzdl lkeiy ick ,cinlzl onf ly geex
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leki epi` aeye ,'iax jilr mely' xnele micwdl `ed aiegn
xaq `l` .xeaic ick ly onfd xar xaky ,exiag zexifpa qitzdl
,xeaic ick xg`l cin mb qitzdl xyt`y ,d`iyp dcedi iax
,'ip`e' xnel jk xg` cine 'iax jilr mely' xnel cinlzd lekie

.zexifp eilr legze ezqtzd lireze
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epa z` xicnd mc` oic .ezy` zexifpl lrad znwde zxtd

.eia` ly zexifp zepaxw `iadl leki mc`y ote`d .xifpa

äðùî
:zexifpd zqtzd ipica dpc dpyndòîLå ,'øéæð éðéøä' øîàL éî¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©

Bøéáç,zexifp lawl `ed mb dvexe ,eixac z`'éðàå' øîàåxnelk , £¥§¨©©£¦
xn` `ed mbe sqep mc` rnye ,ixagk did` ip` mbílek ,'éðàå'©£¦¨

íéøéæð'ip`e' zxin`a `l` ,'xifp ip`e' yxetna exn` `ly s` . §¦¦
m`e .zexifp laiwy oey`xd ixacl mitxhvnïBLàøä øzeädf - ©¨¦

,ezexifp z` xizde mkgl l`yp 'xifp ipixd' xn`yïlek eøzeä- §¨
mzexifp z` elz 'ip`e' mzxin`a ik .'ip`e' exn`y el` lk
,rxtnl oey`xd zexifp dlhazp xzidd ici lre .oey`xd zexifpa
dzid `l mlerny zexifpa mzexifp z` eqitzd mixg`dy `vnpe

m` la` .dliren mzqtzd oi` `linne ,zniiwïBøçàä øzeä©¨©£
,ezexifpn,ïéøeñà íleëå øzeî ïBøçàäxizdl dliren ezxzd oi`e ¨©£¨§¨£¦

.elya mzexifp z` elz `ly oeik ,mipey`xd z`
m` :dqtzd ly sqep ote`øîàcg`Bøéáç òîLå ,'øéæð éðéøä' ¨©£¥¦¨¦§¨©£¥
'BøòNk éøòNe åéôk ét' øîàå,ixag ly eitk oii ziizya xq`i it - §¨©¦§¦§¨¦¦§¨

,ixag ly exryk dfifba xq`i ixry mbe,øéæð äæ éøädlib ixdy £¥¤¨¦
.oey`xd enk xifp zeidl epevxay

exifpa dqitznd dy` oicxn` :dlra zBzLà äòîLå ,'øéæð éðéøä'£¥¦¨¦§¨§¨¦§
dlL úà øôéî ,'éðàå' äøîàå,dzexifp z` xtdl dlra leki - §¨§¨©£¦¥¥¤¤¨

,ezy` ixcp xtin lrad ixdyå,dl xtd m` s`íéi÷ BlL- §¤©¨

,zniiw ely zexifpd`l`] dlya ezexifp z` dlz `l `edy oeik
.[elya dzlz `id wx

dligz dxn` `id m` la`,'éðàå' øîàå dìòa òîLå ,'äøéæð éðéøä'£¥¦§¦¨§¨©©£¨§¨©©£¦
øôäì ìBëé Bðéàdlib dzexifpa qitzdy oeikn ik .dzexifp z` ¥¨§¨¥

epi` ezy` xcp z` miiwny ine ,dzexifp meiwa dvexy ezrc
.eze` xtdl leki

lrad xn` m` :df oipra sqep oic,'øéæð éðéøä'ezy` l` dpte £¥¦¨¦
dl l`yezàå,dxifp zeidl dvex z` mb m`d -,'ïîà' äøîàå §©§§¨§¨¨¥

lrad ,zexifp dlaw jkaeúà øôéîzexifpdå ,dlL,xtid m` s` ¥¥¤¤¨§
,íéi÷ BlL.dzexifpa ezexifp z` dlz `ly oeik ¤©¨

dxn` dy`d m` la`ðéøä','äøéæð éel dl`ye dlra l` dzpte £¥¦§¦¨
äzàå,xifp zeidl uetgz m`d -,'ïîà' øîàå,jka xifp dyrp §©¨§¨©¨¥

eøôäì ìBëé Bðéà,dzexifpa ezexifp z` dlzy meyn ,dzexifp z` ¥¨§¨¥
xtdl leki epi` aeye ,dzexifp meiwa dvexy ezrc dlib jkae

:eze`

àøîâ
äàéNð äãeäé éaøc dén÷ Lé÷ì Léø áéúéiptl yiwl yix ayi - ¨¦¥¨¦©¥§©¦§¨§¦¨

,`iypd dcedi iaxøîà÷å áéúéå,xn`e yiwl yix ayie -àeäå- §¨¦§¨¨©§
,xg` mc` ly zexifpa qitzdl xyt`y dpyna epipyy df oic

ote`a `weec epiidøeaéc éãk CBúa ïlek eñétúäL'ip`e' exn`y - ¤¦§¦¨§§¥¦
in la` ,oey`xd ly 'xifp ipixd' zxin`l xeaic ick jeza

.zexifp eilr dlg oi` ,df onf xeriy xary xg` qitzdy
:eixac xxal yiwl yix siqedänëå-ly onfd xeriy ednCBz §©¨

íBìL úìàL éãk .øeaéc éãk.mely zxin` ly onfd xeriy -oeike §¥¦§¥§¥©¨
jix`ny yiy ,mc` lk lv` dey mely zxin` ly xeriyd oi`y

,eixac xxal yiwl yix siqed ,xvwn yieíBìL úìàL éãk änëå§©¨§¥§¥©¨
.mely zxin` xeriy edn -áøì ãéîìz íBìL øîBàL éãk- §¥¤¥¨©§¦§©

onf xnelk ,'iax jilr mely' eaxl cinlzd xne`y onf xeriy
dyely `weec ,yiwl yix ixacle .cala zeaiz yely zxin`

iag xg` cin 'ip`e' xn`i mdn cg` lky miyp`mileki ,ex
'ip`e' xnel leki iyilyd mby oeik ,oey`xa mzexifp z` qitzdl
'ip`e' xn`iy iriax mc` la` .oey`xd ixacl xeaic ick jeza
ick jez onf xary oeik ,zexifp eilr legz `l iyilyd xg` cin

.cala zeaiz yly `edy xeaic
déì øîàxeriy zzpy xeriyd ,yiwl yixl d`iyp dcedi iax ¨©¥

,ok m`e ,`ed ohwàãéîìúì àçååø z÷áL àì áezzzp `l aey - Ÿ¨§©§©§¨§©§¦¨
.exiag zexifpa qitzdl lkeiy ick ,cinlzl onf ly geex
,'xifp ipixd' xn` exiagy xg`l cin eax z` d`exd cinlzy
leki epi` aeye ,'iax jilr mely' xnele micwdl `ed aiegn
xaq `l` .xeaic ick ly onfd xar xaky ,exiag zexifpa qitzdl
,xeaic ick xg`l cin mb qitzdl xyt`y ,d`iyp dcedi iax
,'ip`e' xnel jk xg` cine 'iax jilr mely' xnel cinlzd lekie

.zexifp eilr legze ezqtzd lireze
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אגרות קודש
 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

מכ' והפ"נ נתקבלו.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc xifp(ycew zay meil)

:yiwl yix ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzepipy - ©§¨©¦¨¦
,yiwl yixkääLå Bøéáç òîLå ,'øéæð éðéøä' øîàL éîxeriykéãk ¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨¨§¥

å ,øeacjk xg`àeä ,'éðàå' øîà[oey`xd-]øeñàeilr dlg - ¦§¨©©£¦¨
,zexifp,øzeî Bøéáçå'ip`e' xn`y oeik ,zexifp eilr dlg `ly ©£¥¨

:`ziixad zx`ane .xeaic ick xg`änëåly xeriyd `edéãk §©¨§¥
.áøì ãéîìz íBìL úìéàL éãk ,øeacick ddyy oeiky rnyne ¦§¥§¥©¨©§¦§©

,zexifp eilr dlg `l ,'ip`e' xn` jk xg` cin m` elit` ,xeaic
.d`iyp dcedi iaxk `le ,yiwl yix ixacke

:yiwl yixl ztqep di`xdéì àòéiñî àîéìdnn ,yiwl yixl ¥¨§©§¨¥
,epizpyna epipyy,'éðàå' øîàå Bøéáç òîLå ,øéæð éðéøä øîàL éî¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦

xn`e sqep mc` rnye,'éðàå'wx `pzd dpyy dnne .mixifp mlek ©£¦
'ip`e' miinrt,àì eúådcedi iaxl ixdy .yiwl yixk wcwecn §Ÿ

,drax` `pzd dpy `l dnle ,qitzdl mileki drax` mb d`iyp
ixg` qitzdy iriaxd lr s` zexifp dlgy eprinydl ick

.xeaic ick ly xeriyd
:`xnbd dgecìéæéìå áéLçéì àìëBø ék àpz`ed `pzd ike - ©¨¦§¨¦§¦§¥¦

.ezxegq ihxt lk z` dpene fixkny zexiira xfgnd lkexk
,yecig dfa yiy s` drax` zepnl `pzd yyg `l ,xnelk
dlg zexifpy oicd xwir z` wx xnel `ae xvwl ekxcy

.dqtzda
ok m` ,lkd zepnl `pzd jxc oi`y oeik :df lr dywn `xnbd

ìe ãç éðúéìåéðä ïðéòîL,'ip`e' zg` mrt wx dpniy `pzl eic - §¦§¥©§©§¦©¨¥
zepnl `weeca citwdy gken dfn `l` ,miinrt dpn dnlemizy

:`xnbd zvxzn .yiwl yix ixacke ,x`yd z` hrnl ickéëä̈¦
énð,zg` mrt wx 'ip`e' zepnl leki did ok` -éðz÷c íeMîe ©¦¦§¨¨¥

àôéñm`y dpey jynday oeik -,ïlek eøzeä ,ïBLàøä øzeä' ¥¨©¨¦§¨
,'ïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ,ïBøçàä øzeä'olek'e 'oey`x' oeylde ©¨©£¨©£¨§¨£¦

,'olek'e 'oexg`' okeéòöîà àkéàc ììkîcalny ernyn - ¦§¨§¦¨¤§¨¦
,oey`xa qitzdy irvn` cer yi oexg`de oey`xdéëä íeMîe¦¨¦

éðz÷dpy okl -'éðàå' 'éðàå'z` hrnl ick `l la` ,miinrt ¨¨¥©£¦©£¦
.x`yd

:dqtzd oica zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàxzei e` miyp` ipy ¦©§¨§
,'ip`e' xne` mdn cg` lke ,'xifp ipixd' xn`y mc` mirneyy

m`dñétúéî déøáça ãçdfa ezexifp qitzdl oeekzn cg` lk - ©§©§¥¦§¦
.eiptlyéñtúéî àn÷a ,àîìc Bàxn`y oey`xa miqitzn mlek - ¦§¨§©¨¦§§¥

.'xifp ipixd'
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì.:`xnbd zx`anìæéîe éñetúàì §©©§¨¦¨§©§¥¥©

xnele qitzdl mileki miyp` dnk ,xnelk .qitzdle jiyndl -
.'ip`e'ñétúî déøáça ãç zøîà éàqitzn cg` lky yxtz m` - ¦¨§©§©§©§¥©§¦

,eiptly dfaíìBòì ïéìæàå ïéñtúîmiyp`d xtqnl xeriy oi` - ©§§¦§¨§¦§¨
'xifp ipixd' oey`xd xn`y xg` ax onf elit`e ,qitzdl milekiy
xeaic ick jeza ok xn`iy calae ,'ip`e' xnele mc` `eal leki

.el mcwy exiag zxin`léñtúî àn÷a zøîà éàåm` la` - §¦¨§©§§©¨©§§¥
ok m` ,oey`xd ly excpa miqitzn mleky yxtzøeac éãkî éôè§¥¦§¥¦

ïéñtúî àìzxin`n xeaic ick xg` qitzdl mileki oi` - Ÿ©§§¦
.ea miqitzn mlek ixdy ,oey`xdéàî`id dn -.dfa drxkdd ©
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzxne`d ,epizpynn ¨§©

,'éðàå' øîàå Bøéáç òîLå ,øéæð éðéøä'xn`e sqep mc` rnye,'éðàå' £¥¦¨¦§¨©£¥§¨©©£¦©£¦
'ip`e' miinrt wx `pzd dpye .mixifp mlek,éãéî àì eúåyie §Ÿ¦¦

dfn wcwcléñtúîc àeä àn÷a dpéî òîLmiqitzn mleky - §©¦¨§©¨§©§§¥
miyp` hrn wx okle ,oey`xamikixvy oeik ,qitzdl mileki

,oey`xd ixacl xeaic ick jeza 'ip`e' xnelãç Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨©
ñétúéî déøáça,el mcewa qitzn cg` lk eli`y -àáeè éðúéì §©§¥¦§¦¦§¥¨

'éðàå'miaxy epcnll ick ,'ip`e' zeax minrt `pzd dpyi - ©£¦
.exiagl xeaic ick jeza 'ip`e' xn`i cg` lk m` qitzdl mileki

:`xnbd dgecìéæéìå áéLçéì àìëBø ék àpz-bdep `pzd ike ©¨¦§¨¦§¦§¥¦
`pzd dpn `l ,xnelk .lkd dpene ezxegq lr fixknd lkexk
,ok m` :`xnbd dywn .qitzdl mileki miaxy t"r` ,mipy `l`

ãç éðúéìå,zg` mrt wx dpyi -ìeïBälek ïðéòîLdfn cnlpe - §¦§¥©§©§¦©§
dnle ,[ipyd xzed oey`xd xzed m`y mbe] dqtzdd oic cal

:`xnbd zvxzn .mipy eazkpéðz÷c éãéiàdpy jynday oeik - ©§¥§¨¨¥
`pzdøzeî ïBøçàä ,ïBøçàä øzeä ,ïlek eøzeä ,ïBLàøä øzeä'©¨¦§¨©¨©£¨©£¨

,'ïéøeñà ïleëårnyn df oeylyéòöîà àkéàc ììkîcalny - §¨£¦¦§¨§¦¨¤§¨¦
,oey`xa qitzdy irvn` cer yi oexg`de oey`xdéëä íeMî¦¨¦

'éðàå' 'éðàå' éðz÷o`k yi 'xifp ipixd' xne`d mr cgiy ,miinrt ¨¨¥©£¦©£¦
.dyly

di`x:dpynd jyndn ztqep,òîL àz,epizpyna epipyøzeä ¨§©©
ïBLàøä,'xifp ipixd' xn`yïlek eøzeäexn`y mixg`d lk - ¨¦§¨

d m` wxy rnyne .'ip`e'ïBLàø,xzedeøLc àeäote`a `weec - ¦§¨
,mlek exzed dféòöîà àä,xzed irvn`d m` la` -àìexzed ¨¤§¨¦Ÿ

,irvn`d xzedyk mb ixd ,exiaga qitzn cg` lk m`e ,mixg`d
`l` .ea dielz ezexifp ixdy ,oexg`d z` xizdl yidpéî òîL§©¦¨

mlekyïéñtúî àn÷aexzed ,xzed `ed m` wx okle ,oey`xa - §©¨©§§¦
.mlek

:di`xd z` dgec `xnbdñétúî déøáça ãç íìBòì ,Cì àîéà- ¥¨¨§¨©§©§¥©§¦
ezexifpn irvn`d xzed m` mbe ,eiptly dfa qitzn cg` lk

,oexg`d xzede,oey`xd xzed `weec dpyna epipyy dnécéià©§¥
'ïlek eøzeä' àðúéî éòácmleky ote` eprinydl dvxy oeik - §¨¥¦§¨§¨

,oey`xd xzedy ote`a hwp okl ,mzexifpn mixzenàðz éàc- §¦¨¨
d xzed' dpy eli`y,'éòöîàixdéøzLî àìc ïBLàø àkéà- ¤§¨¦¦¨¦§Ÿ¦§§¥

,enr xzip epi` ['xifp ipixd' xn`y] oey`xdéðz÷ éëä íeMî¦¨¦¨¨¥
d xzed','ïBLàø.ynn mlek exzed df ote`ay ¦Â

dpynd ixac jyndn di`x:,òîL àzm` ,epizpyna epipyøzeä ¨§©©
,ïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ,ïBøçàämixeq` mleky rnyne ¨©£¨©£¨§¨£¦

oexg`d xzed m` `weecdéøúa àðéøçà àkéà àìcqitzd `ly - §Ÿ¦¨©£¦¨©§¥
,eixg` cg` cerìáàd xzed m`déøúa àðéøçà àkéàc ,éòöîà £¨¤§¨¦§¦¨©£¦¨©§¥

`ed mb ,zexifp ea qitzdy mc` cer eixg` yiy -éøzLî- ¦§§¥
.dxzed irvn`d zexifpy ici lr ezexifpn xzeddpéî òîL- §©¦¨

c ,dfn cnlpñétúî déøáça ãçeiptly dfa qitzn cg` lky - ©§©§¥©§¦
,oey`xa `leoeik ,xzen eixg`y df ,irvn`d xzed m` okle

.ea qitzdy
:di`xd z` dgec `xnbdïéñtúéî àn÷a êì àîéà íìBòìzn`a - §¨¥¨¨§©¨¦§§¦

irvn`d xzed m` mbe ,oey`xa miqitzn mleky xnel xyt`
,mixeq` mixg`d lk eidiéðz÷c 'ïBøçà' éàîeyexitd dne - ©©£§¨¨¥

d edf ,dpyna epipyy 'oexg`',éòöîà,oexg` `xwp `ed mby ¤§¨¦
ed m`y dpynd zpeekemlek ,oey`xd caln ,mdn cg` xz

.[envra xzipdn ueg] mixeq`åxzed' `pzd hwpy mrhd §
,'irvn`d' `le 'oexg`d'ïBLàø' àðúc écéià`yixa dpyy ab` - ©§¥§¨¨¦

oey`xd xzed'àðz 'oeyl `tiqa'ïBøçà'.ektd `edy ¨¨©£
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,àéãäa àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨§¤§¨

ïleëå øzeî ïBøçàä ,ïBøçàä øzeä ,ïlek eøzeä ,ïBLàøä øzeä'©¨¦§¨©¨©£¨©£¨§¨
ähîìe epîéä ,éòöîà øzeä ,'ïéøeñà,[eixg` elaiwy el` lk-] £¦©¤§¨¦¥¤§©¨

mxcp,øzeîäìòîìe epîéämxcp ,[eiptl elaiwy el`-]øeñà. ¨¥¤§©§¨¨
ñétúî déøáça ãç dpéî òîL.eiptly dfa qitzn cg` lky - §©¦¨©§©§¥©§¦

xzid ici lr mixzip eid `l ,oey`xa miqitzn mlek eid eli`y
,drixkn `xnbd .irvn`ddpéî òîL:`ziixadn gken jk ok` - §©¦¨

xne`d :dpyna epipyéøòNe åéôk ét øîàå Bøéáç òîLå ,øéæð éðéøä£¥¦¨¦§¨©£¥§¨©¦§¦§¨¦
,'eëå BøòNkm`d :`xnbd dywn :xifp dyrpåéôk ét' øîàc íeMî ¦§¨§¦§¨©¦§¦

éøä ,'BøòNk éøòNe`ed,øéæð,jkn xzei xnel jixv epi`e §¨¦¦§¨£¥¨¦

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

oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtxifp
éëä éîð àéðú.xeac ick jeza oiqtzp ediy opirac Ðøåñà àåäÐxn`y oey`xd

Ð ddy `l m` `d .xeac ick ddyy itl ,xzen Ð "ip`e" xn`y ipyde ."xifp ipixd"

.ezenk xifp df ixdéðàå éðàå øîàå åøéáç òîùå øéæð éðéøä øîàù éî äéì òééñî àîéì
ly xeac ick ied `l ith ipzw i`c meync dpin rny Ð oixz jpd `l` ipzw `lcne Ð

eze ,xeaic ick jez iedilc opira op`e ,oey`x

dil dedc `ed oicac ,dil riiqz `l `kdn .`l

ik `pzc .digxe` e`l `l` ,d`n cr ipzinl

,ely dihnbxta zexiird lr xfgnc ,`lkex

zeqeke oihgn il yi :dpene fixkne jlede

meyn e`l i`e .lifile aiygil inp ikd ,zexrwe

ikd) ipd opirnyle ,`l eze cg ipzil ,`weec

inp ikd oi` .xeac ick jeza ied `weec e`l (inp

irai`c irvn` da zgkyn `lc meyn `l` Ð

."ip`e ip`e" ipz inp ikd meyn Ð `pzinl dil

ñéôúéî äéøáçá ãç åäì àéòáéàyixk [`le] Ð

.oilf`e oiqtzin d`n cr elit`e ,yiwlàú
éðàå éðàå òîùdpin rny Ð ith ipzw `lcn Ð

.oiqtzin `nwac Ð mrh epiidcàåä ïåùàø
éøùãixzyi`c oey`x meyn ,xnelk Ð

`l Ð irvn` xzed m` `d .edlek inp exzyi`

dpin rnye .epnid dhnly oexg` xzen `di

.oiqtzin `nwac meyn ied `nrhcíìåòì
ñéôúéî äéøáçá ãç êì àîéàxzed ike Ð

dl ipzw `lc `de .oexg` inp xzed Ð irvn`

ik `pzinl irac icii`c .xyt` `lc meyn Ð

oi` m`y meyn ,olek exzed oey`x xzed

ipz i`e .oexg` oi`e irvn` oi` Ð oey`x

`dc ,olek exzed `pzinl ivn `l Ð irvn`

.'ek ixzyn `lc oey`x `ki`ïåøçàä øîà÷ãî
íéøåñà ïìåëå øúåîelit`e Ðeqitzdy eze`

,oiqtzin `nwac dpin rny Ð iyily xg`l

`kil `kdn dil xn` .exzyin `l ikd meyne

Ð `pixg` `kilc ixiin `kdc ,icin rnynl

irvn`` Ð "mixeq` oleke" xn`wc `de dicda

.i`w oey`x`eàðéøçà àëéàã éòöîà ìáà
äéãäái`dl dpin zwiic `l i`c ,xnelk Ð

xn`wcnc .`qib jci`l dpin wec Ð `qib

`pixg` `kilc ,oixeq` oleke xzen oexg`d

dil zi`c ,irvn` xzed i`c llkn Ð dicda

`xza `edd inp ixzyi`c Ð dicda ipixg`

.qitzn dixaga cgc dpin rnye .dia qitzinc

ïåøçà éàäå ïéñôúéî àî÷á êì àîéà íìåòì
éòöîà åðééä øîà÷ãly elit`c jl xn`we Ð

i`de .oiqtzin `nwac meyn ,xzed `l oexg`

icii` `l` ,`wec e`l Ð oexg` dil ixn`wc

.oexg` `pz oey`x `pzcàéðúã òîù àú
øúåî äèîìå åðîéä éòöîàä øúåä 'åë àéãäá
cge cg lkc dpin rnye ,oexg` epiidc Ð

.dpin rny ,qitzn dixagaéô øîà÷ã íåùî
åéôë,"xifp ixrye xifp it" xn`wc rnync Ð

xifp ied in?
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àéðúikd inp.yiwl oa oerny iaxk yexit Ðéîddye exiag rnye xifp ipixd xn`y

xeac ick,xeq` `ed Ð "ip`e" cin xne`e ,xzei `le `weec xeac ick :yexit Ð

jez mlek ody `l` iqetzi`l ivn `lc `nl` .xzen exiage ,xifpa xcpy oey`xd :yexit

.yiwl yixk ,`l Ð xeac ick xg` ddyy iriaxd la` ,xeac ickàîéìin dil riiqn

xifp ipixd xn`yipzwe .'eke `id oizipzn Ð

ipzinl ivn d`iyp dcedi iaxl ,`l eze "ip`e"

iaxle :xn`z m`e .minrt rax` "ip`e" "ip`e"

yly "ip`e" "ip`e" ipzip inp yiwl oa oerny

iaxl `nlya :xn`w ikdc :xnel yie !minrt

hvi` [`l] yiwl oa oerny`l` ipznl dil `kix

qtzp ipyd mbc opireny`l Ð "ip`e" minrt izy

ab lr s`e ,xeac ick jez `edy ,oey`xa

`ede ,iyilyl oey`x oia exeaca wiqtn irvn`c

,oey`xa qitzi "ip`e" xn`iy iyilyl mbc oicd

mdipyy ,iyilyl ipy oia wlgl `xaq mey oi`c

,d`iyp dcedi iaxl la` .xeac ick jez micner

,ipzil Ð oey`xa qtzp inp iriaxc `zi` i`

dil `kixhvi`e ,`ed yecg i`ce `dc

,xeac ick jez xak edyc ab lr s` ,opireny`l

eh` :ipyne !xeac ickl xzl`l jenq `edy oeik

ivn iedc inp ikd oi` ,xnelk 'ek `lkex ik `pz

lk zepnl yg `le ,"ip`e" minrt rax` iiepzi`l

.zepnl leki didy dn

éðùîå'eke `tiq ipzwc meyne inp ikd oi`

ipzw ikd meyn irvn` `ki`c llkn

ip`e ip`e,iywiz `teb `idc :xn`z m`e Ð

Ð oey`xd xzed :ipzil `tiqe ,"ip`e" cg ipzilc

yie !oey`xd xzed `l Ð ipyd xzed ,ipyd xzed

,qitzn dixaga cg onwl xn`c o`nlc :xnel

ipixg` `kilc `ed oexg` dipin wcinl hwp

,dixza ipixg` `ki`c ,irvn` la` .dixza

o`nle .onwl wiicck ,eixg`y eze` ixzyine

wcinl irvn` ipze eqtzin `nwac xn`c

irvn` `d ,eixg` ly ixyc `ed oey`x :jenqak

.qitzn `nwac ,eixg` ly xzed `l Ðãç
qitzn dixaga,el jenqa cg` lk epiidc Ð

xn`y ,`nwa `nlc e` .exiagl xeac ick jezae

.mlek eqtzin "xifp ipixd"åñôúéîelf`e

mlerlith Ð qitzin `nwa i`e .d`n elit`e Ð

yiwl oa oerny iaxl ,qitzin did `l xeac ickn

,iriax elit` d`iyp dcedi iaxle ,dil zi`ck

.xzl`l xeac ickl jenqac oeikàúin rny

cg jzrc `wlq i`c 'eke xifp ipixd xn`y

.`aeh "ip`e" "ip`e" ipzil Ð qitzin dixaga

ììëîip`e ip`e ipzw ikd meyn irvn` `ki`c

jlede wcwcy enk ,irvn` [`ki`c] wcwcle Ð

.oizipzn mipt izylïåùàøexyc `edÐ

cn ,qitzn (dxifp ci) eixg`y mze`:ipzw `l

.oexg` xzed irvn` xzedïåøçà`kilc `ed

dixza ipixg`olek Ð `ed xzedyk ,jkld Ð

Ð dixza ipixg` `ki`c ,irvn`l la` .oixeq`

lyc ,mixeq` olek `ed xzed ,ipzinl ivn `l

.xzed inp oexg`òîùdixaga cg dpin

qitzinxzen `ed irvn`d xzed :`pz `lcn Ð

.oey`xl oexg` `edc ,inp `de ,oexg`c `pyil `pz Ð oey`x `pzc icii`e .irvn` epiid oexg`c :ipyne .oixeq` olekeàúÐ xzen dhnle epnid irvn` xzed 'eke `icda `ipzc rny

.qitzin dixaga cg `nl`

[a cenrl jiiy]øîàãoiin eitk itÐ xifp exiagc driny `la ,envrn xn`wc `ziixaa la` .oii xeqi` oiprl ikd xn`w i`ce Ð xcpy exiag rnye li`ed ,ip`y oizipzna ,xnelk Ð

oke ,zecin rxb `lc ,dcen `kd Ð olekn xifiy cr (a,b) lirl xn`c ,oerny iaxl elit` ipdn Ð "oiin eitk ite" .[ea dielz] dnypd oi`c oeik ,`ed melk e`l

:xnel yie !zexawd ziaa qpkdln elbxk ilbxe ,miznl ze`nhdln ecik ici :xn`w ikdc [`nip] "xifpici" inp xn` ik :xn`z m`e .xifp iedc ,(`,a xifp) `nw wxtc "lklkne lqlqn ipixd"n

.xifp df ixd Ð "elbxk ilbx" ,"ecik ici" :`icda `ziixac `yixa (iyily wxt) `ztqeza `ipz inp ikde .ipdn Ð "ecik ici" xn`e ,xifpa xcpy exiagl rny i`c ,inp ikd oi`c
ici

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

,Bøéáç òîLå "øéæð éðéøä" øîàL éî :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦¦¤¨©£¥¦¨¦§¨©£¥
Bøéáçå øeñà àeä ¯ "éðàå" øîàå ,øeac éãk ääLå§¨¨§¥¦§¨©©£¦¨©£¥
ãéîìz íBìL úìéàL éãk ¯ øeac éãk änëå .øzeî¨§©¨§¥¦§¥§¥©¨©§¦
"øéæð éðéøä" øîàL éî :déì àòéiñî àîéì .áøì§©¥¨§©§¨¥¦¤¨©£¥¦¨¦
ék àpz ¯ .àì eúå "éðàå" "éðàå" øîàå Bøéáç òîLå§¨©£¥§¨©©£¦©£¦§¨©¨¦

ìå ãç éðúéìå ¯ !ìéæéìå áéLçéì àìëeø!éðä ïðéòîL §¨¦§¦§¥¦§¦§¥©§©§¨¦©¨¥
ïBLàøä øzeä" àôéñ éðú÷c íeMîe ,éîð àëä ¯¨¨©¦¦§¨¨¥¥¨©¨¦
ïleëå øzeî ïBøçàä ¯ ïBøçàä øzeä ,ïlek eøzeä§¨©¨©£¨©£¨§¨
éðú÷ éëä íeMîe ¯ éòöîà àkéàc ììkî ,"ïéøeñà£¦¦§¨§¦¨¤§¨¦¦¨¦¨¨¥
Bà ,ñétúéî déøáça ãç :eäì àéòaéà ."éðàå" "éðàå"©£¦©£¦¦©£¨§©§©§¥¦§¦
éñetúàì ¯ dpéî à÷ôð éàîì ?éñtúéî àn÷a àîìc¦§¨§©¨¦§§¦§©¨§¨¦¨§©§¥
ïéñtúî ¯ ñétúî déøáça ãç zøîà éà .ìæéîe¥©¦¨§©§©§©§¥©§¦¦§§¦
éãkî éôè ¯ éñtúî àn÷a zøîà éàå .íìBòì ïéìæàå§¨§¦§¨§¦¨§©§§©¨¦§§¦§¥¦§¥
"øéæð éðéøä" :òîL àz ?éàî ,ïéñtúî àì øeac¦¨¦§§¦©¨§©£¥¦¨¦
.écéî àì eúå ¯ "éðàå" "éðàå" øîàå Bøéáç òîLå§¨©£¥§¨©©£¦©£¦§¨¦¥
Czòc à÷ìñ éàc .éñtúîc àeä àn÷a :dpéî òîL§©¦¨§©¨§¦§§¦§¦¨§¨©§¨
àpz ¯ ."éðàå" àáeè éðúéì ¯ ñétúéî déøáça ãç©§©§¥¦§¦¦§¥¨©£¦©¨

ìå ,ãç éðúéìå ¯ !?ìéæéìå áéLçéì àìëeø ékïðéòîL ¦§¨¦§¦§¥¦§¦§¥©§©§¨¦©
,ïlek eøzeä ¯ ïBLàøä øzeä :éðú÷c éãéià ¯ !ïBälek§©§¥§¨¨¥©¨¦§¨
ììkî ,ïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ¯ ïBøçàä øzeä©¨©£¨©£¨§¨£¦¦§¨
."éðàå" "éðàå" éðú÷ éëä íeMî ¯ éòöîà àkéàc§¦¨¤§¨¦¦¨¦¨¨¥©£¦©£¦
àeä ïBLàø ,ïlek eøzeä ¯ ïBLàøä øzeä :òîL àz̈§©©¨¦§¨¦
.ïéñtúî àn÷a :dpéî òîL ,àì ¯ éòöîà àä ,eøLc§¨¨¤§¨¦¨§©¦¨§©¨¦§§¦

ãç íìBòì :Cì àîéà ¯éòác éãéiàå ,ñétúî déøáça ¥¨¨§¨©§©§¥¦§¦§©§¥§¨¥
ïBLàø àkéà éòöîà àðz éàc ,ïlek eøzeä àðúéî¦§¨§¨§¦§¨¤§¨¦¦¨¦
:òîL àz .ïBLàø éðú÷ éëä íeMî ,éøzLî àìc§¨¦§§¦¦¨¦¨¨¥¦¨§©
àìc ,ïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ¯ ïBøçàä øzeä©¨©£¨©£¨§¨£¦§¨
àðéøçà àkéàc ,éòöîà ìáà .déøúa àðéøçà àkéà¦¨©£¦¨©§¥£¨¤§¨¦§¦¨©£¦¨
¯ .ñétúî déøáça ãç :dpéî òîL .éøzLî ¯ déøúa©§¥¦§§¦§©¦¨©§©§¥¦§¦
éðú÷c ïBøçà éàîe ,ïéñtúéî àn÷a Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨§©¨¦§§¦©©£§¨¨¥
àz .ïBøçà àðz ¯ ïBLàø àðúc éãéiàå ,éòöîà ¯¤§¨¦§©§¥¦§¨¦§¨©£¨
,ïlek eøzeä ¯ ïBLàøä øzeä :àéãäa àéðúc ,òîL§©§©§¨§¤§¨©¨¦§¨
øzeä ,ïéøeñà ïleëå øzeî ïBøçàä ¯ ïBøçàä øzeä©¨©£¨©£¨§¨£¦©
.øeñà äìòîìe epîéä ,øzeî ähîìe epîéä ¯ éòöîà¤§¨¦¥¤§©¨¨¥¤§©§¨¨
éðéøä" .dpéî òîL ,ñétúî déøáça ãç :dpéî òîL§©¦¨©§©§¥¦§¦§©¦¨£¥¦
.'åëå "BøòNk éøòNe åéôk ét øîàå Bøéáç òîLå øéæð̈¦§¨©£¥§¨©¦§¦§¨¦¦§¨
?øéæð éøä "BøòNk éøòNe åéôk ét" øîàc íeMî¦©£©¦§¦§¨¦¦§¨£¥¨¦

:åäðéîøå

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



קצג
oiglbn el`e` cenr `k sc ± iyily wxtxifp

éëä éîð àéðú.xeac ick jeza oiqtzp ediy opirac Ðøåñà àåäÐxn`y oey`xd

Ð ddy `l m` `d .xeac ick ddyy itl ,xzen Ð "ip`e" xn`y ipyde ."xifp ipixd"

.ezenk xifp df ixdéðàå éðàå øîàå åøéáç òîùå øéæð éðéøä øîàù éî äéì òééñî àîéì
ly xeac ick ied `l ith ipzw i`c meync dpin rny Ð oixz jpd `l` ipzw `lcne Ð

eze ,xeaic ick jez iedilc opira op`e ,oey`x

dil dedc `ed oicac ,dil riiqz `l `kdn .`l

ik `pzc .digxe` e`l `l` ,d`n cr ipzinl

,ely dihnbxta zexiird lr xfgnc ,`lkex

zeqeke oihgn il yi :dpene fixkne jlede

meyn e`l i`e .lifile aiygil inp ikd ,zexrwe

ikd) ipd opirnyle ,`l eze cg ipzil ,`weec

inp ikd oi` .xeac ick jeza ied `weec e`l (inp

irai`c irvn` da zgkyn `lc meyn `l` Ð

."ip`e ip`e" ipz inp ikd meyn Ð `pzinl dil

ñéôúéî äéøáçá ãç åäì àéòáéàyixk [`le] Ð

.oilf`e oiqtzin d`n cr elit`e ,yiwlàú
éðàå éðàå òîùdpin rny Ð ith ipzw `lcn Ð

.oiqtzin `nwac Ð mrh epiidcàåä ïåùàø
éøùãixzyi`c oey`x meyn ,xnelk Ð

`l Ð irvn` xzed m` `d .edlek inp exzyi`

dpin rnye .epnid dhnly oexg` xzen `di

.oiqtzin `nwac meyn ied `nrhcíìåòì
ñéôúéî äéøáçá ãç êì àîéàxzed ike Ð

dl ipzw `lc `de .oexg` inp xzed Ð irvn`

ik `pzinl irac icii`c .xyt` `lc meyn Ð

oi` m`y meyn ,olek exzed oey`x xzed

ipz i`e .oexg` oi`e irvn` oi` Ð oey`x

`dc ,olek exzed `pzinl ivn `l Ð irvn`

.'ek ixzyn `lc oey`x `ki`ïåøçàä øîà÷ãî
íéøåñà ïìåëå øúåîelit`e Ðeqitzdy eze`

,oiqtzin `nwac dpin rny Ð iyily xg`l

`kil `kdn dil xn` .exzyin `l ikd meyne

Ð `pixg` `kilc ixiin `kdc ,icin rnynl

irvn`` Ð "mixeq` oleke" xn`wc `de dicda

.i`w oey`x`eàðéøçà àëéàã éòöîà ìáà
äéãäái`dl dpin zwiic `l i`c ,xnelk Ð

xn`wcnc .`qib jci`l dpin wec Ð `qib

`pixg` `kilc ,oixeq` oleke xzen oexg`d

dil zi`c ,irvn` xzed i`c llkn Ð dicda

`xza `edd inp ixzyi`c Ð dicda ipixg`

.qitzn dixaga cgc dpin rnye .dia qitzinc

ïåøçà éàäå ïéñôúéî àî÷á êì àîéà íìåòì
éòöîà åðééä øîà÷ãly elit`c jl xn`we Ð

i`de .oiqtzin `nwac meyn ,xzed `l oexg`

icii` `l` ,`wec e`l Ð oexg` dil ixn`wc

.oexg` `pz oey`x `pzcàéðúã òîù àú
øúåî äèîìå åðîéä éòöîàä øúåä 'åë àéãäá
cge cg lkc dpin rnye ,oexg` epiidc Ð

.dpin rny ,qitzn dixagaéô øîà÷ã íåùî
åéôë,"xifp ixrye xifp it" xn`wc rnync Ð

xifp ied in?
åäðéîøå
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àéðúikd inp.yiwl oa oerny iaxk yexit Ðéîddye exiag rnye xifp ipixd xn`y

xeac ick,xeq` `ed Ð "ip`e" cin xne`e ,xzei `le `weec xeac ick :yexit Ð

jez mlek ody `l` iqetzi`l ivn `lc `nl` .xzen exiage ,xifpa xcpy oey`xd :yexit

.yiwl yixk ,`l Ð xeac ick xg` ddyy iriaxd la` ,xeac ickàîéìin dil riiqn

xifp ipixd xn`yipzwe .'eke `id oizipzn Ð

ipzinl ivn d`iyp dcedi iaxl ,`l eze "ip`e"

iaxle :xn`z m`e .minrt rax` "ip`e" "ip`e"

yly "ip`e" "ip`e" ipzip inp yiwl oa oerny

iaxl `nlya :xn`w ikdc :xnel yie !minrt

hvi` [`l] yiwl oa oerny`l` ipznl dil `kix

qtzp ipyd mbc opireny`l Ð "ip`e" minrt izy

ab lr s`e ,xeac ick jez `edy ,oey`xa

`ede ,iyilyl oey`x oia exeaca wiqtn irvn`c

,oey`xa qitzi "ip`e" xn`iy iyilyl mbc oicd

mdipyy ,iyilyl ipy oia wlgl `xaq mey oi`c

,d`iyp dcedi iaxl la` .xeac ick jez micner

,ipzil Ð oey`xa qtzp inp iriaxc `zi` i`

dil `kixhvi`e ,`ed yecg i`ce `dc

,xeac ick jez xak edyc ab lr s` ,opireny`l

eh` :ipyne !xeac ickl xzl`l jenq `edy oeik

ivn iedc inp ikd oi` ,xnelk 'ek `lkex ik `pz

lk zepnl yg `le ,"ip`e" minrt rax` iiepzi`l

.zepnl leki didy dn

éðùîå'eke `tiq ipzwc meyne inp ikd oi`

ipzw ikd meyn irvn` `ki`c llkn

ip`e ip`e,iywiz `teb `idc :xn`z m`e Ð

Ð oey`xd xzed :ipzil `tiqe ,"ip`e" cg ipzilc

yie !oey`xd xzed `l Ð ipyd xzed ,ipyd xzed

,qitzn dixaga cg onwl xn`c o`nlc :xnel

ipixg` `kilc `ed oexg` dipin wcinl hwp

,dixza ipixg` `ki`c ,irvn` la` .dixza

o`nle .onwl wiicck ,eixg`y eze` ixzyine

wcinl irvn` ipze eqtzin `nwac xn`c

irvn` `d ,eixg` ly ixyc `ed oey`x :jenqak

.qitzn `nwac ,eixg` ly xzed `l Ðãç
qitzn dixaga,el jenqa cg` lk epiidc Ð

xn`y ,`nwa `nlc e` .exiagl xeac ick jezae

.mlek eqtzin "xifp ipixd"åñôúéîelf`e

mlerlith Ð qitzin `nwa i`e .d`n elit`e Ð

yiwl oa oerny iaxl ,qitzin did `l xeac ickn

,iriax elit` d`iyp dcedi iaxle ,dil zi`ck

.xzl`l xeac ickl jenqac oeikàúin rny

cg jzrc `wlq i`c 'eke xifp ipixd xn`y

.`aeh "ip`e" "ip`e" ipzil Ð qitzin dixaga

ììëîip`e ip`e ipzw ikd meyn irvn` `ki`c

jlede wcwcy enk ,irvn` [`ki`c] wcwcle Ð

.oizipzn mipt izylïåùàøexyc `edÐ

cn ,qitzn (dxifp ci) eixg`y mze`:ipzw `l

.oexg` xzed irvn` xzedïåøçà`kilc `ed

dixza ipixg`olek Ð `ed xzedyk ,jkld Ð

Ð dixza ipixg` `ki`c ,irvn`l la` .oixeq`

lyc ,mixeq` olek `ed xzed ,ipzinl ivn `l

.xzed inp oexg`òîùdixaga cg dpin

qitzinxzen `ed irvn`d xzed :`pz `lcn Ð

.oey`xl oexg` `edc ,inp `de ,oexg`c `pyil `pz Ð oey`x `pzc icii`e .irvn` epiid oexg`c :ipyne .oixeq` olekeàúÐ xzen dhnle epnid irvn` xzed 'eke `icda `ipzc rny

.qitzin dixaga cg `nl`

[a cenrl jiiy]øîàãoiin eitk itÐ xifp exiagc driny `la ,envrn xn`wc `ziixaa la` .oii xeqi` oiprl ikd xn`w i`ce Ð xcpy exiag rnye li`ed ,ip`y oizipzna ,xnelk Ð

oke ,zecin rxb `lc ,dcen `kd Ð olekn xifiy cr (a,b) lirl xn`c ,oerny iaxl elit` ipdn Ð "oiin eitk ite" .[ea dielz] dnypd oi`c oeik ,`ed melk e`l

:xnel yie !zexawd ziaa qpkdln elbxk ilbxe ,miznl ze`nhdln ecik ici :xn`w ikdc [`nip] "xifpici" inp xn` ik :xn`z m`e .xifp iedc ,(`,a xifp) `nw wxtc "lklkne lqlqn ipixd"n

.xifp df ixd Ð "elbxk ilbx" ,"ecik ici" :`icda `ziixac `yixa (iyily wxt) `ztqeza `ipz inp ikde .ipdn Ð "ecik ici" xn`e ,xifpa xcpy exiagl rny i`c ,inp ikd oi`c
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oiglbnקצד el`ea cenr `k sc ± iyily wxtxifp
'åë ììëä äæ 'åë åäðéîøåxriyl fiib i`c ,ea dielz dnypdy xac ied `l xriye dte Ð

.ziin `l Ð mizty aipl jizgeïééî åéôë éô äùòé éëä øîàã äãåäé áø øîàli`edc Ð

.xifp ied Ð ikd yixtcåðéàå ïéøéæð íäéðù éðàå øîàå äìòá òîùå äøéæð éðéøä äøîà
äì øôäì ìåëéxn`c oeikc Ð,idi` dxcp `wc i`na dil `gipc dizrc` ilb Ð "ip`e"

.dl miiwn `zydeø÷ò ø÷òéî úøîà éàåÐ

`iddac gkzyi` ,exwirn xcpd z` lra

dlr liig `lc "ip`e" dzxiag dxn`wc `zry

.llk zexifpæééâ æâéî úøîà éàåo`knc Ð

zeed rxtnl la` ,zexifp dlr liig `l `adle

.dxifpàøéñà äúøéáçå éàøúùéà éäéàiklc Ð

.`ilrn dxifp dzxiag zeed Ð "ip`e" dxn`

æééâ æâéî ìòá êúòã à÷ìñ éàåxcpd z` Ð

meyn xtdl leki epi` i`n` ,`adle o`kn

"ip`e" xn`wc?ikdl ,"ip`e" xn`c i`dc `nip

cr dry itl dxifp iedzc ,ikd xn`wc `ed

ezy` zexifpl diifbile ,zexifp dilr lawilc

dilr legiz dicic zexifpe ,`adle o`kn

!rxtnle o`kn xtin epi` `dc ,`xwirnckàìà
äðéî òîù åàìezy` zexifpl xtin ik lrad Ð

xtdl leki epi` ikd meyne .dl xwr xwrin Ð

,ely z` xtin `vnp Ð dl xtin `di m`y ,dl

xtdl leki epi`c `nrh epiide .xwr xwrinc

"ip`e" xn`c `zry `iddac meyn ,dly z`

dilr liigc cr dxifp iedzc dil `gip Ð

`zry `iddne ,dry itl dl miiw `dc ,zexifp

.xwr xwrin lrac meyn ,xtin ivn `l jli`e

`la `adle o`kn xtdl leki epi` mlerlc

miiw `dc ,xtin ivn `l rxtnl `kde ,rxtn

.dry itl dlæééâ æâéî íìåòì àìepiid `l` Ð

dl xn`c oeikc ,dl xtin ivn `lc `nrh

,inc jizexifp miiw dl xn`c o`nk Ð "ip`e"

miiwn `wc `d` ,eznwd` liyzin i` jklde

ivn `l Ð `l i`e ,xtin ivn Ð `yixa dl

.xtinäîäáä äúéä äìù íàådpwdy oebke Ð

oi`y zpn lr" dl xn`e ,dzexifpl xg` dl

."da zeyx jilralàîòè åðééäå,zenzc Ð

dyixtdy oeikc`zyde ,`xwirn z`hg myl

dlra dl xtid `dc ,dxtkl dkxhvn `l

z`hgk dl `ied Ð exwirn xcpd z` xwre

oi`y itl ,`lf` dzinlc ixinbc ,dilra ezny

dkixvc oeik :iyxtnc zi`e .miznl dxtk

`l `zyde ,oiid on dnvr dxrivy lr dxtk

dl `ied Ð `xwirn dlra dl xtidc ,dkixv

.`lf` dzinlc ixinbc ,dilra ezny z`hgk

daxw `lc dcen xtwd xfrl` iax elit`c

z`hgk dl `iedc meyn ,xrvd lr elit`

opixnb dnda z`hgac meyn ,dilra ezny

opixnb `l Ð serd z`hga la` .zenzc

.zenzcìòá äì øôéäã àèéùô àìàipzwe Ð

.dl xtidy mcew miznl d`nhne oii dzey dzidy lr mirax`d z` zbteqcíìåòì
ìòá äì ø÷ò ø÷òéî êì àîéà`lc oebk Ð mirax`d z` zbteqc opiwqr i`na `kde Ð

meyn `l` ,`kixv `l i`ce Ð xninl `kixv lra dl xtid `l i` :zxn`wce .dl xtid

.'ek `tiq ipzwcúâôåñ äðéàdpeekzpc oeik betqzc jzrc `wlqc ,xninl `kixvc Ð

.`xeqi`l
àðú
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éãé'ek dxifp`l Ð "xifp ixry"e "xifp it" `l` ,"eitk it" `l i` oizipzna oicd `ede Ð

.ea dielz dnypd oi`c ,melk xn`

ìòáxwr `w xwrinenk ,mlern lg `l eli`k iede ,ezy`l xtnyk `xwirn xcpd Ð

cre ,xcpd lhaznc `ed jli`e dxtdn Ð fiib fbin e` .exwirn xcpd xwery mkg

.miiewn did dxtddéàxwr xwrin opixn`

lg `l eli`k `ed ixdy ,i`xzyin inp dzxiag

`id Ð fiib fbin opixn` i`e .mlern xcpd

dzidy itl ,dxeq` dzxiage i`xzyin

xitye ,dxtdd cr zexifp oic lka dpey`xd

zlren dpi` dpey`xd zxtde ,dipy da qitzin

oey`xd xcpd xzed mkg iablc idpe .dipyl

xcpd xwer mkgc meyn epiid Ð mlek exzed

lra la` .mlern lg `l eli`k `vnpe ,exwirn

,exwirn xcpd xwer epi` Ð dhxg `la xtiny

`wtpc xninl ivnc oicd `ede .fiib fbin `l`

xg`e cifna dglbe d`nhpe oiia dzzy m` dpin

i`e ,dwel dpi` Ð xwr xwrin i`c ,dl xtid jk

bbeya d`nhp m` oiprl oke .dwel Ð fiib fbin

zler `iaz `l Ð xwr xwrin i` ,xtid jk xg`e

serd zler d`ian Ð fiib fbin i`e ,my`e serd

.dzr cr zexifpd lg ixdy ,my`eàìàrny

xwr xwrin lra dpindzxzdae Ðxzen `ed

Ð xtin epi` jkle .mlern xcpd lg `lc ,dzenk

jixve .el oilgen mixg` `l` ,envrl xtin epi`c

xtdl i`yxc oeikc ,mixg`l inc `lc ,oeir

i` :eyexit ikdc edil` epiax axd uxize !ezy`l

,xtdl leki epi` xwr xwrin `nlya zxn`

did `l Ð dl miiw `l m`y .dl miiwc `hiytc

m` Ð fiib fbin zxn` i` `l` .xac mey exeaic

Ð exeaca ielz oi`y oeike ,exeaca ielz epi` ok

.xten ied `linnïàîëinc ikil miiw xn`c

xtin ivn eznwd` liyzi` i`xn`y [i`na] Ð

,dnwdd lr oil`ypc `ed zn`c ,"ikil miiw"

.(`,hq) mixcpa opgei iax xn` ikdc

äùàädznda dyixtde xifpa dxcpyÐ

dzid ely m` .minlye dler z`hg

`vz Ð dlra ly zendan :yexit ,dndad

dl xtidy oeik ,`id oileg ,xnelk .xcra drxze

dl [dpwn] ikc (`,ck) onwl yxtncke ,dlra

xtid `l m` xnelk ,dl jixvc `zlin Ð dlra

,dkixv `lc `zlina .xifp zepaxwl dkixvy ,dl

xifp zepaxwl dkixv dpi`e dlra dl xtidy oebk

.dl ipwn `l Ðéàåxwrin lra jzrc `wlq

oilegl wetiz xwr `w,exwirn xcpd xwrc Ð

eznda yixtnd mc`k iede .mlern xcpd lg `le

`ype zexifpl:(`,`l xifp) opzc ,exizde mkgl l

.oilegl `wtpc

åðééäådxtk dkixvc oeikc `nrhlr Ð

xfrl` iaxke ,oiid on dnvr dxrivy

,dl xtdc ab lr s` .dilra ezny (serd) z`hg dil ded Ð `ed `heg xifpc xn`c ,xtwd

.dl yicwne dxnbc ,`id [dly] dndad m` ,z`hg oic dndad lr [xeqi`] oiprl

éëéälra dl xtid `lc `nili` inc,`id dxifp `dc ?dwelc xninl `kixv ,llk Ð

,dzzyy xg`e d`nhpy xg` lrad dl xtidc `hiyt `l` !dwelc `ed dhiyte

.fiib fbin lrad dpin rnye ,dxifp ied oiia dzzyc `zry `iddac ,dwel ikd elit`e

íìåòìxwr xwrin,`tiq meyn Ð xninl `kixv zxn`wce .xtid `ly ixiine Ð

zkn dwel Ð oii dzzye dlra dl xtid inp ikc xn`c ,dcedi iaxcn iwet`l ,ipzinl dil `kixhvi` `tiqe .zbteqc `tiq ab` `yix ipz ,zbteq dpi` ipzinl dil jixhvi`c

hwp dcedi iax meync :xnel yie !xwr xwrinc oeik zbteq [dpi`c] ,dl xtid (dzzy) jk xg`e d`nhpe dzzy opireny`l ?dzey dzid jk xg`e dl xtid `ixi` i`n :xn`z m`e .zecxn

.dpeekzp `xeqi`lc oeik ,xtid xakc ab lr s` zecxn zkn zbteq dzzy jk xg`e xtida elit`c ,ikd
ikd
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!ïéleçì ÷etéz ¯ ø÷ò ø÷òéî ìòa Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨©©¦£©¨©¥§¦
àîéà íìBòì ¯ .æééb æâéî ìòa ¯ dpéî òîL åàì àlà¤¨¨§©¦¨©©¥©¨¥§¨¥¨
äëéøö àìc ïåék :àîòè eðééäå ,ø÷ò ø÷òéî ìòa Cì̈©©¦£©¨©§©§©£¨¥¨§¨§¦¨
úàhçc éøéîâe ,äéìòa eúnL úàhçk úåä ¯ äøtk©¨¨£©§©¨¤¥§¨¤¨§¦¦§©¨
,øéæða äøãpL äMàä :òîL àz .úeîz äéìòa eúnL¤¥§¨¤¨¨¨§©¨¦¨¤¨§¨§¨¦
úâôBñ Bæ éøä ¯ íéúnì äànhîe ïéé äúBL äúéäå§¨§¨¨©¦¦©§¨©¥¦£¥¤¤
ìòa dì øôéä àìc àîéìéà ?éîc éëéä .íéòaøàä úà¤¨©§¨¦¥¦¨¥¦¥¨§¨¥¥¨©©
.ìòa dì øôéäc ¯ àèéLt àlà ?øîéîì àëéøö ¯§¦¨§¥©¤¨§¦¨§¥¥¨©©
úâôBñ éànà ¯ ø÷ò ø÷òéî ìòa Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨©©¦£©¨©©©¤¤
¯ .æééb æâéî ìòa ¯ dpéî òîL åàì àlà ?íéòaøà©§¨¦¤¨¨§©¦¨©©¥©¨¥

íìBòìéðú÷c íeMîe ,ø÷ò ø÷òéî ìòa Cì àîéà §¨¥¨¨©©¦£©¨©¦§¨¨¥
äúBL äúéäå ,äòãé àì àéäå dìòa dì øôéä :àôéñ¥¨¥¥¨©§¨§¦Ÿ¨§¨§¨§¨¨
,íéòaøàä úà úâôBñ dðéà ¯ íéúîì äànhîe ïéé©¦¦©§¨§¥¦¥¨¤¤¤¨©§¨¦
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc xifp(ycew zay meil)

eäðéîøexne`d ,`ziixaa epipy ixde -å ,'äøéæð éãé'xne`d ok §¦§¨¦§¦¨§
íeìk øîà àì ,'äøéæð éìâø'xn` m` la` .zexifp eilr dlg `le ©§¦§¦¨Ÿ¨©§

,'äøéæð éLàø'e`,ììkä äæ .øéæð äæ éøä ,'äøéæð éãák'laiw m` Ÿ¦§¦¨§¥¦§¦¨£¥¤¨¦¤©§¨
`edy xa` lr zexifpBa äéeìz äîLpäL øácxa`d lhpi m`y - ¨¨¤©§¨¨§¨

,cak e` y`x oebk ,mc`d zeni,øéæð äæ éøäig eteb lk ixdy £¥¤¨¦
laiw m` la` .zexifp eilr dlge eixg` xxbp okle ,xa`d eze`n
ixg` xxbp eteb lk oi` ,ea dielz dnypd oi`y xa` lr zexifp
recn ,dyw df itle .cg` xa` lr zexifp jiiy oi`e ,dfd xa`d
lhpi m` s` `ld ,xifp `ed ixd 'exryk ixrye eitk it' xne`d

zgi e` exry.zeni `l eizty ek
:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàwx xn`y dpeekd oi` epizpyna ¨©©§¨

`l` ,'exryk ixry' e` 'eitk it'éëä øîàc,jk xn` -ét äNòé' §¨©¨¦¥¨¤¦
å 'ïéiî åéôkdyri' ok,'æBâlî BøòNk éøòNyexita xn`y oeike §¦¦©¦§§¨¦¦§¨¦¨

exry e` eit z` xeq`l ezpeek oi` ,dl` zepeyl ipyn cg`
leki epi` okle exiag enk xifp `ed ixdy xnel ezpeek `l` ,cala

:exry fefbl leki epi` oke ,oii zezyl
dxn`y dy` :dpyna epipyøîàå dìòa òîLå ,'äøéæð éðéøä'£¥¦§¦¨§¨©©£¨§¨©

,'éðàå',zexifp eilr mb dlg jkaeøôäì ìBëé Bðéàzexifp z` ©£¦¥¨§¨¥
:mixcp zxtd xcba dpc `xnbd :ezy`,eäì àéòaéàìòaxtind ¦©§¨§©©

,ezy` ixcpø÷ò ø÷òéî,exwirn xcpd z` xwer `ed m`d - ¦£©¨©
,mlern dxcp `l eli`ke,àîìc Bà`l` rxtnl exwer `ed oi` ¦§¨

æééb æâéîdzr cr mpn`y ,`adle o`kn xcpd z` jzege ffeb - ¥©¨¥
.dxcp lha jli`e o`kne ,miiw xcpd did

:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:`xnbd zx`anìiabäMà §©©§¨¦¨§¦¨
'éðàå' äøîàå dzøáç äòîLå ,øéæða äøãpLixacl xeaic ick jez ¤¨§¨§¨¦§¨§¨£¤§¨§¨§¨©£¦

,dpey`xd.dipyd lr mb zexifp dlgeeokn xg`lìL dìòa òîL̈©©£¨¤
d dy`däðBLàøzexifp lrezy`dì øôäådf ote`a .dxcp z` ¦¨§¥¥¨

,xen`d wtqa ielz dipyd ly dpic didizøîà éàxn`z m` - ¦¨§©§
ezy` ixcp xtiny lradyø÷ò ø÷òéîeli`k xcpd z` xwer - ¦£©¨©

`linn ok m` ,mlern miiw did `léàøzLéà énð àéäädxcp - ©¦©¦¦§§©
dpey`xd ly dxcp xwrpy xg`n ik .`ed mb xzed dzxag ly
`ly xcpa dqitzd 'ip`e' dxn`y dzxagy `vnp ,ezligzn

.mlern miiw didzøîà éàåxtiny lrady ,xn`z m` la` - §¦¨§©§
xcpd z`æééb æâéîeiykr cr la` ,`adle o`kn xcpd z` jzeg - ¥©¨¥

wx ok m` ,miiw didéäéàéàøzLéàdlray ,dpey`xd dy`d - ¦¦¦§§©
la` ,dzexifp dxzed ,dl xtddzøáç,da dqitzdy -àøéñà- £¤§¨£¦¨

dpey`xd zexifp oiicr 'ip`e' dxn`y drya ik ,dxeqi`a cenrz
.dqtzdd dlge ,zniiw dzidéàî.dfa drxkdd idn - ©

òîL àzdxn`y dy` ,epizpyna epipyy dnn,'äøéæð éðéøä' ¨§©£¥¦§¦¨
øôäì ìBëé Bðéà ,'éðàå' øîàå dìòa òîLåici lr ik ,dzexifp z` §¨©©£¨§¨©©£¦¥¨§¨¥

.envr ixcp xtdl leki mc` oi`e ,ezexifp mb lhazz dfà÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcyæééb æâéî ìòaok m` ,`adle o`kn wx xtin -BzLàì øôéì ©§¨©©¥©¨¥¥¥§¦§

øñzéì àeäådrya ixdy ,exeqi`a x`yi `ede ezy`l xti - §¦§©
erpen dne .ezqtzd dlge dxifp ezy` dzid oiicr 'ip`e' xn`y

.dl xtdlndpéî òîL åàì àlàgken `l` -y dfnø÷òéî ìòa ¤¨¨§©¦¨©©¦£©
ø÷ò`linn ezy` zexifp z` xti m` okle ,rxtnl xcpd xwer - ¨©

`ly zexifpa qitzdy rxtnl xxazpy xg`n ,ezexifp mb xtez
.mlern zniiw dzid

:`xnbd dgecàì,rxtnl xcpd xwery o`kn gikedl oi` - Ÿ
cíìBòìy xnel xyt`æééb æâéîezy`l xtinyke ,`adle o`kn §¨¥©¨¥

,envr zexifp z` xtin `ed oi`å,jky oeikéãadì øôéìc àeä ï- §§¦§¥¥¨
,dl xtdl lekiy ozep oicd didøôéî éöî àìc àîòè eðééäåj` - §©§©§¨§Ÿ¨¥¥¥
,`ed xtdl leki epi`y mrhdny'éðàå' dì øîàc ïåékoeik - ¥¨§¨©¨©£¦
,dzexifpa qitzde 'ip`e' xn`y,dxcpn dvexn `edy ezrc dlib

eéîc 'éëéì íéi÷' øîàc ïàîklra oi`e ,'jl miewn' xn` eli`ke - §©§¨©©¨¥¦¨¥

`l` .mniiwy xg` ezy` ixcp xtdl lekiBúî÷äà ìéLúî éà¦¦§¦©£¨¨
øôéî éöî,mwdd z` el lhaie ,mkg lv` eznwd lr l`yi m` - ¨¥¥¥

,dxcp z` dl xtdl i`yx didiàì éàå-,l`yi `l m`eéöî àì §¦ŸŸ¨¥
øôéî.dl xtdl leki epi` - ¥¥

:dpynn df wtq iabl di`x d`ian `xnbdòîL àzdpyndn ¨§©
onwl(.ck),å ,øéæða äøãpL äMàäjk xg`dzîäa úà äLéøôä- ¨¦¨¤¨§¨§¨¦§¦§¦¨¤§¤§¨

,zexifpd ini seqa aixwdl dkixvy zendad zyely z`øçàå§©©
dìòa dì øôä Ckdkixv dpi`e dxifp dpi`y `vnpe ,dxcp z` ¨¥¥¨©£¨

,oldlck zendad ly opic .zepaxwd aixwdlBlL íàly-] ¦¤
[dlraäîäaä äúéä,dpaxwl dyixtdyàözdndadäòøúå ¨§¨©§¥¨¥¥§¦§¤
øãòaitl .llk oaxw zyecw dl oi`y ,oileg zenda x`y lkk ¨¥¤

oeike ,milrad zeyx `la oaxwl dnda yicwdl leki mc` oi`y
zaiig dpi`e dxifp dpi`y xxazp dlra dl xtdy dryay

.dyixtdl zeyx dl dzid `l ,oaxwaäîäaä äúéä dlL íàå§¦¤¨¨§¨©§¥¨
,okle ,zendad lr oaxw zyecw dlg ixd ,dyixtdyúàhçä©©¨

,úeîzaixwdl xyt` i`e ,zexifpd xear daxw dpi`y xg`n ¨
xyt` i`e z`hg zyecw dilr dlgy oeike ,dacpa z`hg

.zenzy cr oefne min dpnn rpene zial dqipkn ,daixwdl
:epipiprl `xnbd dgikenCzòc à÷ìñ éàåyø÷ò ø÷òéî ìòaz` §¦¨§¨©§¨©©¦£©¨©

,z`hgd z` zindl jixv recn ,rxtnl xcpdïéleçì ÷etéz- ¥§¦
oeikn .oilegl dndad z`vei ,dl xtin lrady xg`n ixd
.z`hgd zyxtd dlg `le dxifp dzid `l mlerny xxazpy

dpéî òîL åàì àlày dfn gken `l` -,æééb æâéî ìòacr la` ¤¨¨§©¦¨©©¥©¨¥
oeike ,z`hgd zyxtd dlg okle ,miiw xcpd did dxtdd zry

.zenz ,daixwdl xyt` i` dzry
:di`xd z` dgec `xnbdø÷ò ø÷òéî ìòa Cì àîéà íìBòì- §¨¥¨¨©©¦£©¨©

,exwirn xcpd z` xwery okzi zn`aàîòè eðééäåedf j` - §©§©§¨
,dzinl z`hgd oicy mrhdäëéøö àìc ïåékef dy`,äøtkixdy ¥¨§Ÿ§¦¨©¨¨

,dzexifp dxtedúåä[dndad-] `id ixd -äéìòa eúnL úàhçk £¨§©¨¤¥§¨¤¨
,deyixtdy xg`léøéîâeipiqn dynl dkldn epcnl -úàhçc §¦¥§©¨
úeîz äéìòa eúnL,,dzinl dpic dilra ezny z`hgy myky ¤¥§¨¤¨¨

dxwrpy ef dy`a oicd `ed ,dxtk aiegny in o`k oi`y t"r`
.zenl z`hgd oic ,dxtk aeig mey dzr dl oi`y t"r` ,dzexifp

:df wtq iabl ztqep di`xòîL àzoldl dpyndn(.bk),äMàä ¨§©¨¦¨
,øéæða äøãpLdzexifp lr dxare,ïéé äúBL äúéäåådzid m` ok ¤¨§¨§¨¦§¨§¨¨©¦§

íéòaøàä úà úâôBñ Bæ éøä ,íéúîì äànhîmeyn ,zewln dwel - ¦©§¨§¥¦£¥¤¤¤¨©§¨¦
.dyrz `l lr dxary:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn dna - ¥¦¨¦

àîéìéàote`a dpynd cinrp m`,ìòa dì øôéä àìcike ,dyw ¦¥¨§Ÿ¥¥¨©©
øîéîì àëéøöike -oeiky `ed heyt `ld ,z`f zelbl `pzd jixv §¦¨§¥©

.zewln zaiig e`l xeqi` lr dxaryàèéLt àlàxaecny ¤¨§¦¨
ote`a,ìòa dì øôéäc,dxtdd mcew d`nhp e` dzzy `ide §¥¥¨©©

.dl xtd seqaly s` zewln zaiigy `pzd eprinydeà÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcy,ø÷ò ø÷òéî ìòa,íéòaøà úâôBñ éànàlha xcpd ixd ©§¨©©¦£©¨©©©¤¤©§¨¦

.mixeqi`d dilr elg `l mlerny `vnpe ,exwirnòîL åàì àlà¤¨¨§©
dpéîy dfn gken -,æééb æâéî ìòadzexifp lr dxary dryae ¦¨©©¥©¨¥

.dwel okle ,zniiw dzexifp dzid
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìxnel yi zn`a -yø÷òéî ìòa §¨¥¨¨©©¦£©

,ø÷ò,dwel dpi` dl xtd jk xg`e mixeqi`d lr dxar m`e ¨©
,dl xtd `ly xaecn dpynaeå,df oic eprinyd `pzdíeMî §¦

àôéñ éðz÷cm`y ,`tiqa dpyy -äòãé àì àéäå dìòa dì øôéä §¨¨¥¥¨¥¥¨©£¨§¦Ÿ¨§¨
,ezxtdnúà úâôBñ dðéà ,íéúîì äànhîe ïéé äúBL äúéäå§¨§¨¨©¦¦©§¨§¥¦¥¨¤¤¤
íéòaøàälr dwel dpi`e ,xeqi` lr xearl dxeaq dzidy s` ¨©§¨¦

zecxn zkn dwely xaeqe my wleg dcedi iaxe] dzaygn
[opaxcn
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c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.âäðéLä øçàå[béøöäLî ìä÷éå úaL úLøôa øîàpL íéaøì äøBz ãîìì Løãî òa÷ì C8íéîëç eLøãå §©©©¥¨¨¦¦§Ÿ©¦§¨¦§Ÿ¨¨©¦¤¤¡©§¨¨©©¨©©§¥Ÿ¤§¨§£¨¦
úBlä÷ éì äNòå ãø äLîì ä"awä øîà dlk äøBzä ìëa ïk øîàð àlL ìä÷éå Bæ äLøôa øîàð änì̈¨¤¡©§¨¨¨©©§¥¤Ÿ¤¡©¥§¨©¨ª¨¨©©¨¨§Ÿ¤¥©£¥¦§¦

éøçà íéàaä úBøBcä eãîìiL éãk úaMa úBìBãbézááe úBéñðk ézáa ñðkäì úaL ìëa úBlä÷ ìä÷äì E §§©¨§¥¤¦§§©©¨¦©£¤§©§¦§¦§¨©¨§¦¨¥§¨¥§¥¦§¨¥
íéaøì äøBz íäa ãîìì úBLøcî9éøö ïk ìòéøáãa LBøãìå íéäìàä éwç úà íòì òéãBäì Løãî òa÷ì C ¦§¨¦§Ÿ¨¤¨¨©¦©¥¨¦¦§Ÿ©¦§¨§¦©¨¨¤ª¥¨¡Ÿ¦§¦§§¦§¥

äãbà10Î11åLëò íéâäBpL Bîk àìå íááìa íéîL úàøé ñéðëäì12: ©¨¨§©§¦¦§©¨©¦¦§¨¨§Ÿ§¤£¦©§¨
ג  סעיף בפירות ברכות מאה ישלים בשבת רצ, סימן

1

2

3

4

5

`zax `zkld
äðéùä øçàå [â או התורה, קריאת אחרי או לפני ברבים תורה לימוד לקבוע המנהג התפשט רבות בקהילות -

התפילה  לאחר .7מיד

zetqede mipeiv
(7 ֿ בבית נאספים כבר שכולם זו בשעה ברבים דורשים

מכן. לאחר שוב לאוספם וקשה הכנסת,
'˙ÂÏÈ‰˜ ˙Ï‰˜‰ ‚‰Ó'Î ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï ˙Â„ÚÂÂ˙‰:

ההתוועדות  את אדמו"ר כ"ק קישר רבים במקומות
הקהלת  של זו הלכה כקיום בשבתו שבת מידי החסידית
שם  ,81 ע' ח"א ה'תש"נ התוועדויות מנחם (תורת קהילות

ועוד). 203 ע'
יׂשראל 8) ּבני עדת ּכל את מׁשה וּיקהל א: לה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹשמות

ׁשׁשת  אתם: לעׂשת ה' צּוה אׁשר הּדברים אּלה אלהם ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹוּיאמר
ׁשּבת  קדׁש לכם יהיה הּׁשביעי ּובּיֹום מלאכה ּתעׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹימים

וגו'. ַָׁשּבתֹון
קהילות  הקהל למשה הקב"ה אמר כי שאמרו המדרש עפ"י
שבת  בכל להקהל הבאים לדורות שילמדו כדי ברבים ודרוש
אליהם  ויאמר וגו' משה ויקהל נכון על הכתוב יתבאר וכו',
ה' צוה התורה ודרשת העדה הקהלת פי' הדברים, אלה

הפסוק). על (אורֿהחיים אותם לעשות
(9Ï‡¯˘È ˙Â·Â È˘ ישראל ובנות דנשי העבודה על נוסף :

ניתוסף  - במיוחד האחרונים שבדורות רואים פנימה, בביתם
ד"כבודה  באופן גם אבל - לביתן מחוץ העבודה גם אצלן
הענין  כולל ... - אחרות ובנות נשים עם - פנימה" מלך בת
ולנהל  תורה, ללמוד שבת בכל דנשים קהילות דלהקהיל

בזה. וכיוצא ילדות עבור שבת" "מסיבות
(10„ÂÓÈÏ‰ ¯„Ò הלכות" כמו גרמא, שהזמן בענינים החל :

וכיו"ב. זה, דשבוע המועדים עניני השבוע, פרשת שבת",
שכבר  (אע"פ שבת דשמירת בציווי שהתחיל - רבינו ממשה שלמדים (כפי

מלאכת  ציווי ע"ד המשיך אח"כ ורק כו'), ובמרה הדברות, בעשרת נאמר

להם  ש"הקדים לכך (נוסף גם הוא לזה שהטעם לומר, דיש המשכן,

השבת" את דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת

גרמא). שהזמן ענין להיותו ויקהל)) ר"פ (פרש"י

.(8 ובהערה 68 ע' ח"א ה'תש"נ השיחות (ספר

˙Â·ÂË ˙ÂËÏÁ‰Â ,‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙÂ ‰Ï‚ „ÂÓÈÏ לעורר יש :
ע"ד  בנ"י נמצאים שבו ומקום מקום בכל ולפרסם
עם  ו"ברוב ושבת", שבת בכל קהילות "להקהיל ההשתדלות
ופנימיות  דתורה נגלה התורה, בלימוד לעסוק מלך", הדרת
התורה  בעניני ובפרט החסידות, בתורת שנתגלתה התורה,
בנוגע  טובות החלטות בקבלת ולהתחזק זה, לזמן השייכים
המצוות  לקיום בנוגע וכן השבוע, ימי במשך תורה לשיעורי
לא  - והעיקר וגמ"ח, עבודה דתורה הענינים בכל בהידור,

אלא  טובות, החלטות קבלת ע"ד בהתעוררות להסתפק
ימי  במשך ממש בפועל ההחלטות של קיומן את לבחון

49).השבוע ע' ה'תש"נ (סה"ש

˙ÂÏÈ‰˜‰ ÏÎ· Û˙Â˘Ó „ÂÓÈÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ÈÎ¯ˆ ˜ÂÊÈÁ ובמיוחד :
קהילה  כל של הציבור לצרכי הנוגעות טובות החלטות

בשבת) ציבור צרכי על בפרשת (מפקחין יהיה שהלימוד וכן ,
ואחד  דתורה בנגלה אחד המפרש אותו עם השבוע
מן  ישנם החפוש בטרחת לחסוך מנת ועל התורה, בפנימיות
ב'אור  (שנדפסו צדק' ה'צמח של החסידות דרושי את המוכן
הראשון  פסוק כולל פרשה, בכל פסוקים ריבוי על התורה'),
הלומדים. בטבע מיוחדת חביבות להם שיש האחרון ופסוק

(701 ע' ח"א ה'תש"נ השיחות .(ספר
(11"‰„‚‡ È¯·„" ˘Â¯ÈÙ(סר"צ (לטור וב"ח בב"י מש"כ :

ליראת  המדריכים באגדה בשבת מדרש קביעות ע"ד ועוד
בזה  שאין פשיטא - כו' ולתשובה כו' מחטוא למנעם שמים
ואדרבה  וכיו"ב. עון מזכירי המצערים לדברים כלל הכרח

- הוא יא,·‡‚„‰הדיוק ס"פ (עקב הספרי מאמר ע"פ והוא .
אתה כך שמתוך הגדה למוד כו'.ÈÎÓ¯כב) הקב"ה את

הדרך  היא והאיך רפ"ב): (יסוה"ת ברמב"ם וכמרומז
מהן ויראה כו' שיתבונן בשעה ערך Â˙ÓÎÁלאהוי"ר שאין

לידע גדולה תאוה ומתאוה ‰‚„ÏÂכו' Ì˘‰ שמיך אראה כו'
ÈÚ„Èכו'.‡ˆ·ÍÈ˙ÂÚמעשה Ú"ÎÂ חכמתו ע"ד הלימוד מהו

האותיות  שער של"ה (ראה אצבעותיך מעשה ערך, לה שאין
הרד"ל  (ראה הגדול ושמו ובכ"מ), בתחלתו. ק' אות

וש" סק"י פ"ג מו"ח לפדר"א לכ"ק השיחות ס' וראה - נ).
ש"ת. דשחוהמ"פ בשיחתו אדמו"ר

לדרוש  המקפיד לשואל במענה תנב ע' ד'תשו אגרת חי"ג קודש (אגרות

התורה  פנימיות לימוד מעלת בענין עוד שם וראה בדוקא, מוסר בדברי

.בשבתֿקודש)
ללמד 12) שתהי' צריך הדרשה עיקר זה): (סימן הב"ח ז"ל

והאסור  שבת הלכות להורות תורותיו ואת האלקים חקי את
לב  את להמשיך גם בס"ת, בשבת שקורין מה לפי והמותר
וכו' השם ליראת המדריכים אגדה בדברי השומעים
ויודע  חכם שהוא עצמו את להראות שיכוין לא ולתשובה.

פנים. בכמה מאמר או פסוק לדרוש
Ò"·ועד"ז ËÎ˙ 'ÈÒ·:שובה ושבת הגדול שבת דרשת לגבי

המעשה  להם וללמד ה' דרכי להם ולהורות לדרוש והעיקר
עכשיו. שנוהגין כמו ולא יעשון אשר
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ÊÈ בפחות ולא טפח גג לה כשאין אמורים דברים במה
גג  לה יש אם אבל טפח רוחב לראשה סמוך משלשה
שזהו  טפח רוחב לראשה סמוך משלשה בפחות או טפח
על  להוסיף שאפילו כלום מועילין החוטין אין קבוע אהל
כאן  להתקיים עשויה אין זו טלית אם ואף אסור קבע אהל
אהל  נטיית כדרך נטויה שהיא כיון אעפ"כ לפורקה שדעתו
שתהא  עליה ימלך שמא כלום חכמים בה הקילו לא קבוע
ולא  קבוע אהל שהוסיף ונמצא נטויה שהיא כמו כך קבועה
דרך  שאין בענין כשהוא אלא עראי אהל על להוסיף הקילו

כמו  כך לקבעו גבי כלל על מחצלת פרישת כגון נטוי שהוא
כלל  דרך שאין למעלה כמ"ש הספינה על או קונדיסין
כל  וכן בשבת פרוסה שהיא כמו כך שם המחצלת לקבוע

בזה: כיוצא

ÁÈ סמוך מג' בפחות ולא טפח בגגה שאין חתנים כילת
לנטותה  מותר לכך מתוקנת והיא הואיל טפח לגגה
מן  למטה משולשלת תהא שלא והוא בשבת לפרקה ומותר
מדבר  או החמה מן להגן עשויה שהכילה מפני טפח המטה
שהיא  וכיון גג לה שאין אלא עליה אהל שם ויש אחר
לקיר  גג נעשית המטה הרי טפח המטה מן למטה משולשלת
ואין  להגן עשויה אינה שהמטה ואע"פ המטה שסביב טפח
טפח  קיר על אהל שם שיש כיון מכלֿמקום עליה אהל שם
עם  אהל כאן יש הרי להגן העשויה הכילה מכלל שהוא זה

גג.

עליה  הפרוס שהסדין אע"פ כילה עליה שאין מטה אבל
כלום  בכך אין צדדיה מכל המטה מן למטה טפח ממנה יורד
שם  כאן אין הרי זה טפח לקיר גג נעשית שהמטה שאף
מותר  זה ומטעם המטה על ולא זה טפח על לא כלל אהל
יורדת  היא אם אף בשבת בתחלה השלחן על מפה לפרוס

צדדיו: מכל טפח השלחן מן למטה

ËÈ על ישטחנו לא לכסותה החבית פי על ששוטחין בגד
והוא  מגולה פיה מקצת יניח אלא אהל משום כולה פני
שאז  טפח חסירה היא אלא לגמרי מלאה אינה שהחבית
חלל  על אהל כעושה זה הרי כולה פני על הבגד כששוטח
שכל  אהל משום בה אין טפח חסרה אינה אם אבל טפח

כלל. אהל קרוי אינו טפח חלל לו שאין אהל

זה  חלל של שמחיצות אע"פ טפח חלל שם כשיש אבל
אין  וא"כ יום מבעוד עשויות כבר היו החבית דופני דהיינו
פי  על קדרה להניח מותר שהרי אהל משום בהן לאסור
אהל  משום בה ואין רנ"ג בסי' שנתבאר כמו בשבת הכירה
כבר  ועומדות עשויות הכירה ודופני הואיל הכירה חלל על
לעשיית  בו מתכוין שאינו עראי גג אסרו ולא יום מבעוד
שנתבאר  כמו בשבת תחתיו מחיצות כשמעמיד אלא אהל
לאהל  בו מתכוין אינו ג"כ החבית פי שעל והכיסוי למעלה
כירה  גבי על לקדירה דומה אינו אעפ"כ בעלמא לכיסוי אלא
מפי  יותר הרבה רחב היה שבימיהם החבית שפי מפני
אף  אהל לעשיית דומה זה הרי פיה כל וכשמכסה הכירה

יום. מבעוד עשויות שהמחיצות

היא  אם פיה כל המכסה הכיסוי ליטול שאסור הדין והוא
למגופה  דומה ואינו אהל לסותר שדומה משום טפח חסרה
לפי  שי"ד בסי' שנתבאר כמו ולהחזירה ליטלה שמותר
עומדת  שהיא עליה מוכיח ותיקונה לכך מתוקנת שהמגופה
אף  בבגד כשמכסה משא"כ כאהל נראית אינה לכן לכך
עליו  המוכיח תיקון בו אין מכלֿמקום לכך מיוחד שהבגד
ביותר  הרחבים כלים שאר בכיסוי הדין וכן לכך עומד שהוא

שבימיהם: החביות פי כרוחב

Î אלא בה וכיוצא בחבית כן אסרו שלא אומרים ויש
להחמיר  ויש מדאי יותר רחבה שהיא בה וכיוצא בגיגית
למחות  אין האחרונה כסברא והמקילין הראשונה כסברא
כלל  אהל משום כלים בכיסוי שאין אומרים שיש מפני בידם

מדאי: יותר הרחבים בכלים אף

בשבת  אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק

בתחשים ‡ במשכן שהיתה מלאכות מאבות היא צידה
עוד  מחוסר הניצוד כשאין אלא עליה חייב ואינו וחלזון
לתפסו  שיוכלו למקום אותו שצד דהיינו זו צידה אחר צידה
שאינו  דהיינו ונצודנו מצודה הבא לומר צריך ואינו בקל שם
את  הפריח אם לפיכך לתופסו תחבולות שם לבקש צריך
לביבר  או סתומין שחלונותיו לבית שהכניסו עד העוף
חיה  אחר שרדף או בפניו הדלת ונעל צד מכל וסתום מקורה
לגינה  או מקורה אינו אפילו לביבר או לבית שהכניסה עד
הביבר  או הבית יהא שלא ובלבד חייב בפניה ונעל לחצר או
העוף  שם לתפוס תחבולות לבקש שצריך בענין כך כל גדול
יכול  שאינו כך כל גדול הביבר או שהבית וכל החיה או
שנשמטין  מפני אחת במרוצה העוף או החיה ולתפוס להגיע
צידה  מחוסרין הן הרי שנית אחריהם לרוץ וצריך ממנו

ופטור. עדיין

כמו  בבית לדור שדרכה צפור מין דהיינו דרור צפור והצד
נקרא  (ולכך צד לכל הבית בזוית להשמט שיודעת בשדה
עד  חייב אינו מקום) בכל שדרה דירה שם על דרור
שאינו  למגדל דהיינו בו ניצודה שהיא למגדל שיפריחנה
תחבולות. בלי שם לתפסו שיוכל בענין הוא אלא מאד גדול

נאסר  שהוא שלו לכיפה שיכניסנו עד חייב אינו ארי והצד
בה.

אע"פ  עדיין צידה שם מחוסר שהניצוד למקום הצד וכל
שהוא  ממקום והצד סופרים מדברי אסור פטור שהוא
מותר  צידה מחוסר שאינו וממקום חייב שם צידה מחוסר
טלטול  איסור משום בשבת לא אבל ביו"ט לכתחלה לצוד

סופרים: מדברי צידה איסור משום גם אוסרים ויש

זקן · או חיגר צבי שצד כגון צידה מחוסר שאינו דבר הצד
ממקומו  לזוז יכול ואינו יגע שהוא עייפות מחמת חולה או
סומא  או ישן צבי הצד אבל סופרים מדברי אסור אבל פטור
עשויים  שהם מפני חייב בגופו לו שנולד חום מחמת חולה או

הן: צידה ומחוסרי אדם יד כשמרגישים להשמט
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אסור ‚ אבל פטור אותו שיצוד כדי חיה אחר כלב המשסה
משום  בכלבים לצוד אסור בחול ואף סופרים מדברי

לויתן: בשמחת לראות זוכה ואינו לצים מושב

ניצוד „ במינו שיש בדבר אלא התורה מן צידה איסור אין
מיני  כגון הוא שצד זה מין לצוד העולם שדרך דהיינו
אם  אבל אלו מינים לצוד העולם שדרך ודגים ועופות חיות
ויתושים  וזבובים צרעין כגון ניצוד במינו שאין דבר צד
שאין  מפני אלו מינים לצוד העולם דרך שאין באלו וכיוצא
אסור  אבל פטור לצורך אותם צד שהוא אע"פ צורך בהם
כמתעסק  אלא לצורך שלא לצודן אפילו סופרים מדברי

בעלמא.

בה  שיש כלי לסתום או תיבה לסגור שלא ליזהר צריך ולכן
שאינו  ואף זו וסגירה בסתימה ניצודים הם שהרי זבובים
הוא  ימות ולא רישיה פסיק מכלֿמקום לצידה כלל מתכוין
שיוכלו  בענין לכלי הכיסוי בין דבר שום או סכין יתן אלא
שאם  במקום מקילין ויש רישיה פסיק יהיה ולא משם לצאת
כלל  צידה כאן שאין שנמצא יברחו משם ליטלם הכלי יפתח
לדקדק  צריך שאין לענין דבריהם על לסמוך ויש זה בכיסוי
זבובים  שיש בודאי רואה אם ואף זבובים שם יש אם ולעיין
שמא  לחפש צריך ואינו ודיו לעיניו שנראה מה מפריח
כאן  אין שם ישנן אם ספק שהדבר שכיון זבובים עוד נשארו

רישיה: פסיק

בחמה ‰ דבורים של כוורת גבי על מחצלת לפרוס מותר
יתכוין  שלא ובלבד הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני
נצודים  שיהיו מוכרח שאינו בענין שיהא וגם הדבורים לצוד
במחצלת  מכוסה שאינו חור בכוורת שנשאר כגון בזה
הצד  ומן קטן חור הוא ואפילו שם דרך לצאת להם ואפשר
מתכוין  אינו שהוא כיון כלום בכך אין לדבורים נראה שאינו
החור  דרך שיצאו שאפשר כיון רישיה פסיק כאן ואין לצוד
אם  אבל בו יצאו שלא מוכרח הדבר ואין הצד שמן זה קטן
רישיה  דפסיק אסור במחצלת מכוסה שאינו חור שם אין

הוא.

ליטלם  הכלי יפתח שאם במקום בזבובים מקילין שיש ואף
מה  גמורה צידה נקרא כאן מכלֿמקום יברחו משם
אע"פ  ממנה לצאת יוכלו שלא בכוורת נצודים שהדבורים
מקום  היא שהכוורת מפני בידיו משם ליטלם יוכל לא שהוא
ארי  לצד דומה זה והרי בכוורת להיות שדרכן צידתן

בכיפה בידיו והכניסו משם ליטלו יכול שאינו שאף שלו
צידתו: מקום שזהו מפני חייב יברח שלא

Â חייב לתוכה חיה נכנסה פרישתו ובשעת מצודה הפורש
שבשעת  מפני פטור לתוכה אח"כ נכנסה אם אבל
מדברי  אסור אבל לאו אם יצוד אם ידוע אינו פרישתו
בה  לצוד המצודה בשבת להעמיד אסור ולפיכך סופרים

עכברים:

Ê אפילו בפניו הדלת אחד ונעל מאליו לבית שנכנס צבי
שהצבי  בענין והוא בלבד שגפפה אלא במנעל נעלה לא
נעלו  צידתו שזהו מפני חייב לברוח יוכל שלא בכך שמור
ועשאוה  לעשותה אחד שיכול מלאכה שכל פטורים שנים

דרך  שאין בחול כדרכה נעשית שלא מפני פטורים שנים
אחד  אין ואם באחד לעשות שאפשר מה בשנים לעשות כלל
לנעול  יכול אחד ואם חייבים שנים ונעלו בלבדו לנעול יכול
ושאינו  חייב היכול שניהם ונעלו יכול אינו ואחד בלבדו
בו  אין ומסייע להיכול מסייע אלא שאינו מפני פטור יכול

שבת: מלאכות בכל הדין וכן ממש

Á הצבי שנכנס אחר בדלת כבר מגופף הפתח היה אם
אחר  שעבר בין מאליה הדלת שנתגפפה בין לבית
שמור  כבר הוא שהצבי שכיון במנעול לנעול מותר וגפפה
וכשנועלו  הוא ועומד ניצוד כבר הרי לברוח יוכל שלא
אלא  אינו שמירתו על שמירה שמוסיף אע"פ במנעול

צידה: משום בזה ואין הגנבים מן כשומרו

Ë ומילא(ו)הו הפתח על אחד וישב לבית שנכנס צבי
כך  כל פנוי מקום הפתח למזוזת בינו נשאר שלא דהיינו
ומותר  חייב זה הרי שם דרך לברוח הצבי שיוכל בכדי
שבינו  פנוי מקום באותו זה של בצדו לישב אחר לאדם
ראשון  של שמירתו על שמירה שמוסיף פי על אף להמזוזה
הצבי  ואין שמירתו ונסתלק לו והלך הראשון עמד ואפילו
שבינו  פנוי שהמקום השני ישיבת מחמת אלא נשמר
בריחת  כדי בו אין הראשון ישיבת מקום דהיינו להמזוזה
עד  לישב לו ומותר לקום צריך השני אין אעפ"כ הצבי
ישב  בהיתר שישב שבשעה שכיון הצבי וליטול שתחשך

יש  ידי על כבר ועומד ניצוד היה הצבי הראשון שהרי יבת
מפני  הראשון שעמד לאחר להסתלק אותו מחייבין אין
שומר  אלא שאינו זו בישיבה עכשיו כלום עושה שאינו
יכול  לכתחלה ואפילו הראשון ידי על כבר הניצוד לצבי
לאחר  שם יושב שישאר דעת על הראשון בצד לישב

לו: וילך הראשון שיעמוד

È גם ונעל אחד ובא בביתו קשור צבי לו שהיה מי וכן
ניתר  ואח"כ שמירתו על שמירה להוסיף כדי בפניו הדלת
שנעל  שבשעה כיון הדלת לפתוח אותו מחייבים אין הצבי
ביתו  שנעל מי וכן כלום עושה אינו ועכשיו נעל בהיתר
לו  נודע ואח"כ לבית צבי שנכנס כלל יודע היה ולא לשמרו
כדי  במתכוין שתחשך עד נעול הפתח להעמיד לו מותר
יודע  היה שלא כיון נעל בהיתר שכשנעל לפי הצבי ליטול
יודע  אם אבל כלום עושה אינו לו שנודע ועכשיו כלום
הצבי  לצוד כלל מתכוין אינו אפילו לנעלו אסור בבית שצבי

הוא: ימות ולא רישיה דפסיק ביתו לשמור אלא

‡È בתוך שצבי יודע היה ולא הפתח על שישב מי וכן
שתחשך  עד שם לישב לו מותר לו נודע ואח"כ הבית
תחת  צפור לו שנכנסה מי וכן כלום עושה אינו שעכשיו
לה  לפתוח צריך אין מאליה שם ניצודה והיא כסותו כנפי

שתחשך: עד ומשמרה יושב אלא חלון

·È וכן ויצא שיברח כדי הצבי בפני הבית לפתוח מותר
ובלבד  ממצודתו לפרקו מותר למצודה שנכנס צבי

יטלטלנו: שלא

‚È באילים במשכן שהיתה מלאכות מאבות היא שחיטה
נשמה  הנוטל כל אלא בלבד שחיטה ולא ותחשים
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בשחיטה  בין ושרץ ודג ועוף בהמה חיה מיני מכל לאחד
חייב. בהכאה בין בנחירה בין

אם  לפיכך שוחט תולדת זה הרי שימות עד החי את החונק
חונק  משום חייב שמת עד והניחו מים של ספל מן דג נטל
סנפיריו  בין כסלע בו שיבש כיון אלא ממש שימות עד ולא
יכול  אינו ששוב מפני אח"כ למים שהחזירו אע"פ חייב
שם  כשנוגעין אפילו אלא ממש שיבש עד ולא לחיות
ליזהר  צריך ולכן האצבע מן ונמשך משם ריר זב באצבע
אע"פ  מים של החבית מן דג להוציא לנכרי לומר שלא

שם. שימות שירא

ואינו  שם ועומד ניצוד שהיה ממקום הדג בנוטל זה וכל
אם מ  אבל תצ"ז) סי' (עיין וחבית ספל כגון כלל צידה חוסר

בריכה  או נהר כגון שם צידה מחוסר שהיה ממקום נטלו
ואפילו  צידה משום חייב שבכלי למים מיד החזירו אפילו
של  ספל בתוך מהנהר אותו ששלה אלא כלל בידו תפסו לא
אינו  הספל בתוך כשהוא שהרי צידה משום חייב מים

כלל: צידה מחוסר

„È נשמת כל שיטול עד לא עליה שחייבין נשמה נטילת
המוציא  כגון חייב נשמה מקצת נטל אפילו אלא החי
שבאותו  נשמה נטילת משום חייב החי מאברי מאחד דם

הנפש: הוא הדם כי מקום

ÂË באחד החובל אפילו אלא ממש דם שיצא עד ולא
שלא  אע"פ העור תחת הדם שנצרר עד החי מאברי
שכיון  חוזרת שאינה חבורה שהיא לפי חייב לחוץ יצא
אלא  למקומו לחזור יוכל לא שוב העור תחת הדם שנצרר
הדם  נטילת משום וחייב לחוץ מלצאת עתה מעכבו שהעור

מקום. שבאותו

או  וחיה בבהמה או באדם בחובל אמורים דברים במה

שמיני) (בפרשת בתורה האמורים שרצים בשמנה או בעופות
עור  לו יש מאלו אחד שכל וגו' והעכבר החולד שהם
ורמשים  שקצים בשאר החובל אבל מלצאת הדם על המעכב
יצא  ולא הדם נצרר אם אבל דם מהן שיצא עד חייב אינו
היה  ממקומו הדם נעקר שאלמלא החוזרת חבורה זה הרי

המעכבו: עור לו שאין כיון לחוץ יוצא

ÊË מן איסור שאין אומרים שיש רע"ח בסי' נתבאר כבר
שצריך  דהיינו לגופה הצריכה במלאכה אלא התורה
אינו  נשמה הנוטל לפיכך בו נעשית שהמלאכה הדבר לגוף
או  ממנו ניטלה שהנשמה החי לגוף צריך כן אם אלא חייב
היוצא  לדם דהיינו ממנו שניטלה להנשמה שצריך או לעורו
וחפץ  אויבו שהוא באדם שחובל או כלבו לפני ליתנו ממנו
חושן  (עיין באויביו נקמה שיראה ממנו היוצא בדם הוא
הרי  יזיקנו שלא בשביל נחש ההורג אבל תכ"ד) סי' משפט
לגוף  לא צריך שאינו כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זו

מהזיקו. להנצל כדי אלא הורגו ואינו לדמו ולא הנחש

צור  לו יש כן אם אלא חייב אינו הצד דבר וכן בגוף ך
בסתם  ודגים עופות חיה מיני הצד ומכלֿמקום עצמו הניצוד
שמנה  וכן עורן או גופן לצורך היא צידתן שסתם חייב
שסתם  חייב בסתם מהן אחד הצד בתורה האמורים שרצים
שהרי  מהזיקן להנצל בשביל ולא עורן לצורך הוא צידתן
אינו  ורמשים שקצים משאר אחד הצד אבל להזיק דרכן אין
אבל  בה וכיוצא לרפואה כגון לצורך צדן כן אם אלא חייב
להנצל  בשביל אלא אינה צידתן שסתם פטור בסתם צדן אם
להם  אין שהרי עורן צורך בשביל ולא להזיק שדרכן מהזיקן
וסתמו  לאכילה ראוי אינו שהרי גופן צורך בשביל ולא עור
וא"כ  בפירוש לכך מתכוין כן אם אלא לרפואה עומד אינו
צורך  לו שאין כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי

בו: נעשית המלאכה שגוף עצמו הניצוד בדבר

בשבת  והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: לגבי תוכןתוכןתוכןתוכן שבתורה גליא שבלימוד המעלה

התורה  פנימיות לימוד

משנת "[ע  לקשר "פ התורה כח שסגולת בארוכה, ל

הקב  עם הנפש כח"את מעלת מצד היא החכמה ה

שמעלה  זה, בפרק יסיק - הנפש) לעצמיות כלי (שהוא

בה  שרק מאחר שבתורה, גליא בלימוד בעיקר היא זו

משא  שלימה, השגה להיות רזי "אפשר בלימוד כ

תורה].
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בשחיטה  בין ושרץ ודג ועוף בהמה חיה מיני מכל לאחד
חייב. בהכאה בין בנחירה בין

אם  לפיכך שוחט תולדת זה הרי שימות עד החי את החונק
חונק  משום חייב שמת עד והניחו מים של ספל מן דג נטל
סנפיריו  בין כסלע בו שיבש כיון אלא ממש שימות עד ולא
יכול  אינו ששוב מפני אח"כ למים שהחזירו אע"פ חייב
שם  כשנוגעין אפילו אלא ממש שיבש עד ולא לחיות
ליזהר  צריך ולכן האצבע מן ונמשך משם ריר זב באצבע
אע"פ  מים של החבית מן דג להוציא לנכרי לומר שלא

שם. שימות שירא

ואינו  שם ועומד ניצוד שהיה ממקום הדג בנוטל זה וכל
אם מ  אבל תצ"ז) סי' (עיין וחבית ספל כגון כלל צידה חוסר

בריכה  או נהר כגון שם צידה מחוסר שהיה ממקום נטלו
ואפילו  צידה משום חייב שבכלי למים מיד החזירו אפילו
של  ספל בתוך מהנהר אותו ששלה אלא כלל בידו תפסו לא
אינו  הספל בתוך כשהוא שהרי צידה משום חייב מים

כלל: צידה מחוסר

„È נשמת כל שיטול עד לא עליה שחייבין נשמה נטילת
המוציא  כגון חייב נשמה מקצת נטל אפילו אלא החי
שבאותו  נשמה נטילת משום חייב החי מאברי מאחד דם

הנפש: הוא הדם כי מקום

ÂË באחד החובל אפילו אלא ממש דם שיצא עד ולא
שלא  אע"פ העור תחת הדם שנצרר עד החי מאברי
שכיון  חוזרת שאינה חבורה שהיא לפי חייב לחוץ יצא
אלא  למקומו לחזור יוכל לא שוב העור תחת הדם שנצרר
הדם  נטילת משום וחייב לחוץ מלצאת עתה מעכבו שהעור

מקום. שבאותו

או  וחיה בבהמה או באדם בחובל אמורים דברים במה

שמיני) (בפרשת בתורה האמורים שרצים בשמנה או בעופות
עור  לו יש מאלו אחד שכל וגו' והעכבר החולד שהם
ורמשים  שקצים בשאר החובל אבל מלצאת הדם על המעכב
יצא  ולא הדם נצרר אם אבל דם מהן שיצא עד חייב אינו
היה  ממקומו הדם נעקר שאלמלא החוזרת חבורה זה הרי

המעכבו: עור לו שאין כיון לחוץ יוצא

ÊË מן איסור שאין אומרים שיש רע"ח בסי' נתבאר כבר
שצריך  דהיינו לגופה הצריכה במלאכה אלא התורה
אינו  נשמה הנוטל לפיכך בו נעשית שהמלאכה הדבר לגוף
או  ממנו ניטלה שהנשמה החי לגוף צריך כן אם אלא חייב
היוצא  לדם דהיינו ממנו שניטלה להנשמה שצריך או לעורו
וחפץ  אויבו שהוא באדם שחובל או כלבו לפני ליתנו ממנו
חושן  (עיין באויביו נקמה שיראה ממנו היוצא בדם הוא
הרי  יזיקנו שלא בשביל נחש ההורג אבל תכ"ד) סי' משפט
לגוף  לא צריך שאינו כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זו

מהזיקו. להנצל כדי אלא הורגו ואינו לדמו ולא הנחש

צור  לו יש כן אם אלא חייב אינו הצד דבר וכן בגוף ך
בסתם  ודגים עופות חיה מיני הצד ומכלֿמקום עצמו הניצוד
שמנה  וכן עורן או גופן לצורך היא צידתן שסתם חייב
שסתם  חייב בסתם מהן אחד הצד בתורה האמורים שרצים
שהרי  מהזיקן להנצל בשביל ולא עורן לצורך הוא צידתן
אינו  ורמשים שקצים משאר אחד הצד אבל להזיק דרכן אין
אבל  בה וכיוצא לרפואה כגון לצורך צדן כן אם אלא חייב
להנצל  בשביל אלא אינה צידתן שסתם פטור בסתם צדן אם
להם  אין שהרי עורן צורך בשביל ולא להזיק שדרכן מהזיקן
וסתמו  לאכילה ראוי אינו שהרי גופן צורך בשביל ולא עור
וא"כ  בפירוש לכך מתכוין כן אם אלא לרפואה עומד אינו
צורך  לו שאין כיון לגופה צריכה שאינה מלאכה זה הרי

בו: נעשית המלאכה שגוף עצמו הניצוד בדבר

בשבת  והמותרת האסורה צידה שטז סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: לגבי תוכןתוכןתוכןתוכן שבתורה גליא שבלימוד המעלה

התורה  פנימיות לימוד

משנת "[ע  לקשר "פ התורה כח שסגולת בארוכה, ל

הקב  עם הנפש כח"את מעלת מצד היא החכמה ה

שמעלה  זה, בפרק יסיק - הנפש) לעצמיות כלי (שהוא

בה  שרק מאחר שבתורה, גליא בלימוד בעיקר היא זו

משא  שלימה, השגה להיות רזי "אפשר בלימוד כ

תורה].

÷ñòáù åæ äâøãîå äìòîù ,ïáåé äæ ìëî äðäå
øù÷úî äøåúá ÷ñåòä íãàä ìëùù ,äøåúä
úåéîöò ììëð æ"éòå ,'úé åúîëçá ãçàúîå
åúîëçá ùáåìîä ä"á óåñ-ïéà øåàá ùôðä

íäù ,åðì úåìâðä äøåúä ÷ñòá à÷ééã åäæ ,'úé
àîè ìåñôå øùëî íéøáãîä äðùî éøãñ àúéù

.'åë éàëæå áééçå øåäèå

åúîëçù ,øîåì äöø ,äéùòá åùáìúð íäù éôì
,ä"á óåñ-ïéà øåà äëåúáù ,úåìéöàáù êøáúé
íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò äãøéå äòñð
ãîåìä íãàäù éãëá ,äæä íìåò éðéðòáù
úåéîöòå úåäî ñôåúå âéùî åìëù äéäé äëìää
íéðéðòá úøáãîù ïåéëî ,äëìääáù äîëçä

.âùåî ïúåäîù íééîùâ
דרך  וירדה נסעה שהתורה לעיל שנתבאר מה
בדברים  שנתלבשה עד העולמות "השתלשלות"
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c"agר i`iyp epizeax zxezn

שבתורה, בגליא רק זה הרי עוה"ז, וענייני גשמיים
בענינים  עוסקות לפנינו הערוכות שההלכות

גשמיים;

בענינים  נתלבשה דתורה שגליא בגלל דוקא אך
היא  - בהווה חכמים דברו "שבהם גשמיים,
האדם  שכל לכן גשמיים, הענינים דלהיות הנותנת,
זו  שחכמה שבהם, ההתחכמות ולהשיג לתפוס יכול
במוחו  ממש נתפסת ממש ועצמותה במהותה
בענינים  הוא שההתחכמות מאחר ותבונתו, ושכלו
התופס  כאדם ומשיגם, תופס האדם ששכל גשמיים
השכל  כך ממש, שאוחזו בידו, חפץ איזה ומשיג

שבעשי'". ושכל החכמה ועצם למהות תופס

íãàä ìëù ,éúéîà ãåçéå úåøù÷úä äùòð ïëìå
.äëìääáù äîëçá

úãçåéîä ,ùîî 'úé åúîëç àéäù ïåéëå
äùáìúðù ÷ø ,ä"á óåñ-ïéà äìéöàîá
ãåçéä ë"â äùòð æ"éò ïë ìò ,'åë íéùåáìá
øåà úåîöòá úììëð åúîùð úåéîöòù ,ïåéìòä
úùáåìîä äàìéò äîëçá ùáåìîä óåñ-ïéà

.åæ äëìäá
גשמיים  בענינים להתלבש לעוה"ז התורה ירידת

שהיא ועצמותה ממהותה כלל מגרעת חכמתו אינה

הקב"ה  התורה של בהלכות וההגיון דהסברות ,
הקב"ה, של ורצונו "חכמתו הן לפנינו הערוכות
דרךֿמשל  וכך כך ראובן שכשיטעון ברצונו שעלה
בכל  וכן וכך", כך ביניהם הפסק יהי' וכך כך ושמעון
שכך  ית', ורצונו חכמתו "מהות שהן התורה הלכות
ההלכות  כל . . פסול וזה כשר שזה ית' חכמתו חייבה
הוא  הכל בהן והסברות והטעמים שבעלֿפה דתורה

ממש"; ית' חכמתו בחינת

חכמתו  את והלביש הוריד שהקב"ה ורק
לבושים  שלובש המלך [וכמשל גשמי בלבוש
זה  אין המלך את לחבק שזוכה מי שלגבי רבים,
מחבקו  "בין למלך, התקרבותו במידת מאומה גורע

כ  לבוש שהוא בין אחד לבוש לבוש מה כשהוא
בתוכם"]. המלך שגוף מאחר לבושים

מלובש  ב"ה איןֿסוף שאור כשם ובמילא,
מלובש  הוא כך האצילות, שבעולם עילאה בחכמה
בדברים  מלובשת שהיא כפי התורה בחכמת

("עשי'"). גשמיים

åúîëçù ìéàåä ,äìá÷ä úîëç ãåîéìá ìáà

,íééðçåø íéðééðòá úùáåìî åìà íéðéðòáù 'úé
"úåìéöàä éôåöøô ïå÷éú"á åîë אופן [כלומר:

העליונות  (הספירות דאצילות ספירות עשר התגלות
נקרא  העליונים הפרצופים ו"סדר" "פרצופים", נק'

הפרצופים)] éùò',"תיקון" äøéöé äàéøáá åà
,íéëàìîå úåîùð 'åë úåéçå íéôøù úàéøáá
ãîåìä íãàä éøä ,'åë ïåúçúä ò"âå ïåéìòä ò"â
[øôñ]áù úåìùìúùää øãñ úòéãé åðééäã ,äæ
.åæ äîëç úåäî âéùî åìëù ãé ïéà ,'íééç õò'

,äéùòá ÷ø úåäîä âéùî åðéà íãàä ìëùù
÷ø ,àåä äîå êéà úåéðçåøä úåäî àìå

.åúåàéöî
"השגת  להיות אפשר אי רוחניים בענינים

"ידיעתהמהות  רק ".המציאות "

מורה  - הוא" "מה מלשון - "מהות" פירוש:
היינו - ו"מציאות" הדבר, עצם של המצאו על

הדבר.

שמהות  האדם, את המחי' הנפש לדוגמא:
בתוך  נמצאת זו ונפש חיות, של כח היא הנפש

חי. לדבר אותו ועושה הגוף

לצייר  בעולם אופן בשום לנו אפשר אי והנה
את שאנו מהות במחשבתנו כמו עצמה הנפש

ספק  שום לנו שאין אף גשמי, דבר לצייר יכולים
את במציאות  בשרנו על מרגישים אנו שהרי הנפש,

מתנענע; חי כל כהכלל תנועה, בגוף (יש פעולותי'
אם  בלב; שונות רגשות לנו יש האדם; מחשבת
- וכו') וכו' כאב, מרגישים הגוף בשר את דוקרים
ספק  לנו שאין המציאות, ידיעת רק זוהי אבל
מקרבת  זו ידיעה אין אבל בגוף, הנפש בהימצאות
שנשארה  הנפש במהות מההשגה מאומה אלינו

מושגת. בלתי

אפשר  אי שבאדם השכל שכח דהיות והטעם,
בלי פעולתו לפעול גשמי לו זו מוח התלבשות הרי ,

ומגבילה  הכח את "מגשמת" במוח השכל כח של
גשמי א  שאדם שמושלל עד הגשמיות, בגדר ותו

כזו  רוחניות אף הרוחניות, של מהותה לצייר יוכל
צל  שום לו שאין עד מציאותה את בעצמו שמרגיש

במציאותה. ספק של

לומד  דכשאדם התורה, השגת בענין הוא וכך
שבסדר  המדריגות פרטי כל 'עץֿחיים' בספר
עשר  התגלות אופן אודות כמו השתלשלות,
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רי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אצילות  עולמות ד' סדר ית', מאתו עליונות ספירות
במלאכים  שונות מדריגות עשי', יצירה בריאה
שבגןֿעדן  המדריגות וכן ואופנים), חיות (שרפים
שיש  אע"פ הנה - וכו' והתחתון) העליון (גןֿעדן
ההגיון  את להבין וניתן עמוקה, חכמה זה בלימוד
 ֿ מכל דהאדם, האנושי בשכל אף המדריגות בסדר
בענין  רק היא וההשגה ההתחכמות כל מקום,

המהות.מציאות  השגת ולא הענינים,

âéùî äéùòá úùáåìî 'úé åúîëçùë ïëìå
âéùî ,úáùì úåéåùø 'ãá åîë ,ùîî íúåäî
.íéáøä úåùø úåäîå ãéçéä úåùø úåäî áèéä

íééðçåø íéðéðòá úøáãî äîëçäùë ë"àùî
,äìá÷ä ãåîéìá åðééä ,ììë âùåî ïúåäî ïéàù
úåäîá êë ìë øù÷úîå âéùîå ñôåú åìëù ïéà

.äúåäîá àìå äúåàéöîá ÷ø ,'úé åúîëç
כפי  ישנם לשבת רשויות דד' ההלכות פרטי
הם  ששם וכמובן רוחניים, בעולמות נלמדים שהם
בספרי  עניינם וכמבואר בתכלית, רוחניים ענינים
עלמא  בחינת הוא הרבים ד"רשות הקבלה,
כתרין  עשר הם טפחים י' עד רק ושהוא דפרודא,
אבל  טומאה], של וכוחות כתרים [עשר דמסאבותא
קליפות, עוד אין כי פטור' 'מקום מהם למעלה
וחיוהי  דאיהו האלקית בקדושה הוא היחיד ורשות
יש  בקדושה כי לרקיע עד ועולה חד, וגרמוהי
בעשי' שהוא ו"האדם ותכלית", קץ לאין עד עליות
שהיא  כמו זו חכמה עצמיות ומשיג תופס אינו
בענינים  רוחנית התחכמות שהיא אחר למעלה
ואף  הרוחנית, ממהות כלל משיג ואינו רוחניים
ועצמותה  מהותה מ"מ בה, במחשבתו שחושב

כלל". בהם מכיר ולא מבין ולא ממנו נפלאים

ìëùù ,äìâðá åîë úåøù÷úäå ãåçé äæ ïéàå
àìå 'úé åúîëç úåäî âéùîå ñôåú íãàä
ë"â äùòð à÷åã äæ éãé ìò ïëìå ,ãáì äúåàéöî

óåñ-ïéà øåàá åúîùð úåéîöò úåììëúä
,ùîî äúåäî âéùäù êøáúé åúîëçá ùáåìîä

.ä"á óåñ-ïéà äëåúáù

,úåìùìúùää øãñ úòéãé ãåîéìá ë"àùî
úåäîä àìå 'úé åúîëçî úåàéöî ÷ø âéùäù

.ùîî
שעיק  נפשו ונמצא, "לקשר התורה סגולת ר

שמהות  שבתורה, גליא בלימוד דוקא היא לה'"
בחכמת  נקלטת ית'] חכמתו [שהיא התורה חכמת
הנפש  עצמיות נכללת שעי"ז נפלא, ביחוד האדם

שבתורה; ב"ה איןֿסוף באור

הענינים  שמהות התורה סודות בלימוד משא"כ
להבין  שיכול ורק גשמי, לאדם כלל מושגת אינה

יחוד מציאות ולהשיג נעשה לא הדברים,
"אע"פ  כי ב"ה, איןֿסוף באור הנפש והתכללות
מקום  מכלֿמקום, מהחכמה, למעלה ית' שהוא
נתפסת, החכמה אין וכאשר בחכמה, הוא השראתו
המלובש  ית' בו להתכלל יכולים שאין ממילא

זו". בחכמה

ידיעה  היא המציאות ידיעת גם - [וכנ"ל
להתעמק שכלית  יכול שאדם הנפש, חכמת וכמו ,

הגוף, את מחי' היא כיצד הנפש, פעולות באופן
בכך  שיש - וכו' הנפש כוחות פעולות אופן וכן
באופן  זה כל להסביר ויש ביותר עמוקות השכלות
אך  - אותם לקלוט יוכל האנושי השכל שגם

רק היא ההתחכמות כל הנפש במציאות מכלֿמקום
במהותה; ולא

התורה  פנימיות ולהשיג להבין ניתן וכך
זה  בלימוד יש (ולפיכך האנושי בשכל גם וסודותי',
כל  מכלֿמקום אך האדם), בנפש עמוקה פעולה
במהותם]. ולא הדברים במציאות רק היא ההשגה

`le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn ,"ziayz
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

מכל ÚÓÂ˙‰(לו) פורים שמחת גדלה למה להבין יש
שחייב  עד כו' בהדיא דכתי' יו"ט שמחת

ע"פ  הוא יו"ט שמחת כל דהנה כו' לבסומי אינש
כו' ה' לפני ושמחתם וכן בחגך ושמחת דכתיב התורה
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דאמא  מוחין בחי' שהוא י"ט בחי' בשרש ידוע בהיות
הוא  שהשמחה לפי כו' שמחה הבנים אם בה דכתיב
גילוי  יש ורגל מועד ובכל כידוע ההעלם גילוי בחי'
כו' החסד בבחי' בפסח בינה, בבחי' מאא"ס ההעלם
וע"כ  וממלא דסובב ההשתלשלות סדר בחי' ע"פ וזהו
כו' ושמחת התורה ע"פ בי"ט השמחה מצות באה
מבחי' למעל' הוא השמחה עיקר בפורים אבל
עצמותו  מבחי' רק דהיינו וממלא דסובב ההשתלשלות
מס"נ  בחי' ע"י שזהו כנ"ל דוקא ממש ית' ומהותו
בבחי' השמחה אין וע"כ ודעת הטעם מן שלמעלה
אם  בינה בחי' שהוא י"ט שמחת כמו ודעת טעם
(וע"כ  ודעת הטעם מן למעלה אלא כו' שמחה הבנים
הוא  שההלל בפורים והודאה הלל אומרים אין
בחי' וכל כו') שמחה הבנים אם הדעת שמצד השמחה

ביותר  גדולה לגמרי הדעת מן שלמעלה שמחה
ולכן להיות  לגמרי השתלשלות מבחי' למעלה ה

עד  לבסומי אינש חייב כי פורים בשמחת רז"ל הפליגו
מטעם  הדעת מבחי' למעלה להיותה כו' ידע דלא
השמחה  שתהיה עד כ"כ לבסומי חייב ע"כ הנ"ל
ולא  כו' המן ארור בין ידע ולא הדעת מן למעלה
ענין  שתלו ומה וד"ל כו' הדעת ע"פ השמחה תהיה
ארור  שבין זו בהבחנה הדעת מן שלמעלה השמחה
ארור  בין לטעות ח"ו שישתווה הכוונה אין כו' המן
תהיה  אלא כו' לעולם ארור המן שבודאי כו' המן
כו' כלא כולא דקמיה דוקא ית' עצמותו מצד השמחה
מקום  תפיסת העדר מפני ממש שוין כאורה כחשיכה
כו' המן ארור בין הפרש אין ושם במ"א כמ"ש כו'

וד"ל: כו' בין ההפרש ידע דלא עד וזהו

mixetd xry
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â מעץ גם ולקח ידו ישלח פן ועתה מ"ש יובן
וכי  מובן אינו שלכאור' לעולם, וחי ואכל החיים
זה  שהרי לעולם ויחי' מעה"ח יאכל אם לי' איכפת מה
גרם  שהחטא רק לעולם חי שיהי' המכוון תחילת הי'
לא  למה עה"ח ע"י רפואה לזה יש אם אך כו' שימות
שקודם  לפי היטב יובן הנ"ל לפי אך שיחי'. כדי יאכל
ע"כ  בטוב מעורב הרע הי' ולא טוב כולו הי' החטא
אח"כ  אבל כו', לטוב רק הקיום הי' לעולם חי הי' אם
וא"כ  טו"ר תערובות אח"כ נעשה טו"ר עה"ד חטא ע"י
ממילא  אך נצחי קיום להטוב שיהי' אף לעולם יחי' אם
רע  יהי' שלא הי' והמכוון נצחי, קיום ג"כ להרע יהי'
חשש  ע"כ אא"ס, גילוי להיות א"א רע בבחי' כי כלל,
ואז  לעולם וחי ואכל מעה"ח גם ולקח ידו ישלח פן
שיהי' כדי מג"ע וישלחהו ע"כ הרע, בירור יהי' לא
לע"ל  אא"ס גילוי להיות יוכל אח"כ ואז הרע  בירור
אהפוך  ואז הארץ מן אעביר הטומאה רוח ואת וכמ"ש
ולעבדו  ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה העמים אל
כ"א  שבתורה הגילוי להיות שא"א נמצא אחד. שכם
הגילוי  להיות יוכל שבזה וצמצום דין בחי' גבורה ע"י

שהחכ' וזהו רע, בחי' שהוא לפי להיות יוכל אינו ובזה
החסד  מקור היא שהחכ' אף החייט כמ"ש דין נק'
כשר  שזה הדקדוק בחי' היא שבחכ' לפי אך והרחמים,
לא  ואם כו' גשמיכ' ונתתי תלכו בחקותי אם פסול וזה
בבחי' הוא כ"ז אך כו'. דין בחי' הוא כ"ז כו' תשמעו
אא"ס  בבחי' אבל והדקדוק, הדין בחי' הוא שם חכ'
אם  כי כו' דקדוק בחי' שם אין החכ' מן שלמעלה
כו', לפניו שוים כאורה וכחשיכ' כו' תתן מה צדקת
חכ' בחי' שיומשך שכדי לפי יו"ד נק' שחכ' וזהו
צמצום  בחי' ע"י כ"א א"א החכ' מן שלמעלה מאא"ס
רצון  וזהו המדה, קו בחי' שהיא לבד נקודה בחי'
התורה  של הרצון בבחי' שיומשך שכדי צנור אותיות
צינור  בחי' שהוא צינור עלֿידי כיֿאם איֿאפשר ומצות
אא"ס  עצמות אבל תו"מ, של רצון בבחי' שנתצמצם

למ  שקמי'הוא לפי תו"מ של הרצון מבחי' עלה
לקבל, הכל יוכלו משם וע"כ כו' כאורה כחשיכה
נמשך  זו שמבחי' כו' לפניו אפים ארך כמה וזשארז"ל
מקום  תופס שאינו לפי לרשעים אף אפים ארך בחי'

כלל.
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ על רבה המדרש שפי' צדיק רעות רבות ענין
קליפין  י"א אלופים י"א שהם עשו אלופי
שהם  גוים, על אלקים מלך ע"ד אלקי' משם היונקים
בס"ת  שמרומזים הנ"ל קליפין י"א כוכבים עובדי גם
אך  אלופים, שהם רבות ונק' כו' צדיק רעות רבות
שהם  מה הרי כי דוקא, הוי' הוי', יצילנו ומכולם
יהי' שלא הוי' שם נגד כוונתם עיקר הצדיק עם נלחמים
העולמים, חי צדיק הנק' והוא למטה הוי' שם גילוי
(וכמ"ש  הוי' נאום אורידך משם כנשר תגביהי אם ולכן
ע"פ  ועמ"ש וישלח, פ' בת"א איש ויאבק בד"ה הפי'
כו' למלחמה תצא כי ע"פ ומ"ש מלחמה, איש הוי'

בידיך). אלקיך הוי' ונתנו
Ê"ÎÓÂ יוסף גבי שנאמר ורבו וימררוהו ענין יובן

אלקים  בשם הוי' שם ומחבר המקשר עליון צדיק שהי'
ויחוד  חו"ב יחוד שממשיך פעמים ב' פורת בן ע"ד
ולכן  כו', יפרד ומשם היפך כו' תופר אותיות וגם תו"מ
מכולם  כי לו, יכלו לא אך כנגדו, עמדו הקליפות
כי  בפיה, טרף זית עלה והנה ע"פ ועמ"ש הוי'. יצילנו
זהו  שמנו ולהוציא בתוכו, אגור ששמנו צדיק הוא זית
כמ"ש  כו', אותו שטוחנין עינויים כמה שסובל ע"י
גבי  כן כמ"ש טרף ענין רומז וע"ז תצוה, פ' במדרש
ונלכה  לכו ע"ד למאור שמן שמנו מוציא ואזי יוסף,
איתן  בחי' קשתו באיתן ותשב וז"ש כו', הוי' באור
ולהאיר. להזריח שעתיד בישראל האזרח כל האזרחי,

הצדי  ע"י והיינו איתן כנחל וצדקה דרך וזהו ושמרו ק
כנ"ל]. כו'
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

את פתח שבהם השאלות את לבאר נ"ע הרבי חוזר כעת
הפסוק על דיוקים כמה דייק המאמר דבתחילת המאמר.
עמי , נחמו נחמו  הכפילות  מהו א. עמי": נחמו "נחמו
והלא עמי " את נחמו  נביאי  "אתם רש "י פירוש  מהו  ב.
לקתה ענין מהו ג . הנחמה, גופא זהו הנבואה דיבור
בכפליים העונש ֿ ושלום חס שיהי ' שייך איך בכפליים,
מפני הוא  בכפליים שהנחמה דבשלמא החטא, על
בכפליים לקתה שייך מה אבל כו', מרובה טובה שמדה
אליה " וקראו ירושלים לב על "דברו שכתוב מה ד. כו',
זה אין דלכאורה "וקראו", כך ואחר "דברו" קודם מהו

לדיבור. קודם קריאה להיות שצריך הסדר כפי 
,éîò åîçð åîçð áåúëù äî ïáåé ìéòì øëæðä éô ìòå

é"ùø ùøéôåהמילה היאåîçðעל éàéáðשהכוונה íúà
.éîò úà åîçð

,úåìéöàã ãåäå çöðî àåä äàåáð ìëã òåãé äðäã-
כל שרש הרי  נבואה, של שונות דרגות שיש למרות
אלא והוד, נצח  בדרגת האצילות בעולם היא הנבואות
ודרגה בעולם התלבשה האצילות דרגת נביא כל שאצל

åðééäאחרת, äàéøáã ãåäå çöðî äúéäù äéòùé úàåáðå
ìà÷æçéåהכוונה äàéøáá úåìéöà úåùáìúäהתלבשות

åë'האצילות äøéöéáהמתלבשת חכמה ֿ דרך ועל
יש לבריאה האצילות שבין הידוע כפי שונים, במשלים 

המשל. ענין  בדוגמת úåìéöàîפרסא, äéä äùî úàåáðå
,'åë åîöò יותר תחתון בעולם  התלבשות .51ללא

äæ ìëå- הנביאים  שהשיגו הגילויים  כל –úðéçáá àåä
.'åë úåìéöàã úåøéôñ øùò úðéçáî åðééäã éîéðô øåà

äìòîìî íééåìéâ äéä ùã÷îä úéááã òåãé íðîà
íéøåéã 'âä ïéðòá øçà íå÷îá øàáúðù åîëå ,úåìéöàî

מדורים -ùã÷î úéáá åéäù" קודש" "עזרה", שהם:
הקד øåàשים".ו"קודש éåìéâ äéä íéùã÷ä ùã÷áã

øéàî äéä ììë êøãáå ,'åë úåìéöàî äìòîìù óåñ-ïéà
åäæå ,'åë ùîî éåìéâ úðéçáá ááåñä óåñ-ïéà øåà íù

'åë ùã÷îä úéáá åéäù íéñð äøùòä ïéðòגלוי באופן
.øçà íå÷îá øàáúðù åîëå

àúåìâá åøîà úåìâä ïîæá äðéëùä ÷åìéñáã åäæå
àìéòìå àìéòì ÷éìñ àåä-êéøá-àùãå÷הקדוש בגלות  –
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c"agרד i`iyp epizeax zxezn

פעמיים שאומרים דזהו ולמעלה, למעלה מתעלה ברוך
מדריגות, לב' היא ההסתלקות כי  àìéòìã"לעילא"

לàåäהראשון  àìéòìåההסתלקות ,äðéá úðéçáהשני
ל ההסתלקות  åë'.הוא øúëä úðéçáהמקדש שבבית כיון 

אור  גם  אלא השתלשלות, של אור רק  לא האיר
הכתר. דרגת ההשתלשלות, מסדר שלמעלה

åäæå ענין מהו  הקושיא åðééäתירוץ ,íééìôëá äú÷ì
é÷î øåàäå éîéðô øåàä ÷åìéñ,'åë óלעילא "סליק -

åîçð.ולעילא", íéîòô 'á øîà äîçðäá ïë ìòåלנחם
הסילוקים. ב' על

áéúë äðäã52éëðà ïë åðîçðú åîà øùà ùéàë
,íëîçðà,הנחמות ב' נרמז  זה åîàדבפסוק øùà ùåøéô

äðéá úðéçáî äëùîää àåä åðîçðúשבינה כידוע

אם åðééäãנקראת úåìùìúùää úìçúä ø÷éò íùîù
,éîéðô øåà úðéçá éåìéâ:הפסוק éëðàוהמשך ïë

íëîçðàהשניה הנחמה é÷îזו øåà éåìéâ úðéçááó
,'åë ùîî óåñ-ïéà úðéçááù øåàä àåäù

åäæåנביאי אתם רש"י  שמפרש מהו הקושיא תירוץ גם
כיון  הנחמה, היא גופא הנבואה והלא עמי , את נחמו

íéàéáðäש íúà åîçðהואéåìéâ àåäù äàåáðä éåìéâá
.'åë úåìéöàäאחד כל – הפנימי  האור של הנחמה  שזה
דרגתו. פי  äæîעל äìòîìù äîçð ãåò ùéåלמעלה –

הנבואה, éìáäמענין óåñ-ïéà úåîöò úðéçáî àåäå
íëîçðà éëðà úðéçá éîò úà åîçð øîà äæ ìòå ,ìåáâ

.'åë." שאנכי מי  "אנכי  הכתר בחינת שזהו
irqn zehn zyxt zay
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.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"vxz mixn`nd xtq

וכלים  מועטים אורות – התיקון עולם מועטים, וכלים מרובים אורות – התהו עולם
לבוא  צריכה טובה, מדה כל דתיקון. בכלים יהיו דתהו שאורות האדם עבודת רחבים.

הפועל. את מהכח

ּכתיב‡Cו) ּדהּנה הּוא, יח)הענין מה "לא (יׁשעיה «ְְְְְִִִֵַָָָֹ
העֹולם 23לּתהּו ּדבריאת יצרּה", לׁשבת ּבראּה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹ

אּלא  ּבראּה לּתהּו לא הּנה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּברא
מגּבלים  ּתארים ׁשני הם ותּקּון ּתהּו ּדהּנה יצרּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻלׁשבת
ּבער ׁשּיהיּו והּכלים האֹורֹות מזיגת ּבמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהמבארים
מי  ּדיׁש רֹואין אנּו הרי אדם ּבני ּבחּוׁשי ּוכמֹו לזה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָזה
הּוא  אבל והּנּגּון, הּׁשיר ּבחכמת נפלא חּוׁש ּבעל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָׁשהּוא
קֹול  לֹו ואין ּגרֹונֹו ּדנחר והּנּגּון, הּׁשיר ּבכלי חסרֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּבעל
אׁשר  עד ּביֹותר, נפלא הּוא החּוׁשים מּצד אבל ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּכלל,
הּנפׁש לכלֹות ּבא הּוא הּנה ונּגּון ׁשיר איזה ׁשּׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבעת
ּבחכמת  והרּגׁשתֹו הבנתֹו מתיקּות ערבּות עצם ּגדל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמּצד
ּכּׁשרֹון  ּבעל ׁשהּוא מי ּדיׁש רֹואים אנּו ולפעמים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשיר,
ּומנּגינֹותיו  ׁשיריו אׁשר וׁשיר, ּבנגינה ונפלא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָּגדֹול
ּכל  ּכי עד מיחדת ּובנעימה אּדיר ּבקֹול ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֻמפליאים
ּגדל  על רב ּבענג ויתענגּו ופלא הפלא יתּפּלאּו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשֹומעיו
ּבחכמת  חסרֹון ּבעל הּוא הּנה זה ועם קֹולֹו, נעימת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹעצם
זה  אין הרי ּומנּגן ׁשר ּׁשהּוא מה זה ּדכל והּנּגּון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשיר
ּומנּגן  ּׁשּׁשר מה הּוא אם ּכי ּבעצמֹו, והׂשּכיל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָׁשהמציא
הּׁשיר  ּבחכמת החּוׁש ּבעל ׁשהמציא והּנּגּון הּׁשיר ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָאת

ו  הּׁשיר והּנּגּון, ּבכלי נפלא ּכּׁשרֹון ּבעל להיֹותֹו רק ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָ
הּׁשירים  את ּולנּגן לׁשיר מפליא הּוא הּנה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָוהּנּגּון
ויּובן  והּנגינה. הּׁשיר ּבחכמת החּוׁש ּבעל ׁשל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָוהּנגינֹות
חכם  ׁשהּוא מי ּדיׁש וההבנה, ההׂשּכלה ּבמעלת ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹזאת
חדׁשֹות  המצאֹות להמציא נפלא חּוׁש ּבעל ְְְְֲִִַַַַָָָָּגדֹול
ויׁש ההסּברה, ּכח הּוא חסר אבל נפלאֹות, ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹּבהׂשּכלֹות
ּדבר  ּכל אׁשר ּורחבה ּגדֹולה הבנה ּבעל ׁשהּוא ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָמי
ּבאפׁשרּותֹו אׁשר עד רב ּבהסּבר להסּבירּה יכֹול ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהׂשּכלה
וכן  ּביֹותר. קטן ּדעת לבר ּגם ונעלה נפלא ׂשכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהסּביר
ׁשהּוא  מי ּדיׁש ּבמּוחׁש רֹואין אנּו הּנה הּמּדֹות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּבענין
ּומׂשּכיל  החסד, ּובמּדת האהבה ּבמּדת נפלא חּוׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָּבעל
לדּבר  ּומרּבה והחסד האהבה ּבאפן המצאֹות ּכּמה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבזה
הּוא  א וההטבה, החסד ּובמעלת רעים אהבת ְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָּבמעלת
אל  מּכח חסּדֹו ּומּדת אהבתֹו מּדת את להביא ּכח ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹחסר
אדם  ּבני ּבטבעי ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו מּמׁש, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּפעל
ּובכּׁשרֹון  ההפלגה צד על טֹובֹות מּדֹות ּבעלי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהם
ׁשאינם  זה ואין ּבפעל, ולא ּבכח רק זה אבל ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹנעלה,
וחסד  אהבה ּדברי מדּברים הם אּדרּבה ּבהּפעל, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹחפצים
הם  הרי מדּברים ׁשהם ּובׁשעה ּגדֹולה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבהתרּגׁשּות
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החסידות].23) בתורת = חיים אלקים [בדברי בדא"ח מקומות בכמה כבפנים הּוא כן אבל תוהו. שם: בישעיה
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להביא  ּכח חסרים והם לּבם, ּבכל לזה ּונתּונים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמסּורים
וכלים  מרּבים אֹורֹות הם הּתהּו עֹולם והּנה ּבפעל. ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻהּדבר

רחבים,24מּועטים  וכלים מּועטים אֹורֹות הם ותּקּון , ְְְִִִִִֵֵָָָ
וזמרה  ּבׁשיר החּוׁש ּבעל עלּֿדר הם מרּבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻּדאֹורֹות
ּדעם  ּבכח, טֹובֹות מּדֹות ּובעל ּבהׂשּכלה המצאה ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹּובעל
עניני  ּכל ּדהלא ּבעניניהם, הפלגה ּבעלי ּכּלם ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהיֹותם
החּוׁש ּבעלי עלֿידי רק ּבגּלּוי, ּבאים והּזמרה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּׁשיר
והסּברה  ּבהבנה ההׂשּכלה ועניני והּנגינה הּׁשיר ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּבחכמת
ּבגּלּוי  הּוא וכן המצאה, ּבעל ּבסּבת רק ּבגּלּוי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבאֹות

ּבאהבה  החּוׁש ּבעלי ּבהתעֹוררּות ׁשּבא טֹובֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָהּמּדֹות
ּדבר  להביא ּכח חסרים עצמם הם הּנה זה ועם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחסד,
ּׁשּלפי  מה הּכלים אֹותם חסרים ׁשהם לפי והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבפעל,

ותּקּון האֹורֹות, היא ער והעבֹודה רחבים, ּכלים הם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
הּנה  טֹובה מּדה ּדכל ּדתּקּון, ּבכלים ּדתהּו אֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹׁשּיהיּו
לּתהּו "לא וזהּו הּפעל. אל מהּכח ׁשּתבֹוא ה ּוא ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהעּקר
ּבכל  אֹורֹות ּדרּבּוי היֹות ּדעם יצרּה", לׁשבת אּלא ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָָּבראּה
ּדבר  להביא הּוא העּקר אבל נעלה, ּדבר הּוא ׁשהּוא ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָענין

ּבפעל. ְַֹטֹוב
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ענינים 24) הזקן אדמו"ר מאמרי ואילך. א ט, בראשית חיים תורת ה. פרק התיקון שער אֿב. סעיפים הכללים שער חיים עץ ראה
מקומות. ובכמה ואילך. תיז עמ'

•
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מי  מחשבותיך. עמקו מאד מה עולם, של ריבונו
פרטית. השגחה של המשמעות לדעת שיכול זה הוא
קדמון] [אדם א"ק פרצוף של הקדומה במחשבה
עד  הנאצלים מפרצופי ההשתלשלות כל הכולל
כל  עולם, זרועות שמתחת ביותר הקטנה לתולעת
מחשבותיהם, על ונעשים, נוצרים נבראים, הנאצלים
בשית  בהם נארע אשר וכל ומעשיהם, דיבוריהם

עלמא, בהאי השנין אלפי
סוף  עד ומביט שצופה דא"ק הקדומה במחשבה
במשך  הרי אחת, בסקירה נסקרים וכולם הדורות כל
שבעה  שנים ותשע תשעים מאות שש אלפים חמשת
המחזה  עמד שעות ושתי יממות שמונה חדשים,
תקבץ  ת"ש אלפים ה' שנת ניסן בט' שלש שבשעה
והם  חסידים יהודים קבוצת הפרטית ההשגחה

הייתיו".  "ידעתיו בענין ישוחחו
מביאים  רוחנית תועלת איזו לדעת יש

כמו  שהתקיימה, מהתוועדות ענין כשמספרים
זאת  שלבד הייתיו",  "ידעתיו של בסיפור

בינינו  והמגושמת הקרירה שבאמריקה לדבר
היא  מ"כך לדעת רוצה ואינו יודע אינו תורה בן שגם

תורה  של הייתיו",53דרכה  "ידעתיו אודות ידברו ,"
 התוועדות לאותה שייכות להם שהיתה אלא
בשנת  זה בענין שדיברו אלה בנשמות עילוי גורמים
ישנים" שפתי "דובב שהרי תרע"א, ובשנת תרנ"ג

רז"ל  .54כדרשת
פרטית. השגחה של בענין היטב להתעמק כדאי
מקובל  חסידי בניגון המלווה חסידים בהתוועדות
הקדושים, רבותינו ובזכות בעזה"י יכולים ומעמיק,
ולעבודה  לחסידות יותר קרוב להיות איך להשיג 
הדביק. ההגשמה מבוץ לצאת איך ובפרט שבלב ,
לנו  יצליח ובודאי עצמנו, עם לעבוד צריכים אנחנו

השי"ת.
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יז.53) תדא"ז ח. כלה ד. ו, ב.54)אבות צו, יבמות

•
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תרפ"ט  שני אדר כ"א ג' ב"ה

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

הכהן  שי' שלום ברוך מוהר"ר

וברכה. שלום

ובריאות  בריאותו יחזק השי"ת כתבו, על במענה

הר[ר]"נ  ידידי לבנו טובה פרנסה השי"ת ויזמין תי' זוגתו

ביחוד, לו כתבתי שי' א"ל מר התלמיד בנו ובדבר שי'.

לו. יעזר והשי"ת

פנימי, ההתקשרות ת"ל היא וגדולה חפצי, חפצכם

וימלא  עמכם ולבי ומוחי מקום, בכל הנכם עמי אתי

בגו"ר. ולברכה לטובה לבבינו משאלות השי"ת

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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להביא  ּכח חסרים והם לּבם, ּבכל לזה ּונתּונים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹמסּורים
וכלים  מרּבים אֹורֹות הם הּתהּו עֹולם והּנה ּבפעל. ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻהּדבר

רחבים,24מּועטים  וכלים מּועטים אֹורֹות הם ותּקּון , ְְְִִִִִֵֵָָָ
וזמרה  ּבׁשיר החּוׁש ּבעל עלּֿדר הם מרּבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻּדאֹורֹות
ּדעם  ּבכח, טֹובֹות מּדֹות ּובעל ּבהׂשּכלה המצאה ְְְְְִִַַַַַַַָָָָֹּובעל
עניני  ּכל ּדהלא ּבעניניהם, הפלגה ּבעלי ּכּלם ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהיֹותם
החּוׁש ּבעלי עלֿידי רק ּבגּלּוי, ּבאים והּזמרה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָהּׁשיר
והסּברה  ּבהבנה ההׂשּכלה ועניני והּנגינה הּׁשיר ְְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּבחכמת
ּבגּלּוי  הּוא וכן המצאה, ּבעל ּבסּבת רק ּבגּלּוי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָּבאֹות

ּבאהבה  החּוׁש ּבעלי ּבהתעֹוררּות ׁשּבא טֹובֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָהּמּדֹות
ּדבר  להביא ּכח חסרים עצמם הם הּנה זה ועם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחסד,
ּׁשּלפי  מה הּכלים אֹותם חסרים ׁשהם לפי והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבפעל,

ותּקּון האֹורֹות, היא ער והעבֹודה רחבים, ּכלים הם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ
הּנה  טֹובה מּדה ּדכל ּדתּקּון, ּבכלים ּדתהּו אֹורֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹׁשּיהיּו
לּתהּו "לא וזהּו הּפעל. אל מהּכח ׁשּתבֹוא ה ּוא ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהעּקר
ּבכל  אֹורֹות ּדרּבּוי היֹות ּדעם יצרּה", לׁשבת אּלא ְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָָּבראּה
ּדבר  להביא הּוא העּקר אבל נעלה, ּדבר הּוא ׁשהּוא ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָענין

ּבפעל. ְַֹטֹוב
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ענינים 24) הזקן אדמו"ר מאמרי ואילך. א ט, בראשית חיים תורת ה. פרק התיקון שער אֿב. סעיפים הכללים שער חיים עץ ראה
מקומות. ובכמה ואילך. תיז עמ'
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מי  מחשבותיך. עמקו מאד מה עולם, של ריבונו
פרטית. השגחה של המשמעות לדעת שיכול זה הוא
קדמון] [אדם א"ק פרצוף של הקדומה במחשבה
עד  הנאצלים מפרצופי ההשתלשלות כל הכולל
כל  עולם, זרועות שמתחת ביותר הקטנה לתולעת
מחשבותיהם, על ונעשים, נוצרים נבראים, הנאצלים
בשית  בהם נארע אשר וכל ומעשיהם, דיבוריהם

עלמא, בהאי השנין אלפי
סוף  עד ומביט שצופה דא"ק הקדומה במחשבה
במשך  הרי אחת, בסקירה נסקרים וכולם הדורות כל
שבעה  שנים ותשע תשעים מאות שש אלפים חמשת
המחזה  עמד שעות ושתי יממות שמונה חדשים,
תקבץ  ת"ש אלפים ה' שנת ניסן בט' שלש שבשעה
והם  חסידים יהודים קבוצת הפרטית ההשגחה

הייתיו".  "ידעתיו בענין ישוחחו
מביאים  רוחנית תועלת איזו לדעת יש

כמו  שהתקיימה, מהתוועדות ענין כשמספרים
זאת  שלבד הייתיו",  "ידעתיו של בסיפור

בינינו  והמגושמת הקרירה שבאמריקה לדבר
היא  מ"כך לדעת רוצה ואינו יודע אינו תורה בן שגם

תורה  של הייתיו",53דרכה  "ידעתיו אודות ידברו ,"
 התוועדות לאותה שייכות להם שהיתה אלא
בשנת  זה בענין שדיברו אלה בנשמות עילוי גורמים
ישנים" שפתי "דובב שהרי תרע"א, ובשנת תרנ"ג

רז"ל  .54כדרשת
פרטית. השגחה של בענין היטב להתעמק כדאי
מקובל  חסידי בניגון המלווה חסידים בהתוועדות
הקדושים, רבותינו ובזכות בעזה"י יכולים ומעמיק,
ולעבודה  לחסידות יותר קרוב להיות איך להשיג 
הדביק. ההגשמה מבוץ לצאת איך ובפרט שבלב ,
לנו  יצליח ובודאי עצמנו, עם לעבוד צריכים אנחנו

השי"ת.
y"z'd ,oqip 'h
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יז.53) תדא"ז ח. כלה ד. ו, ב.54)אבות צו, יבמות

•
ycew zexb`

תרפ"ט  שני אדר כ"א ג' ב"ה

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

הכהן  שי' שלום ברוך מוהר"ר

וברכה. שלום

ובריאות  בריאותו יחזק השי"ת כתבו, על במענה

הר[ר]"נ  ידידי לבנו טובה פרנסה השי"ת ויזמין תי' זוגתו

ביחוד, לו כתבתי שי' א"ל מר התלמיד בנו ובדבר שי'.

לו. יעזר והשי"ת

פנימי, ההתקשרות ת"ל היא וגדולה חפצי, חפצכם

וימלא  עמכם ולבי ומוחי מקום, בכל הנכם עמי אתי

בגו"ר. ולברכה לטובה לבבינו משאלות השי"ת

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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4
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6

7

8

9

10
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מעצמו  והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל  ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד  מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו  מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירו ללמדך

ממנו  שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה
"הלומד נקט לא למה לעיל 4"מתלמידו וקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוג ג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד  ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידית לנהוג התנא בהנהגה – כבוד" ,6בו
חייב  כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב  חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשו כשלך עליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסה נבזה פנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו  ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כי מחבירו ולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה  באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא 7מאחר הרי ,

שלא  כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך  "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך 

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין  אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם  נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר  מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא  אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט  הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו  – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחת ללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של  באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד  בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל  בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר 9ידוע מאי "וקשה :
הדין  מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון  פרה 10להיות היא התורה הגון מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע  אצלו מרשע 11ורבה אלא 12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד  דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע  דהי' בלבד דברים שני רק 13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על  ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד  שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורה מאחיתופל שדוד ועד סמך מעשה , על

ולהורידם 14זה  לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,
"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו  ואמו",15רז"ל אביו הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
החסידות: ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א.
להיות  יוכל אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח
סוף  האין בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה

המוליד 16דוקא  שכח גם מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
האלקי  האור שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו

בתורה:17כו'" ב"הולדה" הוא כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .
הקב"ה  את "משתף" שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה
ידי  על יותר: נעלית ובדרגא שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו,
בלימודו, סוף) אין (שהוא יתברך התורה נותן שממשיך זה

בחסידות  המאמר 18וכמבואר תורה 19בפירוש מחבר הי' "דוד
השראת  ממשיך שהי' הוא בזה שהכוונה הקב"ה, עם שלמעלה
על  ואחד, אחד בכל שייך זו עבודה ומעין בחכמה. סוף אין אור

תחלה" בתורה ד"ברכו העבודה .20ידי

נשאר  כזה, באופן הי' לא אחיתופל של שלימודו ומאחר
"בלבד". של באופן לימודו

בגמרא  מסופר להבין: יש עדיין דוד 21אבל שכרה ש"בשעה
איכא  מי דוד אמר עלמא, למשטפא ובעא תהומא קפא שיתין
נשא  כו' ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע
אחספא  שם כתב שדי, לי' אמר כו' בעצמו וחומר קל אחיתופל
דברים" ה"שני ידי שעל הרי תהומא". ונחית לתהומא ושדי

הנ"ל  וחומר קל הוא מהם ואיך 22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהם בלבד אפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד  רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשו אחיתופל  שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

ל שלו  איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופל דוד , ולא ,23.

מ"י.1.1.1.1. רפ"ד).2.2.2.2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד מד"ש.3.3.3.3.ע"ד

מכולם".4.4.4.4. יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.5.5.5.כמארז"ל פ"ד

ובתמידות".6.6.6.6. בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: ראה

שפתותיו7.7.7.7. ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת כמארז"ל
כו'". מר רשימת8.8.8.8.נוטפות פי על – תשל"ג במדבר ש"פ משיחת
בלבד. סכ"ב.9.9.9.9.השומעים ב.10.10.10.10.כש"ט יח, חגיגה11.11.11.11.פסחים ראה

זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה "מה ב: ג,
כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה לך "לית ב: עט,

עילאה". דחכמתא רזין תילין מיני ב:12.12.12.12.תליין עב, מיומא להעיר
ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". חיים סם לו נעשית "זכה

כו'". ב.13.13.13.13.צבאות קו, סנהדרין בפנים.14.14.14.14.ראה לקמן ראה
סע"ב.15.15.15.15. ל, א.16.16.16.16.קידושין מ, שה"ש תשמח17.17.17.17.לקו"ת שמח ד"ה

.7 ע' רע"ג.18.18.18.18.תרנ"ז מז, שלח ספר19.19.19.19.לקו"ת החכמה. מעיין ספר
סמ"ז20.20.20.20.הבהיר. או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת א. פא, נדרים

דאמר. ומ"ש ואילך.21.21.21.21.ד"ה סע"א נג, משיחת23.23.23.23.מחז"ו.22.22.22.22.סוכה
בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט במדבר פ' מוצש"ק
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מעצמו  והרי בזה, התנא מחדש מה א. במשנתנו: השאלות
מזו: ויתרה בכבודו. חייב בתורה ענין ממנו שלמד שמאחר מובן
לעיל  ששנינו כפי לכבדו, חייב מאומה ממנו למד לא אם 1גם

"הלומד  מדייק התנא ב. כשלך". עליך חביב חברך כבוד "יהי
האדם")מחבירו  מן "הלומד (ולא שאפילו2" חבירו ללמדך

ממנו  שגדול במי שכן וכל כבוד, בו לנהוג צריך אליו) .3(השוה
"הלומד נקט לא למה לעיל 4"מתלמידו וקשה: ששנינו 5(וכפי

יתירה. רבותא שהוא כשלך"), עליך חביב תלמידך כבוד "יהי
"צריך הדיוק וכיו"ב).לנהוג ג. לכבדו" "צריך (ולא כבוד" בו

"הלומד  ולומר: בלשונו לקצר להתנא לי' הוה לכאורה ד.
כבוד". בו לנהוג צריך אחת אות אפילו מחבירו

והביאור:

ש"צריך מחדש תמידית לנהוג התנא בהנהגה – כבוד" ,6בו
חייב  כדבעי שלא לכאורה מתנהג שחברו בשעה שגם היינו
חביב  חברך כבוד מ"יהי יותר וזהו ולכבדו. זכות לכף לדונו

בנפשו כשלך עליך הנה כדבעי שלא מתנהג שהאדם בשעה כי ,"
הוא תכסה נבזה פנימה פשעים כל על הרי שבגלוי (אף בעיניו

אפילו  ממנו כשלמד – לחבירו בנוגע ואילו עצמו): את אהבתו
בתמידות. כבוד" בו לנהוג "צריך – אחת אות

"הלומד מדייק כי מחבירו ולכן מתלמידיו", "הלומד ולא "
ויראה  באימה רבו לפני לישב צריך שהתלמיד לא 7מאחר הרי ,

שלא  כשמתנהג (גם בתלמידו כבוד לנהוג הרב שעל לומר יתכן
עליך  "חביב התלמיד כבוד שיהי' רק ממנו ותובעים כדבעי),

".כשלך 

וכו'", אחת הלכה או אחד "פרק ומפרט בלשונו מאריך והתנא
תורה. בלומדי סוגים חמשה על רומזים אלו ענינים חמשה כי

אין  אך בכללותו, הענין את ומבין לומד הוא אחד: פרק
אמנם  נכנס הוא אחת: הלכה הדברים. פרטי גם להבין בכחו
כבר  מחולק שהוא כפי ה"פרק" את לומד והוא הדברים, לפרטי
פסוקה, הלכה של באופן ענין כל "לוקח" אבל פרטיות, להלכות
הוא  אחד: פסוק בוריו. על הענין פרטי הבנת לכלל מגיע ואינו
מפרט  הוא אחד: דבור שבכתב). (בתורה יותר בפרטיות לומד
אחת: אות דבורים). כמה ישנם פסוק (בכל יותר עוד הענין את
ביכלתו  – התורה והבנת בלימוד יותר הנעלית הדרגא היינו

אחת ללמוד הלכות.אות של תילים תילי בה ולמצוא

של  באופן לומד "חבירו" אם הבדל שאין מלמדינו, והתנא
כבוד  בו לנהוג חייב הוא – אחת" "אות של באופן או אחד" .8"פרק

וז"ל  בזה, טוב שם הבעל פירוש קאמר 9ידוע מאי "וקשה :
הדין  מן לבא דיו למימר לי' הוה קשה עוד בלבד, דברים שני

כנדון  פרה 10להיות היא התורה הגון מרב לומר דכשאדם ופי' ,
כנודע  אצלו מרשע 11ורבה אלא 12וכשלומד ורבה פרה אינו אזי

שלמד  דוד מה אמר ולזה ממנו. שלמד כמו כפשוטו נשאר
רשע  דהי' בלבד דברים שני רק 13מאחיתופל ורבה פרה הי' ולא

רבי, קראו הכי ואפילו ממנו שלמד כמו בלבד דברים שני נשאר
על  ורבה פרה התורה דאז צדיקים שניהם דהיינו מחבירו הלומד

כבוד". בו לנהוג שצריך וכמה כמה אחת

דוד  שלמד דברים" שה"שני מאחר בזה: לדקדק ויש
דברי היו עשהתורה מאחיתופל שדוד ועד סמך מעשה , על

ולהורידם 14זה  לשנותם אחיתופל של בכחו הוא איך ,
"בלבד"? בבחינת שיהיו ממדריגתם,

בזה: והביאור

אמרו  ואמו",15רז"ל אביו הקב"ה, באדם, הן שותפין "שלשה
החסידות: ובלשון הקב"ה. של מכחו באה כפשוטה שהולדה ז.א.
להיות  יוכל אחד "מאיש (כי סוף אין בבחינת הוא ההולדה כח
סוף  האין בכח הוא ההולדה עיקר זה ומשום דורות"), כמה

המוליד 16דוקא  שכח גם מולידים שאינם אדם בני כמה יש "ולכן ,
האלקי  האור שם מאיר שאינו מפני רק וזהו בשלימות, ישנו

בתורה:17כו'" ב"הולדה" הוא כן גשמית, בהולדה שהוא וכשם .
הקב"ה  את "משתף" שהאדם זה ידי על רק אפשרית זו הולדה
ידי  על יותר: נעלית ובדרגא שמים. ביראת שלומד היינו בלימודו,
בלימודו, סוף) אין (שהוא יתברך התורה נותן שממשיך זה

בחסידות  המאמר 18וכמבואר תורה 19בפירוש מחבר הי' "דוד
השראת  ממשיך שהי' הוא בזה שהכוונה הקב"ה, עם שלמעלה
על  ואחד, אחד בכל שייך זו עבודה ומעין בחכמה. סוף אין אור

תחלה" בתורה ד"ברכו העבודה .20ידי

נשאר  כזה, באופן הי' לא אחיתופל של שלימודו ומאחר
"בלבד". של באופן לימודו

בגמרא  מסופר להבין: יש עדיין דוד 21אבל שכרה ש"בשעה
איכא  מי דוד אמר עלמא, למשטפא ובעא תהומא קפא שיתין
נשא  כו' ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע
אחספא  שם כתב שדי, לי' אמר כו' בעצמו וחומר קל אחיתופל
דברים" ה"שני ידי שעל הרי תהומא". ונחית לתהומא ושדי

הנ"ל  וחומר קל הוא מהם ואיך 22(שאחד כולו, העולם כל ניצל (
דברים "שני שהם לומר מהם בלבד אפשר יצאו שלא (היינו "

כו')? ותולדה תוצאה שום

מצד  רק "בלבד" בבחינת היו דברים" ה"שני בזה: והביאור
נעשו אחיתופל  שהם עבודתו ידי על דוד פעל כך אחר אבל ,

ל שלו  איפוא מתייחסת ההצלה ופעולת לאחיתופל דוד , ולא ,23.

מ"י.1.1.1.1. רפ"ד).2.2.2.2.פ"ב (לעיל אדם" מכל "הלומד מד"ש.3.3.3.3.ע"ד

מכולם".4.4.4.4. יותר "ומתלמידי א) ז, (תענית מי"ב.5.5.5.5.כמארז"ל פ"ד

ובתמידות".6.6.6.6. בהנהגה הזה הכבוד "שינהוג מד"ש: ראה

שפתותיו7.7.7.7. ואין רב לפני שיושב ת"ח "כל ב) ל, (שבת כמארז"ל
כו'". מר רשימת8.8.8.8.נוטפות פי על – תשל"ג במדבר ש"פ משיחת
בלבד. סכ"ב.9.9.9.9.השומעים ב.10.10.10.10.כש"ט יח, חגיגה11.11.11.11.פסחים ראה

זח"ג וראה ורבין". פרין תורה דברי אף ורבה פרה זו נטיעה "מה ב: ג,
כו' דלא כו' באורייתא זעירא אות או באורייתא מלה לך "לית ב: עט,

עילאה". דחכמתא רזין תילין מיני ב:12.12.12.12.תליין עב, מיומא להעיר
ה' למלאך הרב דומה "אם א: יז, מו"ק כו'". חיים סם לו נעשית "זכה

כו'". ב.13.13.13.13.צבאות קו, סנהדרין בפנים.14.14.14.14.ראה לקמן ראה
סע"ב.15.15.15.15. ל, א.16.16.16.16.קידושין מ, שה"ש תשמח17.17.17.17.לקו"ת שמח ד"ה

.7 ע' רע"ג.18.18.18.18.תרנ"ז מז, שלח ספר19.19.19.19.לקו"ת החכמה. מעיין ספר
סמ"ז20.20.20.20.הבהיר. או"ח ב"ח וראה א. כט, ראה לקו"ת א. פא, נדרים

דאמר. ומ"ש ואילך.21.21.21.21.ד"ה סע"א נג, משיחת23.23.23.23.מחז"ו.22.22.22.22.סוכה
בלבד. השומעים רשימת פי על – תשל"ט במדבר פ' מוצש"ק
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íéáöð úùøô
èëèíéávð ízàïåùàøýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´

íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½
:ìàøNé Léà ìkéøLà Eøâå íëéLð íëtè −Ÿ¦¬¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−

éðçî áø÷aéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:E §¤´¤©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«
àééäìà ýåýé úéøáa EøárìøLà Búìàáe E §¨§§À¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ

éäìà ýåýé:íBiä Enr úøk E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr k jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡(dxhtddn) «»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

מעניקה  עצמּה זֹו ּובּקׁשה הּגאּלה, את לבּקׁש צרי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻיהּודי

מׁשיח  רֹוצים 'אנּו ּכׁשאֹומר ה'. ּבעבֹודת ועּדּוד סּיּוע ְְֲִִִִֵֶַַַַָָלֹו

יתרה  ּוזהירּות ּבעבֹודתֹו, והֹוספה זרּוז ּבֹו ּפֹועל זה - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָעכׁשיו'

הּמׁשיח. ּביאת את ח"ו ׁשּמעּכב ּדבר ׁשּום ּבידֹו יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

éðù(éåì)áéàeäå írì Bì | íBiä Eúà-íé÷ä ïrîì§©´©¨¦««Ÿ§Á©¸¹§À̈§³
øLàëå Cì-øac øLàk íéäìàì El-äéäé¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−¦¤®̈§©«£¤³

òaLðéúáàì:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ
âéúéøaä-úà úøk éëðà íëcáì íëzà àìå§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦ÀŸ¥Æ¤©§¦´

:úàfä äìàä-úàå úàfäãéékBðLé øLà-úà ©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ¦Á¤£¤̧¤§¹
úàå eðéäìà ýåýé éðôì íBiä ãîò eðnr ätÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧

:íBiä eðnr ät epðéà øLà£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr l jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לבּקׁש צרי חז"ל:Úa˙ÏÂיהּודי אמרּו וכ הּגאּלה. את ְְִִֵַָ¿ƒ¿…«ְְְֲֶַַָָָֻ

אּלא  נפלּו לא ּדוד, ּבימי ּבּמלחמה ׁשּנפלּו אלפים אֹותן ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ"ּכל

היה  ׁשּלא אּלּו אם ּומה הּמקּדׁש. ּבית ּבנין ּתבעּו ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעל

ּכ להם נעׂשה ּבימיהם, נחרב ולא ּביניהם הּמקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבית

ׁשּלא על אנּוeÚ·zונענׁשּו ואין ּבימינּו ׁשחרב אנּו, אֹותֹו, ְְֶֶֶַֹ»¿ְְֵֵֶַָָָָ

 ֿ עלֿאחתּֿכּמה רחמים, עליו נבּקׁש ולא עליו ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמתאּבלים

ְַָוכּמה".

,éðù
éùéìù(ìàøùé)åèeðáLé-øLà úà ízrãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§
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:íänr øLà áäæå óñk ïáàå õr íäéìlb¦ª«¥¤®¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«
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øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä äìàä éøác-úà¤¦§¥¸¨«¨¹̈©ÀŸ§¦§¨¥¸¦§¨³¥ŸÆ
ïrîì Cìà éaì úeøøLa ék él-äéäé íBìL̈´¦«§¤¦½¦²¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©

:äàîvä-úà äåøä úBôñèéýåýé äáàé-àì §¬¨«¨−̈¤©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»
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øôqa äáeúkä äìàä-ìk Ba äöáøå àeää©½§¨³§¨Æ¨¨´¨½̈©§−̈©¥´¤
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ëìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì ýåýé Bìécáäå§¦§¦³§Ÿ̈Æ§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ
:äfä äøBzä øôña äáeúkä úéøaä úBìà̈´©§¦½©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«

àëeîe÷é øLà íëéða ïBøçàä øBcä øîàå§¨©º©´¨©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ
ä÷Bçø õøàî àáé øLà éøëpäå íëéøçàî¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈
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:da ýåýé älç-øLàáëäôøN çìîå úéøôb £¤¦¨¬§Ÿ̈−¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´
dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú àì döøà-ìë̈©§¨¼³Ÿ¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈
äîãà äøîrå íãñ úëtäîk áNr-ìk̈¥®¤§©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´

áéúëíééáöåéø÷Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−
:BúîçáeâëäNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå ©«£¨«§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯

ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì äëk ýåýé§Ÿ̈²−̈¨¨¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−
:äfäãëýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå ©¤«§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−

íúà BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈
:íéøöî õøàîäëå eëìiåíéøçà íéäìà eãári ¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´£¥¦½

àìå íeòãé-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ§¨½§¬Ÿ
:íäì ÷ìçåëàåää õøàa ýåýé óà-øçiå ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−¨¨´¤©¦®

øôqa äáeúkä äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈©§−̈©¥¬¤
:äfäæëóàa íúîãà ìrî ýåýé íLziå ©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´©§¨½̈§©¬

Liå ìBãb óö÷áe äîçáeìúøçà õøà-ìà íë §¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²¤¤¬¤£¤−¤
:äfä íBikçëúìâpäå eðéäìà ýåýéì úøzñpä ©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸ

éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr eðéðáìe eðìŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸©½̈©«£¾¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzäñ(ë"ò) ©¨¬©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ
להצטער  עליו הּגלּות, צער את ּתמיד להרּגיׁש צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָיהּודי

אביהם  ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכבנים הם יׂשראל ׁשּבני ּכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
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הּגלּות  מצר על להצטער ׁשּיׁש ּובוּדאי ּבגלּותא. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּוׁשכינּתא

זמן  ּבמׁש יׂשראל ּכלל על ׁשעברּו הּצרֹות ּכל לאחרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבזמּננּו,

ּבּטּוי  לידי לבֹוא צרי זה צער זה. לדֹורנּו ועד ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּגלּות,

הּפלאֹות"! קץ מתי "עד ּובצעקה: הּגאּלה ּותביעת ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבדריׁשת

éòéáøìàéìr eàáé-éë äéäåíéøácä-ìk E §¨¨Á¦«¨¸Ÿ¨¤¹¨©§¨¦´
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éäìàEéúáà eLøé-øLà õøàä-ìàdzLøéå E ¡Ÿ¤À¤¨¨²¤£¤¨«§¬£Ÿ¤−¦«¦§®̈

éúáàî Eaøäå Eáèéäå:Eåéäìà ýåýé ìîeE §¥¦«§¬§¦§§−¥«£Ÿ¤«¨̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
ýåýé-úà äáäàì Erøæ ááì-úàå Eááì-úà¤§¨«§−§¤§©´©§¤®§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàéiç ïrîì ELôð-ìëáe Eááì-ìëa E:E ¡Ÿ¤²§¨§¨«§¬§¨©§§−§©¬©©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(202 'nr cl jxk zegiy ihewl)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

. . קרא ּדאמר לּמקּדׁש, זכר ּדעבדינן "מּנלן אמרּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָרז"ל

ּבזה  הּדּיּוק ּדריׁשה". ּדבעיא מּכלל לּה, אין ּדֹורׁש היא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָצּיֹון

אּלא LÈ¯c‰הּוא הּגאּלה, על ּבעלמא ּבבּקׁשה ּדי לא ּדוקא: ¿ƒ»ְְְְְֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּתמידית. ּותביעה ּדריׁשה להיֹות ְְְְְִִִִִִָָָצריכה

éùéîçæéäìà ýåýé ïúðåälàä úBìàä-ìk úà E §¨©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¥¬¨¨«¨−¨¥¤®
éáéà-ìréàðN-ìrå E:Eeôãø øLà Eçäzàå ©«Ÿ§¤¬§©«§¤−£¤¬§¨«§©¨´

-ìk-úà úéNrå ýåýé ìB÷a zrîLå áeLú̈½§¨«©§−̈§´§Ÿ̈®§¨¦̧¨Æ¤¨
:íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîèýåýé EøéúBäå ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«§¦«§Á§Ÿ̈¸

éäìàðèá éøôa Eãé äNrî | ìëa Eéøôáe E ¡Ÿ¤¹§´Ÿ©«£¥´¨¤À¦§¦¸¦§§¹¦§¦¯
ýåýé áeLé | ék äáèì Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§²¦§¦¬©§¨«§−§Ÿ¨®¦´¨´§Ÿ̈À

éìr NeNìéúáà-ìr NN-øLàk áBèì E:Eéék ¨³¨¤̧Æ§½©«£¤−̈©£Ÿ¤«¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLúì Eåéúåöî øîL ¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ

áeLú ék äfä äøBzä øôña äáeúkä åéúwçå§ªŸ½̈©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤®¦³¨Æ
éäìà ýåýé-ìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eñ ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz miavp t"y zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

לצר היא הירידה הּגלּות: ּבמעלת ּבאּורים ּכּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹיׁשנם

ּבאּורים  אמנם, ועֹוד. ;החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹעלּיה;

מרירּות  עקב ׁשּבּלב, ּברגׁש מתקּבלים אינם הּללּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׂשכלּיים

ּתתּבּטל  ׁשהּגלּות ּבּתפּלה וצֹועקים מבּקׁשים אנּו ולכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגלּות,

הּגאּלה. ותבא ְְְַָָָֹֻּכבר

éùéùàéíBiä Eeöî éëðà øLà úàfä äåönä ék¦µ©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
:àåä ä÷çø-àìå Enî àåä úàìôð-àìáéàì «Ÿ¦§¥¬¦Æ¦§½§«Ÿ§Ÿ̈−¦«¬Ÿ

äîéîMä eðl-äìré éî øîàì àåä íéîMá©¨©−¦¦®¥ÀŸ¦´©«£¤¨³©¨©̧§¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåâéøárî-àìå §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨§«Ÿ¥¥¬¤

íiä øár-ìà eðì-øáré éî øîàì àåä íiì©−̈¦®¥ÀŸ¦´©«£¨¹̈¤¥³¤©¨Æ
:äpNrðå dúà eðrîLéå eðl äçwéåãéáBø÷-ék §¦¨¤´¨½̈§©§¦¥¬Ÿ−̈§©«£¤«¨¦«¨¬

éìàéôa ãàî øácä E:BúNrì Eááìáe Eñ ¥¤²©¨−̈§®Ÿ§¦¬¦§¨«§−©«£«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz dax `pryed zgiy)

BÏ ÈÓc ezz Ï‡Â ,ÌÎÏ ÈÓc Ï‡«»ƒ»∆¿«ƒ¿»ƒ

ׁשּנפעלה  הּגדֹולה העלּיה את נראה צדקנּו מׁשיח ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשּיבא

אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכּכתּוב ,ּכ על לה' ונֹודה הּגלּות ידי ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָעל

חלילה  ּתפּגע הּגלּות מעלת ׁשּידיעת אסּור אמנם, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבי".

והּפּוכֹו: ּדבר מיהּודי ּתֹובעים הּגלּות. מן לצאת ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבּתׁשּוקה

ּבכל  לזעק עליו זה עם ּוביחד ּבּגלּות, מעלה ׁשּיׁש לדעת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעליו

מהּגלּות. לצאת ׁשרֹוצה ִֵֵֶֶַָָלּבֹו

,éùéù,éùéîç
éòéáùåèéðôì ézúð äàøíéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−

:òøä-úàå úånä-úàå áBhä-úàåæèéëðà øLà §¤©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöîúëìì E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́

ìå åéëøãaúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨
éäìà ýåýé Eëøáe úéáøåäzà-øLà õøàa E §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬

:dzLøì änL-àáæéàìå Eááì äðôé-íàå ¨−̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ
íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§®̈§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−

:ízãáråçéïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®
øáò äzà øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àìŸ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ

:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úàèéíëá éúãrä ¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´
úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ

éðôì ézúðíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½
:Erøæå äzà äéçz ïrîìëýåýé-úà äáäàì §©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´



רט xihtn - l - miavp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éäìàì Eéiç àeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷a rîLE ¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ
éîé Cøàåì EòaLð øLà äîãàä-ìr úáL §´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧

éúáàì ýåýéúúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬
:íäìttt ¨¤«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìéíìrì Cøáî àaø dîL àä §¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr gk jxk zegiy ihewl)

ÌÈiÁa z¯Á·e(יט חּיים (ל, מביא ׁשּטֹוב מאחר לתמּה, יׁש »«¿»««ƒְִִִֵֵֵֶַַַַֹ

ּבחּיים? לבחר לאדם לצּוֹות צר יׁש ּכלּום - מות מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹורע

ׁשּזה  מּׁשּום רק לא טֹוב לעׂשֹות הּוא ׁשהּצּוּוי לֹומר, ְֲִִֵֶֶֶַַַַֹויׁש

ׁשהּׂשכל הינּו חּיים, מּתֹוÁÈ¯ÎÓמביא ּגם אּלא ,ּכ להתנהג ְִִֵֵֶֶַַַ«¿ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

ואכן,ÈLÙÁ˙ּבחירה יתרֹון. ׁשּום ּבכ היה לא אם אפילּו , ְִָ»¿ƒְְְֲִִִֵָָָָֹ

הּוא טֹוב; ּדבר ׁשּזה מּׁשּום רק לא ה' את עֹובד ÁBa¯יהּודי ְִִֵֶֶֶַָָֹ≈
(חיצֹוני). טעם ּבלי ה' עֹובד ְְִִִִֵַַלהיֹות

øéèôîåèéðôì ézúð äàøíéiçä-úà íBiä E §¥̧¨©³¦§¨¤̧Æ©½¤©«©¦−
:òøä-úàå úånä-úàå áBhä-úàåæèéëðà øLà §¤©®§¤©−̈¤§¤¨¨«£¤̧¨«Ÿ¦´

éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöîúëìì E §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¨¤¤́
ìå åéëøãaúééçå åéètLîe åéúwçå åéúåöî øîL ¦§¨½̈§¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈¦§¨¨®§¨¦´¨

éäìà ýåýé Eëøáe úéáøåäzà-øLà õøàa E §¨¦½¨¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¾̈¤£¤©¨¬
:dzLøì änL-àáæéàìå Eááì äðôé-íàå ¨−̈¨§¦§¨«§¦¦§¤¬§¨«§−§´Ÿ

íéøçà íéäìàì úéåçzLäå zçcðå òîLú¦§®̈§¦©§À̈§¦§©«£¦²¨¥«Ÿ¦¬£¥¦−
:ízãáråçéïeãáàz ãáà ék íBiä íëì ézãbä ©«£©§¨«¦©³§¦¨¤Æ©½¦¬¨−ŸŸ¥®

øáò äzà øLà äîãàä-ìr íéîé ïëéøàú-àìŸ©«£¦ª³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¨³Ÿ¥Æ
:dzLøì änL àBáì ïcøiä-úàèéíëá éúãrä ¤©©§¥½¨¬−̈¨§¦§¨«©«¦¸Ÿ¦¨¤´

úånäå íéiçä õøàä-úàå íéîMä-úà íBiä©»¤©¨©´¦§¤¨¼̈¤¼©«©¦³§©¨̧¤Æ
éðôì ézúðíéiça zøçáe äììwäå äëøaä E ¨©´¦§¨¤½©§¨−̈§©§¨¨®¨«©§¨Æ©«©¦½

:Erøæå äzà äéçz ïrîìëýåýé-úà äáäàì §©¬©¦«§¤−©¨¬§©§¤«§©«£¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìàì Eéiç àeä ék Bá-ä÷áãìe Bì÷a rîLE ¡Ÿ¤½¦§¬Ÿ©§Ÿ−§¨§¨®¦´³©¤̧Æ

éîé Cøàåì EòaLð øLà äîãàä-ìr úáL §´Ÿ¤¨¤½¨¤´¤©¨«£¨À̈£¤Á¦§©̧
éúáàì ýåýéúúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈¯©«£Ÿ¤²§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨¥¬

:íäìttt ¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(ci jxk zegiyÎihewl)

הוי' לפני ּכּולכם הּיֹום ונּצבים ּבּדין, זֹוכים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכףּֿומּיד

וחתימה  ּכתיבה ונעׂשית ועֹומדים, וקּימים מאירים - ְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאלקיכם

ּוברּוחנּיּות. ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה לׁשנה ְְְְְִִַָָָָָָטֹובה

.ïîéñ å"ááì ,íé÷åñô î

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רי
,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéáöð úùøôì äøèôä

ú"åîùìåâñ-àñ ÷øô äéòùéá

àñééLôð ìâz ýåýéa NéNà NBN̄¨¦´©«Ÿ̈À¨¥³©§¦Æ
ìérî òLé-éãâa éðLéaìä ék éäìàa¥«Ÿ©½¦³¦§¦©̧¦Æ¦§¥¤½©§¦¬
älkëå øàt ïäëé ïúçk éðèré ä÷ãö§¨−̈§¨¨®¦¤«¨¨Æ§©¥´§¥½§©©¨−

:äéìë äcrzàéàéöBz õøàë ék ©§¤¬¥¤«¨¦³¨¨̧¤Æ¦´
éðãà | ïk çéîöú äéreøæ äpâëe dçîö¦§½̈§©−̈¥«¤´¨©§¦®©¥´£Ÿ¨´
-ìk ãâð äläúe ä÷ãö çéîöé ýåýé¡Ÿ¦À©§¦³©§¨¨Æ§¦½̈¤−¤¨

:íéBbäáñàäLçà àì ïBiö ïrîì ©¦«§©³©¦Æ´Ÿ¤«¡¤½
àöé-ãr èB÷Là àì íéìLeøé ïrîìe§©¬©§«¨©−¦´Ÿ¤§®©¥¥³
:øráé ãétìk dúreLéå d÷ãö dâpë©Ÿ̧©Æ¦§½̈¦«¨−̈§©¦¬¦§¨«

áCãBák íéëìî-ìëå C÷ãö íéBâ eàøå§¨³¦Æ¦§¥½§¨§¨¦−§¥®
ýåýé ét øLà Lãç íL Cì àø÷å§³Ÿ̈¨Æ¥´¨½̈£¤²¦¬§Ÿ̈−

:epáwéâ-ãéa úøàôz úøèr úééäå ¦«¢¤«§¨¦²£¤¬¤¦§¤−¤§©
éðöe ýåýééäìà-óëa äëeìî ó:C §Ÿ̈®§¦¬§−̈§©¡Ÿ¨«¦

ãCöøàìe äáeær ãBò Cì øîàé-àìŸ¥«¨¥Á¨̧¹£À̈§©§¥Æ

`xenl iy
(é,'äa NéNà NBNCk ,Bà .älàbä ïîæa íéìLeøé úøîBà Ck ¨¦©¨¤¤§¨©¦¦§©©§ª¨¨

ì ìôëa "NéNà NBN" øîàå) .úeìbäî BáeLa ìàøNé íò øîBàãâðk ïBL ¥©¦§¨¥§¥©¨§¨©¨¦§¤¤¨§¤¤

éLôð ìâz" øîàå .íéîçøä úcîa àeäL 'äa eNéNiL Lôpäå óebä©§©¤¤¤¨¦©¤§¦©¨©£¦§¨©¨¥©§¦

äçîNa íéøeqé úìa÷îe äðBéìò àéäL Lôpä ìâz ïécä úcîaL ,"éäìàa¥Ÿ©¤§¦©©¦¨¥©¤¤¤¦¤§¨§©¤¤¦¦§¦§¨

.(óebäî øúBééãâa éðLéaìä ¥¥©¦§¦©¦¦§¥
,òLéäòeLéa éúBà áañ ,øîBìk ¤©§©¦¥¦¦¨

,óebä úà áañnä Leálk ,ä÷ãöáe¦§¨¨©§©§©¥¤©

.BLáBì úà óèBòä ìéònëåïäëé §©§¦¨¥¤§§©¥
,øàt.íéàð íéLeáìa Bøàt ìécâé §¥©§¦§¥¦§¦¨¦

ì ,"ïäëé"ãåã éðáe" Bîk ,älãb ïBL §©¥§§ª¨§§¥¨¦

"íéðäk.(gi,g aÎl`eny),äéìë Ÿ£¦¥¤¨
.äéèéLëz éìk(àéõøàë ék §¥©§¦¤¨¦¨¨¤

,'åâå dçîö àéöBzBîk ¦¦§¨§

éøçà dçîö úà äàéöBî õøàäL¤¨¨¤¦¨¤¦§¨©£¥

Bîëe ,òøfä ïéòøb ãñôðå á÷øpL¤¦§©§¦§©©§¦©¤©§

íéãñôpL éøçà äçéîönL äpbä©¦¨¤©§¦¨©£¥¤¦§¨¦

ìàøNéì 'ä çéîöé ïk ,íéòøfä éøébøb©§¦¥©§¨¦¥©§¦©§¦§¨¥

íéBbä ìk ãâð íeñøôa äläúe ä÷ãö§¨¨§¦¨§¦§¤¤¨©¦

ãò íéìtLî íúeìâa eéäL éøçà©£¥¤¨§¨¨ª§¨¦©

.øôò(à,äLçà àì÷zLà àì ¨¨Ÿ¤¡¤Ÿ¤§Ÿ

eNòM äî ìò íéBbä ïî òøtälî¦§¦¨©¦©¦©©¤¨

.ïBiöì,èB÷Là àìäéäà àì §¦Ÿ¤§Ÿ¤§¤

.äçeðîa,dâpëøéànä øáãk ¦§¨©Ÿ©§¨¨©¥¦

.çøBæå,øòáé ãétìk dúòeLéå §¥©¦¨¨§©¦¦§¨
úéàøð äéäz äéìò àéáàL äòeLéäå§©§¨¤¨¦¨¤¨¦§¤¦§¥

.øòBa Là ãétìk ìkì(á,C÷ãö ©Ÿ§©¦¥¥¦§¥
.Cì äNòàL ÷ãvä,Lãç íL ©¤¤¤¤¡¤¨¥¨¨

.CLîäa ïläì øîàpä éôk,epáwé §¦©¤¡¨§©¨©¤§¥¦¢¤
.epLøôé(âéðöe,äëeìî ó §¨§¤§¦§¨

.úeëìî ìL úôðöî(ãàøwé ¦§¤¤¤©§¦¨¥
,"dá éöôç"dðéàå da éðBöø ¤§¦¨§¦¨§¥¨

mixn zxhr
éúeìbäî íáeLa ìàøNé øîàé æàýåýéa Néùà NBù'ä úòeLúaìâz ¨Ÿ©¦§¨¥§¨¥©¨¯Ÿ¨¦´Ÿ©«Ÿ̈À¦§©¨¥³

éäìàa éLôðéì øæòLòLé-éãâa éðLéaìä ékíòå ,éúcîk íéøeôzä ©§¦Æ¥«Ÿ©½¤¨©¦¦³¦§¦©̧¦Æ¦§¥¤½©©§¦§¦¨¦§¦

éðèré ä÷ãö ìérîéúBà óèòøàt ïäëé ïúçkïäëk øàt Laìé øLà §¦¬§¨−̈§¨¨®¦¨©¦¤«¨¨Æ§©¥´§¥½£¤¦§©§¥§Ÿ¥

ìBãbäcrz älkëåíò èM÷úz øLàäéìëäéèéLëz:àéékúòeLé ¨§©©¨−©§¤¬£¤¦§©¥¦¥¤«¨©§¦¤¨¦³§©

àéä ìàøNéõøàëøLààéöBz ¦§¨¥¦¨¨̧¤Æ£¤¦´
dçîöøébøbä ãñôðå á÷øpL øçà ¦§½̈©©¤¦§©§¦§©©©§¦

òeøfääéreøæ äpâëeíéøácä ©¨©§©−̈¥«¤´¨©§¨¦

da íéòøæpäçéîöúãñôää øçà ©¦§¨¦¨©§¦®©©©©¤§¥

,íéòøfä ìLäåäé éðãà | ïk ¤©§¨¦¥´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
çéîöéìàøNéìä÷ãöçëa ãñç ©§¦³©§¦§¨¥§¨¨Æ¤¤§Ÿ©

äðBéìòä ä÷ãvääläúeìeläå ©§¨¨¨¤§¨§¦½̈§¦

ìàøNé úBieëfîãâðéðéòì-ìk ¦§¦§¨¥¤−¤§¥¥¨
:íéBbäàúBéäa 'ä éøác íä älà ©¦«¥¤¥¦§¥¦§

øîàå ,úeìba ìàøNéïBiö ïrîì ¦§¨¥©¨§¨©§©³©¦Æ
ãBñéä ãò dúBà eáéøçäLàì ¤¤¡¦¨©©§´Ÿ

äLçà÷BzLà àìïrîìe ¤«¡¤½Ÿ¤§§©¬©
èB÷Là àì íéìLeøéçeðà àì §«¨©−¦´Ÿ¤§®Ÿ¨©

ãrøLàdâpë àöéìë éðéòì ©£¤¥¥³©Ÿ̧©Æ§¥¥Ÿ

dúreLéå d÷ãö,äéìò àéáàL ¦§½̈¦«¨−̈¤¨¦¨¤¨

ìkì äàøð äéäéãétìkLàøráé ¦§¤¦§¤©Ÿ§©¦¬¥¦§¨«
÷ìãé:áC÷ãö íéBâ eàøåä÷ãvä ¦§©§¨³¦Æ¦§¥½©§¨¨

Cì äNòàLíéëìî-ìëåeøéké ¤¤¡¤¨§¨§¨¦−©¦

kCì àø÷å CãBáCì àø÷ð äéäé §¥®§³Ÿ̈¨Æ¦§¤¦§¨¨

Lãç íL'dá éöôç'ét øLà ¥´¨½̈¤§¦¨£¤²¦¬
epáwé ýåýéBîòè älâé:âúééäå §Ÿ̈−¦«¢¤«§©¤©§§¨¦²
k Bãéa äøeîL-ãéa úøàôz úøèr §¨§¨©£¤¬¤¦§¤−¤§©

éðöe ýåýéóúôðöî-óëa äëeìî §Ÿ̈®§¦¬¦§¤¤§−̈§©
éäìàCíìBòì eìté àlL:ã-àì ¡Ÿ¨«¦¤Ÿ¦§§¨Ÿ

Cì øîàééìòCãBòzàLäáeær ¥«¨¥Á¨̧¨©¦¹¤©§£À̈
'äîCöøàìeCöøà ìòøîàé-àì ¥§©§¥Æ©©§¥Ÿ¥«¨¥¬

äîîL ãBòäéáLBiîàøwé Cì ék Æ§¨½̈¦§¤¨¦´À̈¦¨¥Æ



ריי

àøwé Cì ék äîîL ãBò øîàé-àìŸ¥«¨¥¬Æ§¨½̈¦´À̈¦¨¥Æ
õôç-ék äìeòa Cöøàìe dá-éöôç¤§¦½̈§©§¥−§¨®¦«¨¥³

:ìraz Cöøàå Ca ýåýéäìráé-ék §Ÿ̈Æ½̈§©§¥−¦¨¥«¦«¦§©³
éða Ceìráé äìeúa øeçaNBNîe C ¨Æ§½̈¦§¨−¨¨®¦§³
éìr NéNé älk-ìr ïúçéäìà C:C ¨¨Æ©©½̈¨¦¬¨©−¦¡Ÿ¨«¦

åéúîBç-ìrézã÷ôä íéìLeøé C ©«Ÿ©´¦§«¨©À¦¦§©̧§¦Æ
àì ãéîz äìélä-ìëå íBiä-ìk íéøîL«Ÿ§¦½¨©¯§¨©©²§¨¨¦−´Ÿ
éîc-ìà ýåýé-úà íéøékænä eLçé¤«¡®©©§¦¦Æ¤§Ÿ̈½©¢¦−

:íëìæïðBëé-ãr Bì éîã eðzz-ìàå ¨¤«§©¦§¬¢¦−®©§¥º
:õøàa äläz íéìLeøé-úà íéNé-ãrå§©¨¦¯¤§«¨©²¦§¦−̈¨¨«¤

ç-íà Bfr rBøæáe Bðéîéa ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²¦«¦−¦§´©ª®¦
ðâc-úà ïzàéáéàì ìëàî ãBò CC ¤¥Á¤§¨¥̧³©«£¨Æ§´Ÿ§©½¦
á ezLé-íàåøLà CLBøéz øëð-éð §¦¦§³§¥«¥¨Æ¦«¥½£¤¬

:Ba zrâéèeììäå eäìëàé åéôñàî ék ¨©−©§«¦³§©«§¨Æ«Ÿ§ª½§¦«§−
úBøöça eäzLé åéöa÷îe ýåýé-úà¤§Ÿ̈®§©§¨¬¦§ª−§©§¬

:éLã÷éCøc ept íéørMa eøár eøár ¨§¦«¦§³¦§Æ©§¨¦½©−¤´¤
ïáàî eìwñ älñîä elñ elñ írä̈¨®´Ÿ³Ÿ©§¦¨Æ©§´¥¤½¤

:íénrä-ìr ñð eîéøäàéýåýé äpä ¨¦¬¥−©¨«©¦«¦¥´§Ÿ̈À
-úáì eøîà õøàä äö÷-ìà réîLä¦§¦̧©Æ¤§¥´¨½̈¤¦§Æ§©
Bzà BøëN äpä àa CrLé äpä ïBiö¦½¦¥¬¦§¥−¨®¦¥³§¨Æ¦½

:åéðôì Búlrôeáé-ír íäì eàø÷å §ª¨−§¨¨«§¨«§¬¨¤²©
äLeøã àøwé Cìå ýåýé éìeàb Lãwä©−Ÿ¤§¥´§Ÿ̈®§¨Æ¦¨¥´§½̈

`xenl iy
.úáæòð,"äìeòa" Cöøàìe.äîîBL àìå úáMéî àøwé Cöøàì ¤¡¤¤§©§¥§¨§©§¥¦¨¥§ª¤¤§Ÿ¥¨

,ìòaz.äéLðàa áMéúz(ä,'åâå äìeúa øeça ìòáé ékBîk ¦¨¥¦§©¥©£¨¤¨¦¦§©¨§¨§

éða Ca eáMéúé Ck ,ãeøt éìaî ãçé íéáMéúî äìeúa àNBð øeçaLkLC ¤§¤¨¥§¨¦§©§¦©©¦§¦¥¨¦§©§¨¨©¦

.Cnî eãøté àìå(å,'åâå íéøîBL ézã÷ôäíä íéøîBMä §Ÿ¦¨§¦¥¦§©§¦§¦©§¦¥

ïéða ìò ä"á÷ä íãé÷ôäL íéëàìnä©©§¨¦¤¦§¦¨©¦§©

ìò 'äì íéìltúî íäå .íéìLeøé§¨©¦§¥¦§©§¦©©

Leøt .dáeMéì äpáéLiL íéìLeøé§¨©¦¤§¦¤¨§¦¨¥

ïBiö éìáà íä íéøîBMä ,øçà©¥©§¦¥£¥¥¦

.íéìLeøé ìò äìéláe íBia íéìltúnL¤¦§©§¦©©©§¨©§¨©¦

,eLçé àìïîæ íeLa íé÷úBL íðéà Ÿ¤¡¥¨§¦§§©

.íéìLeøé ìò ìltúälîíéøékænä ¦§¦§©¥©§¨©¦©©§¦¦
à 'ä úà,íëì éîc ìelàk ¤©¢¦¨¤§¦

ízà ,íäì øîBàå íæøæî àéápä©¨¦§¨§¨§¥¨¤©¤

dðBøëæ íéøékæîe ïBiö ìò íéìaàúnä©¦§©§¦©¦©§¦¦¦§¨

ìà ,íëéúBëøááe íëéúBlôúa ãéîz̈¦¦§¦¥¤§¦§¥¤©

.e÷zLzBì éîã eðzz ìàå (æ ¦§§§©¦§¢¦
,'åâåúBçèáää ìëå ìéàBä ,øîBìk§©¦§¨©©§¨

,íëúà ä"á÷ä çéèáî älàä úBáBhä©¨¥¤©§¦©¤§¤

åéðôì eëôLå ãéîz BîL úà eøékæä©§¦¤§¨¦§¦§§¨¨

úà ïðBëéå úeìbä õa÷iL ãò íëááì§©§¤©¤§©¥©¨¦¥¤

.õøàa äläz äéîéNéå íéìLeøé§¨©¦¦¦¤¨§¦¨¨¨¤

,eäeìëàé åéôñàî (è§©§¨Ÿ§
íä úéaä ìà ïâcä úà íéôqàîä©§©§¦¤©¨¨¤©©¦¥

.eäeìëàé,eäezLé åéöa÷îe Ÿ§§©§¨¦§
.eäezLé íä LBøézä úà íéöa÷îä©§©§¦¤©¦¥¦§

,éLã÷ úBøöçaøéò íéìLeøéa §©§¨§¦¦¨©¦¦

àeä íàå .éðL øNòî àeä íà ,Lãwä©Ÿ¤¦©£¥¥¦§¦

.ìàøNé õøà ìk ìò äðekä ,ïélçª¦©©¨¨©¨¤¤¦§¨¥

,'åâå íéøòMa eøáò eøáò (é¦§¦§©§¨¦
eøáò ,íéBbä ìà àéápä øîàî àeä©£©©¨¦¤©¦¦§

epôe äãOì eëìe øéòä éøòL Cøc¤¤©£¥¨¦§©¨¤©

da eëìé øLà Cøcä úà ìBLënî¦¦§¤©¤¤£¤¥§¨

ì ìàøNélä ìôëå .íöøàì áeLïBL ¦§¨¥¨§©§¨§¤¤©¨

.÷efçì,älñîä elñ elñììñì §¦ŸŸ©§¦¨¦§Ÿ

da eéäé àlL dúBà ùaëìå Cøcä úà¤©¤¤§¦§Ÿ¨¤Ÿ¦§¨

.úBiìeìúe úBnb,ïáàî eìwñ ª§¦©§¥¤¤
.íéðáàî úBpôììò ñð eîéøä §©¥£¨¦¨¦¥©

,íénòäìâcä íò èBî eäéaâä ¨©¦©§¦¦©¤¤

õøàì eàéáiL ,íénòä ìëì úBàì§§¨¨©¦¤¨¦§¤¤

.íìöà eìbL ìàøNé ìk úà ìàøNé¦§¨¥¤¨¦§¨¥¤¨¤§¨

,àa CòLé (àé.EúòeLz äàa ¦§¥¨¨¨§¨¥

,Bzà BøëN äpäeìáqL úeìbä ìò ìàøNéì ílLiL áBhä øëOä äpä ¦¥§¨¦¦¥©¨¨©¤§©¥§¦§¨¥©©¨¤¨§

.ìBãbä BîL øeáòa,åéðôì BúlòôeìàøNé eNòL úBáBhä úBlòtä øëNe ©£§©¨§ª¨§¨¨§©©§ª©¤¨¦§¨¥

.åéúåöîe BúøBz íøîLa úeìba,Cìå (áé.ïBiöì,äLeøcLøBc 'äL ©¨§¨§¨¨¦§Ÿ¨§¨§¦§¨¤¥

mixn zxhr
dá-éöôçì áeLéå ,dá éðBöøCëBúa ïBkLäìeòa CöøàìeúáMéî-ék ¤§¦½̈§¦¨§¨¦§§¥§©§¥−§®̈§ª¤¤¦«

ìraz Cöøàå Ca ýåýé õôçíéøòä eáMéúéå:äìráé-ékàNBpLk ¨¥³§Ÿ̈Æ½̈§©§¥−¦¨¥«§¦§©§¤¨¦¦«¦§©³§¤¥

äìeúa øeçaãeøét éìaîCeìráéCa eáMéúé ïkéðaCCnî eãøtúé àìå ¨Æ§½̈¦§¦¥¦§¨−¥¦§©§¨¨®̈¦§Ÿ¦§¨§¦¥

älk-ìr ïúç NBùîeïk dútç éîéaéìr Néùééäìà C:Cåøçà §³Ÿ¨¨Æ©©½̈¦¥ª¨¨¥¨¦¬Ÿ¨©−¦¡Ÿ¨«¦©©

øîBà ,äLçà àì ïBiö ïòîì øîàL¤¨©§©©¦Ÿ¤¡¤¥

äfî õeç ékéúîBç-ìríéìLeøé C ¦¦¤©«Ÿ©´¦§«¨©À¦
ézã÷ôäéúépîíBiä-ìk íéøîL ¦§©̧§¦Æ¦¦¦«Ÿ§¦½¨©¯

äìélä-ìëåìáàå éëáa eãéîúiL §¨©©²§¨¤©§¦¦§¦¨¥¤

eLçé àì ãéîz,íé÷úBL íðéà ¨¦−´Ÿ¤«¡®¥¨§¦

ýåýé-úà íéøékænäíðéða ìò ©©§¦¦Æ¤§Ÿ̈½©¦§¨¨

íëì éîc-ìàä÷éúL àäé àì ©¢¦−¨¤«Ÿ§¥§¦¨

íëì:æeðzz-ìàåúà eçépz àì ¨¤§©¦§¬Ÿ©¦¤

'äBì éîãìàlà ,dúBðálî ÷BzL ¢¦−®¦§¦¦§¨¤¨

Ba eøéöôzïðBëé-ãríéìLeøé úà ©§¦©§¥º¤§¨©¦

dñéñáe dpk ìò-úà íéùé-ãrå ©©¨§¦¨§©¨¦Ÿ̄¤
íéìLeøéìäläzìeíL:õøàa §«¨©²¦¦§¦−̈§¥¨¨«¤

çïä ,äîçða íäì øîBà àéápä©¨¦¥¨¤§¤¨¨¥

rBøæáe Bðéîéa ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²¦«¦−¦§´©
ðâc-úà ïzà-íà BfrãBò C ª®¦¤¥Á¤§¨¥̧³

éáéàì ìëàîCíéáBøwä-íàå ©«£¨Æ§´Ÿ§©½¦©§¦§¦
á ezLéøëð-éðíé÷BçøäCLBøéz ¦§³§¥«¥¨Æ¨§¦¦«¥½

ðééC:Ba zrâé øLàèék ¥¥£¤¬¨©−©§«¦³
åéôñàîúéaä ìà BúBà íéôqàîä §©«§¨Æ©§©§¦¤©©¦

íäýåýé-úà eììäå eäìëàéìò ¥«Ÿ§ª½§¦«§−¤§Ÿ̈®©

äáBhä úòtLäeäzLé åéöa÷îe ©§¨©©¨§©§¨¬¦§ª−
LBøézä úàéLã÷ úBøöça ¤©¦§©§¬¨§¦«

íéìLeøé úBøöça íéãîBòä íäézáa§¨¥¤¨§¦§©§§¨©¦

Lãwä øéò:éìà àéápä øîàî àeä ¦©Ÿ¤©£©©¨¦¤

úBneàäíéørMa eøár eøár ¨¦§³¦§Æ©§¨¦½
ì øòMîøéòä éøòLa øòLept ¦©©¨©©§©£¥¨¦©−

úà ìBLënîírä Cøceëìé øLà ¦¦§¤¤´¤¨®̈£¤¥§

ì ìàøNé Baíöøàì áeLelñ elñ ¦§¨¥¨§©§¨´Ÿ³Ÿ
úà eäéaâäå eîéøäälñîäúBåLäì ¨¦§©§¦¤©§¦¨Æ§©§

úBnebäeìwñíéëøcäïáàîìBLëî ©©§´©§¨¦¥¤½¤¦§

íénrä-ìr ñð eîéøäíäì ænøì ¨¦¬¥−©¨«©¦«§©¥¨¤

íöøàì ìàøNé úà àéáäì:àéäpä §¨¦¤¦§¨¥§©§¨¦¥´
õøàä äö÷-ìà réîLä ýåýé§Ÿ̈À¦§¦̧©Æ¤§¥´¨½̈¤

äleàbä ïîæ àaLïBiö-úáì eøîà ¤¨§©©§¨¦§Æ§©¦½
BøëN äpä àa CrLé äpä¦¥¬¦§¥−¨®¦¥³§¨Æ

åéãáòì úúì ïëenLBúlrôe Bzà ¤¨¨¥©£¨¨¦½§ª¨−
Bnò eìòtL äleòtä øëNåéðôìàeä §©©§¨¤¨£¦§¨¨«

ïëeî:áéíäì eàø÷åïBiö éðáìLãwä-íríäéNòî úMeã÷ éãé ìò ¨§¨«§¬¨¤²¦§¥¦©©−Ÿ¤©§¥§©©£¥¤

íú÷ãöåýåýé éìeàb'ä ìL íéìeàbäCìåïBiöäLeøã àøwéøLà 'äî §¦§¨¨§¥´§Ÿ̈®©§¦¤§¨Æ¦¦¨¥´§½̈¥£¤

ãéîz dúBà LøBc 'ääáærð àì øéríìBòî dáæò àì 'ä ék eøéké æà: ¥¨¨¦¦−¬Ÿ¤«¡¨«¨¨©¦¦Ÿ£¨¨¥¨



ריב

:äáærð àì øérâñààa | äæ-éî ¦−¬Ÿ¤«¡¨«¨¦¤´¨´
øeãä äæ äøöaî íéãâa õeîç íBãàî¥«¡À£³§¨¦Æ¦¨§½̈¤µ¨´
øaãî éðà Bçk áøa ärö BLeáìa¦§½Ÿ¤−§´ŸŸ®£¦²§©¥¬

:réLBäì áø ä÷ãöaáíãà recî ¦§¨−̈©¬§¦«©©¬©¨−Ÿ
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לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת
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5:536:018:218:259:089:1110:1510:1719:0118:4919:3519:2218:3319:35אוקראינה, דונייצק )ק(

6:036:128:328:369:199:2210:2610:2819:1219:0019:4719:3418:4419:47אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:276:368:548:599:439:4610:5110:5319:4019:2720:1520:0219:1120:16אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:196:288:468:519:359:3910:4410:4519:3319:2020:0819:5519:0420:09אוקראינה, קייב )ק(

6:506:579:209:2310:0410:0611:1111:1219:5519:4320:2520:1319:2720:26איטליה, מילאנו )ק(

6:096:078:408:389:099:0710:1110:0918:1618:1418:3818:3617:5618:44אקוואדור, קיטו )ח(

7:066:589:229:179:579:5210:5710:5318:4018:4419:0619:1018:2519:20ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:027:5210:1210:0610:5110:4511:5011:4519:2619:3219:5520:0119:1320:13ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:396:459:119:139:509:5210:5610:5619:3019:2019:5919:4919:0420:00ארה״ב, בולטימור )ק(

6:276:338:599:019:399:4010:4510:4619:2019:1019:5019:4018:5419:51ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:286:348:599:029:399:4110:4510:4619:2119:1119:5019:4018:5419:52ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:027:099:339:3610:1410:1611:2111:2219:5819:4820:2820:1819:3120:30ארה״ב, דטרויט )ק(

7:017:049:359:3510:0810:0911:1311:1319:3919:3120:0419:5619:1520:06ארה״ב, האוסטון )ק(

6:296:339:029:039:389:3910:4310:4319:1119:0319:3819:3018:4619:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:037:059:379:3710:0910:0911:1411:1319:3519:2920:0019:5319:1220:03ארה״ב, מיאמי )ק(

6:236:298:548:579:349:3610:4110:4119:1719:0619:4719:3618:5019:48ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:216:278:528:559:339:3510:3910:4019:1619:0619:4619:3518:4919:47ארה״ב, שיקגו )ק(

6:356:309:018:589:319:2810:3210:2918:2718:2718:5018:5018:0919:00בוליביה, לה-פס )ח(

7:037:129:299:3410:1910:2311:2811:2920:1820:0420:5420:4019:4920:55בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:037:139:309:3510:2010:2311:2811:3020:1820:0420:5420:4019:4920:54בלגיה, בריסל )ק(

6:136:078:368:329:079:0310:0810:0418:0218:0418:2218:2417:4518:33ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:015:558:248:208:558:519:569:5217:4617:4818:1018:1217:2918:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:206:308:468:529:379:4110:4610:4719:3819:2420:1319:5919:1220:13בריטניה, לונדון )ק(

6:266:368:508:569:449:4910:5310:5519:4819:3320:2620:1119:2020:26בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:256:358:508:569:439:4710:5110:5319:4519:3120:2120:0719:1520:21גרמניה, ברלין )ק(

6:476:569:149:1910:0310:0711:1111:1320:0019:4720:3520:2219:3120:35גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:156:098:378:329:099:0410:0910:0518:0318:0618:2118:2417:4718:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:246:258:588:589:299:2810:3310:3218:4918:4419:1319:0818:2719:17הודו, מומבאי )ח(

6:216:228:548:549:259:2410:2910:2818:4518:4019:0919:0318:2319:13הודו, פונה )ח(

6:086:168:378:419:239:2610:3110:3219:1519:0319:4919:3618:4719:49הונגריה, בודפשט )ק(

6:316:379:039:069:439:4510:4910:5019:2619:1519:5519:4518:5919:57טורקיה, איסטנבול )ק(

6:597:049:319:3310:0910:1111:1511:1519:4819:3920:1620:0719:2220:18יוון, אתונה )ק(

6:306:388:599:039:449:4710:5210:5319:3619:2420:0919:5619:0820:09מולדובה, קישינב )ק(



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת נצבים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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6:226:238:558:559:269:2510:3010:2918:4618:4119:1019:0518:2419:14מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:516:408:568:499:389:3110:3610:3118:0618:1318:3818:4517:5418:57ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:445:478:188:198:518:529:569:5618:2018:1318:4518:3817:5618:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:596:579:319:299:599:5711:0211:0019:0719:0519:2919:2718:4719:35סינגפור, סינגפור )ח(

5:556:058:208:269:129:1610:2110:2319:1318:5919:5019:3618:4319:50פולין, ורשא )ק(

6:096:058:378:349:069:0310:0710:0518:0518:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:077:159:379:4110:2110:2411:2811:2920:1019:5920:4320:3119:4320:43צרפת, ליאון )ק(

7:147:229:429:4610:2910:3211:3711:3820:2520:1220:5820:4519:5620:58צרפת, פריז )ק(

5:495:488:218:208:508:489:539:5118:0017:5718:2218:1917:4018:28קולומביה, בוגוטה )ח(

6:466:539:179:209:5910:0111:0611:0719:4719:3620:1620:0419:2020:17קנדה, טורונטו )ק(

6:216:298:518:549:359:3710:4210:4319:2419:1319:5519:4318:5719:56קנדה, מונטריאול )ק(

6:216:268:548:569:319:3210:3610:3619:0618:5719:3319:2418:4119:35קפריסין, לרנקה )ק(

6:116:228:348:419:319:3510:4010:4219:3719:2220:1720:0119:0620:17רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:435:558:058:129:039:0810:1310:1519:1518:5919:5319:3618:4419:52רוסיה, מוסקבה )ח(

5:465:548:158:199:019:0410:0810:0918:5218:4019:2619:1318:2419:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:516:599:209:2410:0510:0811:1311:1420:0119:4920:3020:1819:3320:31שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:408:399:109:0910:1310:1218:2618:2218:4918:4518:0518:54תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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