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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
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:dlitzd mcew xnel oekp
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(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
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ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
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לברכה בעזה"י ובנוסח - עושה מעשה בראשית )ולא עושה בראשית( כיון שכן הוא דעת רבינו הזקן 

בענין ברכת הרעמים וכמ"ש בברכת הנהנין.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
¯ÈL מּיין ּדדי טֹובים ּכי גֹו' ּומבאר 1הּׁשירים . ƒְִִִִִִֵֶַָָֹ

ּדרּוׁשי  ּתֹורה ' ּב'לּקּוטי הּזקן ְְְִֵֵֵַַָָאדמֹו"ר

הּׁשירים" עם 2"ׁשיר קׁשּור מּיין") ּדדי") ׁשּיין ִִִִִִִֶֶַַָָֹ

רז"ל  ּכמאמר הּׂשמחה, ׁשירה 3ענין אֹומרים אין ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָ

ּבענבים  ּתחלה ּבלּוע הּיין ּכי הּיין, על ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָאּלא

והּיציאה  הּגלּוי, אל ההעלם מן יֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואחרּֿכ

ּכמֹו ׂשמחה, לידי מביאה הּגלּוי אל ההעלם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמן

החׁש ׁשּמתחלה לאֹורה, מאפלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּיֹוצאים

ּגדֹול, אֹור ראּו הּנה - הּגלּוי ועלֿידי ְְְִִֵֵֶַַַָָיכּסה,

לאלקים. ּגדֹולה הּׂשמחה ְְְְִִִֵֶַָָֹוּתהיה

הּפסח LÈÂב) חג ׁשל ענינֹו עם זה לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶֶֶַַַַָ

לחג 4[ּכּידּוע  ׁשּי הּׁשירים" ׁש"ּׁשיר ְִִִֶַַַַַָָ

מדּוּבר  הּׁשירים" "ׁשיר ּדרּוׁשי ּובכּמה ְְְִִִֵֶַַַַָָהּפסח,

ּב"ׁשיר  נאמר זה ׁשעל מצרים, יציאת ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַאֹודֹות

וגֹו',5הּׁשירים" ההרים על מדּלג גֹו' ּדֹודי קֹול ְְִִִִֵֶַַַָ

מצרים, יציאת עם הּקׁשּור מּתןּֿתֹורה אֹודֹות ְְְִִִִֵַַַַַָָוכן

ׁשּכתּוב  מּמצרים 6ּכמֹו העם את ּבהֹוציא ְְְֲִִִִֶֶַָָָ

ׁשל  וענינֹו הּזה. ההר על האלקים את ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹּתעבדּון

ׁשּמיּנּה ׁשּלפניו, מהּׁשּבת מתחיל הּפסח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָחג

יֹומין  ּכּוּלהּו מה 7מתּברכין עלּֿפי ּובפרט , ְְְְִִִִִַַָָ

ּב'ׁשּולחנֹו' הּזקן אדמֹו"ר ּבּדֹורֹות ׁשּנהגּו8ּׁשּכתב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבׁשּבת  ּפסח הלכֹות ּדֹורׁש ׁשהחכם ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהאחרֹונים

ׁשּקֹורין  הּנס 9ׁשּלפניו, ּבגלל הּגדֹול ׁשּבת אֹותֹו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּציּוּוי  ּכׁשּקּימּו לחדׁש, ּבעׂשֹור ׁשהיה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּגדֹול

גֹו' לכם ּוקחּו ּדחג 10מׁשכּו הענין התחלת ׁשּזהּו , ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
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אֿב.1) א, כ.2)שה"ש ע' תקצ"ח) הפסח בחג (שנאמר שה"ש באוה"ת זה ד"ה גם וראה אֿב). (ב, ברכות 3)בתחילתו

א. סי"ז.4)לה, שם אדה"ז שו"ע ס"ח. שם ובמג"א ס"ו סת"צ או"ח רמ"א פסח. תפלות אבודרהם וראה 5)ראה ח. ב,

ואילך. ג יד, שה"ש יב.6)לקו"ת ג, א.7)שמות פח, ב. סג, ס"ב.8)זח"ב סתכ"ט ס"א.9)או"ח סת"ל שם בא 10)ראה

כא. יב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': 'שיר ספר בתחילת נאמר

'B‚ ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL ישקני לשלמה, פיהו אשר ÌÈ·BËמנשיקות Èk ƒ«ƒƒƒƒ
ÔÈiÓ EÈ„c1 ומכל יין משתה מכל דודיך לי - טובים" "כי רש"י: (ופירש …∆ƒ»ƒ

שם  על נקראת ושמחה עונג סעודת כל להיות הוא עברי ולשון ושמחה. עונג

משתה  בית 'אל שנאמר כענין היין

ישתו  לא 'בשיר כנור היין', 'והיה יין',

זהו  משתיהם'. ויין ותוף וחליל ונבל

על  שלו דוגמא ונאמר משמעו, ביאור

פנים  עמהם ודבר תורתו להם שנתן שם

ערבים  עודם דודים ואותם פנים אל

מאתו  ומובטחים שעשוע מכל עליהם

סוד להופיע  להם לבאר עליהם עוד

פניו  ומחלים צפונותיה ומסתר טעמיה

וזהו  דברו, מנשיקות לקיים ישקני

פיהו").

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe¿»≈«¿«»≈
ÈLe¯c '‰¯Bz ÈËewÏ'a מאמרי ¿ƒ≈»¿≈

ספר  על ÈL"ƒ¯החסידות
"ÌÈ¯ÈM‰2EÈ„c") ÔÈiL «ƒƒ∆«ƒ…∆

ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ("ÔÈiÓƒ»ƒ»ƒƒ¿«
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰ÁÓO‰3 «ƒ¿»¿«¬«««

‡l‡בגמרא  ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»∆»
ÚeÏa ÔÈi‰ Èk ,ÔÈi‰ ÏÚ ונסתר «««ƒƒ««ƒ»«

CkŒ¯Á‡Âונעלם  ÌÈ·Úa ‰ÏÁz¿ƒ»«¬»ƒ¿««»
יין  מהענבים ÔÓכשעושים ‡ˆBÈ≈ƒ

‰‡Èˆi‰Â ,ÈeÏb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ»
‰‡È·Ó ÈeÏb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆«ƒ¿ƒ»

האדם  BÓkאת ,‰ÁÓN È„ÈÏƒ≈ƒ¿»¿
אדם  לבני שיש ÌÈ‡ˆBiL∆¿ƒהשמחה

‰ÏÙ‡Ó חושך,‰¯B‡Ï ≈¬≈»¿»
L‰qÎÈ CLÁ‰ ‰ÏÁ˙n והוא ∆ƒ¿ƒ»«…∆¿«∆

ומסתיר, -מעלים ÈeÏb‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ
‰p‰ שרויים תחילה שהיו אלה ƒ≈

È‰zÂ‰בחשיכה  ,ÏB„b ¯B‡ e‡»̄»¿ƒ¿∆
.ÌÈ˜Ï‡Ï ‰ÏB„b ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿»≈…ƒ

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ היין ·) ענין את ¿≈¿«≈∆
Á‚והשמחה  ÏL BÈÚ ÌÚƒƒ¿»∆«

Úe„ik] ÁÒt‰4¯ÈM"L «∆««»«∆ƒ
ÁÒt‰ ‚ÁÏ CiL "ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ«»¿««∆«
בחג  לאמרו נהוג רבות ובקהילות

ÈLe¯cהפסח, ‰nÎ·e מתוך בפסוקים הפותחים חסידות "ÈL¯מאמרי ¿«»¿≈ƒ
˙B„B‡ ¯ae„Ó "ÌÈ¯ÈM‰ של הפנימית ÌÈ¯ˆÓ,המשמעות ˙‡ÈˆÈ «ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ

"ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL"a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL5'B‚ È„Bc ÏB˜ בא זה הנה ∆«∆∆¡«¿ƒ«ƒƒƒ
'B‚Â ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó לענין קשור הפסח חג והרי הגבעות, על מקפץ ¿«≈«∆»ƒ¿

בתורה  כמסופר והדילוג, הפסיחה

פסח  הקדושֿברוךֿהוא פסח שבליל

בני  בתי על אותם ודילג להציל ישראל

המצרים, לקו בה בכורות ממכת

"משיכה  זה: פסוק על רש"י ובפירוש

ורצתי  דודי שמשכני להם שאמרתי זו

אומרת  הייתי נואש היתה, כן אחריו,

שנה  מאות ארבע תום עד לגאולה

זה  הנה דודי קול הבתרים. בין שנאמרו

ומקפץ  ההרים על כמדלג הקץ לפני בא

במאמרי ÔÎÂבגבעות" מדובר ¿≈
השירים" "שיר פסוקי על החסידות

ÌÚ ¯eLw‰ ‰¯BzŒÔzÓ ˙B„B‡««»«»ƒ
·e˙kL BÓk ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ6 ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿∆»

למשה  הוא ברוך הקדוש בדברי בתורה

את  להוציא השליחות בתחילת רבינו

ממצרים  ישראל ‡˙בני E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆
˙‡ Ôe„·Úz ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆

‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ סיני הר »¡…ƒ«»»«∆
התורה. ניתנה Á‚שבו ÏL BÈÚÂ¿ƒ¿»∆«

˙aM‰Ó ÏÈÁ˙Ó ÁÒt‰«∆««¿ƒ≈««»
,ÂÈÙlL הזוהר dpÈnLכדברי ∆¿»»∆ƒ≈

ÔÈÓBÈ e‰lek ÔÈÎ¯a˙Ó7,,ממנו ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
השבוע  ימי כל מתברכים השבת, מיום

·˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ«∆»«
'BÁÏeL'a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡8 «¿«»≈¿¿»

שחיבר  ערוך' ¬«∆e‚‰pLב'שלחן
ÌÎÁ‰L ÌÈB¯Á‡‰ ˙B¯Bca«»«¬ƒ∆∆»»

L¯Bc הציבור ÁÒtלפני ˙BÎÏ‰ ≈ƒ¿∆«
ÂÈÙlL ˙aLa חג שלפני השבת ¿«»∆¿»»
לו, הסמוכה ‡ÔÈ¯BwL9B˙Bהפסח ∆ƒ

פסח  שלפני השבת ‰ÏB„bאת ˙aL«»«»
‰È‰L ÏB„b Òp‰ ÏÏ‚aƒ¿««≈»∆»»
eÓiwLk ,L„ÁÏ ¯BNÚa∆»«…∆¿∆ƒ¿
'B‚ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ ÈeeÈv‰10 «ƒƒ¿¿»∆

י"ד  ביום לשחטו פסח לקרבן כבש
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כללי  מפתח  

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

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

   שיר השירים גו' ה"מאמר ד ) ג

 ה  ........  ה "כ, ה'תשיסן שבת הגדול, ח', מצורעשבת פרשת 

 חי  ....................... , ו' יסן ה'תשי"א ר"ד יום ה' )ד

  ,  שבת הגדול, מצורע בת פרשתשיחת ש )ה

 טי  ........................................ ה"כה'תש יסן 'ח

   ,צושבת פרשת ת ושיחמ )ו

 כב  ......................  א "ש'תה ,סןי 'ח, שבת הגדול

 לג   .............  , ב זי ךכר מצורע רשת פ ותשיח-ילקוט )ז

 זל  .........  רבי חיא  זיכרך  קי אבותרפ חותשי-יטולק )ח

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

 דמ  .................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 זמ  ............  מצורע פרשת  –ח שיומאולה קוט גלי )י

  חמ  ........  מצורעפרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי )יא

 וס  ..............  מצורע פרשת  עבושל תהלים  ירועיש )יב

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו ) יג

 זס  ....................................  מצורע פרשת וע בשל 

 ו ע  .............  שיאים לתחילת חודש יסןאמירת ה )יד

 טע  ...........  מצורעפרשת  לשבוע ם" וי םהיו " חלו )טו

 פא  ........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה )טז

 ם "מבר ירו עיש

 דפ  ..........  מצורעפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג – )יז

 מב ק  .......  מצורעפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א – ) יח

 זק  ...........  מצורע פרשת לשבוע  ,תוצומהספר  – )יט

  ובים ם וכתיביא )כ

 ס ק  ..................  ב-אפרק   דברי הימים ,יט -יח פרק  יחזקאל

  כלאיםמסכת  –משיות  )כא

 ב סק  ................................................  אור קהתי יב

 

 עאק  ............................................  מא יוכת מס בעקין עי )כב

  ביאורים עם  יבמות תמסכ ) כג

 דעק  ..............................................  לג ףד עדז כ ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח )כד

 בר  ...................................................  "ר הזקן אדמו

  עירובין ת ך הלכולחן ערושו )כה

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

  זאת תהיה תורת המצורע הרתולקוטי  )כו

 הר  ..................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור )כז

 יר  ................................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא )כח

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

   ואל תרל"בשמ רתות )כט

 ג יר  ...............................................  הר"ש ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר  ) ל

 ידר  .............................................  ר מוהרש"ב"מואד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ )לא

 וטר  .............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס )לב

 חיר  .............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 אכר..........................................  ג קפרק  כרוותזה ספר ) לג

  קודש   ותרגא )לד

 דכר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 זכר  .................................  ומש לקריאה בציבורח ) לה

 לזר  .................  דשקו -בתשת חלמהתורה  תאקרי ) לו

 לח ר  ....................  מצורע פרשת לשבוע  ים מוח זל ) לז

 לטר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת לדהצות סדר מ ) לח



d"kyz'dו ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

(לא  לדֹור ֹות לזּכרֹון זה נס  ׁשּקבע ּו וכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפסח,

הּמֹועדים, ּכל ׁשּנקּבע ּו ּכדר לחדׁש, ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָֹּבעׂשירי

 ֿ ּד ּבנגלה הּטעם ּכמבאר ּדוקא, ּבׁשּבת ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹאּלא)

הענינים,11תֹורה  ּבפנימּיּות ּגם מּובן הרי , ְְֲִִִִִֵַָָָָ

ׁשחֹוזר  ּכפי גֹו' לכם ּוקחּו ּדֿמׁשכּו ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשהענין

ׁשנה  ּבכל ּכי 12ונעֹור הּפסח], ׁשּלפני ּבׁשּבת הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לרגלים  הּׁשנה ראׁש הּוא הּפסח וענין 13חג , ְְְִִֶַַַַַָָָָֹ

לׂשמחה  מֹועדים הּוא ׂשמחה 14הרגלים והרי , ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ

ּביין  אּלא ׂשמחה אין יין, עם ּוכפי 15קׁשּורה , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

ּב'ׁשּולחנֹו' הּזקן אדמֹו"ר ׁשעכׁשו 16ׁשּפֹוסק ְְְְֵֵֶֶַַַָָָ

ידיֿחֹובת  יֹוצאים אין קּים, ּביתֿהּמקּדׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאין

אּלא  ׂשמחה אין ֿ ּכן (מהּֿׁשאין ּביין אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׂשמחה

הּבית,15ּבבׂשר  ּבזמן ּבעקר הּוא זה ׁשענין , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ

 ֿ ּכבֹוד מהנהגת ּולהעיר ׁשלמים). ּבׂשר ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּבאכילת

ׁשֹותה  ׁשהיה אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְִִֶֶַַָָָקדּוׁשת

וכן  טֹוב', 'יֹום ׁשל סעּודה ּבכל יין ְְְְִִִֵֶַָָרביעית

מן  ּדׂשמחה החּיּוב יׁש ּבֹו ׁשּגם הּמֹועד', ְְְִִִֵֵֶַַַָּב'חֹול

ּבהּגהה 17הּתֹורה  הּזקן אדמֹו"ר ׁשּכתב 18(ּוכמֹו ְְֵֶַַַַַַָָָָָ

לענין  קדׁש" "מקרא קרּוי הּמֹועד' 'חֹול ְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשּגם

מּדברי  ׁשּמצוה הּפסח, ּבחג נֹוסף וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָקרּבנֹות).

ׁשל  ּכֹוסֹות ארּבעה הּפסח ּבליל לׁשּתֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָסֹופרים

לחג 19יין  הּנ"ל ּדפסּוק ּבּׁשּיכּות להֹוסיף ויׁש . ְְְְִִֵַַַַַַָָ

לּגאּולה  ּגם ׁשּי הּפסח חג ּדהּנה ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָהּפסח,

ּכּידּוע  היתה 20העתידה, מצרים ׁשּביציאת ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

העתידה. לּגאּולה ּבנֹוגע ּגם הּצנֹור ְְְֲִִִֵַַַַַָָָּפתיחת

ׁשאז  העתידה, ׁשּבּגאּולה הּמיּוחדים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומהענינים

(לאחרי  הּתֹורה ּדפנימּיּות הּגלּוי ׁשלמּות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָיהיה

ּכמבאר  האחרֹון, הּגלּות אריכּות ְְֲֲִַַַַַָָָָֹהקּדמת

ּתֹורה' הּנגלית 2ּב'לּקּוטי ּתֹורה לקּבל ׁשּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּגלּות  אריכּות וכעת ׁשנה, רד"ּו ּבמׁש וגלּות ּבהעלם ּדי היה ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבמּתןּֿתֹורה,
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שם.11) אדה"ז ועוד.12)שו"ע פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון בספר רמ"ז ר"ה 13)ראה

א. דיו"ט.14)ד, וקידוש התפילה א.15)נוסח קט, ס"ז.16)פסחים סתקכ"ט תורת 17)או"ח וראה ס"ו. שם אדה"ז שו"ע

.45 ע' חט"ו התוועדויות - רמב.18)מנחם ר"ס או"ח השו"ע גליון ומצה 19)על חמץ הל' רמב"ם ב. צט, פסחים משנה

ס"ב. סתע"ב או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע ה"ז. 20.164)פ"ז ע' תש"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכורות, מכת תהיה הלילה ובחצות בלילה ולאכלו באו בניסן מצרים ובכורי

את  שיוציאו למצרים בכורות וטענו מכת תהיה שלא כדי ממצרים ישראל בני

ובכוריהם המצרים בין מלחמה והיתה הסכימו לא המצרים הנס e‰fLאבל ∆∆
בשבת  חל שנה שבאותה בניסן בעשירי Ác‚שהיה ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»ƒ¿»¿«

‰Ê Ò eÚ·wL ÔÂÈÎÂ ,ÁÒt‰«∆«¿≈»∆»¿≈∆
È¯ÈNÚa ‡Ï) ˙B¯B„Ï ÔB¯kÊÏ¿ƒ»¿…«¬ƒƒ
Ïk eÚa˜pL C¯„k ,L„ÁÏ«…∆¿∆∆∆ƒ¿¿»

ÌÈ„ÚBn‰ כמו בחודש קבוע ביום «¬ƒ
ניסן, בט"ו הפסח aLa˙חג (‡l‡∆»¿«»

,‡˜Âc התרחש שבו בשבוע ביום «¿»
Ï‚a‰הנס  ÌÚh‰ ¯‡·Ók«¿…»«««¿ƒ¿∆

‰¯B˙c11,,בניסן עשירי זה, ביום כי ¿»
של  יום לקבוע רצו ולא מרים מתה

זה, ביום הנס וזיכרון ≈¬‰¯Èשמחה
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb Ô·eÓ»«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓŒc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»∆

¯BÚÂ ¯ÊBÁL ÈÙk 'B‚ מתעורר ¿ƒ∆≈¿≈
מחדש  ומתגלה L‰ונמשך ÏÎa12 ¿»»»

ÁÒt‰ ÈÙlL ˙aLa ‡e‰ שבו ¿«»∆ƒ¿≈«∆«
הגדול, הנס שם על הגדול' 'שבת נקבע

בחודש  יום באיזה להבדיל מבלי

‰e‡מדובר  ÁÒt‰ ‚Á Èk ,[ƒ««∆«
ÌÈÏ‚¯Ï ‰M‰ L‡¯13, הראשון …«»»»¿»ƒ

חג  הפסח, (חג הרגלים שלושת מבין

הסוכות) וחג »¿ÔÈÚÂ¿ƒהשבועות
ÌÈÏ‚¯‰ כולםÌÈ„ÚBÓ ‡e‰ »¿»ƒ¬ƒ
‰ÁÓNÏ14‰ÁÓN È¯‰Â , ¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿»

,ÔÈÈ ÌÚ ‰¯eL˜ חכמינו כדברי ¿»ƒ«ƒ
ÔÈÈaז"ל  ‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡15, ≈ƒ¿»∆»¿«ƒ

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ˜ÒBtL ÈÙÎe¿ƒ∆≈«¿«»≈
למעשה  BÁÏeL'a16'הלכה ¿¿»

שחיבר  ערוך' «¿»∆ÂLÎÚLב'שולחן
הגלות  Lc˜n‰Œ˙Èaבזמן ÔÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»

˙·BÁŒÈ„È ÌÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ ,Ìi«̃»≈¿ƒ¿≈«
‰ÁÓN בחגיםŒ‰Ó) ÔÈÈa ‡l‡ ƒ¿»∆»¿«ƒ«

‡l‡ ‰ÁÓN ÔÈ‡ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈≈ƒ¿»∆»
¯N·a15‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL , ¿»»∆ƒ¿»∆

˙ÏÈÎ‡a ,˙Èa‰ ÔÓÊa ¯˜Úa¿ƒ»ƒ¿«««ƒ«¬ƒ«
ÌÈÓÏL ¯Na הזה בזמן אבל ¿«¿»ƒ

מאשר  יותר חובה היא יין שתיית

בשר  ÈÓÁÂŒÈ¯BÓאכילת ˙Le„˜Œ„B·k ˙‚‰‰Ó ¯ÈÚ‰Ïe .(¿»ƒ≈«¿»«¿¿«ƒ¿»ƒ
ÌBÈ' ÏL ‰„eÚÒ ÏÎa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙BL ‰È‰L ¯"BÓ„‡«¿∆»»∆¿ƒƒ«ƒ¿»¿»∆
ÔÓ ‰ÁÓNc ·eiÁ‰ LÈ Ba ÌbL ,'„ÚBn‰ ÏBÁ'a ÔÎÂ ,'·BË¿≈¿«≈∆«≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ

‰¯Bz‰17‰‰b‰a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL BÓÎe)18'ערוך ב'שולחן «»¿∆»««¿«»≈««»»
Èe¯˜ '„ÚBn‰ ÏBÁ' ÌbL∆««≈»
˙Ba¯˜ ÔÈÚÏ "L„˜ ‡¯˜Ó"ƒ¿»…∆¿ƒ¿«»¿»
ושתיית  שמחה חובת יש בו גם ולכן

‰ÁÒt).יין  ‚Áa ÛÒB ÔÈÚÂ¿ƒ¿»»¿««∆«
חג  של הקשר את יותר עוד שמדגיש

היין, נושא עם È¯·cÓזה ‰ÂˆnL∆ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÁÒt‰ ÏÈÏa ˙BzLÏ ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿¿≈«∆«

ÔÈÈ ÏL ˙BÒBk ‰Úa¯‡19. «¿»»∆«ƒ
ÛÈÒB‰Ï LÈÂ והדגשה חיזוק תוספת ¿≈¿ƒ

Ï"p‰ ˜eÒÙc ˙eÎiMa כי" ««»¿»««
מיין" דודיך ‰ÁÒt,טובים ‚ÁÏ¿««∆«
ÁÒt‰ ‚Á ‰p‰c החג היותו מלבד ¿ƒ≈««∆«

הוא הרי מצרים יציאת Ìbשל CiL«»«
‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ,לבוא «¿»»¬ƒ»

Úe„ik20 החסידות בתורת «»«
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»

¯Bv‰ ˙ÁÈ˙t מתן תחילת ¿ƒ««ƒ
הדרך  וסלילת Ú‚Baהאפשרות Ìb«¿≈«

ÌÈÈÚ‰Óe .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒ»≈»ƒ¿»ƒ
הענינים ÌÈ„ÁeÈn‰«¿»ƒאחד

Ê‡L ,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡baL∆«¿»»¬ƒ»∆»
˙eiÓÈÙc ÈeÏb‰ ˙eÓÏL ‰È‰Èƒ¿∆¿≈«ƒƒ¿ƒƒ

‰¯Bz‰ הם שכעת התורה עניני וכל «»
בגלוי יהיו ונעלמים, ≈¬»¿(È¯Á‡Ïנסתרים

˙eÏb‰ ˙eÎÈ¯‡ ˙Óc˜‰«¿»«¬ƒ«»
ÔB¯Á‡‰ ולכן במיוחד ארוך שהוא »«¬

ונעלה  גדול לגילוי ראויה הכנה מהווה

ÈËewÏ'aבמיוחד, ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz2‰¯Bz Ïa˜Ï È„kL »∆¿≈¿«≈»

Èc ‰È‰ ,‰¯BzŒÔzÓa ˙ÈÏ‚p‰«ƒ¿≈¿««»»»«
e"„¯ CLÓa ˙eÏ‚Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»¿∆∆¿

,‰L זיכוך פעלו והגלות וההעלם »»
הכנה  שהיו של ובירור לגילוי והקדמה

תורה  ‰eÏb˙מתן ˙eÎÈ¯‡ ˙ÚÎÂ¿»≈¬ƒ«»
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ז oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

וטעמי  ּפנימּיּות יתּגּלה ׁשּלעתידֿלבא לפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהיא

מּיין), ּדדי) יין עם קׁשּור זה וענין ְְִִִִִֶֶַַָָָָֹהּתֹורה).

ׁשל 21ּכּידּוע  ּתֹורתֹו הּתֹורה, לפנימּיּות רֹומז ׁשּיין ְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבהמׁש ּבא מּיין" ּדדי" ׁשהּכתּוב וזהּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמׁשיח.

ּפיהּו", מּנׁשיקֹות "יּׁשקני לפניֿזה ׁשּכתּוב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָלמה

ּומסּתר  טעמיה סֹוד ּגלּוי על ּדקאי רׁש"י ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכדפיר ׁש

ּתֹורה  "טעמי ענין  ׁשּזהּו ֿ לבא, לעתיד ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצפּונֹותיה

והּׂשגה  מהבנה למעלה להיֹותם נתּגּלּו" ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּקדׁש' ּב'אּגרת ֿ 22(ּכמבאר לעתיד ויתּגּלּו ,( ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּבּתֹורה. הּיין ענין ׁשּזהּו ְִִֶֶֶַַַַָָֹלבא,

ענין ÔÈ·‰Ïeג) (ׁשּזהּו הּׂשמחה ענין מעלת ¿»ƒְְְֲִִִֶֶַַַַַָ

הּתענּוג  ענין הרי ּדלכאֹורה, ְְְֲֲִִִֵַַַַַָהּיין),

הּׂשמחה  מענין יֹותר נעלה הענין 23הּוא א . ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדהּנה, עֹונג. לגּבי ּבׂשמחה מעלה ּגם ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוא,

התרחבּות  ׁשל ּבאֹופן הּוא הּׂשמחה ְְְְֲִִִֶֶַַַָענין

ההתחּלקּות 24והתּפּׁשטּות  ענין ּבא ׁשּמּזה , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ

עם  קׁשּור ההתחּלק ּות ענין והרי ּפרטים, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָלריּבּוי

ּפרׁשת  חּיים' ּב'תֹורת ּכמבאר הּפׁשּוטה, ְְְְִַַַַַַָָָָֹאחדּות

אמּתית 25נח  מּצד נעׂשה ההתחּלקּות ׁשריּבּוי ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַֹ

הּבינה  ספירת מעלת ועלּֿדר ּדוקא. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָהּפׁשיטּות

ּדוקא  הּבינה ׁשּבספירת החכמה, ספירת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָלגּבי

לריּבּוי  והתחּלקּות ההתרחבּות ענין ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַנעׂשה

הּוא  הּבינה ספירת ׁשׁשרׁש לפי והינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּפרטים,

החכמה  מספירת הּׂשמחה 26למעלה ענין והרי . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ

הּבנים  "אם ענין ׁשּזהּו 'ּבינה', עם ְִִִִֵֶֶַַָָָקׁשּור

ּבינה 27ׂשמחה" ּבחינת הּוא יין וגם ּגם 28. וזהּו . ְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ּכּידּוע  ּכֹוסֹות, ארּבע הן 29ענין מּצֹות ׁשׁשלׁש ְְִֵֶַַַַַַָָֹ
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ואילך).21) ג (נב, ואילך ספנ"ג הק"ש שער בינה אמרי ד. סט, ליוהכ"פ דרושים ד. נד, קרח לקו"ת (קכח,22)ראה סי"ט

ואילך.23)א). רס ע' תרנ"ז סה"מ 24.131)ראה ע' תש"ט סה"מ גם ואילך.25)ראה ב ב.26)ע, נט, וארא תו"א ראה

ט.27) קיג, ב.28)תהלים קלה, שמות תו"ח הפסח 29)ראה ענין הכוונות שער (ואילך). רפ"ב ומצה חמץ שער פע"ח

ו. דרוש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰ ÈÓÚËÂ ˙eiÓÈt ‰lb˙È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ‡È‰ ולשם ƒ¿ƒ∆∆»ƒ»…ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«¬≈«»

יותר  וממושכים ארוכים ובזיכוך בהכנה צורך יש ).כך
‰Ê ÔÈÚÂ לבוא לעתיד התורה פנימיות התגלות ÔÈÈשל ÌÚ ¯eL˜ ¿ƒ¿»∆»ƒ«ƒ

המאמר ( בתחילת המובא הכתוב Úe„ikכלשון ,("ÔÈiÓ EÈ„c"21 …∆ƒ»ƒ«»«
החסידות  ¯ÊÓBבתורת ÔÈiL∆«ƒ≈

,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ שהיאB˙¯Bz ƒ¿ƒƒ«»»
ÁÈLÓ ÏL התורה חלקי את שיגלה ∆»ƒ«

ונעלמים. נסתרים עדיין הם הזה שבזמן

e‰ÊÂ לכך הפנימי e˙k‰L·הטעם ¿∆∆«»
CLÓ‰a ‡a "ÔÈiÓ EÈ„c"…∆ƒ»ƒ»¿∆¿≈

‰ÊŒÈÙÏ ·e˙kL ‰ÓÏ בתחילת ¿«∆»ƒ¿≈∆
B˜ÈLpÓ˙הפסוק  È˜MÈ"ƒ»≈ƒƒ¿ƒ

L¯ÈÙ„k ,"e‰Èt שפירש כפי ƒƒ¿≈≈
È‡˜c È"L¯ מדבר ÏÚשהכתוב «ƒ¿»≈«

¯zÒÓe ‰ÈÓÚË „BÒ ÈeÏbƒ¿»∆»ƒ¿»
‰È˙BeÙˆ התורה Œ„È˙ÚÏשל ¿∆»∆»ƒ

ÈÓÚË" ÔÈÚ e‰fL ,‡·Ï»…∆∆ƒ¿««¬≈
"elb˙ ‡lL ‰¯Bz עדיין »∆…ƒ¿«

‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿«¿»≈¬»»
‰‚O‰Â המוגבל האנושי השכל של ¿«»»

'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·Ók)22 «¿…»¿ƒ∆∆«…∆
שם  התניא, "טעמי שבספר נאמר:

מהשכל  למעלה והם נתגלו לא מצוות

שנתגלה וההבנה. מקומן באיזהו וגם

לכאורה, לנו המובן טעם איזה ונתפרש

תכלית  לבדו לנו המובן הטעם זה אין

מלובש  בתוכו אלא וגבולו הטעם

שלמעלה  חכמה ותעלומות פנימיות

וההבנה" elb˙ÈÂמהשכל טעמי ), ¿ƒ¿«
e‰fLהמצוות  ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆∆

ÔÈi‰ ÔÈÚ והפנימיות העומק ƒ¿«««ƒ
‰¯BzaL.עצמה ∆«»

ÔÈÚ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ«¬«ƒ¿«
ÔÈi‰ ÔÈÚ e‰fL) ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆∆ƒ¿«««ƒ

לעיל  ‰¯Èכמבואר ,‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»¬≈
‚eÚz‰ ÔÈÚ של המדריגות בסדר ƒ¿«««¬

האדם  נפש של והפעולות הכוחות

¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰‰ÁÓO‰ ÔÈÚÓ23 כך כל מדגישים כן אם ולמה «¬∆≈≈ƒ¿««ƒ¿»
היין). ידי על (הבאה השמחה מעלת את

,‰p‰c .‚BÚ Èa‚Ï ‰ÁÓNa ‰ÏÚÓ Ìb LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈««¬»«ƒ¿»¿«≈∆¿ƒ≈
˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ24, ƒ¿««ƒ¿»¿∆∆ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

האדם, של והחושים הכוחות של להתכווצות המביאה לעצבות בניגוד

שלהם והתגלות להתפשטות גורמת מההתרחבות fnL‰השמחה ∆ƒ∆
שונים  לכיוונים ‰‰˙e˜lÁ˙נובע a‡וההתפשטות ÔÈÚ הענין של »ƒ¿««ƒ¿«¿

‰‰˙e˜lÁ˙בכללותו  ÔÈÚ È¯‰Â ,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï וההסתעפות ¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ¿««ƒ¿«¿
‡e„Á˙לפרטים  ÌÚ ¯eL»̃ƒ«¿

˙¯B˙'a ¯‡·Ók ,‰ËeLt‰«¿»«¿…»¿«
'ÌÈiÁ האמצעי L¯t˙לאדמו"ר «ƒ»»«
Á25˙e˜lÁ˙‰‰ ÈeaÈ¯L …«∆ƒ«ƒ¿«¿

˙eËÈLt‰ ˙ÈzÓ‡ „vÓ ‰NÚ«¬∆ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ
,‡˜Âc,אמיתית פשיטות ודוקא «¿»

מפרטים  מורכבת שלא עליונה מדריגה

שממנה  זו היא מזה זה וחלוקים רבים

רבים. לפרטים ההתחלקות נובעת

˙¯ÈÙÒ ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬«¿ƒ«
‰Èa‰ ההסתעפות שענינה «ƒ»

השכלי  הרעיון של ≈»¿Èa‚Ïוההתרחבות
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ הנקודה שענינה ¿ƒ««»¿»

הרעיון, של הכללית הראשונית

‰NÚ ‡˜Âc ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒaL∆ƒ¿ƒ««ƒ»«¿»«¬∆
˙e˜lÁ˙‰Â ˙e·Á¯˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿

הכללי  והרעיון הנקודה ÈeaÈ¯Ï¿ƒשל
ÌÈË¯t ויתרון מעלה הוא זה ודבר ¿»ƒ

וגילוי, הארה של תוספת זו שהרי

˙¯ÈÙÒ L¯LL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆…∆¿ƒ«
˙¯ÈÙÒÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Èa‰«ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰26 בסדר אמנם כלומר, «»¿»
והן  העליונות בספירות הן המדריגות

הנפש, למעלה בכוחות היא החכמה

היא  ההתגלות ראשית ולכן מהבינה

באה  ואחרֿכך החכמה נקודת

אבל הסתעפות  ב'בינה' הפרטים

גם  ולכן מחכמה נעלית בינה בשורשה

יש  גילוי לידי באים שהדברים כפי

חכמה. על יתרון ÔÈÚבבינה È¯‰Â«¬≈ƒ¿«
‰ÁÓO‰ להתרחבות מביא שכאמור «ƒ¿»

הנפש כוחות ÌÚוהתפשטות ¯eL»̃ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,'‰Èa' המשמעות ƒ»∆∆ƒ¿«

הכתוב  של ‰ÌÈaהפנימית Ì‡" את המולידה ה'אם' שהיא הבינה ספירת ≈«»ƒ
ÁÓN27ÔÈÈ‰"המידות  Ì‚Â שמחה . Èa‰המביא ˙ÈÁa ‡e‰28. ¿≈»¿««ƒ¿ƒ«ƒ»
e‰ÊÂ בינה בחינת השמחה, BÒBk˙ענין Úa¯‡ ÔÈÚ Ìb ששותים היין ¿∆«ƒ¿««¿«

הסדר, וחסידות Úe„ik29בליל BvÓ˙בקבלה LÏLL ליל שבקערת «»«∆»…«
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d"kyz'dח ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ּכֹוסֹות  וארּבע ('חכמה'), ּדאּבא מֹוחין ג' ְְְְְִֶֶַַַָָָּכנגד

ּגם  הּוא וכן ('ּבינה'). ּדאּמא מֹוחין ד' ּכנגד ְְְִִִֵֵֶֶַָָהן

הּפסח  חג עם הּקׁשּורה העתידה לּגאּולה ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע

חז"ל  אמרּו ּדהּנה, ב). סעיף לעיל 30(ּכּנזּכר ְְְְְֲִִִֵֵַַָָ

אּתה  "ּכי ּדוקא ליצחק יאמרּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלעתידֿלבא

ּגבּורה 31אבינּו" הּוא יצחק ׁשל ענינֹו והרי , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

הּבינה  מּבחינת וכּנ"ל 32(ׁשּׁשרׁשּה והתחּלקּות, ( ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָ

הּפׁשּוטה  אחדּות עם קׁשּור ההתחּלקּות ְְְְִִִֶַַַַָָׁשריּבּוי

להּידּוע  ּבסתירה זה ואין ׁשלׁשה 33ּדוקא. ּבענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּפסח  האבֹות, ׁשלֹוׁשת ּכנגד ׁשהם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָהּמֹועדים

ׁשּנאמר  הּימין), (קו אברהם ּכנגד לּוׁשי 34הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָ

היא  לאברהם ּדפסח הּׁשּיכּות ּכי עּוגֹות, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָועׂשי

הּיין  ענין מּצד אבל ּדוקא, הּמּצֹות ענין ְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָמּצד

מּצד  והן ּכֹוס ֹות, ּדארּבע הענין מּצד הן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבפסח ,

העני  ׁשחג ּכללּות (ּובפרט לׂשמחה" ּד"מֹועדים ן ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָ

חג  ׁשּי ּכּנ"ל), לרגלים, הּׁשנה ראׁש הּוא ְִֶַַַַַַַָָָָָֹהּפסח

ּגם  וזהּו ּוגבּורה, ּבינה הּׂשמאל, לקו ְְְְִֶֶַַַַַָָֹהּפסח

יאמרּו לפסח) (ׁשּׁשּיכת העתידה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּגאּולה

אבינּו". אּתה "ּכי ּדוקא (ּגבּורה) ְְְְִִִַַָָָָָליצחק 

מעלת LÈÂד) ּבאּור ּבהקּדים זה ענין לבאר ¿≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

מּצֹות, ׁשלׁש על יין ׁשל ּכֹוסֹות ְִֶַַַַַָֹארּבע

ׁשּגדלה  סֹופרים מּדברי הם הּכֹוסֹות ׁשארּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָלפי

רז"ל  ּכמאמר ּתֹורה, ּדברי על חמּורים 35מעלתם ְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָ

ּתֹורה. מּדברי  יֹותר סֹופרים ּדברי ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָוחביבים

סֹופרים  ודברי ּתֹורה ּדברי ּדהּנה, הענין, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָּובאּור

והחלּוק  ׁשּבעלּֿפה. ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָהם
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ב.30) פט, טז.31)שבת סג, ובכ"מ.32)ישעי' ב. לט, ח"ג א. סד, ח"ב זוהר ועוד.33)ראה סתי"ז. או"ח טור ב. רנז, זח"ג

ו.34) יח, ועוד.35)וירא ב. פח, סנהדרין משנה ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
('ÓÎÁ‰'),הסדר  ‡a‡c ÔÈÁBÓ '‚ „‚k Ô‰ לשלוש נחלקים המוחין ≈¿∆∆ƒ¿«»»¿»

שהם  כפי המוחין שלוש כנגד הם המצות ושלוש ודעת. בינה חכמה, בחינות

כי  'אבא' הנקראת חכמה המוחין בבחינת של הראשוני והמקור הנקודה היא

('‰Èa') ‡n‡c ÔÈÁBÓ '„ „‚k Ô‰ ˙BÒBk Úa¯‡Â המוחין ¿«¿«≈¿∆∆ƒ¿ƒ»ƒ»
בינה  חכמה שהם לארבע גם נחלקים

מידת  (שורש בדעת בחינות ושתי

וארבע  הגבורה), מידת ושורש החסד

כפי  המוחין ארבע כנגד הם הכוסות

בבינה  בה שהם כי 'אמא' הנקראת

החכמה  של הראשונית הנקודה

לפרטים. מסתעפת

‰Ïe‡bÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈««¿»
‚Á ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»«¿»ƒ«
.(· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÁÒt‰«∆««ƒ¿»¿≈¿ƒ

Ï"ÊÁ e¯Ó‡ ,‰p‰c30 בגמרא ¿ƒ≈»¿¬«
˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»……¿¿ƒ¿»

"eÈ·‡ ‰z‡ Èk" ‡˜Âc31 וזה) «¿»ƒ«»»ƒ
בר  שמואל רבי "אמר הגמרא: לשון

'כי  דכתיב מאי יונתן: רבי אמר נחמני

ידענו  לא אברהם כי אבינו, אתה

אבינו  ה' אתה יכירנו לא וישראל

לעתידֿלבא  שמך'. מעולם גואלנו

לאברהם: הקדושֿברוךֿהוא לו יאמר

של  ריבונו לפניו: אמר לי. חטאו בניך

אמר: שמך. קדושת על ימחו עולם,

גידול  צער ליה דהוה ליעקב, ליה אימר

אמר  עלייהו, רחמי דבעי אפשר בנים,

ריבונו  לפניו: אמר חטאו. בניך ליה:

שמך. קדושת על ימחו עולם, של

בדרדקי  ולא טעמא, בסבי לא אמר:

לי. חטאו בניך ליצחק: לו אמר עצה.

ולא  'בני' עולם, של ריבונו לפניו: אמר

נעשה  לפניך שהקדימו בשעה בניך?

ישראל, בכורי בני להם קראת לנשמע

ואמרו  פתחו בניך?... ולא בני עכשיו

אבינו'...)., ÏL'אתה BÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆
‡e‰ ˜ÁˆÈ מידתdL¯ML) ‰¯e·bהגבורה מידת ÈÁaÓ˙של ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿ƒ«

‰Èa‰32 לשלושה נחלקות העליונות שהספירות וחסידות בקבלה כמבואר «ƒ»
שבו  – שמאל נצח. חסד, חכמה, הספירות שבו – ימין כלליים. 'קוים'

יסוד  תפארת דעת, הספירות שבו – אמצע הוד. גבורה, בינה, )הספירות
Â ה˙e˜lÁ˙‰ המיוחדות המסוימות בהגדרות מוגדר דבר שכל מכך נובעת ¿ƒ¿«¿

והגדרה  הגבלה שענינה הגבורה מידת עלֿידי נפעל הזה ודבר »»¿Ï"pÎÂ,לו
ÔÈ‡Â .‡˜Âc ‰ËeLt‰ ˙e„Á‡ ÌÚ ¯eL˜ ˙e˜lÁ˙‰‰ ÈeaÈ¯L∆ƒ«ƒ¿«¿»ƒ«¿«¿»«¿»¿≈

‰Ê ההתחלקות מידת ליצחק, הפסח חג של השייכות אודות כאן המבואר ∆
עומד  אינו השמאל Úe„i‰Ïשבקו ‰¯È˙Òa33 ומובא וחסידות בקבלה ƒ¿ƒ»¿«»«

בהלכה ‰ÌÈ„ÚBnגם ‰LÏL ÔÈÚa וחג השבועות חג הפסח, חג ¿ƒ¿«¿…»«¬ƒ
‰‡·B˙הסוכות ˙LBÏL „‚k Ì‰L,ויעקב יצחק ÁÒtLאברהם ∆≈¿∆∆¿∆»»∆∆«

) Ì‰¯·‡ „‚k ‡e‰ היא שמידתו ¿∆∆«¿»»
החסד  ‰ÔÈÓi),מידת Â«̃«»ƒ

¯Ó‡pL34 אליו באו שכאשר בתורה ∆∆¡«
המלאכים  כאנשים,שלושת ונראו

לשרה  אמר בצק ÈLeÏואברהם ƒ
˙B‚eÚ ÈNÚÂ הדבר כי מצות היינו «¬ƒ

כאן  למבואר סותר זה ואין בפסח, היה

ליצחק  הפסח חג של השייכות אודות

Ì‰¯·‡Ï ÁÒÙc ˙eÎiM‰ Èkƒ««»¿∆«¿«¿»»
עוגות", ועשי "לושי בכתוב הנרמזת

‰Bvn˙כאמור, ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿«««
ÔÈÚשבפסח  „vÓ Ï·‡ ,‡˜Âc«¿»¬»ƒ«ƒ¿«

ÔÈÚ‰ „vÓ Ô‰ ,ÁÒÙaL ÔÈi‰««ƒ∆¿∆«≈ƒ«»ƒ¿»
˙BÒBk Úa¯‡c,יין vÓ„של Ô‰Â ¿«¿«¿≈ƒ«
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»

"‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ"c והשמחה ¿¬ƒ¿ƒ¿»
קשורה  בכלל טוב יום ושמחת בכלל

לעיל  כמבואר ÁL‚ביין, Ë¯Ù·e)ƒ¿»∆«
‰M‰ L‡¯ ‡e‰ ÁÒt‰«∆«…«»»

Ï"pk ,ÌÈÏ‚¯Ï לידי בא בו ולכן »¿»ƒ««
ענין  של הכללי התוכן ביטוי

Â˜Ïהמועדים  ÁÒt‰ ‚Á CiL ,(«»««∆«¿«
‰Èa ,Ï‡ÓO‰,'הבנים 'אם שהיא «¿…ƒ»

השמחה' באה e·‚e¯‰מקור שממנה ¿»
Ïe‡baL‰ההתחלקות, Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆«¿»

(ÁÒÙÏ ˙ÎiML) ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»∆«∆∆¿∆«
‡˜Âc (‰¯e·b) ˜ÁˆÈÏ e¯Ó‡È…¿¿ƒ¿»¿»«¿»

"eÈ·‡ ‰z‡ Èk" בגאולה גם  כי ƒ«»»ƒ
גילוי  לידי תבוא בפסח, כמו העתידה,

והגבורה. הבינה מעלת במיוחד

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ï LÈÂ מעלת „) של ¿≈¿»≈ƒ¿»∆
הפסח  לחג ושייכותם והיין השמחה

העתידה  ÏÚולגאולה ÔÈÈ ÏL ˙BÒBk Úa¯‡ ˙ÏÚÓ ¯e‡a ÌÈc˜‰a¿«¿ƒ≈«¬««¿«∆«ƒ«
,˙BvÓ LÏLהיא היא ÈÙÏוהמעלה הפסח בליל מצה שאכילת »…«¿ƒ

בעוד התורה, מן ‰BÒBk˙מצותֿעשה Úa¯‡Lהיין È¯·cÓשל Ì‰ ∆«¿««≈ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒחכמים Bz¯‰,מתקנת È¯·c ÏÚ Ì˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ¿ƒ∆»¿»«¬»»«ƒ¿≈»

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók35¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÌÈ·È·ÁÂ ÌÈ¯eÓÁ ¿«¬«««¬ƒ«¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈
.‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»

‰¯Bz Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Â ‰¯Bz È¯·c ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿ƒ≈»
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ט oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

'ּכלל',36ׁשּביניהם  ּבבחינת היא ׁשּבכתב ׁשּתֹורה , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבבחינת  היא ׁשּבעלּֿפה ותֹורה החכמה, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָּבחינת

הענינים  ּפרטי ׁשּכל הּבינה, ּבחינת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ'ּפרט',

ּבּתֹורה  ּבהעלם ּכלּולים ׁשּבעלּֿפה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָּדתֹורה

ּבּתֹורה  הּגלּוי אל מההעלם ּובאים ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבכתב,

מּדֹור  הּנה ּגּופא, ׁשּבעלּֿפה ּובּתֹורה ֿ ּפה. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּבעל

וההתחּלקּות, הּפירּוט ּבענין יֹותר נתוּסף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַלדֹור

חז"ל  ׁשּדרׁשּו הּפסּוק 37ּוכפי הּמה 38על ׁשּׁשים ְְֲִִִֵֶַַַָָָ

אּלּו - מלכֹות" הּמה "ׁשּׁשים גֹו', ְְִִֵֵָָָמלכֹות

אּלּו - ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ְְְִִִִֵַַָהּמׁשניֹות,

ההלכֹות, אּלּו - מסּפר" אין "ועלמֹות ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָהּבריתֹות,

ׁשּבּבריתֹות  והינּו, האמֹוראים, מימרֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשהן

יֹותר  הריּבּוי ענין יׁשנֹו הּמׁשנה, לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשהם

ּד"ׁשמֹונים", הריּבּוי ׁשּגם אּלא ּבּמׁשניֹות. ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמאׁשר

ּבהגּבלה  הּוא הרי מעּולה, מסּפר היֹותֹו ְְְְֱֲִִֵֶַָָָעם

לזמן  קרֹוב היּו הּבריתֹות ׁשּגם לפי והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָעדין,

חז"ל  אמרּו זה ׁשעל ּבימי 40וּתֹותר 39הּמׁשנה, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

כּו'. הּבית לזמן המׁש הם רּבי ׁשּימי הינּו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַרּבי,

ּבּזמן  הּוא ׁשּבּתֹורה הריּבּוי ּוׁשלמּות עקר ְְִִֵֶַַַַַָָא

- מסּפר" אין "ועלמ ֹות ענין ׁשּזהּו ֿ זה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלאחרי

האמֹוראים, מימרֹות ׁשהן ההלכֹות, ְֲֲִֵֵֵֶַָָָאּלּו

מה  ּגם וזהּו ּגב ּול. ּבלי  ׁשל ּבאֹופן הּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַָׁשהריּבּוי

ּדיקא 41ּׁשּכתּוב  לתבּונתֹו מסּפר, אין לתבּונתֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

הינּו מסּפר"), אין "לחכמתֹו נאמר לא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹ(ׁשהרי

מּצד  הּוא מסּפר" ּד"אין ּבאֹופן הריּבּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשענין

הריּבּוי  ׁשענין וכּידּוע ּדוקא, הּבינה ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָמעלת

העצמי. מרחב מּבחינת נמׁש ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָוההרחבה

e‰ÊÂ ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי להמבאר הּטעם ¿∆ְְְִֵַַַַַָָָָֹ

על 42ּפקּודי  סֹופרים' 'ּדברי מעלת ּגֹודל ְְְֲִִֵֵֶַַַ

 ֿ לא מצֹות  מעלת עלּֿדר ׁשּזהּו ּתֹורה', ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹ'ּדברי
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סכ 36) אגה"ק תניא ובכ"מ.ראה ואילך. ד נז, שם תו"א ב.37)"ט. מ, שה"ש לקו"ת (ב). ט פ"ו, שהש"ר שה"ש 38)ראה

ח. ב.39)ו, קיג, יד.40)שבת ב, ה.41)רות קמז, ואילך.42)תהלים ג נב, שמות תו"א א. ז, שה"ש לקו"ת גם וראה ד. ו,

ואילך. פ"מ תר"ם זו מצה המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˙ÎaL התורה חומשי tŒÏÚaL‰חמשת ‰¯B˙Â של הפירוש שהיא ∆ƒ¿»¿»∆¿«∆

התורה. דברי על חכמים שהוסיפו וההוספות שבכתב ההבדל eÏÁ‰Â˜תורה ¿«ƒ
Ì‰ÈÈaL36'ÏÏk' ˙ÈÁ·a ‡È‰ ·˙ÎaL ‰¯BzL באו , בה ∆≈≈∆∆»∆ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«¿»

מצוה, כל של הרבות ההלכות את לפרט מבלי כללית בצורה התורה מצוות

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa תחילת שהיא ¿ƒ««»¿»
אחת  כללית כנקודה השכל התגלות

פרטים, tŒÏÚaL‰ללא ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆
'Ë¯t' ˙ÈÁ·a ‡È‰ באו ובה ƒƒ¿ƒ«¿»
הרבות, ההלכות »ÈÁa¿ƒ˙פרטי

‰Èa‰ והסתעפות התחלקות שהיא «ƒ»
לפרטים  שבחכמה והנקודה הכלל

שבכתב  תורה בין והיחס פרטים, ופרטי

הוא  (הפרט) שבעלֿפה לתורה (הכלל)

B˙c¯‰כך  ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t ÏkL∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»
‰tŒÏÚaL בצורה בה הבאים ∆¿«∆

ומפורשת  ÌÈÏeÏk¿ƒמפורטת
ÌÏÚ‰a האמורים Bza¯‰בכללים ¿∆¿≈«»

Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ÌÈ‡·e ,·˙ÎaL∆ƒ¿»»ƒ≈«∆¿≈∆
.‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ÈeÏb‰«ƒ«»∆¿«∆

aL ‰¯Bz·e‡Ùeb ‰tŒÏÚ «»∆¿«∆»
ÛqÂ˙עצמה, ¯B„Ï ¯BcÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈

Ëe¯Èt‰ ÔÈÚa ¯˙BÈ≈¿ƒ¿««≈
,˙e˜lÁ˙‰‰Â שבדורות ודברים ¿«ƒ¿«¿

רק  עצמה שבעלֿפה בתורה היו שעברו

ופירוט  גילוי לידי באו כללי, באופן

הבאים  בדורות ÈÙÎe¿ƒמפורש
Ï"ÊÁ eL¯cL37 במדרשÏÚ ∆»¿¬««

˜eÒt‰38˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈML «»ƒƒ≈»¿»
- "˙BÎÏÓ ‰n‰ ÌÈML" ,'B‚ƒƒ≈»¿»
ÌÈBÓLe" ,˙BÈLn‰ el‡≈«ƒ¿»¿ƒ
,˙B˙È¯a‰ el‡ - "ÌÈL‚ÏÈtƒ«¿ƒ≈«¿«¿
el‡ - "¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ"«¬»≈ƒ¿»≈
˙B¯ÓÈÓ Ô‰L ,˙BÎÏ‰‰«¬»∆≈≈¿

של  eÈ‰Â,האמרות ,ÌÈ‡¯BÓ‡‰»¬»ƒ¿«¿
È¯Á‡Ï Ì‰L ˙B˙È¯aaL∆«¿«¿∆≈¿«¬≈

‰Ln‰ מאוחרת בתקופה ונשנו «ƒ¿»
המשניות, מאשר ÔÈÚיותר BLÈ∆¿ƒ¿«

˙BÈLna ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÈeaÈ¯‰»ƒ≈≈¬∆«ƒ¿»
שישים  במספר הם המשניות ולכן

גדול  במספר הם והברייתות (מסכתות)

שמונים. ‰¯ÈeaÈיותר, ÌbL ‡l‡∆»∆«»ƒ
‰ÏeÚÓ ¯tÒÓ B˙BÈ‰ ÌÚ ,"ÌÈBÓL"c מהמספר יותר וגדול ƒ¿ƒƒ¡ƒ¿»¿∆

מעלתו, על שמורה דבר ‰e‡שישים, È¯‰ שמונים המספר Ïa‚‰a‰גם ¬≈¿«¿»»
˙B˙È¯a‰ ÌbL ÈÙÏ ‡e‰Â ,ÔÈ„Ú מאוחרת יותר בתקופה שהיו ¬«ƒ¿¿ƒ∆««¿«¿

Ï"ÊÁמהמשנה  e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰Ln‰ ÔÓÊÏ ·B¯˜ eÈ‰39 »»ƒ¿««ƒ¿»∆«∆»¿¬«
ותשבע  ותאכל אוכל לה נתן שבועז ברות, האמור הפסוק על בדרשתם

¯˙BzÂ40Èa¯ ÈÓÈa לשון (וזה «»ƒ≈«ƒ
ובימי  דוד בימי "ותאכל הגמרא:

ותותר  חזקיה, בימי ותשבע שלמה,

אהוריריה  מר: דאמר רבי, בימי

דרבי  והפרדות) הסוסים על (הממונה

מלכא), משבור יותר) (עשיר עתיר הוה

Èa¯ ÈÓiL ,eÈ‰ הנשיא יהודה רבי «¿∆¿≈«ƒ
המשנה  ÔÓÊÏמסדר CLÓ‰ Ì‰≈∆¿≈ƒ¿«
'eÎ ˙Èa‰ באו שהברייתות וכיון ««ƒ

מועט  בריבוי הם הרי למשנה, בהמשך

ובהגבלה. המשנה Ú˜¯לעומת C‡«ƒ«
‰¯BzaL ÈeaÈ¯‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ∆«»
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÔÓfa ‡e‰«¿«∆¿«¬≈∆
מתקופת  יותר מאוחרות בתקופות

והברייתות  ÔÈÚהמשנה e‰fL∆∆ƒ¿«
el‡ - "¯tÒÓ ÔÈ‡ ˙BÓÏÚÂ"«¬»≈ƒ¿»≈
˙B¯ÓÈÓ Ô‰L ,˙BÎÏ‰‰«¬»∆≈≈¿

,ÌÈ‡¯BÓ‡‰,הגמרא חכמי »¬»ƒ
ÈeaÈ¯‰L רבות בהלכות דבריהם של ∆»ƒ

.Ïe·b ÈÏa ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿ƒ¿
·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ41 לגבי ¿∆««∆»

הוא ברוך ‡ÔÈהקדוש B˙e·˙Ïƒ¿»≈
‡˜Èc B˙e·˙Ï ,¯tÒÓ הפסוק ƒ¿»ƒ¿»«¿»

"לתבונתו" ואומר Ï‡מדייק È¯‰L)∆¬≈…
ÔÈ‡ B˙ÓÎÁÏ" ¯Ó‡∆¡«¿»¿»≈
ÈeaÈ¯‰ ÔÈÚL eÈ‰ ,("¯tÒÓƒ¿»«¿∆ƒ¿«»ƒ

"¯tÒÓ ÔÈ‡"c ÔÙB‡a בלי ריבוי ¿∆¿≈ƒ¿»
‰Èa‰גבול, ˙ÏÚÓ „vÓ ‡e‰ƒ««¬««ƒ»
‡˜Âc התחלקות כאמור, שעניינה, «¿»

ÔÈÚLוהסתעפות, Úe„iÎÂ¿«»«∆ƒ¿«
‰·Á¯‰‰Â ÈeaÈ¯‰ גבול ללא »ƒ¿««¿»»

ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ«∆¿»»«¿ƒ
יחסית  רק לא המוחלט, המרחב

אחרות. לדרגות

¯‡·Ó‰Ï ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««¿«¿…»
˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»»»«

È„e˜t42È¯·c' ˙ÏÚÓ Ï„Bb ¿≈∆«¬«ƒ¿≈
,'‰¯Bz È¯·c' ÏÚ 'ÌÈ¯ÙBÒ הפנימי הרוחני C¯cŒÏÚבמובן e‰fL ¿ƒ«ƒ¿≈»∆∆«∆∆
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d"kyz'dי ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

יׁש ּגּופא ׁשּבזה אּלא מצֹותֿעׂשה, לגּבי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה

ּדהּנה, ּבזה, והענין ּדמצֹותֿעׂשה. הּמעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָּגם

למצֹות  מצֹותֿעׂשה ּבין חלּוק יׁש ּתֹורה' ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָּב'דברי

ּב'קּום  ׁשהן מצֹותֿעׂשה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַֹלאֿתעׂשה,

הּמתלּבׁשים  האֹורֹות ּבחינת ממׁשיכים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָועׂשה'

ּפנימּיּות, ּבבחינת להתּגּלֹות ׁשּיכֹולים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּבכלים,

 ֿ לא מצֹות עלֿידי מהּֿׁשאיןּֿכן מּמׁש, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹּבהּׂשגה

לפי  ׁשּלא יֹותר, נעלים אֹורֹות ממׁשיכים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹתעׂשה

ּבפנימּיּות  להתּגּלֹות יכֹולים ׁשאינם הּכלים, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָער

ּכיֿאם  החּיּוב), (הּׂשגת מּמׁש הּׂשגה ְִִִִִַַַַַַָָָָּבבחינת

הּוא  קּיּומם ׁשּלכן הּׁשלילה, הּׂשגת ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּכמֹו ׁשלילה , ּבדר ּתעׂשה', ואל ּד'ׁשב ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

תאכלּו" לא ּדם וכל חלב ּבזה.43"ּכל וכּיֹוצא , ְְֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ּגם  הּמעלֹות ׁשּתי יׁשנן סֹופרים' ּב'דברי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָאמנם,

הּוא  סֹופרים' ּד'דברי הענין ּכללּות ּדהּנה, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָיחד.

ׁשּזה  כּו', ּוסיגים ּגדרים מצֹות עלּֿדר ּכעין ּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ

ועׂשה', ּב'קּום הם הרי ּומּכלֿמקֹום ְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָֹלאֿתעׂשה,

חנּוּכה  נר ּכמֹו ּדרּבנן, מצֹות ׁשבע ענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

מעלת  וזֹוהי ועׂשה'. 'קּום ׁשל ּבאֹופן ׁשהם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַוכּו',

'ּדברי  על ׁשּבעלּֿפה) (ּתֹורה סֹופרים' ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ'ּדברי

הּנעלים  האֹורֹות ׁשּגם ׁשּבכתב), (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַַָָָָּתֹורה'

לבא  יכֹולים ׁשאינם מהּכלים ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה

הּׁשלילה  הּׂשגת ּבדר ּכיֿאם ּובהּׂשגה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָּבפנימּיּות

נמׁשכים  סֹופרים' 'ּדברי עלֿידי הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָּבלבד,

וטעם  ּבכלים. ּתפיסה ּבבחינת הם ּגם ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּובאים

מּבחינת  הם סֹופרים' ׁש'ּדברי לפי הּוא, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּדבר

לריּבּוי 44הּבינה  והתחּלקּות התרחבּות ׁשענינּה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

ה'ּמרחב  את לֹוקחים ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּפרטים

כּו'. ּבכלים ּתפיסה ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶַָָהעצמי'
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יז.43) ג, שם.44)ויקרא שמות תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚŒ˙BˆÓ Èa‚Ï ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ˙ÏÚÓ מתוך מעט (להלן, «¬«ƒ¿…«¬∆¿«≈ƒ¿¬≈

כן  גם ענינם הלאֿתעשה כל ..." פקודי: פרשת תורה' ב'לקוטי שם המבואר

בקום  דבר עשיית שאינו ... ית' אלקותו ומסתיר המנגד דבר שלילת בחינת רק

לאיןֿסוף  הביטול ומונעים המסתירים שהן הנ"ל מהדברים להמנע רק ועשה,

נפרד  ודבר יש בחינת הן כי ברוךֿהוא

פוגמים  הם לכן האין, היפך לגמרי

מה  הביטול ומונעים כל הביטול ... נפש

לאֿתעשה  ומניעת מצות שלילת הוא

 ֿ ברוך איןֿסוף אור על המסתיר דבר

שנמשך  המהות השגת ... וקדושתו הוא

זה  אור הנה מצוותֿעשה קיום ע"י

הוא  ומתגלה זיו הנמשך כמו רק

הנמשך  האור לגבי לבד והארה

ומזה  ... לאֿתעשה מצות ע"י ומתגלה

גם  שהן סופרים דברי מעלות גודל יובן

 ֿ לא מצות כעין וגדרים סייגים כן

,("... Ùeb‡תעשה ‰ÊaL ‡l‡∆»∆»∆»
עצמן  לאֿתעשה Ìbבמצוות LÈ≈«

,‰NÚŒ˙BˆÓc ‰ÏÚn‰ כפי ««¬»¿ƒ¿¬≈
ומבאר. שממשיך

È¯·„'a ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈
'‰¯Bz התורה מן שהן LÈהמצוות »≈
˜eÏÁ הבדל‰NÚŒ˙BˆÓ ÔÈa ƒ≈ƒ¿¬≈

È„ÈŒÏÚL ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓÏ¿ƒ¿…«¬∆∆«¿≈
Ìe˜'a Ô‰L ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈¿

'‰NÚÂ פעולה ידי על הוא קיומן «¬≈
האדם  מלמעלה ÌÈÎÈLÓÓשל «¿ƒƒ

גילוי  לידי ומביאים »ÈÁa¿ƒ˙למטה
,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡‰»«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ
במדידה  המאירים אורות שהם

Blb˙‰Ï˙והגבלה  ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿ƒ¿«
˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a שהם כיון ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

הכלי  של היכולת לפי מותאמים

ולהכיל, LnÓ,לקלוט ‰‚O‰a¿«»»«»
È„ÈŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó זהירות «∆≈≈«¿≈

על NÚ˙Œ‡Ï‰מעבירה ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
ÌÈÏÚ ˙B¯B‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¬ƒ

,¯˙BÈאורותC¯Ú ÈÙÏ ‡lL ≈∆…¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk‰ לא אלה שאורות וכיון «≈ƒ

הכלים  יכולת לפי ומותאמים מדודים

יותר נעלים אורות הם הרי ולהכיל, Blb˙‰Ï˙לקלוט ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«
˙eiÓÈÙa האדם ולהיות אצל LnÓנתפסים ‰‚O‰ ˙ÈÁ·a ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ««»»«»

·eiÁ‰ ˙‚O‰) הדבר מהות את מבין האדם ÔÙB‡aבה Ì‡ŒÈk ,( «»««ƒƒƒ¿∆
,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ ÏL השגה בלי אבל הדבר את משיג האדם בה ∆«»««¿ƒ»

אינו ומה מושלל הוא ממה בידיעה רק אלא במהותו ≈«∆ÔÎlLפנימית

ÌÓei˜ לאֿתעשה של NÚz‰',מצות Ï‡Â ·L'c ÔÙB‡a ‡e‰ ƒ»¿∆¿≈¿««¬∆
‰ÏÈÏL C¯„a,מעשייה Ï‡והימנעות Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk" BÓk ¿∆∆¿ƒ»¿»≈∆¿»»…

"eÏÎ‡˙43‰Êa ‡ˆBiÎÂ עשייה., העדר ידי על הוא שקיומן מצוות …≈¿«≈»∆
'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'a ,ÌÓ‡ ותקנות חכמים מצוות מדברי ÔLÈוסייגים »¿»¿ƒ¿≈¿ƒ∆¿»

„ÁÈ Ìb ˙BÏÚn‰ ÈzL גם ¿≈««¬«««
אורות  הם הנמשכים שהאורות המעלה

שהאורות  המעלה וגם עליונים

שממשיך  כפי בפנימיות, נמשכים

ומבאר.

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c התוכן ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
‰e‡הכללי  'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'c¿ƒ¿≈¿ƒ

'eÎ ÌÈ‚ÈÒe ÌÈ¯„b C¯cŒÏÚ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ
התורה, דברי על הוסיפו שחכמים

,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÔÈÚk e‰fL∆∆¿≈ƒ¿…«¬∆
Ì‰ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓe קיומם ƒ»»¬≈≈

e‰fLבפועל  ,'‰NÚÂ Ìe˜'a¿«¬≈∆∆
BÓk ,Ôa¯c ˙BˆÓ Ú·L ÔÈÚƒ¿«∆«ƒ¿¿«»»¿
ÔÙB‡a Ì‰L ,'eÎÂ ‰keÁ ¯≈¬»¿∆≈¿∆

'‰NÚÂ Ìe˜' ÏL,הנזכר (ובמאמר ∆«¬≈
מבואר: פקודי, פרשת תורה' ב'לקוטי

בקום  שהם עם דרבנן מצות ז' וגם ..."

בהם  המכוון מכלֿמקום להרחיק ועשה

כו'"...). ידים נטילת מענין כנודע הרע

'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c' ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬«ƒ¿≈¿ƒ
È¯·c' ÏÚ (‰tŒÏÚaL ‰¯Bz)»∆¿«∆«ƒ¿≈
ÌbL ,(·˙ÎaL ‰¯Bz) '‰¯Bz»»∆ƒ¿»∆«
‰ÏÚÓlL ÌÈÏÚp‰ ˙B¯B‡‰»««¬ƒ∆¿«¿»

ÌÈÏk‰Ó ומוגבלים מדודים ואינם ≈«≈ƒ
הכלים  ערך ÌÈÏBÎÈלפי ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ

ŒÈk ‰‚O‰·e ˙eiÓÈÙa ‡·Ï»…ƒ¿ƒƒ¿«»»ƒ
‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ C¯„a Ì‡ƒ¿∆∆«»««¿ƒ»
È¯·c' È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,„·Ïaƒ¿«ƒ≈«¿≈ƒ¿≈
Ìb ÌÈ‡·e ÌÈÎLÓ 'ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ«

Ì‰ כלל שבדרך אלה נעלים אורות ≈
בכלים, מהתלבשות למעלה הם

ÌÚËÂ .ÌÈÏÎa ‰ÒÈÙz ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈ƒ¿««
¯·c‰ האור מדרבנן שבמצוות «»»

בכלים  נמשך ÈÙÏהנעלה ,‡e‰¿ƒ
Ì‰ 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'L˙ÈÁaÓ ∆ƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

‰Èa‰44˙e·Á¯˙‰ dÈÚL «ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿«¬
˙‡ ÌÈÁ˜BÏ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÌÈË¯t ÈeaÈ¯Ï ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ∆«¿≈∆¿ƒ∆

'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯n'‰ וההתפשטות ההתרחבות של והמקור השורש שהוא «∆¿»»«¿ƒ
הכלים  לפי ומוגבל מדוד ולא 'עצמי' הוא ÒÈÙz‰אבל ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ»

'eÎ ÌÈÏÎa נמשכים הם אלה אורות של וההפלאה המעלה ולמרות ¿≈ƒ
והגבלה) במדידה שבאים האורות (כמו .בפנימיות
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יי oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

ÔÎÂ ּבחינת הּתֹורה, לפנימּיּות ּבנֹוגע ּגם הּוא ¿≈ְְְִִִִֵַַַַָ

 ֿ ּכבֹוד ּפתּגם ידּוע ּדהּנה, ׁשּבּתֹורה. ְְְִִִֵֶַַַַַָָהּיין

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר אז 45קדּוׁשת ְְְְִֵֶַַַַָָ

עפנט  מען אּון חדר אין זי ּבא זיצט ְְְִִִֶֶֶֶֶַמען

(הערט, פילט ּתֹורה' 'לּקּוטי ּדעם ְְְְִִֵֶֶֶָ(לערנט)

אינֹו ולכאֹורה  איןֿסֹוף. עצמּות מען ְְְִֵֵֶַָָהאט)

 ֿ ּבעצמּותֿאין ּתפיסה ׁשל ענין ׁשּי אי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָמּובן,

הּוא, הענין א ּכלל . הּׂשגה ּבגדר ׁשאינֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָסֹוף

סֹופרים', 'ּדברי ּבמעלת לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָעלּֿדר

לבא  יכֹולים אינם ׁשּמּצדֿעצמם הענינים ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם

'ּדברי  עלֿידי נמׁשכים ׁשלילה, ּבדר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא

ּגם  וזהּו ּבכלים. ּתפיסה ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַָסֹופרים'

ׁשּבּתֹורה, הּיין ּבחינת הּתֹורה, ּדפנימּיּות ְְִִִִִִֶַַַַַַָָהחדּוׁש

ּבכלים. עצמּותֿאיןֿס ֹוף לֹוקחים ְְְִִֵֵֶַַָׁשעלֿידֹו

ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה ׁשּבפנימּיּות מּזה, ְְִִִִִֵֶֶֶַָָויתרה

מה  ּכי סֹופרים', ּב'דברי מאׁשר יֹותר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַנעלה

הּוא  סֹופרים' 'ּדברי עלֿידי ּבכלים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָּׁשּנמׁש

והי  מעׂשה, ׁשל ּבעׂשּיה ּבענין נמׁש ׁשהאֹור נּו, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ מה האֹור. נמׁש לא ּבהּׂשגה אבל ְְְֲִִַַַָָָָָֹּגׁשמית,

ּבהבנה  ׁשּבאה ּכפי הּתֹורה ּבפנימּיּות  ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּׁשאיןּֿכן

העצמי' 'מרחב נמׁש החסידּות, ּבּתֹורת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָוהּׂשגה

והּׂשגה. ּבהבנה ְְְֲֵַַַָָָָּדעצמּותֿאיןֿסֹוף

הּנ"ל ‡ÌÓה) ּדכל הּׁשּיכּות להבין צרי עדין »¿»ְְֲִִִַַַַַָָָָ

ּכיון  ּדלכאֹורה, הּׂשמחה, ְְְְְִִִֵַַָָָלענין

(ּכּנזּכר  התּפּׁשטּות ׁשל ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָׁשּׂשמחה

מציאּותֹו ׁשּנרּגׁשת ּבאֹופן זה הרי ג), סעיף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶלעיל

הּׂשמחה  סּבת ׁשהיא ּבאלקּות ׁשההּׂשגה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ(ּכׁשם

וגם  ּבׂשכלֹו, ּומּׂשיג ׁשּתֹופס ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶַַהיא

ּבאֹופן  ולא ׁשאֹוהב), מי יׁש מה, ודבר יׁש ּבבחינת היא האהבה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהתעֹוררּות

לגמרי  מּמציאּותֹו ּבבחינת 46ׁשּמתּבּטל  ּתפיסה ׁשל ענין ׁשּיהיה ּכדי אמנם, . ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבדר אּלא נמׁש אינֹו (ׁשּלכן ּכלל הּכלים ער לפי ׁשאינֹו האלקי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹהאֹור
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וש"נ.45) רכא. ס"ע היומן רשימת - מנחם ב.46)תורת יא, צו לקו"ת גם שלמדו 47)ראה היומיים בשיעורים - פל"ט

סע"ב). שם, פקודי בלקו"ת (הובא לאחרונה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BzaL ÔÈi‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ«««ƒ∆«»
שלמעלה  נעלה אור היא אחד מצד האמורות, המעלות שתי את יש בה שגם

ומבאר. שממשיך כפי והשגה, בהבנה באה היא שני ומצד מהתלבשות

(a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˙Le„˜Œ„B·k Ìb˙t Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»«ƒ¿«¿¿««¿¿»«
Ô„ÚŒB˙ÓL45(עצמו על (שאמר ƒ¿»≈∆

ÔÈ‡ CÈÊ ‡a ËˆÈÊ ÔÚÓ Ê‡)«∆ƒ¿«ƒƒ
(Ë¯ÚÏ) ËÙÚ ÔÚÓ Ôe‡ ¯„Á∆∆∆∆¿¿∆¿¿
ËÏÈÙ '‰¯Bz ÈËewÏ' ÌÚc∆ƒ≈»ƒ¿
˙eÓˆÚ ÔÚÓ (Ë‡‰ ,Ë¯Ú‰)∆¿»∆«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ בחדר יושבים כאשר ≈
ה'לקוטי  את (לומדים) ופותחים הפרטי

את) ויש (שומעים, מרגישים תורה',

סוף'. אין ‡BÈ'עצמות ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈
ÏL ÔÈÚ CiL CÈ‡ ,Ô·eÓ»≈«»ƒ¿»∆

‰ÒÈÙz והרגשה Œ˙eÓˆÚaוהשגה ¿ƒ»¿«¿
‰‚O‰ ¯„‚a BÈ‡L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆≈¿∆∆«»»

ÏÏk שאינו בלבד זו לא (כלומר, ¿»
של  בגדר לא אפילו הוא אלא  מושג

והשגה).? הבנה

C¯cŒÏÚ ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»«∆∆
È¯·c' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«ƒ¿≈
ÌÈÈÚ‰ ÌbL ,'ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡ ÌÓˆÚŒ„vnL∆ƒ««¿»≈»¿ƒ

‡·Ï נתפסים ולהיות גילוי לידי »…
האדם  ÏÈÏL‰בשכל C¯„a ‡l‡∆»¿∆∆¿ƒ»

של  במהותם החיובית ההשגה כי

האדם  מיכולת למעלה היא אלה דברים

ולהשכיל, È„ÈŒÏÚלהבין ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«¿≈
˙ÈÁ·a 'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«

ÌÈÏÎa ‰ÒÈÙz והשגה וב הבנה ¿ƒ»¿≈ƒ
ובפנימיותם. Ìbבמהותם e‰ÊÂ¿∆«

Le„Á‰ המיוחד˙eiÓÈÙc «ƒƒ¿ƒƒ
,‰¯BzaL ÔÈi‰ ˙ÈÁa ,‰¯Bz‰«»¿ƒ«««ƒ∆«»

ÌÈÁ˜BÏ B„ÈŒÏÚL'ו'תופסים ∆«»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ˙eÓˆÚ עצמו שמצד «¿≈

והשגה  מהבנה למעלה אכן הוא

,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ .ÌÈÏÎa¿≈ƒƒ≈»ƒ∆
‡e‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙaL'ה'יין ∆ƒ¿ƒƒ«»

BÈ˙¯שבתורה  ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈
Èk ,'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„'a ¯L‡Ó≈¬∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

ÌÈÏÎa CLÓpM ‰Ó ומתלבש «∆ƒ¿»¿≈ƒ
'È¯·cבפנימיות  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿≈

‰NÚÓ ÏL ÔÈÚa ‡e‰ 'ÌÈ¯ÙBÒ,חכמים שתיקנו eÈ‰Â,המצוות ¿ƒ¿ƒ¿»∆«¬∆¿«¿
¯B‡‰L הנעלה O‰a‚‰האלוקי Ï·‡ ,˙ÈÓLb ‰iNÚa CLÓ ∆»ƒ¿»«¬ƒ»«¿ƒ¬»¿«»»

רוחנית  ‰‡B¯שכלית CLÓ ‡Ï השגת בחינת מופשט, נשאר והוא …ƒ¿»»
·‰a‰השלילה. ‰‡aL ÈÙk ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒƒ«»¿ƒ∆»»«¬»»

˙e„ÈÒÁ‰ ˙¯Bza ‰‚O‰Â¿«»»¿««¬ƒ
בשכל, ומתלבש המובן «¿CLÓƒבאופן

Œ˙eÓˆÚc 'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó'∆¿»»«¿ƒ¿«¿
ÛBÒŒÔÈ‡ וההתפשטות ההתרחבות ≈

מכל  שלמעלה האלקות עצמיות של

בכלים  והתלבשות ««¬»·‰a‰הגדרה
‰‚O‰Â.האדם בשכל פנימית ¿«»»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‰»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚÏ Ï"p‰ ÏÎc ˙eÎiM‰««»¿»««¿ƒ¿«
ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc ,‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿ƒ¿»≈»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÁÓOL∆ƒ¿»ƒ¿∆∆
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿«ƒ¿»¿≈

‚ ÛÈÚÒ הנפש כוחות שמחה שבזמן ¿ƒ
ובהתגלות, בהתרחבות הם האדם של

מכיווץ  ÔÙB‡aהפוך ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆¿∆
B˙e‡ÈˆÓ ˙Lb¯pL האדם של ∆ƒ¿∆∆¿ƒ

ביטוי לידי O‰‰L‚‰ובאה ÌLk)¿≈∆««»»
‰ÁÓO‰ ˙aÒ ‡È‰L ˙e˜Ï‡a∆∆…∆ƒƒ««ƒ¿»
‚ÈOÓe ÒÙBzL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆≈«ƒ

BÏÎNa מכך תוצאה היא והשמחה ¿ƒ¿
בשכלו  ומאיר בו נתפס האלוקי שהאור

‰˙e¯¯BÚ˙בפנימיות, Ì‚Â¿«ƒ¿¿
שחדרה ‰·‰‰‡ מההשגה כתוצאה »«¬»

בפנימיות  LÈבו ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈
·‰B‡L ÈÓ LÈ ,‰Ó ¯·„Â היינו ¿»»«≈ƒ∆≈

המציאות  גדרי בתוך נשאר שהאדם

שלו  העצמית ה'ישות' ÏÂ‡ואפילו ,(¿…
B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙nL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

È¯Ó‚Ï46‰È‰iL È„k ,ÌÓ‡ . ¿«¿≈»¿»¿≈∆ƒ¿∆
‰ÒÈÙz ÏL ÔÈÚ פנימית והשגה ƒ¿»∆¿ƒ»

BÈ‡L È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»¡…ƒ∆≈
ÔÎlL) ÏÏk ÌÈÏk‰ C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆«≈ƒ¿»∆»≈

C¯„a ‡l‡ CLÓ BÈ‡ של ≈ƒ¿»∆»¿∆∆
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d"kyz'dיב ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ּבטּול  ׁשל ענין להיֹות צרי כּו'), ְְְִִִִִֶָָָׁשלילה

ּבּתניא  ּכמבאר ּדוקא, נׁשמֹות 47ּבתכלית ׁשאפילּו ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ

הּנמׁשכֹות  ּורחימּו ּבדחילּו ה' עֹובדי ְְְְִִִִִִֵַַַָהּצּדיקים

ּברּוֿהּוא, איןֿסֹוף ּדגדּולת ודעת הּבינה ְְִִִֵַַַַָָמן

ׁשהּוא  הּבריאה ּבעֹולם הּוא ׁשּלהם ְְִֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמדֹור

ׁשהּוא  האצילּות ּבעֹולם הּנה העליֹון, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּגןֿעדן

נברא  לׂשכל וההבנה וההּׂשגה מהּׂשכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלמעלה

והּוא  ּכלל, ׁשם ּתפיסא ּדלהֹון מחׁשבּתא לית ְְְְְְִִֵַַָָָָכּו',

למעלה  היא ׁשעבֹודתם הּגדֹולים לּצּדיקים ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָמדֹור

הּנמׁשכֹות  ּורחימּו ּדחילּו מּבחינת אפילּו ְְְְְֲִִִִִִַַַָָמעלה

עבֹודתם  אּלא ,יתּבר ּבגדּוּלתֹו ודעת הּבינה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמן

 ֿ ּברּו לאיןֿסֹוף מּמׁש מרּכבה ּבבחינת ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהיתה

מּזה, ויתרה כּו'. ּבמציאּות אליו ליּבטל ְִִִִִֵֵֵֶָָָהּוא

הּׁשבּוע  ּדפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר 48ּדהּנה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

הסּתּלקּות  מחמת היא ׁשּסּבתם הּנגעים ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָּבענין

'מֹוחין  ּבחינת רק ׁשּיׁש הינּו, ּדאּבא', ְְְִִִֵֶַַַַָ'מֹוחין

וההתלהבּות ּד הּׂשמחה ענין ׁשהּוא (ּבינה), אּמא' ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

הּבטּול  ללא כּו', וה'רצֹוא' ההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשעלֿידי 

צריכה  ׁשּלזה ּדאּבא', 'מֹוחין ׁשּמּצד ְְְִִִֶֶֶַַַָָָוה'ּׁשֹוב'

ּדתֹורה  ואֹותּיֹות ּכלים ּבבחינת ההמׁשכה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָלהיֹות

ורחל, לאה ּבחינת ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבכתב

ׁשאין  נסּתעף ּדאּבא' 'מֹוחין הסּתּלקּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָּומּצד

ּתמּורתם  ויֹוצאים ורחל, לאה ּפרצּופי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָנבנים

ׁשם, (וכּמבאר  כּו' ּובהרת סּפחת ׂשאת ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנגעים,

רע  ׁשם מֹוציא ענין הּוא היפ49ׁשּמצֹורע  ׁשהּוא , ְְִִֵֵֶֶֶַַָ

ּתֹורה  הּתֹורה, ענין ׁשהּוא טֹוב, ׁשם ְְִִֵֶַַַָָּבחינת

ּכּולּה הּתֹורה ּכל ּכי ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשּבכתב

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל ׁשמֹותיו והינּו,50היא .( ְְְִֶַַָָָ

להסּתעף  יּוכל כּו' וההתלהבּות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשּמהּׂשמחה
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ע'48) ג) (כרך פרשתנו אוה"ת גם וראה ואילך). ב ק, (דרמ"צ מצורע טומאת מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. ג כד, מצורע

ועוד.49)תתכג. ב. טו, ועוד.50)ערכין פכ"ט. אלם יונת עה"ת. לפירושו בהקדמתו רמב"ן א. פז, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏÎ˙a˙השגת ÏeËa ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,('eÎ ‰ÏÈÏL¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ

‡Èza ¯‡·Ók ,‡˜Âc47È„·BÚ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL eÏÈÙ‡L «¿»«¿…»««¿»∆¬ƒƒ¿««ƒƒ¿≈
eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„a ובאהבה‰' Ú„Â˙ביראה ‰Èa‰ ÔÓ ˙BÎLÓp‰ ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿««

,‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙Ïe„‚c'ה ואהבת ה' יראת של רגשות ƒ¿«≈»
מהבנה  כתוצאה בלב שמתעוררות

לעניני  והתקשרות והתבוננות עמוקה

ה' Ì‰lLגדולת ¯B„n‰L של ∆«»∆»∆
אלו ונעלות גבוהות ‰e‡נשמות

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa כבר שבו העולם ¿»«¿ƒ»
למציאות  מסוימת מקום נתינת יש

הנבראים של ŒÔbול'ישות' ‡e‰L∆«
ÌÏBÚa ‰p‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿ƒ≈¿»

˙eÏÈˆ‡‰ מציאות שום אין שבו »¬ƒ
לאלקות  בטל והכל האלקות מלבד

ÏÎO‰Óלגמרי ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«≈∆
ÏÎNÏ ‰·‰‰Â ‰‚O‰‰Â¿««»»¿«¬»»¿≈∆
‡z·LÁÓ ˙ÈÏ ,'eÎ ‡¯·ƒ¿»≈«¿«¿»

‡ÒÈÙz ÔB‰Ïc המחשבה אין ƒ¿¿ƒ»
שבעולם  הצדיקים (של שלהם

תופסת  העליון) עדן גן «ÌLהבריאה,
‡e‰Â ,ÏÏkהאצילות B„Ó¯עולם ¿»¿»

Ì˙„B·ÚL ÌÈÏB„b‰ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ«¿ƒ∆¬»»
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ יותר הרבה ƒ¿«¿»«¿»

eÏÈÁcנעלית  ˙ÈÁaÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ
eÓÈÁ¯e לאלקות יראה ואהבה ¿ƒ

˙Ú„Â ‰Èa‰ ÔÓ ˙BÎLÓp‰«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿««
‡l‡ ,C¯a˙È B˙le„‚aƒ¿»ƒ¿»≈∆»

Ì˙„B·Ú בהיותם אלו צדיקים של ¬»»
הזה  ÈÁ·a˙בעולם ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«

ÛBÒŒÔÈ‡Ï LnÓ ‰·k¯Ó∆¿»»«»¿≈
‡e‰ŒCe¯a כמו מוחלט ביטול »

משלה, רצון שום לה שאין מרכבה

הרוכב  אל לחלוטין בטלה והיא

אותה  ומוביל ‡ÂÈÏהמנהיג ÏËaÈÏƒ»≈≈»
˙e‡ÈˆÓa כדי עד מוחלט ביטול ƒ¿ƒ

העצמית  האישית המציאות eÎ'.אבדן
¯‡·Ó ‰p‰c ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿ƒ≈¿…»
˙L¯Ùc '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»¿»»«

Úe·M‰48'מצורע' ÔÈÚaפרשת «»«¿ƒ¿«
ÌÈÚ‚p‰ באריכות מדובר שעליהם «¿»ƒ
זו  a‡c‡'בפרשה ÔÈÁBÓ' ˙e˜lzÒ‰ ˙ÓÁÓ ‡È‰ Ì˙aqL בחינת ∆ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒ¿«»

באדם, מאירה אינה n‡c‡'החכמה ÔÈÁBÓ' ˙ÈÁa ˜¯ LiL ,eÈ‰«¿∆≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚL ˙e·‰Ï˙‰‰Â ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(‰Èa)ƒ»∆ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¬∆«¿≈

'‡Bˆ¯'‰Â ˙eBa˙‰‰ ולדבוק לאלקות ולהתקרב להעלות התשוקה «ƒ¿¿¿»»
הנפש  כלות עד בה ולהכלל ‰ÏeËaבאלקות ‡ÏÏ ,'eÎ המציאות של ¿…«ƒ

(עלֿדרך BM'‰Â·'העצמית  בגוף כנשמה למטה השליחות למילוי החזרה ¿«
במרכבה  הנקראים האמור המלאכים עבודת לגבי יחזקאל שראה העליונה

ושוב", רצוא "והחיות – הקודש' 'חיות

ולהכלל  באלקות לדבוק משתוקקים

ולמעשה בקדוש  - 'רצוא' הוא, ברוך

את  למלא וממשיכים מתבטלים לא

'שוב') – 'ÔÈÁBÓשליחותם „vnL∆ƒ«ƒ
'‡a‡c נובע שממנה החכמה בחינת ¿«»
ביטול ÊlL‰הביטול, שיהיה כדי ∆»∆

ה'שוב' תנועת את «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שמביא
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï של וההתגלות ƒ¿««¿»»

מלמעלה  האלוקי »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙האור
˙Bi˙B‡Â ÌÈÏk המכילות המילים ≈ƒ¿ƒ

והתוכן  האור c·˙ÎaLאת ‰¯B˙¿»∆ƒ¿»
˙ÈÁa ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â¿»∆¿«∆¿ƒ«

‰‡Ï שבכתב תורה ÏÁ¯Âהחכמה, ≈»¿»≈
הבינה, שבעלֿפה בחינת »vÓeƒ„תורה

'‡a‡c ÔÈÁBÓ' ˙e˜lzÒ‰ƒ¿«¿ƒ¿«»
מאירה  אינה החכמה ≈»¿ÛÚzÒƒכאשר

‰‡Ï ÈÙeˆ¯t ÌÈ· ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ«¿≈≈»
ÏÁ¯Â של וה'מערכת' ה'דמות' ¿»≈

מכילה  ולא 'בנויה' לא והבינה החכמה

חסר  כי להכיל צריכה שהיא מה כל את

והשפעה, הארה ÌÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒבה
Ì˙¯eÓz החיוביות ההארות במקום ¿»»

יוצאים  בגוף המאירות הנפש של

˙¯‰·e ˙ÁtÒ ˙‡N ,ÌÈÚ‚p‰«¿»ƒ¿≈««««∆∆
,ÌL ¯‡·nÎÂ) 'eÎ ב'לקוטי ¿«¿…»»

ÔÈÚתורה' ‡e‰ Ú¯BˆnL∆¿»ƒ¿«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ49‡e‰L 'שם , ƒ≈«∆

BË·,רע' ÌL ˙ÈÁa CÙÈ‰≈∆¿ƒ«≈
‡e‰L'טוב ‰Bz¯‰,'שם ÔÈÚ ∆ƒ¿««»

ŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz»∆ƒ¿»¿»∆¿«
‡È‰ dÏek ‰¯Bz‰ Ïk Èk ,‰t∆ƒ»«»»ƒ
ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»

‡e‰50 המוחין אורות וכאשר

נגעים  אין כדבעי מאירים ).שבנשמה
‰ÁÓO‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«ƒ¿»

'eÎ ˙e·‰Ï˙‰‰Â מהארת (כתוצאה וההתפשטות מההתרחבות הנובעים ¿«ƒ¿«¬
‰ÌÈBˆÈÁעלול ÏÎeÈהבינה) ˙˜ÈÈ ÛÚzÒ‰Ï וחיות שפע השפעת «¿ƒ¿«≈¿ƒ««ƒƒ

הקדושה  לגבול שמחוץ רצויים בלתי שמקורה eÎÂ'לכוחות זו בבחינה (כי ¿
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יג oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

עם  זה יתאים ואי וכּו'. החיצֹונים ְְְְִִִִִֵֶַַַיניקת

ׁשּיכּותּה מּצד הּׂשמחה מעלת ּגֹודל לעיל ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהמבאר

ּבבחינת  מּגיעים ׁשעלֿידּה הּבינה, ּבחינת ְְִִִִִִִֶַַַַַָָָעם

כּו'. ּדעצמּותֿאיןֿסֹוף העצמי' ְְְְִֵֶַַָָ'מרחב

Ô·eÈÂ ׁשּכתּוב ּבמה הּבאּור ויספּו51עלּֿפי ¿»ְְְִֵֶַַַָָ

להבין  ּדצרי ׂשמחה, ּבהוי' ְְְֲֲִִִִַָָָָָָענוים

קּוים  הם ּדלכאֹורה לענוה, ּדׂשמחה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשּיכּות

הּוא  הענין א אינֹו52הפכּיים. הענוה ׁשענין , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

טֹוב  מֹוצא ׁשאינֹו ּפחיתּותֹו מּצד ְְִִִֵֵֶַַהּׁשפלּות

אֹותן, ויֹודע מעלֹות לֹו ׁשּיׁש ּכיֿאם כּו', ְְְֲִִֵֵֶַַַָּבנפׁשֹו

ּבגלל  עצמֹו את ּומחׁשיב מרּגיׁש ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָאּלא

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מׁשה 53מעלֹותיו, והאיׁש ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשּידע  ׁשהגם והינּו, גֹו', האדם מּכל מאד ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹענו

"ענו  היה מּכלֿמקֹום אדם, מּכל מעלתֹו ֲִִֶַָָָָָָָָָָּגֹודל

על  (נֹוסף הּדבר וטעם האדם", המבאר מּכל ְְִַַַַַָָָָָָָֹֹ

אחר  ּדרא 54ּבמקֹום לגּבי היתה הענוה ׁשעקר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשל  ּבאֹופן היא ׁשעבֹודתם ּדמׁשיחא, ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָּדעקבתא

לֹו ּׁשּנּתן מה ׁשּזהּו ׁשּידע לפי כּו'), ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמסירּותֿנפׁש

אּלּו ּכחֹות מּלמעלה נֹותנים היּו ואלּו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹמּלמעלה,

ואפׁשר  זֹו, ּבמדרגה ּגםּֿכן היה אחר, ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָלאדם

ועלֿידי  כּו'. יֹותר עֹוד הּכחֹות את מגּלה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשהיה

מּכל  "ענו להיֹות אחד ּכל יּוכל זֹו ְְְִִִֶַָָָָֹהתּבֹוננּות

אדמֹו"ר  ׁשּמֹוסיף (ּכפי מּנכרי אפילּו ְְְֲִִִִִֶַָָָָהאדם",

תקס"ב  הּמאמרים ּבספר ׁשּנדּפס 55הּזקן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

מּצד 56לאחרֹונה  אינֹו אחד ּבה' אמּונתֹו ּכל ּכי ,( ֱֲִִֵֶַַַָָָָָ

כּו'. מאברהם הּירּוׁשה מּצד רק אּלא ּכלל, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָעצמֹו

האדם" "מּכל הענוה ּבענין החדּוׁש לבאר ,57ויׁש ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹ

ׁשהּוא  הּנכרי ׁשל מציאּותֹו ּדהּנה מּנכרי, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָאפילּו

ענין  להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי אּלא אינֹו אדם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבצּיּור

ּבחּיים"58הּבחירה  "ּובחרּת העּדר,59, ׁשל מציאּות הּוא עצמֹו מּצד אבל , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
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יט.51) כט, מאמרי 52)ישעי' ואילך). נא ע' ח"א תקס"ב הזקן אדמו"ר (מאמרי תקס"ב שמחה בה' ענוים ויספו ד"ה ראה

ואילך. צא ע' עטר"ת סה"מ ואילך. כז ע' נ"ך האמצעי ג.53)אדמו"ר יב, תרפ"ט 54)בהעלותך תסד. ע' עטר"ת סה"מ ראה

וש"נ. .215 שם.55)ס"ע האמצעי אדמו"ר במאמרי וכ"ה .52 (המו"ל).56)שבהערה תשכ"ד מנחםֿאב ראה 57)בכ"ף

א. סא, יבמות - ואין שיט.58)תוד"ה ס"ע תרנ"ו סה"מ יט.59)ראה ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהארת  כמו ביטול ולא המציאות, של והתרחבות התפשטות  יש בבינה

לעיל). כמבואר Ï„Bbהחכמה, ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡˙È CÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ«¿…»¿≈∆
d„ÈŒÏÚL ,‰Èa‰ ˙ÈÁa ÌÚ d˙eÎiL „vÓ ‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ«¬««ƒ¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ««ƒ»∆«»»

'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯Ó' ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ ההתרחבות ŒÔÈ‡Œ˙eÓˆÚcענין «ƒƒƒ¿ƒ«∆¿»»«¿ƒ¿«¿≈
'eÎ ÛBÒ מעלה יש לכאורה והרי

ולא  בביטול דווקא יותר גדולה

בהתפשטות.?

¯e‡a‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ בתורת ¿»«ƒ«≈
e˙kL·החסידות  ‰Óa51eÙÒÈÂ ¿«∆»¿»¿

CÈ¯ˆc ,‰ÁÓN 'ÈÂ‰a ÌÈÂÚ¬»ƒ«¬»»ƒ¿»¿»ƒ
‰ÁÓNc ˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï¿»ƒ««»¿ƒ¿»
ÌÈe˜ Ì‰ ‰¯B‡ÎÏc ,‰ÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿»≈«ƒ

ÌÈiÎÙ‰ התרחבות היא שמחה שהרי »¿ƒƒ
האישית, המציאות של והתפשטות

של  והקטנה ביטול היא ענוה ואילו

הפסוק  כן אם ולמה האישית, המציאות

שמחה.? יוסיפו שהענוים אומר

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡52ÔÈÚL , «»ƒ¿»∆ƒ¿«
„vÓ ˙eÏÙM‰ BÈ‡ ‰ÂÚ‰»¬»»≈«ƒ¿ƒ«

B˙e˙ÈÁt הנחות BÈ‡Lערכו ¿ƒ∆≈
'eÎ BLÙa ·BË ‡ˆBÓ הוא ולכן ≈¿«¿

במה  לו אין כי מתגאה ולא ענו

BÏלהתגאות, LiL Ì‡ŒÈkƒƒ∆≈
Ô˙B‡ Ú„BÈÂ ˙BÏÚÓ מודע הוא «¬¿≈«»

שלו  שבו,למעלות «∆‡l‡ולטוב
˙‡ ·ÈLÁÓe LÈb¯Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«¿ƒ∆

ÂÈ˙BÏÚÓ ÏÏ‚a BÓˆÚ ולמרות «¿ƒ¿««¬»
וענוה, בביטול הוא »¿ŒÏÚÂמעלותיו

·e˙kM ‰Ó C¯c53LÈ‡‰Â ∆∆«∆»¿»ƒ
Ì„‡‰ ÏkÓ „‡Ó ÂÚ ‰LÓ…∆»»¿…ƒ…»»»

Ú„iL Ì‚‰L ,eÈ‰Â ,'B‚ משה ¿«¿∆¬«∆»«
‡„Ìרבינו  ÏkÓ B˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬»ƒ»»»

מעלות  לו שיש לכך מודע והיה

כולם, לגבי ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒויתרונות
‰È‰ רבנו ÏkÓמשה ÂÚ" »»»»ƒ…

ÛÒB) ¯·c‰ ÌÚËÂ ,"Ì„‡‰»»»¿«««»»»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÏÚ54 ««¿…»¿»«≈

‰ÂÚ‰בחסידות  ¯˜ÚL משה של ∆ƒ«»¬»»
c¯‡רבינו  Èa‚Ï ‰˙È‰»¿»¿«≈»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc לדור ביחס ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
שבסוף  הדור המשיח, עקבות של

לגאולה  קרוב יש של Ì˙„B·ÚLהגלות, שבה זו בתקופה ישראל בני ∆¬»»
מאד  רבים והסתרים eÎ'העלמות LÙŒ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¿ƒ∆∆

לענוה  הטעם זה, להסבר ובנוסף וביטול, בענוה רבינו משה היה ולגביהם

הוא  רבינו משה של e‰fLוביטול Ú„iL ÈÙÏ הגדולות ), המעלות כל ¿ƒ∆»«∆∆
שלו  BÏוהנפלאות ÔzpM ‰Ó«∆ƒ»

ÌÈ˙B eÈ‰ eÏ‡Â ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ
˙BÁk ‰ÏÚÓlÓ ומופלאים נעלים ƒ¿«¿»…

ÔkŒÌb ‰È‰ ,¯Á‡ Ì„‡Ï el‡≈¿»»«≈»»«≈
¯LÙ‡Â ,BÊ ‰‚¯„Óa יתכן ¿«¿≈»¿∆¿»

„BÚ ˙BÁk‰ ˙‡ ‰l‚Ó ‰È‰L∆»»¿«∆∆«…
'eÎ ¯˙BÈ ענו רבינו משה היה ולכן ≈

עצמו. בעיני ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂושפל
BÊ ˙eBa˙‰ לו ניתנו (שהכוחות ƒ¿¿

יתכן  לאחר ניתנים היו ואילו מלמעלה,

יותר) הכוחות את מגלה »ÏÎeÈשהיה
ÏkÓ ÂÚ" ˙BÈ‰Ï „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»»ƒ…
ÈÙk) È¯ÎpÓ eÏÈÙ‡ ,"Ì„‡‰»»»¬ƒƒ»¿ƒ¿ƒ
¯ÙÒa Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÛÈÒBnL∆ƒ«¿«»≈¿≈∆

·"Ò˜˙ ÌÈ¯Ó‡n‰55Òt„pL ««¬»ƒ∆ƒ¿«
‰B¯Á‡Ï56,( שיתבונן ידי Èkועל »«¬»ƒ

BÈ‡ „Á‡ '‰a B˙eÓ‡ Ïk»¡»«∆»≈
˜¯ ‡l‡ ,ÏÏk BÓˆÚ „vÓƒ««¿¿»∆»«
'eÎ Ì‰¯·‡Ó ‰Le¯i‰ „vÓƒ««¿»≈«¿»»
בעצם  גם להתגאות לו אין ולכן

בה'. מאמין שהוא העובדה

ÔÈÚa Le„Á‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«ƒ¿ƒ¿«
"Ì„‡‰ ÏkÓ" ‰ÂÚ‰57, »¬»»ƒ…»»»

B˙e‡ÈˆÓ ‰p‰c ,È¯ÎpÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ
Ì„‡ ¯eiˆa ‡e‰L È¯Îp‰ ÏL∆«»¿ƒ∆¿ƒ»»

יהודי  כמו בחיצוניות ≈‡BÈונראה
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k ‡l‡∆»¿≈∆«ƒ¿ƒ¿«

‰¯ÈÁa‰58·e" ,z¯Á «¿ƒ»»«¿»
"ÌÈiÁa59, של הדברים אם כי ««ƒ

דומים  נראים היו לא הקדושה היפך

שהבחירה  בוודאי הקדושה של לדברים

אפשרות  בהעדר ובחיים בטוב היתה

הכרח  אלא בחירה זו אין כן ואם אחרת

BÓˆÚ „vÓ Ï·‡ הנכרי‡e‰ ¬»ƒ««¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

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



d"kyz'dיד ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

ליּה" הנין לא "ּדין ׁשּי60ּבבחינת אי ּכן, ואם , ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָ

'ּתֹורת  עלּֿפי אמּתית, ענוה ׁשל ענין ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

מציאּות  אינּה ׁשּמציאּותֹו לנכרי ּביחס ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָאמת',

הּיׂשראלי  איׁש יתּבֹונן ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַאמּתית,

ּבהׁשואה  ׁשהיא ּכפי הּנכרי ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּבמציאּותֹו

ענוה. ׁשל ּברגׁש יתעֹורר ּומּזה ׁשּלֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָלּמציאּות

ההתּבֹוננּות  מּצד ׁשּזהּו ּבזה, הענין נקּודת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָא

ּכמבאר  כּו', למעלה הענינים ּבענין 61ּבׁשרׁש ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹ

מסּתּכלין  יׂשראל היּו ׁשעלֿידיֿזה הּנחׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנחׁש

כּו' מעלה ההתּבֹוננ 62ּכלּפי ענין ׁשּזהּו ּות , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ

למּטה, הרע מציאּות ׁשּגם הינּו למעלה, ְְְְְְְִֶַַַַַָָָָּבׁשרׁשֹו

זה  ּומּצד כּו'. טֹוב הּוא - למעלה ּבׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֶַַָָהּנה

ׁשל  ּבמציאּותֹו ההתּבֹוננּות ּגם להיֹות ְְְְְִִִִֶַַָיכֹולה

ׁשּמּׁשם  כּו', למעלה ּבׁשרׁשֹו הינּו ְְְְְְִִֶַַַָָָָהּנכרי,

מציאּות  להיֹות למּטה מציאּותֹו ְְְְְְְִִִִַַָָנׁשּתלׁשלה

ׁשל  ּבעבֹודתֹו יתוּסף ׁשעלֿידֹו וחׁשּובה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָאמּתית

אליו. ּביחס  אפילּו ענו ׁשּיהיה הּיׂשראלי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאיׁש

ענין  עם קׁשּור הענוה ענין ּכללּות ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָוהּנה,

ּכי  ׁשאינֹו52הּׂשמחה, עצמֹו הרּגׁשת העּדר מּצד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לֹו מּגיע ׁשּלא יֹודע הרי עצמֹו, את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹמחׁשיב

וׂשמח  ּבזה מסּתּפק - לֹו ׁשּנֹותנים מה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכלּום,

הענין  ׁשאמּתית מּובן ּומּזה כּו'. מאד ְְֲִִִִֶֶֶָָָָֹּבזה

אלקּות, על ּפׁשּוטה  ׂשמחה היא אלקית ְְְְֱֱִִִִַָָָֹֹּדׂשמחה

היא  ׁשהּׂשמחה והינּו עצמֹו, הרּגׁש ׁשּום ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּבלי

אינּה ׁשּׂשמחת ֹו עצמּותֹו, ּבטּול ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָּבאֹופן

אלקּות  מּצד רק אּלא כּו', עבֹודתֹו טּוב ֱֲֲִֵֶַַַָָֹמחמת

ּתהיה  עצמֹו ׁשּבאלקּות מּזה, ויתרה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹעצמֹו,

 ֿ ועל ,יתּבר עצמּותֹו לגּבי מהּבטּול ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָהּׂשמחה

הּפירּוׁש ׁשּזהּו הוי', ּבׁשם ּכביכֹול נתוּסף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידיֿזה

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

ועוד.60) ב. פ"ט, ז. פ"ג, ב"ר ואילך.61)ראה ד סא, חוקת ועוד.62)לקו"ת ח. כא, חוקת פירש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"dÈÏ ÔÈ‰ ‡Ï ÔÈc" ˙ÈÁ·a ,¯cÚ‰ ÏL ˙e‡ÈˆÓ60, כדברי ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿ƒ«≈»«¿»≈

עולמות  בונה היה הזה העולם את הקדושֿברוךֿהוא שברא שקודם המדרש

מציאות  הוא הנכרי וכך לי, ונאותים טובים לא אלו עליהם, ואומר ומחריבן

הוא, ברוך לקדוש רצויה Ôk,שאינה Ì‡Â לצורך רק קיימת הנכרי שמציאות ¿ƒ≈
עצמו  ומצד מציאות הבחירה, לו אין

CiLאמיתית, CÈ‡יתכן‰È‰iL ≈«»∆ƒ¿∆
ÈtŒÏÚ ,˙ÈzÓ‡ ‰ÂÚ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬»»¬ƒƒ«ƒ
È¯ÎÏ ÒÁÈa ,'˙Ó‡ ˙¯Bz'«¡∆¿««¿»¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ dÈ‡ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈»¿ƒ
,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙ÈzÓ‡¬ƒƒ¿««ƒ≈
אמיתית  אינה הנכרי שמציאות למרות

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÔBa˙È היהודי ƒ¿≈ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
ÈÙk È¯Îp‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ∆«»¿ƒ¿ƒ
˙e‡ÈˆnÏ ‰‡ÂL‰a ‡È‰L∆ƒ¿«¿»»«¿ƒ
ÏL L‚¯a ¯¯BÚ˙È ‰fÓe ,BlL∆ƒ∆ƒ¿≈¿∆∆∆

?.‰ÂÚ¬»»
,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙„e˜ C‡ לבאר «¿«»ƒ¿»»∆

אפילו  ענוה לידי לבוא אפשר איך

מציאות  אינו הנכרי והרי לנכרי ביחס

‰‰˙eBa˙אמיתית  „vÓ e‰fL∆∆ƒ««ƒ¿¿
,'eÎ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÈÚ‰ L¯La¿…∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»

¯‡·Ók61 בחסידותLÁ ÔÈÚa «¿…»¿ƒ¿«¿«
˙LÁp‰ הביטו ישראל בני שכאשר «¿…∆

ואמרו  במגיפה, בחיים נשארו אזי בו

או  ממית נחש "וכי ז"ל חכמינו זה על

שישראל  בזמן אלא מחיה, נחש

מ  כלפי את מסתכלין ומשעבדים עלה

הם  אזי שבשמים", לאביהם ליבם

בחסידות  כך על ומבואר לחיות, זוכים

Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ¿»≈
'eÎ ‰ÏÚÓ ÈtÏk ÔÈÏkzÒÓ62, ƒ¿«¿ƒ¿«≈«¿»

˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿¿
BL¯La כל של (וכן הנחש של ¿»¿

ÌbLנברא) eÈ‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿∆«
‰hÓÏ Ú¯‰ ˙e‡ÈˆÓ דברים ¿ƒ»«¿«»

של  מציאות הם למטה שנבראו שכפי

-רע, ‰ÏÚÓÏ BL¯La ‰p‰ƒ≈¿»¿¿«¿»
'eÎ ·BË ‡e‰ באה מציאות כל כי

שבריבוי  (אלא מהקדושֿברוךֿבעצמו

להיות  יכולה והעלמות צמצומים

רע). של Ê‰מציאות „vÓe שהוא כפי שלמטה הדברים שורש אל מהמבט ƒ«∆
‰È¯Îp,למעלה  ÏL B˙e‡ÈˆÓa ˙eBa˙‰‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆«»¿ƒ

B˙e‡ÈˆÓ ‰ÏLÏzL ÌMnL ,'eÎ ‰ÏÚÓÏ BL¯La eÈ‰«¿¿»¿¿«¿»∆ƒ»ƒ¿«¿¿»¿ƒ

‰hÓÏ רק אדם' 'בציור והוא אמיתית מציאות לו אין שאמנם כזה באופן ¿«»
כמציאות  למטה מציאותו נשתלשלה למעלה משורשו אבל הבחירה, לצורך

ערך  ÛqÂ˙Èבעלת B„ÈŒÏÚL ‰·eLÁÂ ˙ÈzÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¬ƒƒ«¬»∆«»ƒ¿«≈
ÂÈÏ‡ ÒÁÈa eÏÈÙ‡ ÂÚ ‰È‰iL ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏL B˙„B·Úa«¬»∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿∆»»¬ƒ¿««≈»
של  מציאותו את עושה עצמו וזה

חשובה. מציאות הנכרי

ענין  המוסגר) (כמאמר שנתבאר ולאחר

לענין  חוזר הגוי, כלפי אפילו הענוה

ביטול  שהיא ענוה איך לבאר הקודם,

שהיא  שמחה עם קשורה המציאות

כפי  המציאות, והתפשטות התרחבות

שממשיך.

ÔÈÚ ˙eÏÏk ,‰p‰Â הכללי התוכן ¿ƒ≈¿»ƒ¿«
ÔÈÚשל  ÌÚ ¯eL˜ ‰ÂÚ‰»¬»»»ƒƒ¿«

Èk ,‰ÁÓO‰52¯cÚ‰ „vÓ «ƒ¿»ƒƒ«∆¿≈
BÓˆÚ ˙Lb¯‰ לאדם אין כאשר «¿»««¿

עצמית  ישות ≈∆BÈ‡Lתחושת
,BÓˆÚ ˙‡ ·ÈLÁÓ כתוצאה «¿ƒ∆«¿

ÚÈbÓמהענוה, ‡lL Ú„BÈ È¯‰¬≈≈«∆…«ƒ«
ÌÈ˙BpL ‰Ó ÏÎÂ ,ÌeÏk BÏ¿¿»«∆¿ƒ
‰Êa ÁÓNÂ ‰Êa ˜tzÒÓ - BÏƒ¿«≈»∆¿»≈«»∆

'eÎ „‡Ó יותר שהאדם ככל ולכן ¿…
שמח. יותר הוא Ô·eÓעניו, ‰fÓeƒ∆»

‰ÁÓNc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»
˙È˜Ï‡ באלוקיו שמח ‰È‡שהאדם ¡…ƒƒ

‰ËeLt ‰ÁÓN מורכבת (לא ƒ¿»¿»
שונות) ÈÏaמסיבות ,˙e˜Ï‡ ÏÚ«¡…¿ƒ

eÈ‰Â ,BÓˆÚ Lb¯‰ ÌeL∆¿≈«¿¿«¿
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿∆∆

,B˙eÓˆÚ ÏeËa המציאות ביטול ƒ«¿
העצמית, ‡dÈהאישית B˙ÁÓOL∆ƒ¿»≈»

'eÎ B˙„B·Ú ·eË ˙ÓÁÓ זו אין ≈¬«¬»
של  ה' שעבודת בגלל בה' שמחה

ומשובחת, טובה היא «∆‡l‡האדם
BÓˆÚ ˙e˜Ï‡ „vÓ כל ¯˜ ללא «ƒ«¡…«¿

באדם  שקשורה תחושה של תערובת

fÓ‰,עצמו, ‰¯˙ÈÂ זו בלבד לא ƒ≈»ƒ∆
אלא  באלקות שמח שהאדם

‰È‰z BÓˆÚ ˙e˜Ï‡aL∆∆∆…«¿ƒ¿∆
‰ÁÓO‰ כביכול למעלה «ƒ¿»

ÏeËa‰Óהאדם ÛqÂ˙של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èa‚Ï ≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿»≈¿«¿≈∆ƒ¿«≈
eÙÒÈÂ" ·e˙kL ‰Óa Le¯Èt‰ e‰fL ,'ÈÂ‰ ÌLa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿≈¬»»∆∆«≈¿«∆»¿»¿

"‰ÁÓN 'ÈÂ‰a ÌÈÂÚ63.כביכול בהוי', שמחה מסיפים הענוים ¬»ƒ«¬»»ƒ¿»
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טו oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

ׂשמחה" ּבהוי' ענוים "ויספּו ׁשּכתּוב .63ּבמה ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָ

ּבּתכלית  הענוה ענין ׁשעלֿידי יֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּובעֹומק

ּבאֹופן  ׁשהיא הּׂשמחה ענין אצלֹו נעׂשה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָהּבטּול,

זה  ׁשאין ּכיון כּו', והתּפּׁשטּות הרחבה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשהרי  ׁשּלֹו, ּדהמציאּות וההתּפּׁשטּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָההרחבה

מציאּותֹו ּכל אּלא ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְִִֵֶַָָָאינֹו

ּדלמעלה. המציאּות ְְְִִִַַָהיא

ּבּתהּלים LÈÂו) ס"ד מזמֹור עם זה 64לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִֵֶַַ

ּבהוי' צּדיק יׂשמח וחֹותמֹו ְְֲִִִֶַַַָָָׁשּסּיּומֹו

ּבה 65גֹו' היא ׁשהּׂשמחה הינּו, ׂשמחה , וי', ְְְֲִִִֶַַַָָָָ

להיֹותֹו עצמֹו, הרּגׁש ללא אלקּות, על ְְְְְֱִֵֶַַָֹֹּפׁשּוטה

ּכלל, אחרת מציאּות ׁשאין הּבטּול, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבּתכלית

נעׂשה  זה ּומּצד ּבלבד, ּדהוי' המציאּות ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָּכיֿאם

התרחבּות  ׁשל ּבאֹופן הּׂשמחה ענין ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָאצלֹו

ּבהוי'. הּׂשמחה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָוהתּפּׁשטּות,

LÈÂ'ּתהּלים ּב'מדרׁש ּדהּנה ּבזה, 66להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִִִִֵֶַָ

ׁשהׁשליכֹו ּדניאל על זה מזמֹור ְְְִִִִֵֶֶַָָּדרׁשּו

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהֹודיע האריֹות, לגֹוב ְְֲִֶֶַַָָָָָָּדריוׁש

לדניאל  עֹוׂשין מה לדוד התּפּלל 67הּוא ועליו , ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ

הּׂשרים  ׁשּכאׁשר ּבפרטּיּות, ּומבאר זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבמזמֹור

ּגזרה  לגזֹור עליו ּופעלּו ּבערמה הּמל אל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּדּברּו

אדם  ׁשּום יתּפּלל לא יֹום ׁשלֹוׁשים ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשּבמׁש

הּמל ועׂשה מּמּנּו, חּוץ אלקה ׁשּום לפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּתפּלתֹו

וכּוין  לביתיּה (על מתּפּלל היה ּדניאל הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכן,

ּומצלא  גֹו' הּוא ּביֹומא ּתלתה וזמנין ירּוׁשלם, נגד ּבעליתיּה ליּה )68ּפתיחן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבׂשיחי  קֹולי אלקים ׁשמע מצאּו69ואֹומר ּדניאל את מבּקׁשים הּׂשרים ּוכׁשהיּו , ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּתסּתירני  הרגיׁשּו, הרי עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו לפניו: אמר כּו', ּומתּפּלל עֹומד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו

און  ּפֹועלי מרגׁשת מרעים ׁשאמרּו70מּסֹוד ּכיון ּתהּלים', ּב'מדרׁש ּוממׁשי . ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

התחיל  הּמנחה ׁשהּגיע ּכיון כּו', נאמנין אּתם אין להם אמר ,(לּמל) ְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָעליו

לֹומר  [ויׁש וכּו' (ּבתמיהה) מתּפּלל איני הרׁשעים אּלּו ּבׁשביל אמר: ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָלהתּפּלל,

הּתפּלֹות, ג' ּכל ׁשהתּפּלל אף ּדוקא, מנחה ּתפּלת הּמנחה, ׁשהּגיע ּכיון ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבּדּיּוק:
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א.63) מח, נצבים לקו"ת 1).64)ראה ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לאמרו שמתחילים פסוק 65)הקאּפיטל ַ

תשפז.66)יא. רמז תהלים יל"ש גם וראה ב. סד, תהלים בפירש"י גם ו.67)הובא פרק דניאל יא.68)ראה שם, דניאל

שם.69) ג.70)תהלים שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ ,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎza ‰ÂÚ‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚL ,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e¿∆≈∆«¿≈ƒ¿«»¬»»¿«¿ƒ«ƒ«¬∆

BÏˆ‡האדם ‰¯Á·‰אצל ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ∆¿ƒ¿««ƒ¿»∆ƒ¿∆∆«¿»»
˙eËMt˙‰‰Â ‰·Á¯‰‰ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÂÈk ,'eÎ ˙eËMt˙‰Â¿ƒ¿«¿≈»∆≈∆««¿»»¿«ƒ¿«¿

BlL ˙e‡ÈˆÓ‰c,האישית למציאות ביטוי כל כאן ‡BÈואין È¯‰L ¿«¿ƒ∆∆¬≈≈
‡l‡ ,ÏÏk BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«¿¿»∆»
˙e‡ÈˆÓ‰ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk»¿ƒƒ«¿ƒ

‰ÏÚÓÏc לאלקות בטל והוא ƒ¿«¿»
מוחלט. בביטול

¯BÓÊÓ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Â¿≈¿«≈∆ƒƒ¿
ÌÈl‰za „"Ò64 המתאים הפרק «¿ƒƒ

הר  של שנותיו מיום למספר החל בי

תשכ"ה  זו, בשנה ניסן י"א, הולדתו,

את  יום בכל לומר למנהג (בהתאם

ולמשל  השנים, למספר המתאים הפרק

פרק  אומר שנים י"א לו שמלאו מי

BÓ˙BÁÂי"ד) BÓeiqL זה פרק של ∆ƒ¿»
בפסוק ÈÂ‰a'הוא ˜Ècˆ ÁÓNÈƒ¿««ƒ«¬»»

'B‚65‡È‰ ‰ÁÓO‰L ,eÈ‰ ,«¿∆«ƒ¿»ƒ
ÏÚ ‰ËeLt ‰ÁÓN ,'ÈÂ‰a«¬»»ƒ¿»¿»«
BÓˆÚ Lb¯‰ ‡ÏÏ ,˙e˜Ï‡ ללא ¡…¿…∆¿≈«¿

האדם, מצד עצמית ישות תחושת

,ÏeËa‰ ˙ÈÏÎza B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿ƒ«ƒ
נובע  ועמוקה והביטול אמיתית מהכרה

‡Á¯˙בכך  ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ«∆∆
'ÈÂ‰c ˙e‡ÈˆÓ‰ Ì‡ŒÈk ,ÏÏk¿»ƒƒ«¿ƒ«¬»»

‰Ê „vÓe ,„·Ïa הביטול בגלל ƒ¿«ƒ«∆
ÔÈÚהמוחלט  BÏˆ‡ ‰NÚ«¬∆∆¿ƒ¿«

ÏL ÔÙB‡a ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆∆
ÔÂÈk ,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿≈»

'ÈÂ‰a ‰ÁÓO‰ È‰BfL וזו ∆ƒ«ƒ¿»«¬»»
סתירה  שאיננה והתפשטות התרחבות

אך  נובעת ההתפשטות כל כי לביטול,

תכלית  ומתוך בהוי' מהמשמחה ורק

הביטול.

‰p‰c ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ≈
'ÌÈl‰z L¯„Ó'a66eL¯c ¿ƒ¿«¿ƒƒ»¿

‰Ê ¯BÓÊÓ בתהלים ס"ד ÏÚפרק ƒ¿∆«
·B‚Ï LÂÈ¯c BÎÈÏL‰L Ï‡Èc»ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿»∆¿
ŒLB„w‰ ÚÈ„B‰L ,˙BÈ¯‡‰»¬»∆ƒ««»
ÔÈNBÚ ‰Ó „Â„Ï ‡e‰ŒCe¯a»¿»ƒ»ƒ

Ï‡È„Ï67ÂÈÏÚÂ דניאל , על ¿»ƒ≈¿»»
Ïlt˙‰דוד.‰Ê ¯BÓÊÓa ƒ¿«≈¿ƒ¿∆

¯‡·Óe'תהלים ‡Ïב'מדרש e¯ac ÌÈ¯O‰ ¯L‡kL ,˙eiË¯Ùa ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆«»ƒƒ¿∆
ÌÈLBÏL CLÓaL ‰¯Êb ¯BÊ‚Ï ÂÈÏÚ eÏÚÙe ‰Ó¯Úa CÏn‰«∆∆¿»¿»»¬»»ƒ¿¿≈»∆¿∆∆¿ƒ
ıeÁ ‰˜Ï‡ ÌeL ÈÙÏ B˙lÙz Ì„‡ ÌeL Ïlt˙È ‡Ï ÌBÈ…ƒ¿«≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆…«

Ôk CÏn‰ ‰NÚÂ ,epnÓ,הזו הגזירה את ‰È‰וגזר Ï‡Èc ‰p‰ ƒ∆¿»»«∆∆≈ƒ≈»ƒ≈»»
ÔÈeÎÂ dÈ˙È·Ï ÏÚ) Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿«≈¿«ƒ
„‚ dÈ˙ÈÏÚa dÈÏ ÔÁÈ˙t¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆
‡ÓBÈa ‰˙Ïz ÔÈÓÊÂ ,ÌÏLe¯È¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

‡ÏˆÓe 'B‚ ‡e‰68 לביתו נכנס ¿«≈
כנגד  בעליה הפתחים את וכיון

היה יר  ביום פעמים ושלוש ושלים

‡ÌÈ˜Ïמתפלל  ÚÓL ¯ÓB‡Â (¿≈¿«¡…ƒ
ÈÁÈNa ÈÏB˜69eÈ‰LÎe , ƒ¿ƒƒ¿∆»

ÌÈLw·Ó ÌÈ¯O‰ מחפשים˙‡ «»ƒ¿«¿ƒ∆
„ÓBÚ B˙B‡ e‡ˆÓ Ï‡Èc»ƒ≈»¿≈

¯Ó‡ ,'eÎ Ïlt˙ÓeדניאלÂÈÙÏ ƒ¿«≈»«¿»»
הוא: ברוך הקדוש ÏLלפני BBaƒ̄∆

È¯ÈzÒz ,eLÈ‚¯‰ È¯‰ ,ÌÏBÚ»¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ≈ƒ
ÈÏÚBt ˙L‚¯Ó ÌÈÚ¯Ó „BqÓƒ¿≈ƒ≈ƒ¿«¬≈

ÔÂ‡70L¯„Ó'a CÈLÓÓe . »∆«¿ƒ¿ƒ¿«
e¯Ó‡L ÔÂÈk ,'ÌÈl‰z הלשינו ¿ƒƒ≈»∆»¿

ÂÈÏÚדניאל ‡Ó¯על ,(CÏnÏ) »»«∆∆»«
Ì‰Ïלשרים ‡Ìzדניאל ÔÈ‡ »∆≈«∆

ÚÈb‰L ÔÂÈk ,'eÎ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈»∆ƒƒ«
,Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ ‰Án‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈

:¯Ó‡האםel‡ ÏÈ·La »«ƒ¿ƒ≈
Ïlt˙Ó ÈÈ‡ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈ƒƒ¿«≈

'eÎÂ (‰‰ÈÓ˙a) והתפלל ועמד ƒ¿ƒ»¿
eica˜כדרכו ¯ÓBÏ LÈÂ] של ¿≈««ƒ

המדרש: בסיפור «≈ÔÂÈkהפרטים
‰ÁÓ ‰lÙz ,‰Án‰ ÚÈb‰L∆ƒƒ««ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»

Ïlt˙‰L Û‡ ,‡˜Âc דניאלÏk «¿»«∆ƒ¿«≈»
,˙BlÙz‰ המאורע ‚' מכלֿמקום «¿ƒ
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d"kyz'dטז ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

המבאר  עלּֿדר רז"ל 71ׁשּזהּו מאמר 72ּבפירּוׁש ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ׁשהרי  הּמנחה, ּבתפּלת זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

נע  לא לפי אלּיהּו ׁשּזהּו הּמנחה, ּבתפּלת אּלא נה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּיציאה  ענין ּביֹותר מּודגׁש מנחה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָׁשּבתפּלת

וכּו']. עסקיו ּבאמצע  ּכׁשּמפסיק העֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמּגדרי

ולכן  וכּו', ּבעיני ראית הרי :(לּמל) לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָאמרּו

לגֹוב  ּדניאל את להׁשלי לצּוֹות הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּוצר

מן  נצל ׁשּדניאל הּנס אירע וכאׁשר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהאריֹות.

הם  ׂשבעים :(לּמל) לֹו אמרּו ְְֲִֵֵֶֶַָָָהאריֹות,

אם  להם: אמר אכלּוהּו. לא לכ ְֲֲִֶַָָָָָָֹ(האריֹות),

ּכיון  וכּו', אּתם ּורדּו לכּו הם, ְְְְִֵֵֵֶַָׂשבעים

ּבהמׁש) ׁשּנאמר נאכלּו, מּיד - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַׁשהׁשליכּום

לכ73הּמזמֹור  גֹו', ּפתאֹום חץ אלקים וּירם ( ְְְֱִִִֵֵַַָֹֹ

ּונׁשיהֹון 74נאמר  ּבניהֹון אינּון רמֹו אריותא לגֹוב ְְְְְֱִֵֵֶַַָָָ

צּדיק  יׂשמח הוי: ּתהּלים' ּב'מדרׁש ּומסּים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַוגֹו'.

וגֹו' נקם חזה ּבה'75ּכי צּדיק יׂשמח ואֹומר: , ְְְִִִֵַַַָָָָ

לב  יׁשרי ּכל ויתהללּו ּבֹו ׁשּמה 65וחסה והינּו, . ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

מקּׁשר  גֹו', ּבה' צּדיק יׂשמח זה ּבמזמֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַַָׁשּכתּוב

יׂשמח  מיּנּה לעיל ּׁשּכתּוב מה עם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּב'ּמדרׁש'

גֹו'. נקם חזה ּכי ִִַָָָָצּדיק

ÔÈÚ‰Â היא ׁשהעבֹודה ּדאףֿעלּֿפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִֶֶַַָָָ

הינּו, ּבהוי', צּדיק ּדֿיׂשמח ְְְְֲִִֶַַַַָָּבאֹופן

עצמֹו, הרּגׁש ללא לבּדֹו, ּבהוי' היא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּׂשמחה

הּׂשמחה  ענין ּגם יׁש זה, עם ּביחד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּכלֿמקֹום

"יׂשמח  אֹומרֹו ׁשּזהּו הרׁשעים, מן הּפרעֹון ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעל

ענין  זה הרי ׁשּלכאֹורה אף נקם", חזה ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָצּדיק

לפי  והינּו מציאּותֹו, וּתֹוקף הרּגׁש עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָהּקׁשּור

ּבּתכלית  להיֹותֹו ּכלל, לעצמֹו מציאּות ְְְְְְְִִִֵֶַַָׁשאינֹו

ּדלמעלה, הּמציאּות היא ׁשּמציאּותֹו עד ְְְְִִִִִֶַַַַָהּבטּול,

היא  הרׁשעים מן הּפרעֹון על הּׂשמחה ּגם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּלכן

ּכהמׁש) הרׁשע" ּבדם ירחץ ּד"פעמיו הענין ּוכמֹוֿכן ּדלמעלה. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּׂשמחה

ּבּיעּודים 75הּכתּוב  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אצל זה ענין ׁשּמצינּו ,( ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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ועוד.71) לו. ע' תרפ"ח פח. ע' עזר"ת ב.72)סה"מ ו, ח.73)ברכות כה.74)פסוק שם, יא.75)דניאל נח, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המנחה בתפילת דוקא היו ‰Ó·‡¯והנס C¯cŒÏÚ e‰fL71 בחסידות ∆∆«∆∆«¿…»

Le¯ÈÙaשל הפנימית ¯Ï"Êהמשמעות ¯Ó‡Ó72Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ ¿≈«¬«««¿»¿≈»»
e‰iÏ‡ È¯‰L ,‰Án‰ ˙lÙ˙a ¯È‰Ê נביאי מול נעמד כרמל בהר »ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»∆¬≈≈ƒ»

Ú‰הבעל ‡Ï והפר השמים מן אש lÙ˙a˙נשרף וירדה ‡l‡ …«¬»∆»ƒ¿ƒ«
˙lÙ˙aL ÈÙÏ e‰fL ,‰Án‰«ƒ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«
ÔÈÚ ¯˙BÈa L‚„eÓ ‰ÁÓƒ¿»¿»¿≈ƒ¿«
,ÌÏBÚ‰ È¯„bÓ ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒƒ¿≈»»

˜ÈÒÙnLk היום באמצע האדם ¿∆«¿ƒ
'eÎÂ ÂÈ˜ÒÚ ÚˆÓ‡a ועומד ¿∆¿«¬»»¿

BÏלהתפלל  e¯Ó‡ השרים ]. »¿
EÈÈÚa ˙È‡¯ È¯‰ :(CÏnÏ)«∆∆¬≈»ƒ»¿≈∆

'eÎÂ הגזירה את מקיים אינו שדניאל ¿
, למלך רק ‰C¯ˆeלהתפלל ÔÎÏÂ¿»≈¿«

˙‡ CÈÏL‰Ï ˙BeˆÏ CÏn‰«∆∆¿«¿«¿ƒ∆
¯L‡ÎÂ .˙BÈ¯‡‰ ·B‚Ï Ï‡Èc»ƒ≈¿»¬»¿«¬∆
ÔÓ Ïˆ Ï‡ÈcL Òp‰ Ú¯È‡≈««≈∆»ƒ≈ƒ«ƒ

BÏ e¯Ó‡ ,˙BÈ¯‡‰ השרים »¬»»¿
Ì‰ ÌÈÚ·N :(CÏnÏ)«∆∆¿≈ƒ≈
.e‰eÏÎ‡ ‡Ï CÎÏ ,(˙BÈ¯‡‰)»¬»¿»…¬»
,Ì‰ ÌÈÚ·N Ì‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ¿≈ƒ≈
ÔÂÈk ,'eÎÂ Ìz‡ e„¯e eÎÏ¿¿«∆¿≈»
,eÏÎ‡ „iÓ - ÌeÎÈÏL‰L∆ƒ¿ƒƒ«∆∆¿
¯BÓÊn‰ CLÓ‰a) ¯Ó‡pL73( ∆∆¡«¿∆¿≈«ƒ¿

,'B‚ ÌB‡˙t ıÁ ÌÈ˜Ï‡ Ì¯iÂ«…≈¡…ƒ≈ƒ¿
¯Ó‡ CÎÏ74‡˙ÂÈ¯‡ ·B‚Ï ¿»∆¡«¿«¿»»»

ÔB‰ÈLe ÔB‰Èa ÔeÈ‡ BÓ¿̄ƒ¿≈¿≈
'B‚Â בניהם הם נשלכו האריות לגוב ¿

L¯„Ó'aונשיהם. ÌiÒÓe¿«≈¿ƒ¿«
Èk ˜Ècˆ ÁÓNÈ :ÈÂ‰ 'ÌÈl‰z¿ƒƒ∆≈ƒ¿««ƒƒ

'B‚Â Ì˜ ‰ÊÁ75¯ÓB‡Â , »»»»¿¿≈
נוסף  ˆÈc˜כתוב:ובפסוק ÁÓNÈƒ¿««ƒ

Ïk eÏÏ‰˙ÈÂ Ba ‰ÒÁÂ '‰a«¿»»¿ƒ¿«¿»
·Ï È¯LÈ65 הצדיק של השמחה ענין ƒ¿≈≈

לעיל.בה', nL‰כמבואר ,eÈ‰Â¿«¿∆«
ÁÓNÈ ‰Ê ¯BÓÊÓa ·e˙kL∆»¿ƒ¿∆ƒ¿«
¯M˜Ó ,'B‚ '‰a ˜Èc«̂ƒ«¿«≈
·e˙kM ‰Ó ÌÚ 'L¯„n'a«ƒ¿»ƒ«∆»

dpÈÓ ÏÈÚÏ קודם ממנו, למעלה ¿≈ƒ≈
Ì˜לכן, ‰ÊÁ Èk ˜Ècˆ ÁÓNÈƒ¿««ƒƒ»»»»

.'B‚
והשייכות  הקשר את ומבאר והולך

של  באופן בהוי' שמחה בין הפנימית

ענינים  תערובת ללא פשוטה שמחה

הרשעים  מן נפרע הוא ברוך שהקדוש כך על הצדיק ושמחת ונוקם נוספים

בהם.

Û‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â‰„B·Ú‰L ÈtŒÏÚŒ הצדיק של ‰È‡הרוחנית ¿»ƒ¿»»∆¿««ƒ∆»¬»ƒ
'ÈÂ‰a ‡È‰ ‰ÁÓO‰L ,eÈ‰ ,'ÈÂ‰a ˜Ècˆ ÁÓNÈc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿««ƒ«¬»»«¿∆«ƒ¿»ƒ«¬»»

BÓˆÚ Lb¯‰ ‡ÏÏ ,Bc·Ï ולא ¿«¿…∆¿≈«¿
שקשור  אישי ענין שום בשמחה מעורב

שלו, העצמית ובישות במציאות

LÈ ,‰Ê ÌÚ „ÁÈa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««ƒ∆≈
ÔBÚ¯t‰ ÏÚ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««ƒ¿»««≈»

נפרע  ÔÓƒשהקדושֿברוךֿהוא
B¯ÓB‡ e‰fL ,ÌÈÚL¯‰ בפסוק »¿»ƒ∆∆¿

בתהלים  ס"ד מפרק לעיל המובא

,"Ì˜ ‰ÊÁ Èk ˜Ècˆ ÁÓNÈ"ƒ¿««ƒƒ»»»»
ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ‰¯B‡ÎlL Û‡«∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»
Û˜BzÂ Lb¯‰ ÌÚ ¯eLw‰«»ƒ∆¿≈¿∆

,B˙e‡ÈˆÓ שלכאורה למרות ¿ƒ
קשורה  כן ברשעים הנקמה על השמחה

שמח  והוא הצדיק של האישי בענינו

ה' בעבודת לו שהפריעו שאלו בכך

גם  דבר של לאמיתו עונשם, על  באים

כלל אישית לא היא זו ¿»¿eÈ‰Âשמחה
BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÎza B˙BÈ‰Ï ,ÏÏk¿»ƒ¿¿«¿ƒ
‡È‰ B˙e‡ÈˆnL „Ú ,ÏeËa‰«ƒ«∆¿ƒƒ

,‰ÏÚÓÏc ˙e‡Èˆn‰ כמבואר «¿ƒƒ¿«¿»
הוא ÔÎlLלעיל, שלו שהביטול וכיון ∆»≈

כלל  לעצמו מציאות שאיננו כך כדי  עד

שום  מערב הוא אין דבר ובשום

אישי  וענין אישית »Ìbתחושה
ÔÓ ÔBÚ¯t‰ ÏÚ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»««≈»ƒ
‰ÁÓO‰ ‡È‰ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒƒ«ƒ¿»

‰ÏÚÓÏc.אישית נגיעה כל מבלי ƒ¿«¿»
ÂÈÓÚÙ"c ÔÈÚ‰ ÔÎŒBÓÎe רגליו ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»

CLÓ‰k) "ÚL¯‰ Ì„a ıÁ¯Èƒ¿«¿«»»»¿∆¿≈
·e˙k‰75,( מתכוין הצדיק בזה גם «»

לעצמו  ולא לאלקות ורק eÈˆnL∆»ƒאך
‰Ê ÔÈÚ על מהרשעים פירעון של ƒ¿»∆
שיוצא  דם ידי ‰ŒLB„wמהם Ïˆ‡≈∆«»

·e˙kL BÓk ,‡e‰ŒCe¯a»¿∆»
ÌÈ„eÚia«ƒƒ
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יז oiin jicec miaeh ik 'eb mixiyd xiy

"מי  לבא, העתידה מאדֹום 76ּדהּגאּולה ּבא זה ְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹ

טפטף  (ּדמם ּבגדי על נצחם ויז גֹו' ּבגדים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחמּוץ

ּבגדי  לצֹור77על ׁשּזהּו אגאלּתי, מלּבּוׁשי וכל ( ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָ

הרע  ּברּור עלֿידי ׁשּנעׂשה ׁשרׁשֹו78העלּוי מּצד , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּוא  למעלה, הרע ׁשּׁשרש לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

מעׂשינּו עלֿידי נעׂשה זה וענין כּו'). ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָטֹוב

ּבּיין  ּד"כּבס ּבאֹופן הּגלּות זמן ּבמׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָועבֹודתנּו

הּלבּוׁשים 79לבּוׁשֹו" את מכּבסים ׁשּבניֿיׂשראל , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ׁשל  ׂשמחה עלֿידי הּמצֹות מּמעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּנעׂשים

להיֹות  לעתידֿלבא נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמצוה,

ׁשהּוא  וגֹו', ּבגדים" חמּוץ מאדֹום ּבא זה ְְֱֲִִֵֶֶָָ"מי

כּו'. הרׁשעים מן להּפרע נקם ּבגדי לביׁשת ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָענין

מּיין,e‰ÊÂז) ּדדי טֹובים ּכי גֹו' הּׁשירים ׁשיר ¿∆ִִִִִִִֶַָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר 2ּדהּנה, ְְְִִֵֵָָֹ

מּצד  היא הּיין ענין עם הּקׁשּורה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָׁשהּׂשמחה

לעיל), (ּכּנזּכר כּו' ההעלם ׁשּלאחרי האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּגילּוי

ּגם  הּנה ,יתּבר עצמ ּותֹו ׁשּקּמי  לבאר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּוממׁשי

נאמר  זה ועל  כּו', החׁש עם ׁשוה זה וגילּוי  ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹאֹור

מהּותֹו ּבחינת  ׁשהתּגּלּות מּיין, ּדדי טֹובים ְְִִִִִִֶֶַַַָֹּכי

זה  הרי ּומצֹות, ּתֹורה עלֿידי הּנמׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָועצמּותֹו

לעיל  המבאר עלּֿפי אמנם, מּיין". ְְְִִִִֵַַָָָָֹ"טֹובים

ּבאֹופן  הּוא הּׂשמחה ענין ׁשּׁשלמּות ה) ְְְְְִִִֵֶֶַַָ(סעיף

מּובן  הרי  ,יתּבר ּבעצמּותֹו היא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשהּׂשמחה

הינּו יחד, ּגם הענינים ׁשני להיֹות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּיכֹולים

הּוא  הּיין) (ענין ׂשמחה הּפֹועל האֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּגלּוי

וענין  .("ּדדי") העצמּות ּגלּוי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹּבאֹופן

ּגילּוי  יהיה ׁשאז לעתידֿלבא, ּבׁשלמּות יהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹזה

רק  (לא יהיה זה עם ּוביחד מּמׁש, ְְְִִֶֶַַַַַָָֹהעצמּות

הּבטּול, ּבאֹופן ּתכלית ההּׂשגה ענין ּגם אּלא) ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָ

ל'ּמרחב  עד כּו' והתרחבּות התּפּׁשטּות ְְְְְֲִִֶֶַַַַָׁשל

הּׁשירים", "ׁשיר והּׁשיר, הּׂשמחה ענין ׁשלמּות ּגם יהיה ׁשּלכן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעצמי',

ּדלעתידֿלבא  הּׁשיר עם ּגם גֹו'80ׁשּקׁשּור יׁשיר אז נאמר 81, זה ׁשעל "ונֹודה 82, ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

חדׁש". ׁשיר ְִָָל
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אֿג.76) סג, עה"פ.77)ישעי' קצ.78)מצו"ד ע' תרכ"ט סה"מ גם אוה"ת 79)ראה א. מז, ויחי תו"א וראה יא. מט, ויחי

שם. תרכ"ט סה"מ רצט. ע' ואילך.80)נ"ך א ע' ח"א שה"ש באוה"ת הובא א. א, לשה"ש תרגום א 81)ראה טו, בשלח

עה"פ).82)ובפירש"י. (ממכילתא ב קטז, פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה וראה גאלנו". "אשר ברכת הגש"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÓ" ,‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰c76Ó ‡a ‰ÊıeÓÁ ÌB„‡ ¿«¿»»¬ƒ»»…ƒ∆»≈¡¬

È„‚a ÏÚ ÛËÙË ÌÓc) È„‚a ÏÚ ÌÁˆ ÊÈÂ 'B‚ ÌÈ„‚a77ÏÎÂ ( ¿»ƒ¿≈ƒ¿»«¿»«»»ƒ¿≈«¿»«¿»
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ÈeÏÚ‰ C¯BˆÏ e‰fL ,ÈzÏ‡‚‡ ÈLeaÏÓ«¿«∆¿»¿ƒ∆∆¿∆»ƒ∆«¬∆«¿≈

Ú¯‰ ¯e¯a78, הדם הוצאת של הפנימית הרוחנית המשמעות שזו ≈»«
ÏÚÓÏ‰מהרשעים  BL¯L „vÓƒ«»¿¿«¿»

Ú¯‰ ˘¯ML ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈∆…∆»«
('eÎ ·BË ‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ ולא ¿«¿»

אחר  .לצורך
‰Ê ÔÈÚÂ והעלאתו הרע בירור של ¿ƒ¿»∆

eÈNÚÓלקדושה  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈«¬≈
˙eÏb‰ ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆¿««»
ÔÈia ÒaÎ"c ÔÙB‡a¿∆¿ƒ≈««ƒ

"BLe·Ï79, על הרע ו'בירור' 'נקיון' ¿
היין  ÌÈÒaÎÓידי Ï‡¯NÈŒÈaL∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÌÈNÚp‰ ÌÈLe·l‰ ˙‡∆«¿ƒ««¬ƒ
˙Bˆn‰ ‰NÚnÓ נקיים שיהיו ƒ«¬≈«ƒ¿

מגושמים  ולא ≈¿»È„ÈŒÏÚוזכים
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓNƒ¿»∆ƒ¿»∆«¿≈
˙BÈ‰Ï ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»∆»ƒ»…ƒ¿
 ֿ הקדושֿברוך על לעיל האמור היעוד

ıeÓÁהוא  ÌB„‡Ó ‡a ‰Ê ÈÓ"ƒ∆»≈¡¬
ÔÈÚ ‡e‰L ,'B‚Â "ÌÈ„‚a¿»ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÓ Ú¯t‰Ï Ì˜ È„‚a ˙LÈ·Ï¿ƒ«ƒ¿≈»»¿ƒ»«ƒ

'eÎ ÌÈÚL¯‰ זה נועד,שגם »¿»ƒ
אותם. ולהעלות לברר כדי כאמור,

ל'דיבור  חוזר לעיל האמור כל פי ועל

את  ומבאר המאמר של המתחיל'

וענין  השמחה ענין של הפנימי התוכן

(השייכים  הפסח היין לחג לתורה,

לעיל  כמבואר העתידה, ולגאולה

באריכות).

Èk 'B‚ ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL e‰ÊÂ (Ê¿∆ƒ«ƒƒƒ
,‰p‰c ,ÔÈiÓ EÈ„c ÌÈ·BËƒ…∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó2 ¿…»¿ƒ≈»
ÔÈÚ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»«¿»ƒƒ¿«
¯B‡‰ ÈeÏÈb „vÓ ‡È‰ ÔÈi‰««ƒƒƒ«ƒ»
¯kÊpk) 'eÎ ÌÏÚ‰‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«∆¿≈«ƒ¿»

(ÏÈÚÏ תחילה היה עצמו שהיין כשם ¿≈
מההעלם  יצא כך ואחר בענבים בהעלם

הגילוי, Ï·‡¯,אל CÈLÓÓe«¿ƒ¿»≈
ÈnwL לגבי B˙eÓˆÚלפני, ∆«≈«¿

ÈeÏÈ‚Â ¯B‡ Ìb ‰p‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ≈«¿ƒ
,'eÎ CLÁ‰ ÌÚ ‰ÂL ‰Ê כי ∆»∆ƒ«…∆

הוא  בעצמו שהקדושֿברוךֿהוא מאחר

מהגדרים  ולמעלה כאורה') 'כחשיכה (ולפניו וחושך אור של מהגדרים למעלה

בשוה, הם והחושך וההעלם והאור הגילוי לפניו וגילוי, העלם Ê‰של ÏÚÂ¿«∆
B˙e‰Ó ˙ÈÁa ˙elb˙‰L ,ÔÈiÓ EÈ„c ÌÈ·BË Èk ¯Ó‡∆¡«ƒƒ…∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ««
ÌÈ·BË" ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ CLÓp‰ B˙eÓˆÚÂ¿«¿«ƒ¿»«¿≈»ƒ¿¬≈∆ƒ

"ÔÈiÓ אור מכל יותר ועדיף 'טוב' ƒ»ƒ
וגילוי.

ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ«¿…»¿≈
ÔÈÚ ˙eÓÏML (‰ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆¿≈ƒ¿«
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿∆
B˙eÓˆÚa ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿«¿

,C¯a˙È לבדו בה' הצדיק שמחת ƒ¿»≈
מצידו, אישי ענין כל Ô·eÓללא È¯‰¬≈»

ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒƒ¿¿≈»ƒ¿»ƒ
,„ÁÈ Ìb שמחה וגם וגילוי אור גם «««

‰‡B¯בעצמותו, ÈeÏbL eÈ‰«¿∆ƒ»
(ÔÈi‰ ÔÈÚ) ‰ÁÓN ÏÚBt‰«≈ƒ¿»ƒ¿«««ƒ

Ba LiL ÔÙB‡a ‡e‰ עצמו באור ¿∆∆≈
.("EÈ„c") ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏbƒ»«¿…∆
˙eÓÏLa ‰È‰È ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈
ÈeÏÈb ‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»ƒ¿∆ƒ
‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e ,LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»¿««ƒ∆
ÏeËa‰ ˙ÈÏÎz ˜¯ ‡Ï) ‰È‰Èƒ¿∆…««¿ƒ«ƒ

ÔÈÚהעצמותו,אל  Ìb (‡l‡∆»«ƒ¿«
‰‚O‰‰'וה'תפיסהÏL ÔÙB‡a ««»»¿∆∆

„Ú 'eÎ ˙e·Á¯˙‰Â ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬«
,'ÈÓˆÚ‰ ·Á¯n'Ï ההתרחבות «∆¿»»«¿ƒ

כפי  בעצמותו,המוחלטת שהיא

‰È‰È ÔÎlL לבוא Ìbלעתיד ∆»≈ƒ¿∆«
,¯ÈM‰Â ‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˙eÓÏL¿≈ƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ

אלא  סתם 'שיר' רק ÈL"ƒ¯לא
ÌÚ Ìb ¯eLwL ,"ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ∆»«ƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¯ÈM‰80, כמו «ƒƒ¿»ƒ»…
בשירת  ‚B'הים שנאמר ¯ÈLÈ Ê‡81 »»ƒ

שמדיוק  ז"ל חכמינו לשון ואמרו

"שר" ולא עתיד בלשון "ישיר" הכתוב

לבוא  שלעתיד למדים עבר, בלשון

שירה, שוב Ê‰תהיה ÏÚL∆«∆
¯Ó‡82 לגבי פסח, של בהגדה ∆¡«

לבוא  ÈL¯לעתיד EÏ ‰„BÂ"¿∆¿ƒ
."L„Á»»
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.`"iyz'd oqip 'e ,'d mei *c"x .c"qa
מוגה  בלתי

סיפר  אדמו"ר מו"ח לרעהו,1כ"ק איש מעות להלוות נוהגים שהיו הצמחֿצדק של החסידים אודות
המעלה  גודל דערהערט") האבן ("זיי והרגשה הכרה אצלם שהיתה בגלל אלא בהמעות, הצורך בגלל ָלא

חסדים! גמילות שבמצות

אלא  בהמעות, הצורך בגלל לא ההלוואות נתינת שתהי' השי"ת יתן שליט"א:] אדמו"ר כ"ק [וסיים
חסדים. גמילות דמצות המעלה גודל הכרת בגלל

הגמ"ח]. לקופת השתתפותו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן [אח"כ

1

2

3

4

5

6

דהתמימים. הגמ"ח של להגבאי (*(1.45 ע' תש"א סה"ש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

מחות' הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

ענף עץ אבות מוה"ר אברהם יהודא שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב לא קבלתי מכת"ר שי' כל מכתבים, ובטח הוא כמנהג הנהוג בין אנ"ש שי' זה מכבר, 
סוף  רז"ל  וכלשון  וכו'  בריבוי  הטובה  תהי'  אשר  מהשי"ת  ויה"ר  מודיעים,  אין  שלום  הכל  שכאשר 

אסתר רבה בכל המדריגות הנמנים שם, ובכ"ז יכתוב מזמן לזמן להודיע טובות איש לרעהו.

בהזדמנות זו נעים לי להביע תודתי תודתינו בעד השתתפותו ועזרתו בעסקנות חב"ד באה"ק 
ת"ו בכלל ולהנהלת הרשת דאהלי"י בפרט, ובודאי למותר לבקשו להמשיך בזה גם על להבא, כי כנ"ל 

זה לא רק תודתי אלא תודתינו היינו גם שלו, וע"ד מאמר התנא שישו בני מעי.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר 
ושמח.

האמיתית  בגאולתנו  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי   - המקווה  היעוד  ולקיום 
והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.
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.d"kyz'd ,oqip 'g ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אותו ‡. מטהרין שאין "מלמד וגו'", המצורע תורת תהיה "זאת פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בגמרא  כמו "ביום", מתיבת (לא היא רש"י שהוכחת - "ביום"1בלילה" תיבת מעתיק אינו רש"י ),2(שהרי

המעתֿלעת  כל על קאי מקרא של בפשוטו "3כי מהתיבות אלא) ,zxez didz z`f4rxevnd שלכאורה ,"
הפכו  ושלילת הענין דיוק מודגש תורת" תהיה "זאת שבתיבות הן, "5מיותרות שגם "מלמד" ובזה ,meia

"אין  רש"י בלשון הדיוק גם וזהו בלילה". אותו מטהרין "שאין בדיוק, הוא ה"וגו'") (שזהו טהרתו"
לילה, רק למעט שדי - ההלכה דרך על - המצורע" לטהרת כשר היום "כל ולא בלילה", אותו מטהרין

תהיה "זאת שהקדמת הענינים, ובפנימיות השמשות. דבין הזמן גם למעט לפי zxezולא היא המצורע"
ה  דקליפה, שמות רע, שם מוציא מצורע, של תיקונו עלֿידישעיקר טוב;dxezdוא שם דקדושה, שמות ,

בביטול  יהיה התורה שלימוד כדי כבודֿקדושת 6אלא, עלֿידי הוגה - הכהן" אל "והובא להיות צריך ,
ואילך. 78 עמוד י"ב חלק ב'לקוטיֿשיחות' ונדפס שליט"א, אדמו"ר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

דפוסי 1) בכמה מופיע זה שציון ולהעיר, - א. כא, מגילה
אינו  (שלכן אח"כ ניתוסף אלא רש"י, ע"י נכתב לא אבל רש"י,

הדפים, מציון גם וכדמוכח הדפוסים), בכל חלוקת מופיע שהרי
הדפסת  בעת נערכה לדפים שרש"י הש"ס לאחרי זמן ריבוי הש"ס,

פירושו. כתב
התיבות 2) גם והכניס להתחכם רצה המדפיסים שא' ולהעיר,

הנה  פרטית, בהשגחה הם הענינים שכל כיון אבל טהרתו", "ביום
ומזה  "וגו'"! תיבת להשמיט ושכח כו', אותו הכשילו מלמעלה
הוספת  אלא רש"י, מדברי אינם טהרתו" "ביום שהתיבות מוכח

זו). שנה אחרי ש"פ (משיחת המדפיס
"להורות 3) נז) יד, (פרשתנו הפסוק על רש"י בפירוש ועד"ז

אין  מטמאו", יום ואיזה מטהרו יום "איזה וגו'", הטמא ביום
שהטהרה  ג"כ למדים שמזה ועוד) (שפ"ח. המפרשים כדברי לפרש
מ"יום  זאת שלמדים (א) לכך נוסף כי, - דוקא ביום היא והטומאה
מן  חלק איזה ולא כו'", יום "איזה הוא רש"י לשון (ב) טהרתו",
המעל"ע. כל על יום קאי בפשש"מ הרי לילה, או יום המעתֿלעת,
המצורע: בדיני שמצינו הזמנים לחילוקי היא רש"י כוונת אלא
והטומאה  שהטהרה - וכיו"ב שנית ימים שבעת ימים, שבעת

cgeinתלויים mei eze`a.בתורה שנתפרש
(כ,4) שם שבמגילה תורה" - ד"תורה מהגזירהֿשוה לא אבל

לכל  אחת תורה לומר בא הוא "לרבות הפשט, ע"ד כי סע"ב),
.(6 הערה שבפנים לקו"ש וראה צו. ר"פ (פרש"י כו'"

הענינים: בפנימיות - בזה להוסיף ויש
תורה  שבין החילוק ובכ"מ) א. יג, (במדבר בלקו"ת מבואר
ע"י  (ודוקא זמ"ז שמחולקים "אברים" כמו הם שמצוות למצוות,
יש  מצוה שבכל האדם), שלימות נעשית האברים התחלקות
התורה  משא"כ המצוות, משאר חלוקה שבזה והגבלה, מדידה
לכל  פליג (ד"לבא בשוה האברים בכל שהוא "דם" כמו היא
שהוא, כמו הלב, שדם היינו, ועוד), ב. קסא, זח"ג (ראה שייפין"
והגבלות. ממדידות למעלה היא התורה כי האברים), בכל מתפשט

ר  אמרו עולה ולכן בתורת העוסק "כל ועוד) בסופה. (מנחות ז"ל
ביהמ"ק *כאילו  שאין בזמן הוא הלימוד כאשר גם עולה", הקריב

כו'. המזבח במקום ושלא קיים
על  מורה "תורת" שתיבת הענינים) (בפנימיות הטעם וזהו
התורה  בחי' ויש עצמה מצד התורה בחי' יש שבתורה כשם כלל:
כך  מעשה), לידי שמביא תלמוד (גדול המצוות ענין את שכוללת
התורה  ענין ויש עצמם, מצד המצוות ענין יש במצוות גם
"הלכות" בין חילוק יש ובזה שבמצוה. וההלכה הדין - שבמצוות
העולה", "תורת הכלל: על מורה "תורת" שלשון ל"תורת",
לכל  אחת "תורה המצורע", "תורת כו'", העולים לכל אחת "תורה

ענין היא התורה כי - פרשתנו) ריש (תו"כ illkהמצורעין"
כנ"ל. מהתחלקות), (למעלה

"המצורע"5) תיבת גם מעתיק זאת -**ורש"י לולי (א) כי:
ולא  "המצורע", לתיבת כוונתו "וגו'" שבהוספת אפ"ל הי'
תורת" תהי' ש"זאת אף יותר: בעומק (ב) טהרתו". "ביום לתיבות
ולא  ל"המצורע", בנוגע הוא שהדיוק יתכן הרי הדיוק, על מורה
תורת  תהי' "זאת רש"י מעתיק ולכן טהרתו". ל"ביום בנוגע
שהדיוק  ועכצ"ל, מיותרת, היא "המצורע" תיבת שגם המצורע",
בנוגע  אלא) ל"המצורע", בנוגע (לא הוא תורת" תהי' ד"זאת

טהרתו". ל"ביום
שזוהי 6) ח"ו שישכח באופן להיות יכול התורה לימוד שהרי

צריכה  התורה אמנם - שלו. התורה שזוהי ויחשוב  ה', תורת
עד  התורה עם להתעצם שצריך ב), א, (תהלים "תורתו" להיות

. שנאמר שמו, על אבל ש"נקראת א), יט, (ע"ז יהגה" ובתורתו .
חפצו" ה' ש"בתורת ההקדמה לאחרי רק להיות יכול זה ענין
חכמתו  היא שהתורה וההרגש הביטול ע"י שזהו שם), (תהלים
שם. ובר"ן א פא, נדרים (ראה וכמארז"ל הקב"ה, של ורצונו

היינו, תחילה", בתורה "ברכו הלימוד,וש"נ) קודם שבתחילה,
והעיון  הלימוד צ"ל לאח"ז ורק תורתו", את לנו ש"נתן לידע צריך

שמו". על "נקראת שתהא עד התורה, בהשגת

*(wx `le"eli`k"(oeincd s"k enk),`l`c ote`a mb"epizty mixt dnlyp"ci ryed),(b,i"ry"epizty"oipr dyrp (dler zxez cenil)
zenily ly ote`a zeipgexa dlerd zaxwd.

**(18 dxrd miptay y"ewl mb d`x.
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"ויצא ·. זה לאחרי שנאמר אף הכהן", אל "והובא שכתוב במה הענינים) (בפנימיות הביאור המשך
ש"בדד  למצורע, בנוגע שאפילו - בעלֿכרחו "ובא"), (ולא ד"והובא" והדיוק למחנה", מחוץ אל הכהן

למחנה" מחוץ הטמאות 7ישב קליפות דג' למחנות מחוץ עמו, יושבים אחרים טמאין יהיו שלא מבטיח 8, ,
נדח" ממנו ידח ש"לא רצונו 9הקדושֿברוךֿהוא אין אם אפילו הכהן", אל "והובא שסוףֿכלֿסוף ובודאי ,

בעלֿכרחו  להיות 10בכך, צריך - כו' ושכלו רצונו מצד נפשו, בפנימיות גם ההתעוררות שתהיה וכדי .
הזדונות  שגם באופן המצורע, של במקומו גם היא הטהרה שפעולת למחנה", מחוץ אל הכהן "ויצא

לזכיות  בדורות 11נהפכים אבל תהיה", "זאת זו פרשה נקראת הראשונים שבדורות הטעם מובן ועלֿפיֿזה .
לעתידֿלבוא, יהיה ית') עצמותו גילוי (עלֿידי דאתהפכא הענין אמיתית כי "מצורע", נקראת האחרונים

ד"זאת באופן רק זה היה הראשונים בדורות ד"תורת didzולכן, הענין יהיה לעתידֿלבוא שרק ,"
גם  עושים דמשיח, הגילוי כבר שנרגש האחרונים, בדורות אבל "תורה", יהיה ש"המצורע" המצורע",
ז  חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - בתורה פרשה מ"מצורע "

ואילך. 100 עמוד

בזה:‚. להוסיף ויש

בגלל  רק זה הרי למחנה, מחוץ שנמצא מצורע של מציאות בגילוי רואים שלעתֿעתה אףֿעלֿפי
בנוגע אבל דלעתידֿלבוא; הגילוי עדיין נרגש לא הבהמית, ונפשו גופו מצד המצורע, -dxezlשאצל

הכהן", אל ד"והובא הענין בגילוי בתורה כבר ישנו משיח, של תורתו התורה, פנימיות שנתגלתה מאז הנה
"מצורע". בשם בתורה פרשה בקריאת המרומז דאתהפכא לענין עד

(וכמדובר  המחיצה ביטול נעשה שבתורה כיון מכלֿמקום, בתורה, רק זה הרי שלעתֿעתה ואףֿעלֿפי
כללות  עם  קשור  זה הרי  המחיצות), ענין מכל שלמעלה ממקום הוא מחיצה לבטל שהנתינתֿכח פעם

האמיתי. הבליֿגבול את ו"לוקח" קשור אחד בפרט ההגבלה שביטול וכידוע דלעתידֿלבוא. הגילוי

לדבר: דוגמא

הרמון' 'פלח בספרו מּפאריטש הלל ר' שכתב מה רבינו 12ידוע בשם מהאמיל אייזיק מר' ששמע , ַ
אצל  גם הרי מובן: אינו ולכאורה כלל". הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות ש"לפני הזקן,

בזה, והביאור - כלל"? הבית נחרב ש"לא לומר אפשר ואיך הקרבנות, ענין היה לא האמור רשב"י עלֿפי
הקרבנות 13לעיל  ענין אצלו היה הקרבנות, בתורת העסק שעלֿידי שפתינו", פרים "ונשלמה בענין

כיון  מכלֿמקום, הקרבנות, מעשה אצלו חסר היה וסוףֿכלֿסוף בתורה, רק היה זה שענין ואף בשלימות.
כלל". הבית נחרב ש"לא כמו נחשב זה הרי בגילוי, אצלו והאיר בשלימות, הדבר היה שבתורה

בתורת  האחרונים בדורות שנתגלתה התורה, פנימיות רשב"י, של לתורתו בנוגע ועלֿדרךֿזה
החסידות:

מזה  ויתירה הבית, דזמן הגילוי כמו הוא החסידות דתורת הגילוי החורבן; נגע לא החסידות בתורת
כל  והגבלות מחיצות אין זה גילוי ומצד דמשיח. הגילוי כמו ש"בדד - פוסקת שהתורה מי גם ולכן, ל.
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ובפרש"י.7) מו יג, תזריע
(8.(138 ע' (לעיל ס"ג תזריע ש"פ (שיחת ממשנת"ל ולהעיר

נתפרשה  אדם) (של ש"תורתו תזריע) (ר"פ רש"י בפירוש וש"נ)
מארז"ל  ע"ד שזהו שמיני, שבפ' ועוף" חי' בהמה תורת אחר
עלול  שהאדם שכיון קדמך", "יתוש ועוד) א. לח, (סנהדרין
מדובר  שמיני בפ' והרי ועוף. חי' מבהמה יותר גרוע ה"ה לחטוא,
שפן  גמל אודות גם אלא נוגה, מקליפת שהוא חזיר, אודות רק לא
ויקרא  (אוה"ת הצ"צ כמ"ש הטמאות, קליפות מג' שהם וארנבת,
מצד  כי אדם, של תורתו נתפרשה לאח"ז ורק רלט), ע' בהוספות

הטמאות. קליפות מג' אפילו יותר גרוע ה"ה החטא ענין
סה"ג.9) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא
של 10) בעלֿכרחו גם אלא המצורע, של בעלֿכרחו רק ולא

להכניס  מקום אין השתלשלות סדר מצד כי ההשתלשלות, סדר כל
לו  שאין העצמות, בכח רק הוא זה וענין המצורע, את ולהעלות
(ראה  ביותר למטה יורד ביותר הגבוה שכל וכידוע כלל, הגבלות
פי"ב  מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי בארוכה

ועוד). ואילך. פל"ב ואילך.
ב.11) פו, יומא
ז.12) ע' שמות
(13.4 להערה בשוה"ג
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בשמות  שמו את להזכיר רוצים שלא ועד בתורה, מקום לו אין דתורה נגלה ומצד למחנה", מחוץ ישב
כו'. ולהעלות להכניס צריך אותו שגם ואומרת החסידות תורת באה - שבתורה הפרשיות

מהפתגם  גם אדמו"ר 14[ולהעיר כבודֿקדושת אביו, בשם אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת שאמר
עליו" לרחם ש"אסור אומרת שהתורה למי בנוגע נשמתוֿעדן, גדולה 15(מהורש"ב) כמה עד ראה :

עליו]. לרחם שאסור פוסקת התורה שאפילו מי על הרחמנות

מר  אתי - התורה בענין רק הוא שלעתֿעתה דחסידות הגילוי בגילוי 16ועלֿידי משיחא, מלכא דא ,
ממש. בקרוב בעולם,

***

בודאי „. אחד, דרוש רק ישנו השבועי תורה' שב'לקוטי כיון הנה ה'לקוטיֿתורה', ללימוד בנוגע
שמחה  מתוך "לחיים", כולם יאמרו ולכן, תורה', ה'לקוטי לימוד את כולם בבתֿשחוק:17סיימו (והוסיף

השבוע...). דפרשת תורה' ה'לקוטי מלימוד ("פריי") פנויה תהיה הפסח חג שתקופת גם ומה

לסיים  כדי ללמוד צריכים אותם שגם השירים, שיר דרושי ילמדו הפסח חג שבתקופת אמר, כך ואחר
השנה  במשך תורה' ה'לקוטי כל .18את

***

מיין.‰. דודיך טובים כי גו' השירים שיר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Â תצא ואשר תורתו, ומהו אחת, ראיה בעל - הזב תורת "זאת פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
זובו  את והזב ערב, טומאת טמא קרי כבעל הוא הרי - זרע שכבת שלש ממנו ובעל ראיות שתי בעל -

ומן  זב, סוגי כל ומפרטת התורה כוללת הזב" תורת "זאת בלשון כי - למעלה" מפורשת שתורתן ראיות,
זובו" את ו"הזב קרי; כבעל שדינו אחת" ראיה "בעל על גם שקאי לומר צריך כן ועל החמור, אל הקל
אריכות  ומיישב שמוכרח מדרשו, עלֿפי - רש"י שפירש כפי למעלה", מפורשת ש"תורתן אלו על קאי

. הראשון הכתוב "מנה - הפסוקים .לשון טמא וקראו .. השני הכתוב מוכח . שמזה טמא", וקראו .
מקצת  אינם ראיות ששתי ההלכה, דרך ועל ראיות"; שלש ובעל ראיות שתי "בעל זב: סוגי שני שיש

" עצמו: בפני סוג אלא ראיות, ונדפס lraמג' שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - ראיות" שתי
ואילך. 81 עמוד כ"ב חלק שיחות' ב'לקוטי

בעל  הדעת; עץ חטא שעלֿידי רע - אחת ראיה בעל האדם: בעבודת זיבה אופני ג' בחילוק הביאור
באופן  בו כשנקבע - ראיות שלש ובעל עליו; יצרו מגרה שהאדם עלֿידיֿזה שניתוסף רע - ראיות שתי
יצרו) (שמגרה ראיות שתי בעל באונס; גם טמא הדעת) עץ חטא (מצד אחת ראיה בעל ולכן, חזקה. של
יצרו. על להתגבר יכול אינו ששוב באונס, - בזה) שנשקע (לאחרי ראיות שלש ובעל ברצון; -
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - קרבן הבאת עלֿידי תקנה, יש לו גם ֿ כן ואףֿעלֿפי

ואילך. 42 עמוד ל"ז חלק שיחות' ב'לקוטי
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וש"נ.14) .278 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.15) א. לג, ברכות
ובכ"מ).16) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק ראה

וש"נ.17) .140 ע' לעיל גם ראה
וש"נ.18) .307 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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הגאולה"‡ "חודש ניסן, חודש של תוכנו .1–

"זמן  הפסח, חג המרכזי, ענינו שם על כך שנקרא
פסח:2חירותנו" שלפני בשבת במיוחד מודגש –

נס  מלשון הוא שני 3ניסן (עם ניסן יותר: ועוד ,
נסים" "נסי על מראה ונפלאות 4נוני"ן) הנסים –

בהוציאם  זה בחודש בנ"י עם עשה שהקב"ה
הנסית  ההנהגה את במיוחד, שמסמלים ממצרים,
עוד  מודגש נסים) נסי (של והענין זה. חודש של
מתברך  (מיני') (שממנו פסח שלפני בשבת 5יותר

הפסח  שנעשה 6חג "לפי הגדול" "שבת הנקרא ,(
lecbבו qp"7"בבכוריהם מצרים "למכה של הנס ,8

שלו  בשו"ע אדה"ז שמבאר זה 9(כפי נס "וקבעו ,(
ועוד  הגדול". שבת וקראוהו בשבת לדורות לזכרון

היתה הגדול "בשבת dle`bdיותר: zlgzd
miqpde"10 בשבת אומרים (שלכן מצרים יציאת של

וכו'" היינו "עבדים ).11זה

להבין  "למכה 12וצריך של הנס דוקא למה :
"נס (א) נקרא בבכוריהם" (יותר lecbמצרים "

שזה  ועד הנס? גדלות מתבטא במה הנסים); משאר
" דלכאורה zlgzd(ב) דיצי"מ, והנסים" הגאולה

רק במצרים.cerה"ז שקרו הנסים כל בין נס

יום  עם זה נס של בשייכות הסברה גם צריך
zaydלדורות לזכרון זה נס ש"קבעו zayaדוקא,

על  סיבה שיש דאע"פ הגדול", שבת וקראוהו
לומר 13כך  צריך מ"מ הדיוק 14, גודל הידוע (ע"פ

תורה) ע"פ הימים וקביעות בתורה דבר כל של
כדי  עד השבת, תוכן עם פנימית שייכות לזה שיש

ש  הגדול".zayכך "שבת נקראת זו

הגאולה  ד"(התחלת) שהשייכות ולהוסיף,
עם יתירה zayוהנסים" בהדגשה הוא (הגדול)

היתה  (שאז פסח של הראשון שיום זו, בשנה
ביום חל בפועל) ממצרים והיציאה .zayd15הגאולה

מצרים · בגאולת העיקריים מהענינים אחד .
ע"י היתה שהגאולה – הוא בתורה dynהמודגש

epiax מספרת שהתורה כפי ישראל, של גואלם ,
במשה 16ובארוכה  דוקא בחר שהקב"ה 17איך

בקש  כשמשה שאפילו עד ישראל. הגואל להיות
תשלח" ביד נא "שלח הקב"ה 18מהקב"ה קבל לא ,

יהי' משה שדוקא רצה הקב"ה כי בקשתו, את
בנ"י. את לגאול השליח

עמוקה  שייכות יש שלמשה מובן, מזה
בנ"י.19לגאולה  את לגאול בכחו יש ולכן ,

גואל  "הוא משה על אומרים שחז"ל וכפי
אחרון" גואל הוא "גואל 20ראשון נקרא משה .

והשלימה  האמיתית לגאולה בנוגע אפילו אחרון"
שעלי' צדקנו), משיח ע"י (שיהי' זה אחרון מגלות

נפלאות",21נאמר  אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
כידוע  ושורש 22ובפרט ראש הוא מצרים שגאולת
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א.1) פט"ו, שמו"ר
(271 ע' חי"ז לקו"ש וראה דחה"פ. והקידוש התפלה נוסח
ואילך.
נעשו 3) שבו ניסן ב: יב, בא עה"פ טוב לקח מדרש ראה

לישראל. נסים
שם.4) מהרש"א וחדא"ג ובפרש"י רע"א נז, ברכות ראה
א.5) פח, ב. סג, זח"ב
ביום6) זו) (בשנה חל הפסח דחג ראשון שיום ,zaydדאף

בה  שיש להברכה (נוסף ברכה (תוספת) מקבלת שבת גם הרי
יום  גם יומין, כולהו מתברך שמיני' זה, שלפני משבת מצ"ע)
כולהו  מתברך שמיני' שם, בזהר הענין מתוכן כמובן השביעי,
משנה" "לחם כולל הששי יום על הברכה והרי המן, בברכת יומין
בא  ש"פ שיחת גם וראה כב). ה. טז, (בשלח השבת יום על גם

תשד"מ. שלאח"ז) (והתוועדויות
זקנים 7) דעת (ראה מדרש בשם ב פז, שבת – ואותו תוד"ה

תל. ר"ס פסח הל' או"ח אדה"ז ושו"ע טור ג). יב, בא מבעה"ת
שם.8) ומצו"ד רש"י שם. תהלים מדרש וראה י. קלו, תהלים
וראה 9) באו"א. הנס תוכן מבאר ובטור – שם. בתוס' וכ"ה שם.

בהערות. ואילך 33 ע' חי"ב לקו"ש
ס"ב.10) שם אדה"ז שו"ע
ס"א.11) שם מרמ"א שם,
(12.57 ע' חי"ז שם. חי"ב לקו"ש גם ראה

סק"א.13) שם ממג"א ס"א, שם אדה"ז שו"ע
(14.58 ע' שם לקו"ש גם ראה
טו).15) כג, (אמור בכתוב שבת נקרא שפסח ולהעיר
ואילך.16) א ג, שמות
(אבל 17) לפה" לך ש"יהי' – פרעה אל משה עם הלך ואהרן

"לא  משה לטענת במענה טז)) ד, (שמות לאלקים" לו תהי' "אתה
י), (שם, אנכי" לשון וכבד פה כבד כי גו' אנכי דברים איש
(וכמובן  המדבר אהרן הי' לא משה, טענת שלולא משמע ולכאורה
פה  שם "מי הנ"ל) משה טענת (על ה' ענה שבתחלה מזה גם
שאמר  לאחרי ורק יאֿיב), (שם, גו'" פיך עם אהי' ואנכי גו' לאדם

המדבר). יהי' שאהרן ה' אמר תשלח", ביד נא "שלח משה
יג.18) שם,
מתחלת 19) לגאולה, מתוקן הי' משה ד: פ"ב, שמו"ר ראה

לכך. נתקן ברייתו
ר"פ 20) תו"א ויחי. פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ראה

ואילך. 8 ע' חי"א לקו"ש בארוכה וראה משפטים.
טו.21) ז, מיכה
(22.(164 (ע' פי"ב ה'תש"ח צאתך כימי ד"ה
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– לבוא העתידה הגאולה גם כולל הגאולות, לכל
בכח דוקא באה גאולה) (כל שגאולה .dynכיון

בזה:‚ הביאור נקודת .

אתכם  "ולקחתי – היא מצרים דגאולת התכלית
ה' אני כי וידעתם לאלקים לכם והייתי לעם לי

מצרים" סבלות מתחת אתכם המוציא ,23אלקיכם
מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' .24ו"אנכי

היא, מצרים בגאולת למטה אלקות שהגילוי ז.א.
ויכירו  זאת יראו בעולם, שנמצאים כפי שבנ"י, כדי
במתן  (אח"כ עצמם על ויקבלו הקב"ה, את וידעו

הקב"ה  של והמצוות התורה את וע"י 25תורה) ,
במשכן dcearה  שנפעל כפי אלקות לגלות – שלהם

"ועשו  – ומ"ת) יצי"מ ושכנתי 26(תכלית מקדש לי
ב 27בתוכם" – בקביעות ויותר ,zia ראשון) המקדש

המק  בבית שתהי' השלימות ובתכלית דש ושני),
ידיך" כוננו אד' "מקדש נצחי 28השלישי, בית ,29,

לגלות  גם – ועי"ז והשלימה, האמיתית בגאולה
לע"ל, בזה לשלימות עד כזה, באופן בעולם אלקות
אלקות  ויראו יכירו שבו האנשים וכל העולם כשכל

וראו הוי' כבוד "ונגלה ובשלימות, xyaבגלוי lk
דיבר" ה' פי כי .30יחדיו

ע"י  דוקא באה מצרים שגאולת הטעם גם זהו
נס  ע"י שדוקא כיון – (גלויים) ונפלאות נסים

הטבע, מדרך בשר)dlbznשלמעלה (לעיני בגלוי
איך  בגלוי שיכירו הקב"ה, של מוגבל הבלתי הכח
בו  יש ולכן העולם, טבע על הבע"ב הוא שהקב"ה

לעשות את הכח שמשנה) נס (או שלמעלה נס
העלם  (מלשון העולם של הטבעית ההנהגה

בים"31והסתר  "טובעו (מלשון שטבע מכסה 32), (
בו, הנמצא הקב"ה של הפועל כח על

הנסים  את (שראו לבנ"י הכח את ונותן נתן וזה
מהמיצרים  חירות – גאולה תהי' שאצלם גלויים),
ומה"שעבוד" העולם של והגבלות) (מדידות
ה(מצרים  למיני ומה"עבדות" העולם להנחות

וגלות 33מלשון  בכלל עולם של וגבולים מיצרים (
"זמן  נעשה שזה – מצרים מגלות החל בפרט,

מ  אמיתית חירות כולל lkחירותנו", ההגבלות,
מהנסים  (גם הטבע לבושי של ההגבלות

פורים  נס כמו בטבע, ).34המלובשים

האמיתית  בגאולה בשלימות שיהי ' כפי
מצרים 35והשלימה  מארץ צאתך "כימי יהי' שאז ,

מדרך  למעלה לגמרי נפלאות נפלאות", אראנו
– יותר ועוד יצי"מ), של הנסים (כמו הטבע

של לנסים בערך אפילו מצרים;נפלאות יציאת
" של להם,`ep`xובאופן מראה בעצמו הקב"ה ,"

מתגלה וגם lkdשאז (נגלה), לגילוי השייך גם ,
של  והפנימיות האמת נראה (נסתר); המכוסה
גם  עד נסית, דהנהגה השלימות הטבעית, ההנהגה

"נפלא". לגמרי שהוא זה

למטה) אלקות (גילוי לבנ"י גאולה להביא זה וכח
ע"י דוקא בא הנ"ל epiaxבאופן dyn של גואלם ,

כדלקמן. ישראל,

והחידוש „ הענין תוכן ביאור ע"י זה ויובן .
הגאולה,dynד  ענין של החידוש בדוגמת (שהוא

כפי  – משה) ע"י דוקא הגאולה באה ולכן
(שמתחילים  צדי"ק מזמור תהלים בספר שמתבטא

אלו  בימים איש 36לומר למשה "תפלה שמתחיל ,(
עלינו  אלקינו ה' נועם "ויהי ומסיים האלקים",

כוננהו". ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

נאמר  שהוא בחידוש, במיוחד בולט זה מזמור
מבין  הראשון למשה"); ("תפלה רבינו משה ע"י

עד  מכאן כו' מזמורים עשר מזמור 37"אחד לדוד
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62 ז.23) ו, וארא
ג.24) פכ"ט, שמו"ר שם. ופרש"י מכילתא וראה ב. כ, יתרו
ממצרים 25) העם את "בהוציאך יב) ג, (שמות וכמ"ש

הזה". ההר על האלקים את תעבדון
ח.26) כה, תרומה
(בארץ)27) עלי' שכינה שרתה "ואימת רפ"ה: שהש"ר וראה

ובכ"מ. נז. ע' ח"ג מלוקט סה"מ וראה המשכן". שהוקם מיום
ועוד.28) ובפרש"י. יז טו, בשלח
ת"ח.29) תקו"ז א. רכא, ח"ג א. כח, זח"א
א).30) (מו, פל"ו תניא וראה ה. מ, הי'ישעי' וכבר ושם:

כו'. מ"ת בשעת זה מעין לעולמים
ע'31) ח"א דברים אדהאמ"צ מאמרי ד. לז, שלח לקו"ת ראה

וש"נ. .63 הערה תשמ"ז שופטים לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג.
כסלו 32) י"ט קונטרס וראה ד. טו, בשלח – הכתוב לשון

וש"נ. ואילך. ס"ו זו שנה

עא,33) יתרו אֿב. סד, בשלח ואילך. ב נז, וארא תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך. ג

ק,34) שם ואילך. סע"ג צג, מג"א תו"א ג. נט, להה"מ או"ת
נסמנו  – ובכ"מ שני'). (נוסחא ואילך שע ע' ח"א תקס"ה סה"מ א.

כידוע. ד"ה הערה זו שנה אדר כ"ה במכתב
זו.35) שנה ניסן ה' מכתב ראה – לקמן .p"yeבהבא
המתאים 36) תהלים הקאפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ

מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות
ח"א  שלו אגרותֿקודש .(214 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס
– שמא) ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע'

שבתהלים. צדי"ק מזמור אמירת זו שנה ניסן בי"א מתחילים
השיר):37) (ד"ה ב טו, שבועות רש"י וראה בכלל. עד ולא
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אמרם" משה זה 38(ש) שמזמור מובן, שמזה –
(ע"י  משה ופעולת עבודת של התוכן את מבטא

ובעולם  בבנ"י פעולתו – כולל .39תפלתו),

חז"ל  שאומרים אלקינו 40וכמו ה' נועם ש"ויהי ,
(ותפלה) הברכה הוא זה) מזמור (סיום גו'" עלינו
"אמר  במשכן: השכינה השראת עם בקשר משה של
ויהי  ידיכם, במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם
משה  תפלת שדוקא ז.א. וגו'". עלינו אלקינו ה' נועם

במשכן  השכינה השראת את של 41פעלה ובאופן ,
"dppek ב – xecעלינו" xecl ,zeriaw'יהי שזה כפי [עד

חז"ל  כדברי השלישי, המקדש בבית 42בשלימות

בית  על מכוון כוננהו" ידינו ש"ומעשה עה"פ
לבא  לעתיד הקב"ה: אומר שעליו השלישי, המקדש
חרב  ואינו בתוכו שכינתי ומשרה אותו אבנה אני

לעולם].

הלשון ‰ בכפל דיוק ובהקדים – בזה הביאור .
ובסיומו  המזמור בתחילת הטעם 43(וענין) מהו :

– תוארו ואח"כ ל)משה", "(תפלה של בכפילות
נועם  "ויהי המזמור: בסיום ועד"ז האלקים". "איש
(ואח"כ  עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו ה'

כוננהו" ידינו ומעשה פעם) עוד –44.

בזה: הביאורים אחד לומר ויש

למטה  אלקות וגילוי המשכת לפעול בכדי
של של zeriawבאופן באופן בתוכם" ("ושכנתי

קצוות, שני ענינים, שני נדרשים עלינו") "כוננה
מההנהגה  נעלה שהוא כח (א) יחד: וחיבורם
הכח  בו שיש העולם, של טבעית הנהגה הרגילה,

בעולם `zewlלהכניס ielib בעולם בגילוי (שאינו
xzqde(מלשון mlrd ל ועד מצ"ע), (zepy את

– ובפרט אלקות. לגילוי "כלי" שיהי' העולם,
כח  נדרש שלכך – ונצחיות קביעות של באופן
שמתבטא  – העולם גדר שמצד כיון מיוחד,

– (זמן) הנבראים mipzynבשינויים בהמשך 45כל
נפסד" הוה ש"כל עד לרדת 46הזמן, צריך הכח (ב) ,

שיהי' עד [כידוע jxraולהתלבש העולם 47לגדרי

שדוקא  המתברר], בלבושי להתלבש צריך שהמברר
(מהמתברר) מזה לעשות בכח לו יש מקום ilkאז ,

reawלקבלzeinipta הגילוי אם (משא"כ הגילוי את
בקביעות, שם ישאר לא למקבל, בערך שלא הוא
יכול  הזמן שבמשך עד וכיו"ב, מקיף באופן רק

להסתלק).

Â הענינים שני שאלו וי"ל – אלו ענינים שני .
היו  – צדי"ק מזמור וסיום שבתחילת בכפילות

ה  שהוא – רבינו משה אצל ובגלוי rvennבשלימות
xagnd'ה בין עומד "אנכי ובנ"י, הקב"ה בין

הענינים 48וביניכם" שני בו להיות צריך וממוצע ,
מחבר  :49שהוא

חז"ל  אומרים האלקים" "איש אלקים 50על "אם
ולמטה  מחציו כו', אלקים למה איש ואם איש למה
שני  אצלו ובהיות האלקים". ולמעלה מחציו איש
משה  בכח יש – (ו)האלקים" "איש – אלו ענינים
במשכן  בגלוי שהי' (כפי העולם עם אלקות לחבר

משה).

אלו  קצוות ששני י"ל – יותר ובפרטיות
ו"איש  "משה" של הענינים שני הם בממוצע

המזמור): שבתחילת (הכפל האלקים"
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עד  למשה מתפלה תהלים בספר משה שאמר מזמורים עשר אחד
לתודה. מזמור סוף

ועוד.38) מג. לט, פקודי פרש"י עה"פ. ופרש"י תהלים מדרש
בקונטרס 39) (נדפס תשכ"ט למשה תפלה ד"ה בארוכה ראה

(קה"ת, הצדי"ק" שנת – ניסן י"א "קובץ זו. שנה ניסן י"א
כא). אות תנש"א)

פרש"י 40) גם וראה ט. פי"ב, מבמדב"ר שם, פקודי פרש"י
(וראה  וש"נ לד). (אות שם פקודי עה"פ תו"ש עה"פ. תהלים

.(12 הערה הנ"ל ניסן י"א לקובץ ב"פתיחה"
שם.41) ה"פתיחה" בארוכה ראה
הערה 42) הנ"ל במכתב הנסמן וראה עה"פ. תהלים מדרש

לעתיד. ד"ה
וסיומו)43) תחלתו (שבין המזמור כל שתוכן מובן שמזה

פסוקי  בהמשך שגם ולהעיר ס"ו. לקמן ראה כפל, של ענין הוא
א). (פסוק דור" "בדור כפולים: לשונות כמה יש המזמור
שובו  ותאמר דכא עד אנוש "תשב ב). (פסוק עולם" עד "ומעולם

ג), (פסוק אדם" תהלים cereבני מזמורי בכו"כ נהוג שכן ואף .
הם  בתורה ענינים כל הרי מזמור), של (כסגנון לשונו לכפול
החידוש  זה שבמזמור ובפרט הבאה), הערה (וראה הדיוק בתכלית

רוב  (לגבי בתחלת הוא הן (ענין) לשון כפל שיש המזמורים)
בסיומו. והן המזמור

כפול.44) לשון שהוא הרד"ק פירוש ששולל שם ראב"ע ראה

(ראה 45) להתייבש מתחיל משנולד התינוק הידוע: וכמאמר
כח). א, בראשית בחיי

(46.428 ע' חט"ו בהערות. 98 ע' ח"ה לקו"ש בכ"ז ראה
וש"נ.

וש"נ.47) קפז. ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
ה.48) ה, ואחתנן
תרנ"ט.49) בפנים פנים ד"ה בארוכה ראה
רק 50) הובא שלפנינו תהלים (במדרש עה"פ תהלים מדרש

במדרש  אבל איש". נקרא ולמטה "ממחציתו הראשונה בבא
"קובץ  וראה ד. פי"א, דב"ר המאמר). כל הובא באבער תהלים

וש"נ. ב. אות הנ"ל ניסן" י"א
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שני  של חיבור הוא האלקים" ש"איש אע"פ
אחד  באדם שהם כפי ו"האלקים") ("איש" קצוות

בגימטריא 51(משה) אלקים שם הרי אבל –
rahd52'ומחי "שמתלבשת" באלקות הדרגא זוהי ,

"איש נאמר ולכן העולם. טבע כיון miwl`dאת ,"
כפי  משה, של ולמטה") ("מחציו "איש" שבחי'
עם  (רק) מתאחד עולם, עם קשור שהוא

הבריאה) שבערך (אלקות לא 53ה"האלקים" אבל ,
העצם  (שם הוי' שלמעלה 54עם האלקות גילוי כו'),

ברא  בראשית אלקים, בשם (שנברא מהעולם
).55אלקים 

" האלקים")dynלאידך, "איש לפני (שנאמר  "
משיתיהו" המים מן "כי שם על משם 56הוא –

מה 57מ"ה  שם58(ונחנו ,('ied59 מ"איש (למעלה

miwl`d"60 וידוע מהבריאה. שלמעלה אלקות ,(
בזה  מדרגא 61הפירוש הוא משה נשמת ששרש ,

דאתכסיא  (עלמא מים בחי' מאד, ),62גבוהה
ומשם  האדם), מושב (מקום ויבשה מארץ שלמעלה
ב(עלמא  בגלוי משיתיהו" – המים "מן –
שבהיותו  באופן הגשמי. הזה ב)עולם עד דאתגליא,
המים", "מן בגלוי הוא הרי למטה פה בגוף נשמה
שתמיד  הים דגי (ע"ד למעלה למקורו בגלוי דבוק

הים  מי – חיותם למקור בגלוי ).63קשורים

שני  על מרמז האלקים" איש ש"משה נמצא
התקשרותו  – "משה" משה: אצל הנ"ל הענינים
(שנותן  מהבריאה שלמעלה אלקות עם למטה) (פה

העולם,zelblכח את ולהפך למטה אלקות
ו(ב) למטה), – גבול הבלי כח נצחיות, ולהמשיך
אלקות  עם (כאיש) התקשרותו – האלקים" "איש
אלקות  להמשיך כח נותן וזה הבריאה, שבערך
באופן  בעולם, בגופים נשמות ל(בנ"י) בערך
ובאופן  הם) ענינם (מצד כלים להעשות שיכולים

עד zeriawשל הבריאה, שבערך אלקות לגילוי ,
שלמעלה izpkyeל" אלקות גילוי – בתוכם"

מהבריאה.

Ê– המזמור בסיום הכפל גם יובן עפ"ז .
כוננהו": ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו "ומעשה

שני  היו המחבר) (ממוצע משה שאצל כיון
אצל  יש שלכן – האלקים") ו"איש ("משה הענינים

למטה (כח משה וקביעות הנצחיות ענין את
המזמור  בהמשך [כמרומז בגלוי "מעון 64הבל"ג) :

לנו היית xeceאתה xeca'גו ילדו הרים בטרם ,
mler cr mlerne בעיניך שנים אלף כי גו', אֿל אתה

גם  בזמן הנצחיות נמשכת וכך – גו'" אתמול כיום
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ענינים 51) ב' היו שמבשה משמע, הלשון שמפשטות דאף
("מחציו  ו"האלקים" ולמטה"), ("מחציו "איש" נפרדים,
"מחציו  "האלקים" שהוא הוא, במשה והחידוש ולמעלה"),
מחציו  גם איש, בבחי' כולו הם אדם בני שאר (משא"כ ולמעלה"
האלקים") איש ("משה הכתוב לשון מפשטות הרי, – ולמעלה)
מובן  ומזה אחד, בגוף נשמה אחד, איש הוא שמשה שהיות מובן,

האלקים" "איש בפנים מציאותו*lkaשהוא פנים ד"ה (ראה
הנ"ל  ניסן" י"א "קובץ וראה בסופו. ורחל לאה שער מע"ח הנ"ל,
גשמיים) בענינים (בעסקו ולמטה" "מחציו שגם וש"נ), ב, אות
(בעסקו  ולמעלה" "מחציו וגם האלקים", מ"(איש) חלק הוא
בשאר  (משא"כ (האלקים)" מ"איש חלק הוא רוחניים) בענינים
"חלק  היא נשמה וגוף, נשמה – חלקים ב' להם שיש אף אדם, בני

גשמי). נברא הוא וגוף ממש", ממעל אלוקה "חלק עמו", הוי'
האהבה 52) שער ר"ח פ"ב. הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ד"ה  ספ"א האהבה שער שם וראה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה פ"ו
(ומרומז  א קפט, בזהר); (דאיתא א פט, של"ה ד). (נב, להבין וכדי

סי"ח  צבי חכם ב. שח, רפ"ו.בזהר); שעהיוה"א .
"איש53) שזהו מכיון לומר: יש גיסא (אלקות miwl`dולאידך "

לגמרי  מתאחד לא ולמטה") ("מחציו "איש" הרי הבריאה), שבערך
למטה  האלקות נמשך לא וגם ולמעלה"), ("מחציו "האלקים" עם
עם  משה התאחדות ע"י משא"כ וכיו"ב); אנוש (בבחי' איש מבחי'
"איש  לאחד בכחו למשה", ד"תפלה התוכן שזהו ית', עצמותו
כדלקמן  כו', איש מבחי' למטה אלקות להמשיך וגם ו"האלקים"

בפנים.
ד')54) בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' כס"מ

פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ פ"א.
א.55) א, בראשית
י.56) ב, שמות
א'תרכג.57) ע' א'תרה. ע' תצוה אוה"ת א. קטז, שמות תו"ח

ובכ"מ. ג. צט, מג"א ע"ב. ריש סח, יתרו תו"א גם וראה
ח.58) ז. טז, בשלח
ובכ"מ.59) רג. ע' וארא אוה"ת קלז. ע' תקס"ב סה"מ ראה

(*`"xctd t"r df l"fg`n yxtny ,my x"acl e"fxdn 'it d`x
cnry wlgl `xewe ,minya eleke xda zecner eilbx 'id dyn (`"nt)

miwl` minyay wlgle yi` ux`a.

עקב 60) אוה"ת א. ג, ואתחנן לקו"ת שם. יתרו תו"א ראה
ובכ"מ. תקצט. ע'

ובכ"מ.61) .57 שבהערה ואוה"ת תו"ח ראה
ובכ"מ.62) אֿב. סב, בשלח תו"א
מיד 63) ליבשה שעולין כיון שבים דגים מה ב: ג, ע"ז וראה

וראה  כו'. המצוות ומן מד"ת שפורשין כיון אדם בני אף מתים,
ב. סא, ברכות

ה'64) ברוך פט): (מזמור זה שלפני מזמור מסיום ולהעיר
הנצחון  (גמר הדבר קיום על מורה בכלל שאמן ואמן, אמן לעולם
והתוקף  הקיום על מורה בכפליים ואמן בסופה), נזיר ראה –

נמשך זה וענין נצחי. (ראה mlerlבאופן וזמן מקום בפירושו
המשך  (ראה נצחיות בפירושו וגם ובכ"מ), .160 ע' תש"ח סה"מ
השייכות  תשכד ע' אור יהל וראה ואילך). פנ"ז תרל"ו רבים מים

בפנים). (דלקמן כפול דשבתא עיסקא עם ד"אמן"
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איש "משה לאלקות],miwl`d"65אצל בטל בהיותו
מת" לא ש"משה עצמו, במשה (ובכל 66נצחיות

דמשה  אתפשטותא ישנו ודור בחי'67דור על נוסף ,
מישראל  א' שבכל והפרטים 68משה בכחותיו וכן ,(

שעשה 69שלו  (משכן משה ידי "מעשי שגם עד ,
–miigvp"70משה)

את  להמשיך משה של בכחו דוקא הי' לכן
למטה  "יהי 71השכינה גו'", נועם "ויהי תפלתו ע"י

באופן  ידיכם", במעשה שכינה שתשרה רצון
ב dppekד" – שבזה zeriawעלינו" (עד דור לדור ,

ה  מרומזת כוננהו") ידינו דבית zeigvp("ומעשה
חרב שאינו השלישי, כנ"ל).mlerlהמקדש ,

ענינים  שני ישנם עצמו משה שאצל וכשם
ענינים  שני ישנם כך האלקים"), ו"איש ("משה"
גו'") נועם ("ויהי משה ותפלת בברכת (כפל) אלו
שלמעלה  אלקות במשכן, השכינה המשכת (א) –
שלמטה  בפנימיות מתלבש שזה באופן (ב) מעולם,
(א) הלשון בכפל מרומזים שהם לומר ויש –

כוננה ידינו מקיף epilr"ומעשה של באופן – "
ותכלית" גבול בלי "להיותו (ב)72מלמעלה, ,

"מעשה  את מחזק שהוא כוננהו", ידינו "ומעשה
גם mnvrידינו" בפנימיות חודר שה"כוננהו" ז.א. ,

ד"כוננה באופן רק (ולא ידינו" .epilr("73ב"מעשה

קיום  על מורה בכלל שכפל בזה ויומתק –
לתושי' כפליים – נצחי באופן לא 74הדבר (שהוא

אלא שנים, פי ובתוקף).רק באיכות מזה יתירה
הגאולה  עם גם קשור נצחית 75וכפל גאולה –76.

רש"י  ביאור ע"פ – יותר זה:77ובפרטיות בכפל
מלאכת  על א' כוננהו, ידינו ומעשה פעמים "ושני
שכינה  שתשרה והתפלל לישראל שבירכן המשכן
במעשה  ברכה שתהא וא' במשכן, ידיהם במעשה
כפולה  ברכה על מרמז זה שכפל י"ל, ועפ"ז ידיהם".
"מעשה  הן – נצחיים יהיו ידינו" ש"מעשה משה של
והן  המשכן), מעשה (בדוגמת קדושה בעניני ידינו"

"מעשיך" וחול, רשות בעניני ידינו" 78ב"מעשה

הנהגת 79ו"דרכיך" עם הקשורים מעשים שאלו הגם ,
"ומעשה  – הנצחיות כח את משה בהם מכניס העולם,

".edppekידינו

שבת. מתפלת חלק הוא למשה" "תפלה ולהוסיף:
עם  מיוחדת שייכות יש זו שלתפילה מובן, ועפ"ז

שיר80שבת  ש"מזמור ובפרט .zayd meil"81 הוא
משה), שאמר המזמורים (מי"א משה מתפלת חלק

ש"בא  ליום 82עד שיר מזמור שמו על וחדשו משה
למשה)" (ר"ת .83השבת

ליום  שיר "מזמור עה"פ השייכות: לומר ויש
חז"ל  אומרים דשבתא84השבת" "letk"עיסקא

בכ"מ  (שתי 85ומבואר הדרגות שתי הוא שהכפל ,
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("כל 65) האדם זמן בקוצר מדבר המזמור שבהמשך ומה
הוא  – גו'") שנה שבעים בהם שנותינו ימי גו' בעברתך פנו ימינו

שנה "זרמתם כאשר מהעונש גו'".eidiחלק עונותינו שתה גו'
לקו"ש 66) בארוכה וראה סע"ב. לג, זח"א סע"ב. יג, סוטה

ואילך. 6 ע' חכ"ו
א).67) (סג, פמ"ד תניא וראה תס"ט. תקו"ז א. רעג, זח"ג

ועוד.
רפמ"ב.68) תניא ראה
וניכרת 69) כשנמשכת דוקא היא הנצחיות ענין שלימות כי

"חלישות" על מורה ה"ז נצחי אינו א' פרט דבאם הפרטים, בכל
להיפך  ואפשריות מקום נתינת יש כי נצחיים, שהם בהענינים גם

הנצחיות.
ובהנסמן 70) ,465 ע' חט"ז לקו"ש וראה סע"א. ט, סוטה

שם. חכ"ו לקו"ש שם.
לארץ 71) (השכינה) והורידה משה עמד רפ"ה: שהש"ר ראה

המשך . וראה .(27 הערה (כדלעיל כו' שכינה שרתה ואימת .
ה'שי"ת. לגני באתי ההילולא

סכ"ג.72) אגה"ק תניא
עה"פ.73) האלשיך פי' גם וראה
ו.74) יא, איוב – הכתוב לשון

גו'75) ויאמר ד"ה וראה סד). (רמז לך לך ר"פ יל"ש ראה
בסד"ה  הובא – תר"ל תרכ"ז. א. תרעד, לך לך באוה"ת לך לך

עת"ר. נחמו
(76– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ועוד. ב. קטז, פסחים
כאן.77) תהלים עה"פ
טושו"ע 78) ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

סרל"א. או"ח
שם.79) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
התפלה 80) עבודת היא דשבת העבודה שעיקר בזה ויומתק

הובא  שיט. אות לר"י היראה ספר ה"ג. פט"ו שבת ירושלמי (ראה
ד. רצז, דא"ח עם סידור ד. יא, צו לקו"ת א. קיג, בתו"א ונתבאר
(וזהו  בשבת אורות האלף אליו שחוזרין – משה תפלת ובפרט ועוד).
שער  פע"ח במקומו. האריז"ל (סידור חלקו" במתנת משה "ישמח
שבת  לתפלת למשה דתפלה השייכות בכ"מ ומבואר פ"ח)). השבת

ועוד. תר"ס. למשה תפלה ד"ה תתמב. ע' ויצא אוה"ת ראה –
צב.81) מזמור תהלים
שם.82) ובמ"כ ספכ"ב ב"ר
השבת 83) ליום שיר מזמור וכשתאמר שם: פע"ח וראה

למשה. שהם בר"ת תכוין
כי 84) ראו כט) טז, (בשלח עה"פ יל"ש שם. תהלים מדרש

רסא). (רמז השבת לכם נתן ה'
שם 85) תרכט. ע' ריש אור יהל ג. ב, בשלח לקו"ת

ובכ"מ. תר"ל. תרכ"ז. לך לך ד"ה ואילך. תשכד ע' בהשמטות
ד  זו.וראה שנה נח תולדות אלה "ה
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ויומא 86שבתות  שבתא מעלי – שבת בכל (
בעצם 87דשבתא  ומנוחה ליגיעה, בערך מנוחה ,88,

הבריאה) בערך (אלקות אלקים שם בין החילוק ע"ד
ובשבת  מהבריאה); שלמעלה (אלקות הוי' ושם
הכפל  ע"ד שזהו וי"ל כפול. יחדיו, שניהם באים
ו"איש  (הוי') ל)משה" "(תפלה – המזמור בתחלת
אלקינו  ה' נועם "ויהי – המזמור ובסיום האלקים",

דשבת  הדרגא היא שנועם ענין 89עלינו", (וע"ד
המשכן  עלינו",89עשיית כוננה ידינו "ומעשה – (

ליגיעה  בערך מנוחה הן כוננהו", ידינו "ומעשה
ובכללות  (עלינו). בעצם מנוחה והן ידינו, דמעשה
("ששת  החול דימי ידינו" ב"מעשה כוננהו יותר:

מלאכתך" כל ועשית תעבוד ידינו 90ימים "ומעשה ,(
כש"כל epilrכוננה השבת, ביום מלאכתך 91"

.92עשוי'"

ענין  עם קשורה – משה בדוגמת – ושבת
כידוע  דה"יום 93הנצחיות, מעין ישנו שבת שבכל

ומנוחה שבת minlerdשכולו iigl"94'כשתהי ,
נצחית. מנוחה בעצם, דמנוחה הגילוי שלימות
ש"משמרין  עי"ז באה נגאלין") ("מיד והגאולה

כהלכתן" שבתות בכל 95שתי הנ"ל הדרגות (שתי
כפול).86שבת  שעיסקא ,

Á זו שתפלה לכך הטעם לומר יש הנ"ל ע"פ .
מזמו  היא – האלקים איש משה תפלת w"icvר–

האות  מצד והן (תשעים), המספר מצד הן בתהלים,
(צ'):

miryz:

`zlza חזקה הוה ה 96זימני ענין .dwfg מלשון)

פעמים  ד)שלש חזרה או שב(המשכיות הוא, חוזק)
וכך  ("כוננה") מתחזק הוא קבוע, הדבר נעשה

לעד. ישאר

(פעמים) דשלשה בחזקה המלאה השלימות
– היא שלשים,miryzגופא פעמים שלש שהוא ,

דכל  השלימות עשר: פעמים שלש פעמים שלש
שעשר  כיון מעשר, כלול הוא כאשר הוא מספר

המספר  שלימות הענין 97הוא שלימות על שמורה ,
– נצחית גאולה – העתידה גאולה תהי' [ולכן

עשור" "עלי עשרה: מספר עם ].99וכו'98קשורה
שלימות  הוא שלש) פעמים (עשר שלשים – ועפ"ז
וכיו"ב); תשע שש, משלש, יותר (שלימות בחזקה
השלימות  הוא שלשים) פעמים (שלש ותשעים

d`lnd.בחזקה

'v:

זו  אות וכו' חז"ל כותבים שבו הרגיל האופן
" – הוא ובכמה i"cv"100(במילוי) בסוף). ק' (ללא

"צדי"ק" כותבים את 101מקומות לצד"י (מצרפים
ק' – זה שלאחרי קשור 102האות שזה עם 103),
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וש"נ.86) בתחלתו. הנ"ל גו' תולדות אלה ד"ה ראה
א.87) קלח, ח"ב ב. ה, (בהקדמה) זח"א
תר"ס.88) למשה תפלה ד"ה ואילך. ב נז, נח אוה"ת ראה

ועוד.
ואילך.89) ת ע' תצוה אדהאמ"צ מאמרי ראה
ט.90) כ, יתרו
סש"ו 91) או"ח טושו"ע שם. ממכילתא שם, יתרו פרש"י

סכ"א. שם אדה"ז שו"ע ס"ח.
לתקן 92) – עלינו כוננה "טעם עה"פ: הראב"ע מפי' ולהעיר

וטעם  מעשיהם, בכל ועמל להם טורח יהי' שלא ועלילות סבות
קכז, (תהלים בית" יבנה לא ה' אם ע"ד שלם, שיהיו – כוננהו

א).
ח"ב 93) תער"ב המשך תקמב). (ע' בסופו תרס"ו המשך ראה

ועוד. א'קכז. ע'
בסופה.94) תמיד
ב.95) קיח, שבת
וש"נ.96) ע"ב. ריש קו, ב"מ

ב.97) שער פרדס
וש"נ.98) ב. יג, ערכין ד. צב, תהלים
העשירית).99) (שירה וש"נ א. טו, בשלח מכילתא ראה

פרה  הל' רמב"ם העשירי). (מנין ועוד ח. תשא (באבער) תנחומא
ועוד. העשירית). (פרה ספ"ג אדומה

(100. יכתוב שלא ב: קג, שבת גמין.ראה צדיק צדיק, גמין .
פשוטה. וצד"י כפופה צד"י א: קד, .cereושם

צדי 101) צדי (הקב"ה) לה אמר (בהקדמה): ב ב, זח"א ראה
אנת* וצדיק א).אנת (לד, עה סי' מלך הדרת בספר (נתבאר

צדי  א"ל גריס: הלבנה ובאור ואילך). ב תתקכ, ע' נ"ך אוה"ת
האותיות) (שער כז שער ובפרדס את. אתקרי וצדיק אנת צדיק
אלא  צדיק נקרא לא וכן תתקכא): ס"ע שם באוה"ת (הובא פכ"א
אל  צד"י: אות דר"ע באותיות מפורש וכן בצדק. מתייחד בהיותו

.103 הערה וראה צדיק. וי"ג: צדק. אלא צד"י תקרי
הבאה.102) הערה ראה
נבאר 103) כאשר ביסוד מורה צ' אות שם: דוד מגן ראה

האות  קריאת אין שהרי וא"ת (105 בהערה הנסמן (וראה בע"ה
(100 הערה (דלעיל בברייתא תניא דהכי ק', בלא צד"י אלא צדיק

לאחרי*. הק' שהרי קשיא לא אצל *. מחברה אתה וכאילו הצ'
מלמדין  ספרד של תינוקות ומלמדי צדיק, קריאת ומשלים הצ'

בק'. צדיק

(*(b"qwz ,urx`w) lt`w i"xd laewndl ocr ob ixry 'qa mb d`x
oke .w"icve i"cv zepeyl 'a (xdfa) xn`y ixd :(` gzt) i"cv ze`
zaya `zi`c `dl ezpeekc l"i dxe`kle .'ek eply `xnba `vnp `ed
la` ."heyt wicv setk wicv dheyt i"cve dtetk i"cv" :my

ze` mzdc" ,dfn 'i`x `iadl oi` dxe`kl`ziinwobn) "yixc `w
.my 'nba yixcc zeize`d x`yn gkenck ,(i"cv ze` f"acxdl cec

(**c"dh `ed dxe`kle .iptl :my qtcpa.
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כמ"ש  יסוד בחינת דצדיק, יסוד 104הדרגא "צדיק
.105עולם"

בספרים  בכל 106ואיתא הדיוק בגודל הידוע (ע"פ
אות  שלכל האותיות, קדושת ובפרט התורה, עניני
ולפ"ז  צד, מלשון הוא ש"צד"י" פירוש) יש במילוי

שלי. צד פירושו ש"צדי" מובן

Ë:('ה (בעבודת בזה הענין לומר ויש .

שישנם  באופן והעולם האדם את ברא הקב"ה
זה" לעומת ("זה צדדים הקדושה 107שני צד :(

הימני  חלל ימין, (בצד הטוב יצר שכנגד, )108והצד
שמאל  (בצד הרע לנו 108ויצר צוה ש"תורה כיון .(

יעקב" קהלת מורשה מובן 109משה יהודי, לכל
תורה  הוא – דבנ"י) (הצד שלי הצד – ש"צדי"
להתנהג  יהודי צריך איך התורה דיני פסקי ומצוות,
אליו, שייכות שום אין שכנגד לצד (משא"כ בעולם

שלו). הצד זה שאין ועאכו"כ

רק "צדי", נקרא זה הרי גיסא לאידך cvאבל
הרי  שהקב"ה כיון – וכיו"ב) מציאותי, (ולא שלי
עצמו  בפני כ"צד" אלקים) (בשם העולם את ברא

עשה זה לעומת המעלים miwl`107(זה עולם ,(
שאין  "תחתון עד תחתונים, אלקות, על ומסתיר

ית'" אורו הסתר בענין ממנו למטה ולא 110תחתון ,
להוראות  להשמע שצריכים (מצ"ע) בו נרגש
ח"ו. התורה היפך שיתנהגו שיתכן עד התורה,
שגם  העולם, את שיהפכו – היא בזה והכוונה

מצד דעולם ed`ה"צד" epipr להוראות "יסכים"
בפנימיות  נקבע זה הרי אז (ודוקא התורה ופס"ד

בתחתונים).

בנוגע  (אפילו השאלה להתעורר יכולה ועפ"ז
כיצד  שכנגד): הצד לא אפילו רשות, של לדבר
ד)עולם  ה(חפצא את ולהפוך לצאת יהודי יכול
יתנהגו  – הם ענינם מצד – שהם בעולם, והאנשים

באי  כל את "לכוף (עד התורה ופס"ד הוראות ע"פ
נח" בני שנצטוו מצוות לקבל הרי 111עולם הוא – (

שתורה כיון בזה, בדבר" l`xyia"נוגע 'ielz וניתנה
l`xyi liaya ישראל של מחשבתן קדמה (ולכן

בני 112לתורה  את "צו בתורה שכתוב כמו ,(
של  והחיות (וכיו"ב), בנ"י" אל "דבר ישראל",

ימינו  ואורך חיינו (היא בתורה תלוי' –113יהודי (
יכול כיצד בדבר", "נוגע בהיותו ed`והשאלה:

ית' לו דירה ולעשות mipezgza114,cvnלפעול
md mpipr!?

למטה  בא שהוא (כפי שיהודי הקב"ה עשה  לכן
בגלוי עומד בגוף) כנשמה cvdבעולם on eli`k,

אינה ומצוות לתורה ואינה dgixknששייכותו אותו
אלא  כך, שיתנהג (בגלוי) שהיא כל לנטי' גורמת

ש  החפשית, לבחירתו נמסר xgaiהדבר `ed ובחרת"
"נוגע 115בחיים" הוא אין ובמילא דתומ"צ, בצד

אחד  באופן להתנהג מוכרח הוא שאין כיון בדבר",
וזה  ו"זה שכנגד, צד והן טוב צד הן לו יש דוקא,

"מושלים"116שופטן" נפשו 117(לא לא גם ,
האלקית);

בזה  שהכוונה כיון ל"צד", יו"ד מוסיפים אבל
יהי' ימין שצד שיבחר בחיים", "ובחרת – היא

שלו  הצד לציית 118"צדי", בוחר כשהוא – [ואז
עוזרו" "הקב"ה הרי – האלקית "כי 119לנפש ,
נפש  משופטי להושיע אביון לימין ].120ו"יעמוד

ו"איש  "משה – במשה הענינים שני ע"ד וזהו
יהודי]: דכל וגוף הנשמה – זה [ומעין האלקים"
(למעלה  משיתיהו המים מן ע"ש "משה" בהיותו
עם  אלקות, עם רק בגלוי קשור הוא הרי מעולם)

תורה" אלא מים משה 121"אין תורת ("זכרו
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כה.104) י, משלי
צד"י)105) אות ג (תמונה התמונה בס' פירש שם: פרדס ראה

נ"ך  אוה"ת צ'. מערכת בקה"י וכ"ה עולם. יסוד בצדיק רמוזה כי
ז. ע' וכו' לתנ"ך לוי"צ לקוטי שם.

הארון 106) מצד כמו צד מלשון הוא צד"י שם: דוד מגן ראה
אליעזר) ב"ר שמשון (לרבינו שאמר ברוך גם וראה המשכן. ולצדי
לצד  השוה האמצעי מקו שינטה ("הצדקות א כח, – צד"י אות

ימיני"). ראש
רפ"ו.107) תניא וראה יד. ז, קהלת
רפ"ט.108) תניא
ד.109) לג, ברכה
ב).110) (מה, פל"ו תניא

ה"י.111) פ"ח מלכים הל' רמב"ם
ד.112) פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר ראה
לשון 113) ע"פ – ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח

ימיך". ואורך חייך הוא "כי כ) ל, (נצבים הכתוב
פי"ג,114) במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה

שם. תניא ו.
יט.115) ל, נצבים
ב.116) סא, ברכות
רפי"ג.117) תניא
(118– פירושו י', צד ש"צד"י", שם, שאמר ברוך ס' וראה

צ'. באות הנ' של ימין שבצד היו"ד ע"ש ימין, צד
ב.119) ל, קידושין ב. נב, סוכה וראה שם. תניא
לא.120) קט, תהלים
א.121) יז, ב"ק
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העולם,122עבדי" על בעה"ב היא שתורה ,(
ישראל  ובשביל התורה בשביל ,123"בראשית",

שם  ולהמשיך העולם את להפוך הוא יכול זה ובכח
" בהיותו אלקות; ולמטה")`yiגילוי ("מחציו "

אוה"ע" לגופי בחומריותו "נדמה הוא ולכן 124הרי ,
והוא הצד, מן עומד כאילו הוא "ובחרת xgeaהרי ,

הוא  נעשה כ"איש" נמצא שהוא שכפי בחיים",
"צדי". – האלקים" "איש

הצד  הם (שתומ"צ ש"צד"י" שכיון מובן, עפ"ז
בחירתו, ע"י אלא) בדבר", כ"נוגע (לא בא שלו)
גשמי  בגוף נשמה "איש", (בחיצוניות) בהיותו
ותושבי  העולם את להפוך בכחו יש – בעולם
להוראות  לציית "יסכימו", הם שגם העולם,
בפנימיות, אצלם נקבע שזה כזה באופן התורה,
יכולה  שעי"ז באופן כנ"ל. בערכם, שזה כיון
של  באופן העולם, בכל ולהתגלות להמשך אלקות

zeriaw.

È אודות לעיל האמור להבין: צריך ועדיין .
בחלק אלקות להמשיך ד"צד"י", zeyxdהעבודה

(שאמנם rahaשבעולם, אלקים שמשם העולם
שהעבודה  היות – מנגד) אינו אך אלקות, על מעלים
"איש  בבחי' התלבשות ע"י היא העולם דבירור
אבל  העולם; בגדרי גם מתקבל זה הרי האלקים",

ש  אומרים לו lkכאשר דירה להעשות צריך העולם
דירת בתחתונים, יכולה rawיתברך שלא מובן ,

(כיון  ח"ו לאלקות שמנגדת בעולם "פינה" להשאר
כיצד  א"כ הדירה). דכל ונצחיות בקביעות חסר שאז

בכחנו  ב"צדיש גם כבר cbpkyלפעול שבו "מקום" ,"
ר"ל? התורה היפך מכשול הי'

איש  למשה "תפלה שע"י לומר, וצריך
של  באופן אלקות להמשכת כח (שנותן האלקים"
למטה  תחתון שאין בתחתון גם מגיע ה"ז קביעות),
מרומז  זה שענין לומר ויש אותו. גם ומהפך ממנו,
המלה  את שעושה ל"צד"י", ק' שמוסיפים בכך

השורה  מן למטה יורד וק' – וכדלקמן.125"צדיק" ,

‡È מן" ע"ש שמשה (ס"ה) הנ"ל הפירוש על .
שלמעלה  הוי', שם גילוי על מרמז משיתיהו" המים
לכאורה  נשאלת – דאתכסיא עלמא העולם, מן

את  "משיתיהו" (שמהם ה"מים" פשוטה: קושיא
שפת  על בסוף "ותשם – הנילוס מי היו משה)

בסמיכות 126היאור" dxfל 127, dcear 128דמצרים!
דוקא drxtוגם: za הארץ (ערות מצרים )129מלך

על  משה לו וקראה המים, מן משה את הוציאה
המים "מן הוא שם זה שם על ודוקא משיתיהו",

לו  היו שמות שי' (אע"פ זה 130נקרא מתאים כיצד – (
תכלית  דאתכסיא, עלמא שזהו בחסידות, הפירוש עם

וכו'?! פרעה מע"ז ההיפך

הגבוה  כל הנותנת: שהיא הוא, בזה והביאור
ביותר  מטה למטה נופל ביותר בכדי 131גבוה .

צריכים  הבריאה, מגדר שלמעלה לאלקות להגיע
 ֿ "בתי בשמה [וכמרומז פרעה לבת דוקא להגיע

מי"ה 132ה" (מקבלת) בת מלשון שלמעלה 133, ,
של  ממקום משה את תוציא שהיא הוי'], משם
ד"מן  הגילוי נעשה ועי"ז נילוס), (מי זרה עבודה

דמ  הגילוי משיתיהו", דאתכסיא המים מעלמא שה
דאתגליא. בעלמא

"בסוף  בתיבה הי' שמשה שזה לומר, יש ועפ"ז
יותר  (למטה ע"ז למקום בסמיכות היאור", שפת על
מוגן  שהי' באופן אבל ולמטה"), "מחציו מ"איש"
פתוחה  התיבה היתה ובפשטות התיבה, ע"י

גלוי 134מלמעלה  הי' בתיבה בהיותו שמשה ז.א. ,
בהיותה  (אפילו "ראתה שם ובהיותו שמיא, כלפי

עמו פרעה) בת המים dpiky"135עדיין "מן ולאח"ז ,
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כב.122) ג, מלאכי
ובכ"מ.123) בראשית. ר"פ פרש"י
פמ"ט.124) תניא
קו"ף.125) – אותיות מערכת חב"ד הערכים ספר .p"yeראה

ג.126) ב, שמות
עובדים 127) היו שהם דכיון עה"פ, עה"ת צפע"נ ראה

"ותשם  ולכן היאור, בתוך להשימו אסורה יוכבד היתה לנילוס,
על על ztyבסוף לרחוץ פרעה בת ש"ותרד ולאחרי היאור";

הרי אבי'", מגילולי לרחוץ "שירדה הע"ז,dlhiaהיאור", בזה
.13 ע' חט"ז לקו"ש גם וראה היאור". בתוך התיבה באתה "ושוב

ז,128) וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה
יז.

יב.129) מב, מקץ
ועוד.130) ג. פ"א, ויק"ר
פל"ב 131) ואילך. פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי

ובכ"מ. ואילך.
א.132) יג, מגילה
הגלגולים 133) ספר ב. קכא, ישעי' להאריז"ל ל"ת ראה

עיי"ש. פס"ז.
כן,134) ואם אויר, לכניסת בהתיבה נקבים היו בודאי שהרי

לעשות הטרחא שנענוע dnizqלמה להבטיח כשדי נקבים, ובה
התיבה. גג רוב סתימת ע"י התיבה מתוך יפילוהו לא הגלים

") הכתוב שרצתה gztzeוכפשט ו) ב, שמות – גו'" ותראהו
הראי'. שמנע התיבה חלק ופתחה לראותו

ב.135) ו, שמות פרש"י
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פרעה  בבית גדל והוא דוקא, פרעה בת משיתיהו"
מצרים  שיוכל 136מלך למשה, כח נתן זה הרי –

את  ולהציל דמצרים, וע"ז הקליפה את אח"כ לשבור
משם. בנ"י

האלקים" איש למשה "תפלה שבפסוק נמצא
ד"איש  העבודה על (נוסף שלישי ענין גם כלול
ו"משה" הבריאה), בערך אלקות (גילוי האלקים"
העבודה  הבריאה)) מן שלמעלה הוי' שם (גילוי
וי"ל  ממנו. למטה תחתון שאין התחתון דבירור

ד" בענין מרומז זה כמבואר 137למשה"dltzשענין ,
עם 138בחסידות  הקשורה עשיר, תפלת שזוהי

וממלא) (סובב ואלקים מהוי' שלמעלה ית', עצמותו
(שלמעלה  העצמות שבכח יחד, שניהם והמחבר
העולם) מציאות ומשלילת העולם ממציאות לגמרי
עד  שבו, הדרגות ובכל העולם בכל אלקות נמשך

ממנו. למטה תחתון שאין בתחתון

האמיתית  בגאולה בשלימות שיהי' וכפי
מן  אעביר הטומאה רוח "ואת כאשר והשלימה,

יהי'139הארץ" ולא כו', מלחמה לא שם יהי' ו"לא ,
בלבד" ה' את לדעת אלא העולם כל –140עסק

דאתי  עלמא עלינו", אלקינו ה' נועם ד"ויהי הגילוי
נועם  העצמי 141איקרי תענוג שנמשך 142, (עד

כוננהו", ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ב)"ומעשה
המזמור  .143כסיום

·È צדי"ק במזמור הרמז לומר יש עפ"ז .
צד"י): אחרי ק' (בהוספת

הפירוש  העולם 144ידוע נברא ב"בה"א
שלשה 145הזה" לה שיש בה"א, נברא שהעולם ,

יצירה  בריאה – בעולם הדרגות ג' כנגד קוים,
ימיני  ורגל הגג ומעשה: דיבור מחשבה עשי',
והרגל  ודיבור, מחשבה כנגד הם (המחוברים)
"אף  נאמר שעלי' עשי', כנגד הוא הנפסק השמאלי

המפסיק.146עשיתיו" אף ,

נברא" מילואו על ש"עולם מובן 147כיון ,
לפני  הפסק שישנו בה"א, נברא שעוה"ז שאע"פ
על  המעלים והסתר העלם (ז.א. העשי' עולם
הרי  אעפ"כ – יותר) הגבוהים העולמות עם חיבורו
אותו  ברא שהקב"ה כפי באופן מילואו, על זה
אלקות. על המעלים עולם שישנו אלקים, בשם

ב"צד"י" היא בעולם לבחור 148והעבודה –
כנ"ל. דבנ"י, הצד יהיו שתומ"צ

– (דקדושה) דק' העבודה ישנה לאח"ז
שמאות  החטא), ע"י (שנעשית במקום גם שמגיעים
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י.136) שם,
הוי',137) שם גילוי (א) ענינים: ב' משה שבבחי' היינו

כפי  (הוי') "משה" (ב) מעולם. שלמעלה אלקות דאתכסיא, עלמא
ית'. לעצמותו ומחובר תפל מלשון למשה", "תפלה בדרגת שהוא

בחי' (א) בהוי': דרגות הב' ע"ד שזהו י"ל (ב)myואולי הוי',
הליקוטים  ס' (ראה שם של ענין מכל למעלה שהוא כפי

וש"נ). בתחלתו. הוי' ערך דא"חֿצ"צ
תשכ"ט.138) תר"ס. למשה תפלה ד"ה
ב.139) יג, זכרי'
ספרו.140) וחותם בסיום רמב"ם
ב.141) קצז, זח"א
נדחך 142) יהי' אם ד"ה שע"ת תיא. ע' תצוה אדה"ז מאמרי

פכ"א.
(143– למשה" "תפלה דמזמור התוכן שע"ד לומר ויש

הרמב"ם* בספר גם הוא – וסיומו וידוע תחלתו משה, (ששמו
כמ  קם לא משה ועד ממשה "יסוד הפתגם – ספרו בתחלת שה):
הוי'* ר"ת החכמות" ועמוד הנגיד eckp(כמ"ש*היסודות דוד ר' (

(*(fkwzz `"c c"dq) gqt axra `ed ely zcled meiy xirdle.
(**,"ceq(i)" daizd jynp ('ied myc c"eid cbpk) "ceqi"c c"eidne

'iga) oipad ini zray ,mlerd xexia cbpk ,miray `ixhniba
dlrnly) mezq 'igac zewl` milbne mikiynn my mbe ,(miwl`

"פירוש" גם וראה רמב"ם. מע' להחיד"א שה"ג שם. סה"ד –
"ואמת אח"כ ממשיך (וגם יסוה"ת) הל' לעולם"),ied'לריש

ית'). (עצמותו המצאות" "אמיתת ראשון", מצוי שם שיש "לידע
(עלמא  ד"נועם" הגילוי עם הקשור משיח, בהל' – ספרו ובסיום
כ"א  הטבע שינוי יהי' שלא תקופות: ב' – גופא בזה דאתי),
הטבע), בגימטריא אלקים (גילוי בלבד מלכיות שעבוד ביטול
"כמים  הספר בסיום כנרמז – מטבע למעלה נסים שני' ובתקופה
ש"פ  (משיחת הרמב"ם על (הדרן במ"א כמבואר מכסים". לים

זו). שנה שרה) חיי
צה,144) מג"א תו"א ואילך). א (סז, בלק ר"פ לקו"ת ראה

ה'שי"ת  ריב. ע' תרנ"ח ואילך. רעט ע' תר"ן סה"מ ואילך. סע"ב
ואילך. א רמא, ח"א קונטרסים סה"מ .122 ע'

ב.145) כט, מנחות
יז.146) מג, ישעי'
ג.147) פי"ג, ז. פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר ראה
שהוא 148) ה', אות כנגד הם "צד"י") (מתיבת ש"ד"י" וי"ל

(כפופה) נ' שהוא צ' אות לאחרי בא וזה השמאלי). (רגל י' עם ד'
ר"ת  שנ' דאף ורשות, בקדושה העבודה על שמרמז בימינו, וי'
וזהו  השורה), מן למטה יורדת (שאינה כפופה נ' ה"ז נפילה,
לגילוי  עד נשיא, ר"ת נ' לבחי' עלי' וצורך אלקים, בשם הירידה
ציד" לי וצודה מלשון "הוא ש"צדי" בזה גם ומרומז הנ'. שער

הזה. דעולם (המותר) ה"ציד" בירור שם), דוד (מגן
פשוטה), ן' (ע"ד ק' באות השורה, מן למטה נוספת הירידה וע"י
משיתיהו", המים (ש"מן משה ע"ד בערך, שלא עלי' נעשית

השורה. מן למטה גם לברר שבכחו ע"ז), של ממקום

ielibd edfy ,"ceq `vi (miray `ixhniba) oii qpkp" i"r ,(d`ixadn
xtqc mipey`xd miwxta Ð dakxn dyrn c"re) dxezd zeiniptc

.(m"anxd
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יורד השמאלי שרגלה ק', אות יעשה מן dhnlה'
את  הקב"ה ברא שבו מהמקום למטה השורה,
ברא  "אשר – היא בזה והכוונה לכתחילה. העולם

לתקן" לעשות, להקב"ה 149אלקים "שותף להיות ,
בראשית" כפי 150במעשה זה, מקום גם ולברר ,

העבודה  שלימות תוכן שזהו – (כנ"ל) משה שפעל
הוא w"icvד" (שתומ"צ מ"צד"י" ממשיך שהוא ,"

בק' גם שלו) השורה 151הצד מן .152למטה

‚È הוא משה דוקא מדוע מובן הנ"ל כל ע"פ .
מצ  בגאולת ישראל, של ראשון גואלם וגואל רים,

"תפלה  בדרגת שבהיותו כיון – אחרון גואל הוא
–למשה גאולה  להמשיך בכחו יש האלקים" איש

בנ"י  את ולגאול בעולם, – גבול הבלי כח גילוי
של  וע"ז דקליפת גם עד וגבולים, המיצרים מכל
האמיתית  הגאולה גם – זה ובכח מצרים,
אראנו  מצרים מארץ צאתך ש"כימי והשלימה,
(אלקים), בטבע המלובשים נסים רק לא נפלאות",
לגמרי, הטבע מדרך שלמעלה גלויים נסים גם אלא

נפלאות, ועד

שכל  באופן גלות, אחרי' שאין גאולה זו ותהי'
ונצחי, קבע דירת יתברך, לו דירה יהי' כולו העולם

עולמים. ולעולמי לעד

„È"גדול ה"נס תוכן את לבאר גם ניתן בזה .
דוקא: שבת עם והקשר הגדול, בשבת

בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס ע"י דוקא
את  מכה מצרים) (בכורי עצמו דלעו"ז שהתוקף

גילולים  מלאה ארץ דק'153מצרים, הבירור –
נעלה  הכי גילוי ע"י נפעל – השורה) מן (למטה
(או  עצמם לבנ"י שקרו מהנסים למעלה דאלקות,

ש  את d"awdהנסים יותר עוד מגלה שזה עד עשה).
אפילו  שמגיע דאלקות, גבול הבלי וכח הנצחי הכח

זה. במקום

"נס זה דוקא נקרא נעשה lecbולכן זה ודוקא ,"
מצרים. דגאולת ונסים" גאולה ה"התחלת

קשור  ששבת כיון בשבת, דוקא נקבע זה וענין
ומנוחה  שבת שכולו יום – הנצחית הגאולה עם
כפול, דשבתא ועסקא ס"ז), (כנ"ל עולמים לחיי
שבה  בשבת ולכן, גאולה; עם הוא גם קשור שכפל
– בבכוריהם" מצרים ד"למכה גדול" ה"נס קרה

"שבת שנעשה השבת, כל את מהפך ".lecbdה"ז
כנ"ל  הפסח, חג את לברך זו שבת בכח יש [ולכן

ס"א].

חל  שנים) (ובכמה זו שנה שבקביעות ולהוסיף,
זירוז  לשון אלא צו "אין צו, פ' בשבת הגדול שבת

zexecle cin"154 ענין גילוי את יותר עוד שמדגיש ,
למשה  מצוה שהקב"ה זה בכח – למטה הנצחיות
מגיע  זה הרי אהרן וע"י אהרן", את "צו רבינו:
ורודף  שלום אוהב הוא שאהרן (כיון יהודי לכל

לתורה  ומקרבן הבריות את אוהב שיש 155שלום ,(
הן  מהקב"ה, מוגבלת בלתי כח ונתינת ציווי לו

(לדורות): בעתיד והן (מיד) בהווה

עיכוב  אפילו או הפרעה שום לו אין – "מיד"
הציווי את בזה cinמלפעול מלובש שהוא כיון ,

תוכו; תוך חדור חייו, שזהו עד –zexecleלגמרי,
ב  גם זריזות, – אופן ובאותו נמשך, זה zexecענין

דשלשה  חזקה ישנה וכאשר רבים; ל' – הבאים
ענין נעשה ה"ז דורות), שני ועוד (שלו igvpדורות

באופן  תהי' עושה שהוא פעולה שכל הדורות, לכל
כוננהו" ידינו .156ד"מעשה

ÂË בהמצאנו יתירה בהדגשה הוא לעיל האמור .
נפלאות  שנת תהא "הי' זו דשנה ניסן בחודש
אודות  כלליים) במכתבים (גם וכמדובר אראנו",
לחג  (בסמיכות זו בשנה שקרו ונפלאות הנסים
שהשונא  לכך, הביא שהנצחון עד הפורים),
וכו', משבוייֿהמלחמה חלק טוב, באופן ישחרר,

לפנ"ז. בפרטיות כמדובר

ונפלאות, נסים להראות הקב"ה ימשיך ובודאי
האמיתית  בגאולה נפלאות" "אראנו – ועיקר – עד

והשלימה,
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ג.149) ב, בראשית
ב.150) קיט, שבת – חז"ל ל'
לדוד"151) "תהלה בפסוקי פ"א לגבי בצדי"ק ההוספה וע"ד

צדיק  רצון, חי לכל ומשביע ידיך את "פותח – הא"ב) סדר (שע"פ
גו'" ב"פותח שגם אף מעשיו": בכל וחסיד דרכיו בכל ה'
שזהו"ע  ה'), באות (ע"ד בעוה"ז וההשפעה הפעולה מודגשת
אור  יהל (ראה ימין ביד היא ההשפעה הרי – חי" לכל "משביע
למטה  שמאל, ביד גם ההשפעה מרומזת גו'" וב"צדיק תקנה); ע'

השורה. מן
לקו"ת 152) (ראה בתיובתא צדיקיא לאתבא אתא משיח וע"ד

ב). נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ
כט.153) ט, וארא פרש"י

עה"פ).154) בפרש"י (הובא תו"כ
מי"ב.155) פ"א אבות
וש"נ.156) זו. שנה ניסן ה' מכתב ראה
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("מלך  בעולם חלק באותו הם אלו שמלחמות
באה  שבקרוב מהסימנים הן ארם") "מלך עם פרס"
בילקוט  כדאיתא צדקנו, משיח ע"י הגאולה

.157שמעוני  תתיראו אל ש"בני ובלשונו, הגיע , .
ביהמ"ק  גג על עומד המשיח ו"מלך גאולתכם", זמן
זמן  הגיע ענוים ואומר, לישראל להם משמיע והוא

גאולתכם"!

ÊË בעבודת הוראה יהודי לכל יש הנ"ל מכל .
עצמו:

– גופא ובזה אראנו, נפלאות בשנת בעמדנו
זמן  הפסח, דחג השבוע ובתוך ניסן, בחודש
– האחרונים והנסים המאורעות ולאור חירותנו,

– העמים כל לעיני בשר, לעיני שגלויים

רצון הרי  יותר עוד יהודי אצל לעורר צריך זה
נסים  נסי עד דנס, באופן עבודתו את לעשות וכחות
עכשיו  שעד ממצבו שיתעלה מספיק זה אין –
שצריך  אלא בהידור, המצוות וקיום התורה בלימוד
אל  מחיל "ילכו מעלה, מעלה בזה להתעלות

הקשור 158חיל" האמיתי גדול" ל"נס שמגיע עד ,
מאד" ומהולל הוי' "גדול .159עם

צדי"ק, ממזמור מיוחדת כח נתינת ע"ז וישנה
ה' נועם "ויהי האלקים", איש למשה "תפלה
ומעשה  עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלקינו

ידיו", במעשה שכינה ש"תשרה – כוננהו" ידינו

בחי' ע"י בפרט – יהודי לכל כח נותן ומשה
– בפועל) עבודתו על (המשפיעה שבו dlbiyמשה

כולם  "ועמך שבו, ה"צדיק" את בעצמו
בכל 160צדיקים" ה' "צדיק עם קשור שהוא כפי ,

עבודתו 161דרכיו" את בשלימות לעשות – ועי"ז ,
תורה, של זה לצד כולו כל להתמסר "צד"י", של
שום  שאין (באופן לגמרי "צדי" נעשה שזה באופן
והן  לעצמו, בנוגע הן נוסף), צד של לקס"ד מקום
התורה  בהפצת אחרים, יהודים על להשפעה בנוגע

להשפיע  – וגם חוצה, המעינות והפצת והיהדות
שלהם  המצוות לשבע בנוגע אוה"ע על –111גם ,

בעבודת  להוספה נוסף מאורע לנצל באים ובזה
השם:

אלו  בימים לאור יצאה פרטית, בהשגחה
גימטריא – 104 מספר מבית i"cv162החלטה –

המדינה  של (באיֿהכח זו מדינה של הנבחרים
דינא  דמלכותא דדינא הכח להם שיש –163כולה),

יום  עשר עשתי יום לקביעת ניסן 164בקשר לחודש
הטוב  חינוך לחיזוק במיוחד מיועד כיום זו דשנה
תושבי  כל עבור העולם בישוב יסודות – וכיו"ב.

– העולם תושבי וכל המדינה

בחוצה  להגיע ד"צדיק", באופן עד זאת ולעשות
ממנה. חוצה שאין

גרמא  שהזמן בענין מיוחדת סיפוק 165והדגשה :
הסדר  צרכי – לזה הנצרכים לאלו החג צרכי כל
(בגדי  בכלל טוב יום וצרכי וכו'), כוסות ד' (מצות,

וכיו"ב. טוב), יום ומאכלי טוב, יום

זה: עם בקשר נוסף ענין אודות לעורר ויש
– וכלליים ציבוריים סדרים שעורכים במקומות
רק  לערוך הכנות עשו שבהם מקומות כמה ישנם
וכדאי  ונחוץ וכיו"ב). כסף חסרון (בגלל אחד סדר
הסדרים, שני את לעשות ביותר שישתדלו ביותר,
הלילות, לשני ההוצאות את לחלק פנים, כל על
שהקב"ה  כיון לזה, להגיע יצטרכו לא – ובודאי
המצטרך, כל את בזה לעוסקים ויספק יברך ודאי

מזה. ויותר

דמשה  התפלה שלימות תקויים שכבר רצון ויהי
איש  למשה "תפלה – מישראל שבכאו"א ודמשה
"תשרה  עלינו", אלקינו ה' נועם "ויהי – האלקים"
במשך  ועבודתינו במעשינו ידיכם", במעשה שכינה
בבית  – העיקר ממש ומיד ותיכף הגלות, זמן

ידיך". כוננו אד' "מקדש השלישי, המקדש
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תצט.157) רמז ישעי'
ח.158) פד, תהלים – הכתוב לשון
ב.159) מח, תהלים
כא.160) ס, ישעי'
יז.161) קמה, תהלים

מהנהגת 162) ולהעיר – פרטית. בהשגחה הוא דבר כל והרי
נוסע! הי' שבה הרכבת ממספר אפילו הוראה לומד שהי' א ' גדול

וש"נ.163) ב. י, גיטין
עב.164) ז, נשא – הכתוב לשון
ס"ה.165) סתכ"ט פסח הל' ריש או"ח אדה"ז שו"ע ראה



לג

rxevn zyxt zegiyÎihewla dgiy fi jxk

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
·Ê‰ Â· Ú‚È ¯˘‡ ˘¯Á ÈÏÎÂ" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

Ì¯·Ò‰Â ,"¯·˘È
כלי1בפסוק וכל ישבר הזב  בו יגע  אשר חרש  "וכלי

חרש "וכלי המילים על רש "י מתעכב  במים", ישטף  עץ 
מאחוריו בו נגע  אפילו "יכול ומפרש : הזב ", בו יגע אשר

בתורת ֿכהנים כדאיתא  שהוא*1וכו'? מגעו איזהו עד :
היסטו".2ככולו זה אומר: הוי

כאן קשה מה  להבין: xwn`יש  ly eheytaכך שלשם  ,
לפי בו " "יגע  המילים  את  רש "י  חז"לzyxcמפרש 

שהכוונה כפשוטו, בו" "יגע  מפרש  ואינו בתורת ֿכהנים,
לכל  מאחוריו ?dribpהיא אפילו ,

בו" ש "יגע  כאן לפרש  איֿאפשר הוא: לכך ההסבר 
שמיני (בפרשת כן לפני כבר כי ממש , נגיעה  לגבי3היא 

ש "אין – רש "י  שם שאומר כפי – למדנו שרץ) טומאת 
לפרש אפשר אי ולפיכך  מאוירו", אלא מיטמא  חרס  כלי 

ש "וכלי  נגיעהyxgכאן, עלֿידי ייטמא  בו" יגע  אשר
שדוקא ולומר להבדיל שאפשר  כיון אך "מאחוריו".
מיטמא חרס  כלי  "אין  קלה , טומאה  שהיא שרץ , בטומאת 
חמורה טומאה  שהיא  זב , בטומאת  ואילו מאוירו", אלא 

ובמושב ) במשכב  להיטמאleki(המטמאה  חרש  כלי
– "מאחוריו" כפשוטה, נגיעה עלֿידי 

כיון (ובמיוחד זו הבחנה קבלת  למנוע  כדי לכן ,
רש "י אין מקרא ) של לפשוטו יותר מתאים  זה שהסבר
הוא שאותן בלבד, בו" "יגע  המילים  את  הפסוק  מן  מצטט
ההבחנה את  המבליטות  המילים  את גם אלא מפרש ,

"וכלי – בוyxgדלעיל יגע  "יכולafdאשר  ואומר: ,"
טומאת אודות  כאן שמדובר  (כיון מאחוריו בו נגע  אפילו
כהנים בתורת  [ההמשך – כהנים " בתורת  כדאיתא  וכו' זב )
חרס כלי טימא  לא החמור מת  אם  ומה הוא  "ודין הוא 
מאחוריו, חרס  כלי יטמא שלא דין אינו הקל הזב  מאחוריו,
ת "ל וכו' ומושב  משכב  עושה  שאינן במת אמרת אם לא ,

ולהלן בו יגע  בו4אשר  מה בו, תבושל אשר אומר  הוא 
מאוירו "], כאן אף  מאוירו, להלן האמור

אינה "מאחוריו" נגיעה  אם  השאלה: מתעוררת  זה  לפי
בו" "יגע  הכוונה  מהי רש "י5מטמאה, מביא  כך על – ?

"איזהו כהנים : תורת דברי סיום  הויerbnאת  ככולו שהוא 
היסטו". זה אומר 

.·
Y ˙¯Â˙"Ó È"˘¯ Ï˘ È˜ÏÁ‰ ËÂËÈˆ‰ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

"ÌÈ‰Î
"תורת דברי אם  ממה ֿנפשך: – להבין  צריך אך
בשלמות , לצטטם רש "י היה  צריך ידועים , אינם כהנים "
יכולות אינן בו" "יגע שהמילים  לכך ההוכחה את  כולל 
שהלומדים כך על מסתמך רש "י  ואם  ל"מאחוריו". לכוון
לצטט  היה  צריך לא הוא  ב "תורתֿכהנים ", בעצמם  יעיינו
פירושו את  לסיים  אלא מגעו..."), ("איזהו הסיום  את  גם
על לפירושו (בדומה  כהנים " בתורת  "כדאיתא  במילים 

ויקרא כבר6פרשת  הוא  לצורך  שלא  מקרא  תאמר  "ואם  :
כהנים ")? בתורת נדרש 

הסיום את  מצטט רש "י לתרץ : היה  ניתן בפשטות
מובנת  בכך כי מגעו ...", בו"zernynd"איזהו יגע  של

הם( כן לפני כהנים " "תורת  דברי אשר בעוד היסט), –
מאחוריו", מיטמא  "אינו חרש  שכלי והוכחה  לימוד רק 
ב "תורת שיעיינו כך על וסומך מצטטם  רש "י אין ולכן 

כהנים ".

רש "י פעמים , מספר  כאמור כי, – כך לומר קשה אך
את  חמש  לבן המובן ובאופן בבירור הנדרשlkאומר

יכולה בו" "יגע  שמשמעות  וכיון מקרא. של פשוטו להבנת 
לכתוב  רש "י  היה  צריך "מאחוריו", גם  אתyexitaלהיות 

על להסתמך עליו היה  ולא – אחרת  לפרש  המכריחו  הענין
ב "תורת כאשר (ובמיוחד  כהנים תורת  – המקור הזכרת 

ולא  שווה  גזירה  של בדרך הדבר נלמד zehytnכהנים"
).7הפסוקים
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יב.1) טו, פרשתנו
עה"פ.*1)

(2" שם: בתו"כ גרסי אהרן ובקרבן הלל רבינו וכ"ה aבפי' כולו".
גרסינן. בבי"ת בכולו כאן: לרש"י זכרון ובס' דרש"י. ראשון בדפוס

לג.3) יא,
כא.4) ו, צו
שיגע,5) צריך אין שהרי בתוכו, שיגע פירושו בו" ד"יגע לומר אין כי

כאן. גו"א ראה – מאוירו מטמא כי

לא 6) למה ידעתי ולא שם: [וברא"ם יז ג, שם פרש"י וראה יט. ה,
ועד"ז  שם]. לדוד משכיל וראה כו'. הזה שבפסוק המדרש כל הרב הביא

בכ"מ.
שהובאו 7) מזה כדמוכח בפשש"מ, לימוד הוא גז"ש שגם אף

שאי"ז  מובן, מ"מ – ועוד) ו. כא, משפטים (לדוגמא: עה"ת בפרש"י
גם  בק"ו. כלימוד לא גם הכתוב, של הפשוט כפירוש כ"כ פשוט לימוד
ההלכה. ע"ד בלימוד שישנם ע"ד תנאים הפשט ע"ד בגז"ש בלימוד יש

ואכ"מ.



ireaydלד cenild xefgn t"r ± rxevn zyxt ± zegiyÎihewl

ההוכחה מקרא , של פשוטו שלפי לומר, אפוא, הכרחי,
מצטט שרש"י המילים מן ולאyexitaהיא  כהנים , מתורת

בו", – "בו של שווה " ה"גזירה  ברש "יdpi`yמן מוזכרת
רק  הם  כהנים" בתורת  כדאיתא "וכו' ztqezl(ודבריו

בלבד). ברמז ומזכירם  מסתפק  הוא ולכן והסבר, הוכחה 

.‚
˙Ó ‡ÓËÓ „ÂÓÈÏÏ ÔÂÂÎ˙Ó ÔÈ‡ È"˘¯

– מת  מטומאת נלמד שהדבר  לומר, היה  ניתן לכאורה
מטמאה היא אין זאת  ובכל ביותר, חמורה  טומאה  שזוהי
בפרשת יותר  מאוחר שילמדו  כפי – מאחוריו חרס  כלי 

אינו8חוקת ממת ) חמור (שאינו זב  שגם  מובן ומכך –
מאחוריו. חרס  כלי מטמא

אין כהנים: בתורת למקור בציונו רש "י כוונת  וזוהי
ל"קלֿוחומר" אלא בו", – "בו שווה  לגזירה  מתכוון הוא 
חרס כלי טימא  לא  החמור  מת  אם  "ומה  – שם המובא 
חרס כלי  יטמא  שלא  דין אינן הקל הזב  מאחוריו,

" (שהרי היא xnegeÎlwמאחוריו" – "dheyt cenil jxc,
פשוט , xwn`הגיון ly eheyt8*נדחה כהנים בתורת  אמנם .(

משכב ("עושה חומרה  יש  בזב  שגם מפני זה , "קלֿוחומר "
מכך יוצא זאת בכל אך במת, קיימת  שאינה  ומושב ")
על ֿפני חומרה יש  מהם  אחד בכל כי הם ", ש "שקולים

ולפי  מקראeheytהאחר, שהם9של ללמוד אפשר ,
מאחוריו. חרס  כלי מטמאים  הם שאין בדין גם "שקולים"

הפסוק את  ולא  כהנים , תורת  את  כמקור מציין ורש "י
)`xwn ly eheytהפסוק מן ההוכחה  כי חוקת , בפרשת (

ודאות אין ההרחבה  לאחר גם  (ב ) דברים , אריכות  היא  (א )
הלימוד כהנים  בתורת  ואילו כראוי. זאת  יבין  החמש  שבן

ובפירוט. בפירוש  הוא 

לא עדיין ראשית  שכן, מתקבל, אינו זה  הסבר  אך
ההכרח  את מציין רש "י אין מדוע  ובנוסףyexita"חלק ": ,

לכך:

בהיסט  מטמא  אינן מת  אם10טמא  ולכן – (=בהזזה )
בא  בו" יגע  "אשר שהפסוק לומר מטמאycglאפשר  שזב 

שהחידושly`בהיסט, לומר, איֿאפשר מדוע  מת , כטמא 
למרות מאחוריו, חרס  כלי מטמא  שהזב  הוא  בו" ב "יגע 

ל`epiשמת  עדיף , זה  (ופירושו דוקאמטמאו כי  כאורה ,
היא  בו" "יגע  המילים  משמעות )?oheytkלפיו

.„
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ ‰ÁÎÂ‰ ‰È‡ "ıÚ ÈÏÎ ÏÎÂ"

כך לפרש מוכרח  שרש "י לענות , היה  ניתן לכאורה,
במים": ישטף  עץ  כלי "וכל  – הפסוק  סוף  בגלל

ב "וכל החידוש  מובן ל"היסט", הכוונה  בו" ב "יגע  אם 
אם אך בהיסט . טמא  עץ  כלי גם  זב  שאצל – עץ " כלי 
"נגיעה אפילו – כפשוטה  היא  בו" ב "יגע  הכוונה 

והפסוק  כלי ycgnמאחוריו", מטמא  שזב  yxgכאן
החידוש מהו השאלה : מתעוררת  מאחוריו, נגיעה  עלֿידי
נטמא עץ שכלי  חידוש  זה  אין הרי עץ "? כלי ב "וכל

מאחוריו. בנגיעה 

כך, אם  כי רש "י, פירוש  את  להסביר קשה  כך גם  אך
"וכל המילים  את  גם  המתחיל" ב "דיבור מצטט רש "י היה 
שרש "י וכיון "וגו'". בביטוי להן רומז לפחות  או עץ ", כלי 

epi`שזוהי לומר מתכוון  אינן שרש "י מובן הרי  זאת , עושה 
שההוכחה (או להיסט הכוונה בו" שב "יגע  לכך ההוכחה 

יותר). טובה  היא מביא  שהוא 

.‰
˘„Á Ë¯Ù Í¯ÂˆÏ ‰˘ ÂÈ˜ÂÒÙ

התמיהה : את ולציין להקדים  יש  זאת , להבין  כדי 
הזב בו יגע  אשר  "וכל הקודם הפסוק  מלמדנו מה לכאורה ,
עד וטמא  במים  ורחץ  בגדיו וכבס  במים שטף  לא  וידיו

כתוב כן לפני כבר – יכבס11הערב " הזב  בבשר "והנוגע 
הערב "? עד וטמא  במים  ורחץ בגדיו

טבל "לא  עוד שכל רש "י) שמפרש  (כפי [והדין 
מטמא...", .. שבעה  וספר מזובו  פסק  ואפילו מטומאתו

יולדת מדיני ב "קלֿוחומר" אותו ללמוד ניתן (א ) ,12הרי:
(ואפילו בטבילה  לאxg`lהחייבת  קודש  "בכל  הטבילה

של החמה  שקיעת  עד  לטהרה  מעריב  שמשה  "ואין  תגע ",
את  תביא שלמחר ארבעים . (ב )zxtkיום  טהרתה "),

xwire, הפסוק כל על  לחזור צריכה  התורה  אין כך  לשם  :
בפסוק במים " שטף  לא  "וידיו המילים בשיבוץ  היה  ודי 

הזב "]. בבשר "והנוגע  הקודם 

הגמרא מסבירה זאת  תמיהה  בגלל שהפסוק13ואכן , ,
אל נגיעה , על מדבר אינו הזב ..." בו יגע  אשר  על"וכל  א

אך במילהyx"iהיסט . שרק  כהנים ", כ"תורת מסביר,
ואםepweqtay"יגע " "היסט ", כוונתה – יותר  המאוחר –
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טו8) .xaey"iיט,
ובכ"מ.yxt"iראה*8) ג. ו, שם יב. א, בראשית

ומושב"9) משכב ד"עושה שהחומרא שי"ל ההלכה, ע"ד משא"כ
`id.מאחוריו גם ממנו יטמא חרס שכלי וגורמת מכריעה

בכה"ת.10) חבר לו מצינו שלא (וש"נ): רע"ב פג, שבת ראה

ז'.11) פסוק
(12lirl שעד מכלל ז: שם, ובפרש"י שם. פרש"י ד. יב, תזריע –

טמאה. קרוי' כאן
דכתיב.13) ד"ה שם פרש"י רע"א. מג, נדה



לה ireayd cenild xefgn t"r ± rxevn zyxt ± zegiyÎihewl

הפסוק נכתב  מה לשם  רש "י : פירוש  לפי  קשה עדיין כך
זאת ? מסביר אינו ורש "י הזב ...", בו יגע  אשר "וכל

לפי  גם הוא: לכך ההסבר  מקראeheytאלא , של
פרט לצורך שלם  פסוק  לכתוב  בו,`cgאפשר  שנתחדש 

התורה חוזרת  שלפעמים מכך  וחומר" ב "קל רואים וזאת 
בה "dyxtעל שנתחדש  דבר  "בשביל  שאנו14שלמה (כפי

בראשית בפרשת  מיד על15רואים  בשנית  חוזרת  שהתורה  ,
לצורך וחוה  אדם  בריאת של הסיפור  הנוספיםmihxtכל

ועוד השני, ).16בסיפור

הפסוק נכתב  מדוע  מקרא , של בפשוטו קשה, לא  לכן 
החידוש לצורך נכתב  הוא כי  הזב", בו יגע  אשר  "וכל

" הנוספות  (כפיeicieשבמילים  המלמדות  במים", שטף  לא 
"שאיןyx"i17שמסיים  הפשט ) הסברת לאחר  בפירושו,

הידים ". כמו הגלוי  אבר אלא  מים  ביאת  טעון הסתרים  בית 

.Â
"ÏÂÎÈ"Ï ‰ÁÎÂ‰ Y ÌÈ‰Î ˙¯Â˙Ï ‰ÈÙ‰‰

מהו קשה : בו שגם – לפסוקנו  מגיע  רש "י כאשר  אך
אפשר זב  נגיעת  ע "י נטמא  שכלי כך על  בו? החידוש 
(שאדם הקודמים  הדינים מן קלֿוחומר של בדרך  לדעת 
וכו') ומושב  במשכב אפילו מטמא שזב  זב , בנגיעת נטמא 

–

בו נגע  אפילו "יכול לשאלה: לענות  צריך ורש "י
אפילו היא  בו" "יגע  של הפשוטה המשמעות  – מאחוריו"
הוא בפסוק שהחידוש  לחשוב  היה  ניתן  ולכן "מאחוריו",

"כלי מטמא  כפיyxgשה "זב " "מאחוריו", גם בנגיעה "
בהרחבה . לעיל שהוסבר 

אין עץ ..." כלי "וכל הפסוק  שבסוף  בכך קושי ואין –
די כאמור, כי, חידוש , שגם שום  בפסוק , אחד ilkבחידוש 

yxg– "מאחוריו" בנגיעה  הזב מטמא 

"וכו' רש "י מוסיף  ל"יכול...", נוספת  הוכחה  ולצורך
חומרת שמצד  רואים , אכן ששם – כהנים " בתורת  כדאיתא 
חרס כלי מטמא  שהוא  לומר מקום  יש  הזב , טומאת 

שמת למרות  רש "י`epiמאחוריו, כלומר, זאת. לטמא  יכול

epi`כהנים בתורת למקור  ללימודdlgzdkמפנה להמשך,
לסוף`epiשזב  להיפך: אלא , מאחוריו, חרס  כלי מטמא

("עד כהנים בתורת  שניה ) (דעה (קרוב*17הדברים 
שאכן18למילים – מגעו") איזהו – (yi("יכול") דעה

מאחוריו בו נגע  רומז*18ש "אפילו רק  הוא  ולכן נטמא .
בפירוש . זאת  מצטט  ואינו "וכו'", על ֿידי לכך

לומדים  אחרת  לפרש  ההכרח תורתseqnואת דברי
היסטו", זה אומר  הוי ככולו שהוא  מגעו "איזהו – כהנים 

כדלהלן.

.Ê
"Â· Ú‚È" ÌÈÏÈÓ· ‡Â‰ ˘Â„ÈÁ‰

כולו זה  פסוק  שלכאורה לכך בנוסף  הוא : לכך ההסבר 
בו יגע אשר  חרש  "וכלי  שבתחילתו המילים הרי מיותר,
בא זה  פסוק  מיותרת : לשון כפילות  בודאי  מהוות הזב "
הזב ", בו יגע  אשר  "וכל נאמר  שבו הקודם , לפסוק בהמשך
שבסוף (כשם  ישבר" חרש  "וכלי בקיצור לכתוב  היה  ודי 
שוב נאמר  ולא במים ", ישטף  עץ  כלי "וכל  נאמר הפסוק 

עץ  כלי afd"וכל  ea rbi xy`.(" במים ישטף 

דוקא טמון זה  שבפסוק  שהחידוש  לומר , סביר לכן 
לאופן`elבמילים  כאן מכוונות  אלו  מילים בו": "יגע  ,

כן. לפני המוזכרות הנגיעות  מן השונה  נגיעה, של אחר 
"יגע " "efפעולת  בכליea"19היא  נגיעה  –elekולא ,

מגעו "איזהו רש"י: וכלשון הכלי. מן  בחלק  רגילה  כנגיעה 
ההזזהelekkשהוא  שעלֿידי  היסטו", זה  אומר  הוי

כולו. הכלי  "מתנדנד"

ב שהחידוש  אומרים היינו שכלי[אילו בכך הוא פסוק 
"וכלי במילים  הוא החידוש  הרי  מאחוריו, נטמא  חרש 

yxg"בו "יגע  במילים  לא אך  "בו", במילה  גם או בלבד, "
cgia.[

.Á
ÌˆÚ· ˙Ú‚ÂÙ ‰È‡ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ Ï˘ ‰ÏÈ‚¯ ‰ÚÈ‚

È„Â‰È‰ ˙Â‰Ó
היא : ה ' בעבודת מכך הנלמדת  ההוראה 
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וש"נ.14) סע"א. ג, וראהyxt"iסוטה ו. ה, כא epzyxtנשא יד,
א. י, מנחות ואילך.

ואילך.15) כא שם, ז. ב,
לדוגמא16) יט.yxt"iראה שם, בראשית
דרז"ל wzneiועפ"ז17) דשולל לתו"כ דילן) (בפרש"י רש"י דמציין

"שאין  למדין א) כה, (קידושין הש"ס לשיטת כי – בפנים) (כנ"ל דנדה
מפסוק מים" ביאת טעון הסתרים להעיר eixg`lyבית אבל יג*). (פסוק

מקואות  הל' לרא"ש יו"ט מעדני הראוי. כל סד"ה שם קידושין מתוס'
שם. קידושין מקנה וראה סק"ג. סכ"ה נדה) מס' (בסוף

כיו"ב).*17) או "ומסיים" (ולא "עד" הדיוק שזהו וי"ל
שסיומה 18) זה תו"כ של המסקנא מתחילה כו'" אשר מ"ת"ל כי

מגעו". "איזהו
(18*" רש"י לשון שצע"ק משמע crאלא זו שמהוספה כו'". איזהו

מקרא. של לפשוטו שייך מהתו"כ בפירוש העתיק שלא מה שגם שכוונתו
כוונתו ההלכ mbואולי ע"ד שגם ראי', (לתוספת "בו" "בו" ה להגז"ש

מאחוריו). חרש כלי מטמא דאינו כ"ה
כאן.19) המהר"ל) (לאחי חיים מים באר גם ראה

.dxrdd miptay (h"ei ipcrne) 'qez d`x .fh weqt ± e` (*



ireaydלו cenild xefgn t"r ± rxevn zyxt ± zegiyÎihewl

ש "יסודו לאדם  רומז מעפר , הנעשה  חרס , כלי 
כנאמר20מעפר" מן21, עפר האדם  את  אלקים ה' "ויצר 

אתה ..." עפר  "כי שכלי22האדמה...", אומרים , ועלֿכך .
אל הנדבקים  הזה  העולם  עניני מאחוריו: נטמא  אינו  חרס 

את  לטמא יכולים אינם  "אחוריו", המכונה  האדם, mvrגוף 
היהודי.

נזקק שגופו כך, בראו שהקדוש ֿברוךֿהוא כיון שהרי
הזה העולם  עניני ולשאר  ולשתיה שבדרך23לאכילה ,

rahd24מהם נהנה ממנו25הוא הנדרשת  והעבודה  –
הבעלֿשםֿטובxeaylאיננה  כתורת אלא, הגוף, ,26את

עמו" תעזוב  "עזוב  של בעולם27דרך וחלקו גופו הפיכת –
) יתברך לו בכךmipezgzaלדירה  אשם  איפוא  הוא  אין – (

הוא דבר של בסופו אם ֿכי הזה, העולם  עניני בו שנדבקו
מהם להתנקות  .*27צריך

כפי עצמו את  המחשיב  אדם  על אמורים  דברים  במה
לכלי – הקדוש ֿברוךֿהוא  דרגתqxgשבראו  על המורה  –

עץ , לכלי עצמו  את  מחשיב  הוא אם  אך התבטלות ,
או ומתפתח), הצומח (כעץ  ומפותחת גדולה למציאות
כפי הוא  אין אז הרי כמתכת , קשה  שישותו מתכת, לכלי 

"מאחוריו". גם  נטמא  הוא  ולפיכך שנברא,

– מאחוריו" בו נגע  אפילו "יכול רש "י אומר כך  ועל
ענין  אינה  הזיבה נדהכי  כדם  אלא 28טבעי  ,dlgnיותר –

הדברים ומשמעות  הטבע . לפי  להיות  שצריך מכפי דם 

היהודי אצל הקיים  הרע  הוא  נדה  דם  היא : האדם בעבודת 
מנעוריו" רע  האדם  לב  יצר  "כי זיבה29מטבעו , גם אך .

הרע שהיצר  מכפי יותר  עליו יצרו מגרה שהאדם  מה  הוא 
בעצמו החינוך30מבלבלו ספר  ובלשון הזיבה31, "ענין :

באדם  היושר ez`vaיקרה במאכליו...".dcnzdaמדרך

שבמקרה לחשוב  היה ניתן האדםdfולפיכך נטמא
רע בדבר נכשל הוא  כי "מאחוריו", אפילו חרס ") ("כלי

טבעו. מצד הכרחי שאיננו

כך: הדבר שאין וברש "י , כהנים בתורת נאמר  כך  על
שהוא  "מגעו היא  הזב  נגיעת  אתelekkכאשר המניעה  ,"

אפילו להיטמא , החרס " "כלי יכול כולו, האדם
של  ואפילו רגילה , בנגיעה  אבל איֿאפשרaf"מאחוריו", ,

הרמב"ם שפוסק  כפי היהודי, של מהותו בעצם  ,32לפגוע 
כפיה הרי מצוה , לקיים  עליו לכפות שצריך יהודי שאפילו
אז גם  אך – שתקפו" הוא  "יצרו  – בחיצוניות  רק  היא  זו
לעשות הוא  ורוצה  מישראל להיות  "רוצה  בפנימיותו הוא 

המצוות ", כל

מוסר  הכפיה  רצונוwa`dועלֿידי את  ומסתיר  המכסה 
"לעולם " (גם  ה '" "אמת  ומתגלה היהודי, של ),33האמיתי

" אומר `ipשהיהודי dvexו"לעשות מישראל" "להיות  – "
המצוות ". כל

(f"lyz rxevn t"y zgiyn)
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תוקף.20) ונתנה פיוט
ז.21) ב, בראשית
יט.22) ג, שם
בנוגע23) (פי"ג) תניא הזמן ipepialראה בהמשך יותר "נתחזק –

"מדת  והרי עוה"ז". עניני ושאר ושתי' באכילה הרבה  בו שנשתמש
רפי"ד). (שם ימשוך" אדם כל ואחרי אדם כל מדת היא הבינוני

פ"ח.24) תניא ראה
(25,(208 ע' תיש"א (סה"מ פ"ה תרפ"ו הדבקים ואתם מד"ה להעיר

גשמי' בתאוה גשמי' או"א ע"י שיולדו מכיון המשיח, דימות הגופים דגם
עיי"ש. כו', לזיכוך יצטרכו

וש"נ.26) סט"ז. טוב שם לכתר הוספות כג. ע' יום היום

ה.27) כג, משפטים
פ"ח.*27) תניא ראה

ב.28) ק, עירובין – עה"ד חטא לאחרי
כא.29) ח, נח
(30.26ֿ8 ע' חי"ד לקו"ש ואילך. 317 ע' ח"ז לקו"ש בכ"ז ראה

ye"p.
קעח.31) מצוה
ספ"ב.32) גירושין הל'
השמע"צ 33) ביום ד"ה לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה ב. קיז, תהלים

פ"א. (הא')

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zenai(iying meil)

eyyg `le da exingd micr izk izyay oihiba dpyna epipyy
epzpyna mb ok enk ,dnaiil e`eai zvleg `idy jezn `ny
.dvilg dkixvdle oiyexib wtqa xingdl yi zg` zka zxacnd
z` ef zeyigknd micr izk izy ly wtqa mby dgiken `xnbd

:dwfg xg` mikled efàéèL øác éñëpà äåäc éãéîdyrnk ± ¦¦©£¨©¦§¥§©©§¨
minrtl didy ,'`ihy xa' `xwp didy mc` ly eiqkpa didy

.dhey minrtle ietyéñëð ïéaæ àéèL øác,eizerwxw z` xkn - §©©§¨©¦¦§¥
éøz éa eúà[micr ipy-]íéìç àeäLk ,éøîàå[iety-]ïéaæxkn - ¨¥§¥§¨§¥§¤¨¦©¦

,ezxikn dlge eiqkp z`éøz éa eúàåmixg` micr [ipy±]eøîàå §¨¥§¥§¨§
,ïéaæ äèBL àeäLk.melk dpi` dhey zxikneé÷Bà ,éLà áø øîàå §¤¤©¦§¨©©©¦¥

ãäì éøzéøz éel` cbpk el` micrd zezk izy z` cinrdl yi ± §¥©£¥§¥
,lewyd wtq df ixde
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zea` iwxt zegiyÎihewl`ippg iax ,fi jxk

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
"‡È˘˜Ú Ô· ‡ÈÁ È·¯" ‰˘Ó‰ Ï˘ ¯˘˜‰ È‰Ó

?˙Â·‡ È˜¯ÙÏ
הקדוש ֿברוךֿהוא רצה  אומר עקשיא  בן חנניא "רבי
שנאמר ומצות  תורה  להם  הרבה  לפיכך ישראל את  1לזכות 

ויאדיר ". תורה  יגדיל צדקו למען חפץ ה '

בסדר שמקומו אף  עקשיא , בן חנניא  ר ' של זה  מאמר
לאומרו ישראל מנהג  – מכות  מסכת בסיום הוא  המשניות
שמפרש כפי  לזה , והטעם אבות , מפרקי פרק  כל לאחר 

לאומרו2רש "י העם  כל נהגו נאה  סיום  בה  שיש  "לפי :
המשנה על קדיש  אומרים  שאין לפי  ופרק  פרק  כל בסוף 

כו'" האגדה  על .3אלא 

בתכלית הם  התורה  ענייני כל אשר להיות  אמנם,
היא " תורה  ישראל "מנהג  (וכן: שחלק4הדיוק  ובפרט ,(

ושםzeipyndממפרשי אבות  בפרקי זה מאמר הציבו
אבות . למסכת  בתוכנו שייך זה  שמאמר  מובן , – פירשוהו

אבות מפרקי פרק  כל לפני לומר ישראל מנהג  כן, כמו
– כו'" הבא  לעולם  חלק  להם  יש  ישראל "כל המשנה את

סנהדרין במסכת  משנה שתי5שהיא  בין המשותף  המכנה  .
שבשתיהם – הוא  ובסיום ) בהתחלה  (הנאמרות  המשניות

ישראל של מעלתם  –6מודגשת  ישראל" "כל במשנה  :
בן חנניא  "רבי ובמשנה ידי ", מעשה  מטעי "נצר היותם 
ישראל, בשביל הוא  ומצוות  התורה  שריבוי – עקשיא "
הרבה לפיכך  ישראל את  לזכות הקדושֿברוךֿהוא  "רצה

ומצות ". תורה להם 

הוראות כידוע  מכילים  אבות , פרקי להבין: צריך

דחסידותא " ל"מילי עד טובות, ומדות  מה7והנהגות  –
ישראל ? של מעלתם ענין  לכך נוגע 

.·
"˙ÂÎÊÏ"Â "‰·¯‰" ÌÈÏÈÓ· ˜ÂÈ„‰

במשנתנו: הביאור בהקדים  ויובן

ומצות8הברטנורא תורה  להם  הרבה  לפיכך מפרש :
ורמשים שקצים  פרשת כשהן9כגון שכר להרבות  כדי

אותן אוכלין היו לא  הכי  שבלאו אף ֿעלֿפי מהם, בדלים
בהן. קצה אדם  של  שנפשו

לתורה בנוגע  גם  לומר  ניתן אלה  לדברים  [ובדומה 
"בלאו גם אשר כאלה  ענינים  בתורה כלל  הקב "ה ולימודה :
גם שכר" להרבות  "כדי  האדם , שכל מצד מובנים  הכי"

לימודם ].10עבור 

" המשנה לשון א ) מובן : אינו זה פירוש  לפי daxdאך
על כנימוק  בא ישראל" את  "לזכות הנ"ל לפי  כי – להם "

על  כטעם  ולא בלבד, מסויימות  מצוות  התורהieaixציווי
" הלשון ב) כללי. באופן כיzekflומצות  – ישראל" את 

ענין את  המבטאת בלשון לנקוט מתאים  היה  לפירושו
שכרם " את  "להרבות  כגון וכיו"ב .11השכר,

.‚
˙ÂÁÙÏ ÌÈÈ˜È˘ È„Î ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Ì‰Ï "‰·¯‰"

˙Á‡ ‰ÂˆÓ
"כי12הרמב"ם הנ"ל: המשנה את  כשיקיים13מפרש 

כרא מצות  מתרי"ג  מצוה  עמהאדם  ישתף  ולא  וכהוגן וי 
אותה שיעשה  אלא  פנים  בשום העולם מכוונת כוונה
זה ועל הבא  העולם לחיי  בה  זכה הנה  כו' מאהבה לשמה
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כא. מב, ישעי' (1
אבות. מס' בסיום (2

ובהמובא  ס"ד. שם אדה"ז שו"ע סק"ג. סנ"ד או"ח מג"א וראה (3
ואכ"מ. בסופו. לאבות הש"ס במסורת שבע) (מבאר

[המתורגם] בלקו"ש (נסמן ועוד ה"א, פ"ד פסחים ירושלמי ראה (4
.(60 ע' ח"ד

א). (צ, רפי"א (5
"כל  המשנה בביאור אבות מס' בריש למהר"ל חיים דרך ראה (6

ישראל".
א. ל, ב"ק ראה (7

(כג, במכות להמשנה (ריב"ן) בפרש"י הוא ועד"ז מכות. מס' בסוף (8
ובזי"ר  תקלו. רמז שמיני לילקו"ש רענן בזית וכ"פ שם. ומאירי רע"ב).

שם. מכות שלמה מלאכת וראה .10 שבהערה
הזכירו שלא וצ"ע ונבלות. שקצים שם) (מכות ובפרש"י (9mc,'דבי

כג). (שם, כה יב, ראה עה"ת פרש"י וראה שם. בהמשנה זה לפני קאי
(ורא  ב סו, חולין וע"ד קמו,10) (דף שם שמיני לילקו"ש זי"ר ה

"דרוש  ובכ"מ) א. עא, (סנהדרין אמרו שעליהם בענינים משא"כ ע"א)).
ואילך. סע"ב (תט, של"ה ראה אבל שכר". במקום )ye"pוקבל דגם

ללמוד  יש מ"מ אבל מילתא להך ענין שאינו ויאדיר תורה יגדיל שאמרו
.14 הערה 72 ע' חי"ד לקו"ש וראה ע"ש. אחר, למקום כו' ממנו

ואכ"מ. שכר. וקבל דרוש ערך תלמודית אנצקלופדי'
שיתן  כדי תקלו): (רמז שם יל"ש ח. שמיני בתנחומא וכהלשון (11

שם. רענן בזית שפי' כמו המצות. את שמשמרין לישראל טוב שכר
שמואל  מדרש פכ"ט. מ"ג עקרים וראה מכות. מס' סוף בפיה"מ (12

אבות. מס' בסוף
בתחלתו. להאריז"ל המצות שער עייג"כ – הרמב"ם בדברי (13

עיי"ש.
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שלא אפשר אי הרבה בהיותם  המצות  כי חנניא  רבי אמר 
ושלמותה מתכונתה  על מהם  אחת  בחייו  אדם  יעשה 

מעשה ". באותו נפשו תחיה המצוה אותה ובעשותו

" המשנה  לשון מבוארת  ומצות "daxdבכך תורה  להם
בוודאי ומצות  בתורה  הריבוי עלֿידי שדווקא  מכיוון –
וכו ', בשלימותה  מהן  אחת  (עלֿכלֿפנים ) האדם יקיים

" לכן הקדוש ֿברוךֿהואdaxdואשר ש "רצה  משום  להם "
וכו'". לזכות 

מדוע הקושי נשאר  שלפירושו כך  על (נוסף  אמנם
" בלשון שכר,zekfl14נאמר של בלשון ולא  ישראל", את 

הפירוש עצם הרי ) ביאור15כנ"ל, עולה ,16דורש  מפירושו :
מעלה בה  אין ו)מצות " (תורה  להם  ש "הרבה  העובדה  כי
(ענין אמצעי אלא אינו המצוות ריבוי אם  כי כשלעצמה,

מצוה  בשביל יקייםzcceaטפל שיהודי להבטיח  הבא  (
ושלמותה "`zgמצות  מתכונתה  .17"על

.„
‰˘Ó· ÌÈ˜ÂÈ„ „ÂÚ

להבין: צריך גם

הקב "ה  "רצה  מדגיש  עקשיא  בן חנניא רבי zekflא )
z`l`xyiלמען חפץ  "ה ' היא  ההדגשה  בפסוק  ואילו – "

ewcvלמען – "wcvd18 שלawd"d?

"יגדיל – תורה אודות רק  מדובר בפסוק  dxezב)
מד עקשיא בן ר "ח  ואילו – הרבהויאדיר" "לפיכך גיש 

תורה ?zevne"19להם 

המשנה לשון שונה  מדוע  ביאור  נדרש  כן כמו ג )
" נאמר במשנה  הכתוב : הקדוש ֿברוך ֿהוא ",dvxמלשון

"ה ' – ".utgובפסוק 

לעצמן" חכמים  ולשון לעצמה  תורה  ש "לשון  ,20[אף 
לומדים חז"ל שכאשר מקומות, בכמה מוצאים  זאת עם 

בלשון בדבריהם  משתמשים  הם  – מפסוק  מסויים  ענין
ומצות ): לתורה  ובנוגע  הנ"ל (בלשונות ולדוגמא הפסוק :

שלבו21לעולם במקום  תורה  אדם  כיutgילמוד שנאמר 
ה' בתורת  חפציevtgאם  אסורין חפציך חפצך, ממצוא  .
מותרין כיו"ב22שמים  וכמה  .23.[

ומצוות ", תורה  להם הרבה "לפיכך אומרת  המשנה  ד)
במספר ריבוי הוא "הרבה " של הפשוט ,24zenkeשהפירוש 

" הוא  הראי ') (שממנו הכתוב  לשון זאת תורהlicbiלעומת 
xic`ie וחוזק גדלות  שמשמעו "zeki`a25.

.‰
ÈÙ· ‰ÂˆÓ ·˘Á Ë¯Ù ÏÎÂ ,ÌÈË¯Ù ÈÂ·È¯ ˙ÂÂˆÓ·

‰ÓˆÚ
זה : בכל הביאור נקודת 

כפי אינו במשנתנו, הנידון  ומצות  בתורה ה "ריבוי"
מדוע – המשניות ) פירוש  (ומלשון  בפשטות  להבין שניתן

מצוות תרי"ג על  אין*25נצטוו – שכן מרובה, מספר שזהו ,
מספר להיות צריך היה  כמה  הגיוני יסוד או טעם  כל
לא מדוע  לשאול ניתן  הרי היה מספר כל ועל המצוות ,

יתר). (ולא  פחות 

– ומצוות בתורה כי לעובדה , מתייחסת המשנה  אלא ,
אם גם  כלומר , עצמו. ונושא  ענין באותו ריבוי  מוצאים
היה – נצטוו עליהם דברים  התרי"ג  בכל צורך שיש  נניח 

במצוה  עניינים  כמה  לכלול ,`zgאפשר

חז"ל מאמר דרך ) (ועל ובלשון והעמידן26– דוד "בא 
הי כן ואם עשר", אחד מספרעל יהי' שזה  מספיק  ה 

גאון סעדיה ר ' דברי לפי לכך ובדומה  כל27המצוות . אשר
איפוא מספיק  היה  – הדברות  בעשרת  נכללות  המצות 

עשר של אוzevnהמספר עשר מאותן מצוה שבכל אלא  .
וכמה  כמה  נכללים  היו – שגםmihxtאחדֿעשר כפי  ,

פרטים וכמה  כמה מצוה  כל כוללת  –28עכשיו
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לכאורה ה"ז – "זכה" כתב בפיה"מ שגם אע"פ (14xky מצוה קיום
ושלימותה. במתכונתה

פי' על להשיג  שהרבה בסופו, למהר"ל חיים דרך בארוכה וראה (15
הרמב"ם.

ב  הריבוי על הסברה זה אין הרי גם: (16dxez.
גם  לכאורה מתורצות ועפ"ז – הרמב"ם דברי בפירוש י"ל אבל (17
אלא) כו', זכות חציו לו יש אם להחילוק נחית (דלא – המהר"ל קושיות
אבוך  ב) קיח, (שבת בפי' ובכ"מ) ס"ז. (אגה "ק המבואר ע"ד דכוונתו
לו  ומאיר נמשך שע"י מסוימת מצוה יש אחד שלכל טפי, זהיר הוי במאי
מהרש"א  חדא"ג שם. מכות לפיה"מ צפע"נ וראה המצות. שבכל האור

מצות). תרי"ג ד"ה ב (כג, מכות
שם. מכות ורע"ב פיה"מ ראה אבל שם. ישעי' רד"ק ראה (18

תורה  יגדיל אמר תורה להם שהרבה נגד בסופו: שם חיים בדרך (19
ויאדיר. בל' זה מרומז איך וצ"ע ויאדיר, אמר מצות רבוי וכנגד

כללים  שד"ח א). צד, (מנחות שתי תוד"ה וראה ב. קלז, חולין (20

קטו. כלל למד מערכת
לפנ"ז. בגמרא שם וראה א. יט, ע"ז (21

א. קיג, שבת (22
ועוד. ב. ט, מו"ק וראה (23

בפיה"מ. כמפורש בנדו"ד ובפרט (24
הכוונה  הרי – גו'" תורה "יגדיל שהובא ב) (סו, בחולין וגם (25

ב  וכו' לההגדלה ובהמצוין לכאורה שם. מתוס' ולהעיר שבתורה. זה ענין
ספ"ב. ת"ת הל' רמב"ם וראה .10 בהערה

ג. צג, (להה"מ) מאו"ת גם להעיר (25*
חלק כוללים "שהם שם בחדא"ג א. כד, מכות (26lecb"מהתורה

לתהלים  בהצ"צ וביאורו פנ"ד, למהר"ל תפא"י וראה וצע"ג. – כולו ולא
(בסופו). ב טו, אור) (יהל

יב). כד, (משפטים עה"ת בפרש"י הובא – שלו באזהרות (27
לסהמ"צ  פערלא הרי"פ מבוא ז. שורש להרמב"ם מסה"מ להעיר (28

להרס"ג.
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וודאות הייתה לא  שאז הרמב "ם, מבאר כך ועל
ושלימותה ". "במתכונתה  אחת  ואפילו מצוה  יקיים שיהודי

פרט על עובר כאשר – מזו יתירה לומר  יש  `cgואולי
חסר  הנ "ל כלzenilyaממצות  את שקיים  למרות המצוה,

הפרטים . שאר 

.Â
Â˙Â„Á‡ ˙ÂÏ‚Ï È„Î „Á‡ '‰Ó Â˙È ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙

'˙È
הענין: ובפנימיות 

גם ולפעמים  ממשנהו, שונה  בתורה  וענין  מצוה  כל

מצוות של הכללית מהחלוקה  החל – הפכי באופן
dyr ומצוות`l(ושלילה (חיוב  של29תעשה החילוקים  ;

מצות , תרי"ג  של להתחלקות  עד ומשפטים ; חוקים עדות 

תוכן מכילה מצוה כל וכוונה30אשר טעם  מסויימים .31,
אופני ארבעת של מההתחלקות  החל – בתורה  כן וכמו

סוד; דרוש  רמז פשט  שבתורה: ענין בכל הלימוד
טהור" פנים מ"ט  טמא  פנים  "מ "ט  של ;32החילוקים

לתורה פנים  פירושים33שבעים  רבוא ששים  – מזו  ויתירה ;

בתורה הנזכרים  מהאופנים  אחד .34בכל

מהשם ניתנו ומצותי' אחת  תורה ביאור : דורש  והדבר

את אחד, ושמו אחד ה ' ולגלות  להמשיך וענינם אחד,
איפוא , מובן הקדוש ֿברוךֿהוא . של הפשוטה  אחדותו

מצוה בכל  להשתקף  אמורה  יהודי  של בעבודתו גם  אשר

הקישור את  לפעול ויחידה : אחת  ותכלית  כוונה  אותה
הקדוש ֿברוךֿ עם המצוה  מקיים  של כביכול וההתאחדות 

עם להתאחד בתורה, וכן הפשוטה; אחדות  שהוא  הוא ,

התורה . השגת  עלֿידי  התורה נותן

– ומצות  התורה  לפעולת ביחס גם  זה  דרך ועל

בעולם הקיים  והסתר  ההעלם את להסיר הוא שעניינם

ענייני בכל והפירוד הריבוי תכונת  קיימת  (שבעטיו
"רשות – העולם של הרבים " מ"רשות ולעשות  העולם ),
של אחדותו שתתגלה  בכך עולם , של ליחידו היחיד"

בעולם . הקדוש ֿברוךֿהוא

קיימים מדוע  – אחד – ענינם  ומצות  שתורה  ומכיוון 
שכאלה ? והתחלקות  ריבוי בהם 

.Ê
"ÍÂÎÈÊ" ÔÂ˘ÏÓ "˙ÂÎÊÏ"

הקדוש ֿברוךֿהוא  "רצה המשנה  מסבירה  כך zekflעל
הוא "לזכות" ומצות ", תורה להם הרבה  לפיכך ישראל את
(רק ) לא הוא  הקדוש ֿברוךֿהוא  של רצונו "זיכוך": מלשון
(גם) בהם  לפעול אלא  לאלוקות , ביטול  יתוסף  שליהודים

ה ענין ביניהםjekif35את  וההבדל .36:

מציאותו את  "מאבד" שהאדם  הוא הביטול תוכן
אף  ולפיכך, באלקות ; נדבק  מורכבועלֿידיֿזה  שהאדם 

של ההתחלקות  לריבוי עד – שונים  ואיברים  כחות  מכמה 
משמעות אין זאת  עם  – גידים  ושס "ה  איברים  רמ"ח
"ביטול", של  בתנועה  מדובר כאשר אלה  לחילוקים 
עניניו ביטול ובמילא  מציאותו, והעדר  ביטול את  הפועלת 

ביניהם . חילוק  אין שכאילו כך הפרטיים ,

איבריו גופא , שהאדם הוא , ה "זיכוך" ענין זאת , לעומת 
אלקות עם אחד דבר ונעשים  מזדככים וכאן,37וגידיו, – ;

האיברים של ההתחלקות  לריבוי חשוב  משקל יש  אדרבא ,
מוכרח  – וגיד אבר (כח) כל שהזדככות משום  והגידים ,

הפרטי. וענינו לתוכנו בהתאם  להיות 

ישראל אצל  לפעול רצה  שהקדוש ֿברוךֿהוא  ומכיוון 
"לפיכך ("לזכות "), הזיכוך ענין  תורהdaxdאת  להם

בתורה וההתחלקות  הריבוי  נובעים מכאן  – *37ומצות "

זיכוך הפועל  המיוחד  עניינה  מצוה  שלכל משום  ומצוות ,
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דברי  בביאור תשמ"ה) (קה"ת, הרמב"ם על "הדרן" ראש (29
התורה. יסודי הל' ריש הרמב"ם

דרמ"ח  סע"ב) כג, מכות וראה ב. קע, (זח"א ממחז"ל גם כמובן (30
עה"פ  לקו"ת וראה זל"ז. דומים שאין וגידים איברים כנגד הם ושס"ה

minz.(ג מה, (נצבים תהי'
כוונה  שיש – המצות מכוונות ולהעיר המצות. טעמי בספרי ראה (31
מ, שלח לקו"ת רפמ"א. תניא וראה בסופו). (עט"ר פרטית וכוונה כללית

ובכ"מ. א.
ו, זח"ב ז. יב, ח. ז, תהלים מדרש ה"ב. פ"ד, סנהדרין ירושלמי (32

ועוד. ע"ב. ריש
ובכ"מ. טז. פי"ג, במדב"ר (33

על  היחודים בענין רוה"ק בש' וכ"כ יז. הקדמה הגלגולים שער (34
מאמרי  שער שבסוף מהרח"ו לקוטי ב). (קח, ג' הקדמה צדיקים קברי

להאריז"ל. רז"ל

רפמ"ד. (ב"ר וכמרז"ל (35ye"p בהם לצרף אלא המצות נתנו "לא (
המשנה  בביאור רע"א) (סז, סרנ"ט להה"מ לקו"א וראה הבריות". את

במדב  וראה ועוד. ספ"ה. (למהר"ל) ישראל תפארת ר"פ שבפנים. "ר
בהעלותך.

172 ע' ח"ד  [המתורגם] לקו"ש .31 בהערה בהנסמן גם ראה (36
ואילך.

470 ;468 ע' חט"ז [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת ג"כ להעיר (37
262 ע' שם לקו"ש וראה וביטול. יחוד למצות, תורה בין בהחילוק ואילך)

ואילך.
הם  הנשמות שם: מהרח"וו) (ולקוטי הגלגולים משער להעיר (37*

נשרשו ובה חוצבה ממנה כי נשמות שרש היא התורה כו' רבוא okleס'
פירושים  רבו הס' מן פי' מכל כי ונמצא כו' פירושים רבוא ס' בתורה יש

ע"ש. כו'. אחת נשמה נתהוו



ireaydמ cenild xefgn t"r ± zea` iwxt ± zegiyÎihewl

באדם מסויימים  וגיד  אבר מסויים38ב (כח ) בחלק  (וכן
והמחולקים39בעולם השונים  הענינים  – בתורה  כן  וכמו .(

השכל גדר  של שונים  באופנים  זיכוך פועלים  .40בתורה 

.Á
ÏÈ„‚‰Ï È„Î· ,˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Ì‰Ï "‰·¯‰"

¯È„‡‰ÏÂ
הפשוטה אחדותו שמצד מכיוון להבין: צריך  אמנם
צריכים והמצוות  התורה  גם היו הקדוש ֿברוךֿהוא  של
שונים , והתחלקות  ריבוי כל בו שאין באופן להיות 
"בכדי רק  היא ומצות" תורה  להם  ש "הרבה  והעובדה 
ומצוות בתורה  שהריבוי איפוא , יוצא  – ישראל" את  לזכות
עם כך כל קשור  ואינו ירידה  כביכול מהוה 

ופשיטות . אחדות  הוא שעניינם  ומצוותי', התורה עצם 

למען חפץ  "ה ' הפסוק  את  המשנה  מביאה  כך ועל
ומצות בתורה  הריבוי  שאדרבה , ויאדיר", תורה  יגדיל צדקו

כביכול dxc`deפועל dlcbd' ש "ה משום  וזאת  בתורה,
צדקו". למען חפץ 

.Ë
ÌÈÂ˙Á˙· ‰¯È„ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰"·˜‰ ‰Â‡˙

הדברים : הסבר

לו להיות הקדוש ֿברוךֿהוא  "נתאוה  בענין מבואר 
בתחתונים " "לדור41דירה היא  הדירה  פנימיות  [אשר

מכון ישראל כנסת  שיהיו  וכו ' ישראל בנשמות ולשכון 
כו'" יתברך היא42לשבתו  לאמיתתה , ה "דירה " כי – [

ז.א . האדם, של פנימי זיכוך עלֿידי נעשית  כשהיא  דווקא 
עם מיוחד נעשה ועניינו מהותו לפי פרטי  כח כל כאשר

אלקות .

בעצמותו כביכול שהיא  כפי  הדירה  כוונת מצד ברם ,

לומר אפשר  ואי הריבוי , והיפך ריבוי של  גדר  שייך אין –
שהוא ענין יורגש  הפשוטה , אחדות  יתברך , שבעצמותו

בסדר דוקא הפשוטה . ואחדותו הימנו  חוץ  חס ֿושלום

וכו ',43ההשתלשלות הוא  ברוך סוף  אין אור מצטמצם  בו ,
מאמרות " "עשרה  באמצעות  ייברא  שהעולם  ה' ורצה 

ש "במאמר אף  ואותיות) תיבות  כו"כ מהם  אחד בכל (אשר
להבראות " יכול למציאות44אחד מקום שנותן מה  –

ל"נעשה (עד בו הקיימים  וההתחלקות  הריבוי  על העולם 

מתגלה שם – רבים ) לשון הריבויאדם " שורש  כי וניכר
שתיעשה – היא  ה "דירה" כוונת  וכי ית ', מאחדותו הוא 

עצמו בפני כח של הפרטי  הזיכוך .*44עלֿידי 

.È
"ıÙÁ"Â "‰ˆ¯" ÌÈÈÂËÈ·‰ Ï„·‰

רז"ל במאמר הלשון בין האמור  ההבדל יובן כעת 
הכתוב : לשון ובין במשנה 

נכתב " שאני "כפי – שבכתב  ענין45בתורה  כל ניכר  –
העניינים ובשרש  הכוונה, בפנימיות  בשרשו, שהוא כפי

"למען היא אמנםewcvהכוונה  הקדוש ֿברוךֿהוא . של – "

על – פה  שבעל בתורה  ונמשך ומתגלה יורד שהענין כפי
נקרא " "אני "רצה45דרך כי ביטוי לידי בא שם  –awd"d

את  עצמה ,l`xyiלזכות  בפני מציאות  כביכול  שהם כפי "

– הפרטיים  הכחות זיכוך נוגע  זו  אתzekflובדרגא
ישראל.

"רצה " ו"חפץ ": "רצה" הביטויים  בין ההבדל גם  זהו
תנועה נמשכת46מתאר שהיא כפי הרצון, תנועת ,

לשון נאמרה  (ולכן הנרצה  לדבר  לגביefוב "מרוצה "

את  שברצוןl`xyi"לזכות  התענוג הוא ו"חפץ " (ולכן47");
").ewcvלמעןutgה '"
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שבכתב  תורה להם נתן לסופו): (קרוב יו"ד פי"ד במדב"ר ראה (38
בה ixz"zevnשיש b כדיmzekfle zevn m`lnl ולכן גו'. חפץ ה' שנאמר

מצות  תרי"ג כל שיקיים עד רבים בגלגולים לבוא צריך מישראל אדם כל
כדי  כו' ולתקנם נפשו לבושי וישלים ומעשה דבור במחשבה התורה
כו' נעדרה לא ממנה אחת שבנפשו וכחות בחי' תרי"ג כל להלביש
ס"ד). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' האריז"ל. בשם ב) (קמח, כט ר"ס (אגה"ק

ה. פי"ז, במדב"ר ראה (39
האמת חכמי אמרו ועוד שם: ת"ת הל' ראה (40lky צריכה נפש

dpewizl צריך כו' הרבה ולידע להשיג שיכול מי וכל כו', בפרד"ס לעסוק
הן  ההלכות בפשטי הן כו' שאפשר מה כל וידע שישיג עד בגלגול לבוא
מידיעת  ולידע להשיג יכולה שנשמתו מה כל כי וסודות ודרשות ברמזים

זהו dzenilyהתורה oewiz.'כו ולהשתלם להתתקן לה וא"א
ועוד. טז. נשא תנחומא (41

שם  אוה"ת ד. עו, משפטים תו"א וראה תסח. ס"ע תרס"ו המשך (42
ועוד. סד. ע' תר"ל סה"מ א'רסז. ע'

בכ"מ. ועד"ז א'קט. ע' ח"ב תער"ב מהמשך להעיר (43
רמ"ז  פ"ו) ב' (שער בפרדס בזה הפי' ב' וראה רפ"ה. אבות (44

פדה  בד"ה ונתבאר הובא שם) (אבות מד"ש ע"א). דקל"ה (לזח"א
תש"ד. רב) שלום (וד"ה הנ"ל ד"ה תרנ"ט. בשלום

(לקו"ת  בכ"מ מבואר כי "צדקו" הלשון שנאמר שזהו י"ל ואולי (44*
(צדיק) צדק דלשון תרס"ב) שבועות סיני) והר (ד"ה המשך ג. כג, ראה
פנימו  יחזו ישר אהב צדקות ה' צדיק מ"ש הו"ע ולמעלה היושר על מורה

ה  שיהי' יחו"ת היינו שבבחי' ממש למעלה שהוא כמו למטה אור גילוי
בשם  נק' (שלכן מצות התרי"ג ע"י נעשה וזה יחו"ע, ומתגלה שורה

בחי' להיות והיינו mipezgzaצדקה), dheyt zecg` למעלה שהוא כמו
.heyt zecg` שיש עי"ז דוקא (וריבוי שזהו דכחות התחלקות ריבוי

הגילוי  שאז מצות התרי"ג ע"י הפרטי בענינם מזדככים והם בעולם)
בההמשך  בארוכה (ראה למעלה שהיא כמו פשוטה אחדות הוא למטה

הוי'). וירד ד"ה שם
א. נ, פסחים ראה (45

סע"ג. א, (תו"א קונה" רצון לעשות "ברצתה הפי' משני להעיר (46
ועוד).

ובכ"מ. ד. כח, שה"ש ג. יח, ראה ג. לח, שלח לקו"ת ראה (47
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שהם כפי אלה  מעניינים במשל  יובן ביניהם ההבדל
לדבר נמשך שהאדם משמעו – רצון למטה: באדם 
בו והתענוג, החפץ  לענין ביחס  הדבר שונה לו; שמחוצה 

מתענג .envrlykהאדם 

חילוקים קיימים ברצון אשר הההבדל , נובע  ומזה 
הקשר ורמת  נמשך אליהם לעניינים  בהתאם שונים ,
אין – בעצמותה  הנפש  מתענגת בו בתענוג, אך אליהם .
עם אינו התענוג  של הקשר  כי התענוג , סיבת מהי חילוק 

עצמה הנפש  עם  אלא גורם  .48אותו

.‡È
˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ˙ÂÏÏÎ· ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â‚È¯„Ó È˙˘
והמצוות התורה בכללות  קיימות  אלו מדריגות :49שתי 

מריבוי הנעלית  במדריגה למעלה , שהתורה כפי
וירדה בהשתלשלות  נמשכה  שהתורה וכפי והתחלקות ;

התחלקות ריבוי בה  פועל  שזה  .50למטה ,

ומצוות , תורה  בין בחילוק  ביטוי לידי בא  [הדבר
אחדות עניינה למצוות  ביחס  וכידוע51שהתורה  שהתורה52,

בגוף ; מקום  בכל שוה  הדם  מציאות  אשר לדם ", "נמשלה 
בגדרו מוגדר  אבר כל אשר לאיברים , נמשלו מצוות  ואילו

שני]. מאבר  ושונה וציורו 

בהשתלשלות נמשכת  התורה  כאשר  דווקא  אמנם,
מכיוון הרי, ישראל ", את  "לזכות  כדי התחלקות ובריבוי
הכוונה – צדקו" למען חפץ  "ה' היא  לכך שהסיבה 

בעצמותו גם53ית '*52והתענוג  עילוי  זה עלֿידי מיתוסף  –

" – למעלה  שהיא  כפי התורה  תורהlicbi54במדריגת 
xic`ie; עצמה מצד למעלה בתורה  שהוא  מכפי יותר – "

בספר המבואר דרך (ועל בתורה א"ס  המשכת  נפעלת 

הי'55הבהיר בקוב "ה ).xagnשדוד שלמעלה  תורה 

הכתוב : ולשון חז"ל לשון בין השינוי טעם  וזהו 

שבכת שלמעלה ,בתורה  התורה  דרגת מתבטאת  ב
ה"כלל" והתחלקות56בחינת  מריבוי  הנעלית  ,57שבתורה

הן מל"ת ובין מ"ע  בין המצות  "כל שבכתב  בתורה  שלכן
וידועות " וגלויות מפורשות  ולא בתורה58סתומות  ואילו .

המצוות . והתחלקות  הריבוי בחינת  מתגלה שבע"פ 

השלמת מתבטאת  כיצד מבארת שבכתב  תורה  ולפיכך,

(שלמעלה) בתורה  צדקו" למען חפץ  "ה ' של הכוונה 

בתורה ההגדלה זו ובמדריגה והתחלקות , מריבוי  הנעלית 
ויאדיר" תורה  "יגדיל – באיכות  היא 

ההגדלה הן בפסוק  נתבארו יותר, מפורט [באופן
בתורה , נכללות שהן כפי  במצוות ההגדלה  והן בתורה ,

ו"יאדיר" "יגדיל" הלשונות  שתי  היא59והם  "יגדיל" :

"תלמוד כנאמר המצוות , למעשה  הקשורה  התורה  מעלת
lecb" מעשה לידי מביא מעלת60שהתלמוד היא  ו"יאדיר" ,

שזהו ממצוות , לגמרי למעלה  שהיא  כפי  בעצמותה  התורה 

שבתורה המלוכה  ימלכו"61ענין מלכים  "בי –62.[

כוונה נשלמת  כיצד בגילוי  בא  שבעלֿפה  בתורה  ואילו

להם  "הרבה של במדריגה zeevneזו dxezכנ"ל ,"62*.
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ובכ"מ, ואילך) א (מב, ובדרמ"צ ואילך) ב יח (במדבר בלקו"ת (48
המלובש  הרצון ולכן התחלקות. בה אין העליון רצון שבחי' מבואר
המלובש  ב"ה העליון העונג אבל כו', בשוה המצות כל כולל במצות
המלובש  המכוון פנימי' הוא העונג כי פרטי, תענוג מצוה לכל יש במצות
בבחי' כבר הוא שהעונג כפי שזהו י"ל ואולי בארוכה. ע"ש כו', ברצון
מלובש  שבראי' התענוג הרי בפנים עד"מ "כמו (ע"ש בהדבר המשכה
אין  הרי בעצמותו, שהוא כפי התענוג אבל הרצון, וחיצוניות כו'") בעינים
ואילך. סג ע' תרס"ו המשך וראה וריבוי'. התחלקות ענין לומר שייך

שם. תער"ב המשך
בא  בעצמותו שהוא כמו התענוג פנימיות מצד דדוקא לאידך י"ל או
המבואר  וע"ד הרצון). מצד (משא"כ התענוג התחלקות פרטי ונמשך
תרס"ב  מדד מי ד"ה ואילך. פכ"ז הארץ כל ויהי ד"ה תו"ח (ראה בכ"מ
ולהעיר  הפשוטה. אחדות מצד דוקא הבא וריבוי ההתחלקות ענין ועוד)

פרטי. לחיות בנוגע (248 ע' חי"ט (לקו"ש ממשנ"ת
ע' תהלים אור) (יהל אוה"ת ג. פה, מקץ תו"ח ראה לקמן בהבא (49

וש"נ.2 ואילך. תשס ע' ב') (כרך שה"ש ואילך. 35
תהיו  ואתם ד"ה ב). (קנה, בפע"ח מ"ש להבין קו"א תניא וראה (50

תרי"ג. ד"ה שם מכות מהרש"א חדא"ג תר"ס. לי
צפע"נ  אחד. ענין התורה כל ד) פ"ז, (סנהדרין מתוספתא להעיר (51

ועוד. ואתחנן. פ' הפטרה עה"ת צפע"נ א. פא, מהד"ת
ובכ"מ. ואילך. א יג, שם לקו"ת (52

.44* הערה לעיל ראה (52*
פנימיות  בבחי' ובאמת תתקכג: ע' ח"ב תער"ב המשך ראה (53

ב"ה  אוא"ס וגילוי המשכה שיהי' הכוונה מושרשת הרי  אוא"ס ועצמות
מה  אמרו ובזה אוא"ס חיצוניות בבחי' זהו כאורה כחשכה ומ"ש כו',
דוקא  הרי בפנימיות אבל כו' ואוכל נוחר או ואוכל שוחט אם לי' איכפת
(ע"ש  כו' אלקות גילוי בנ"י וימשיכו עבודה שיהי' כו' ואוכל שוחט
אבל  ואילך: תקכא ס"ע תרס"ו ובהמשך ואילך). הע' בסוף בארוכה
כביכול  לי' איכפת שבפנימיות הכוונה שי"ל כביכול, לי' איכפת בפנימיות

ד  *zeixad.44את sxvlהענין הערה לעיל וראה דישראל. הזיכוך ,
ואילך) 163 ע' ח"ט [המתורגם] (לקו"ש במק"א ממשנ"ת להעיר (54
הגדולה  שאמיתית אלקינו, בעיר כשהוא גדול הוא אימתי מרז"ל בביאור

אלקות התלבשות ע"י עיי"ש.ieaixaנעשית כו', נבראים
ועוד. א. נא, שלח לקו"ת ב. רכב, זח"ג ראה (55

ועוד. ד. יא, שה"ש לקו"ת ראה (56
ע"ש  אבל שם). באוה"ת (הובא 38 שבהערה מבמדב"ר להעיר (57

שהיא המשנה זה המקרא.dlecbשממשיך: מן
א). (קנא, כט סי' אגה"ק (58

לגבי  בתורה מעלות דב' וג', ס"ב פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה (59
עיי"ש. מצות,

ב. מ, קידושין (60
יבוא  סע"א) (נג, ובמנחות מלך. אלא אדיר אין ב: נו, גיטין ראה (61

ד. צג, אור) (יהל לתהלים הצ"צ כו'. אדיר
סע"א. סב, גיטין ראה טו. ח, משלי (62

" – השם לשינוי הטעם גם וזהו (62*'d רצה :awd"dחפץ",
והתחלקות, מריבוי למעלה בשרשו, שהוא כפי נרגש שבה דבתושב"כ
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בלשון ויאדיר" תורה  "יגדיל נאמר מדוע  גם  מובן בזה 
שאותה משום  – והאדירה ") תורה "הגדיל (ולא  עתיד
נעשית למעלה, בשורשה  בתורה ֿשבכתב  והאדרה  הגדלה

עלֿידי בשלבdaxdש "xg`leדוקא  ומצות ", תורה  להם 
שבעל ֿפה ; תורה  עלֿידי ומתגלות  המצוות  נמשכות  בו

" – בעתיד  איפוא  נעשית  בתורה ההגדלה  –dxez licbi
xic`ie" באורייתא שמה "רמיזא  לאחרי – באה63" –

ולימודה  שבעלֿפה  מעשה .iand`התורה  לידי

– הפסוק  של הפשוט פירושו עם גם  מתאים  וזה 
לבוא לעתיד שיהי' ויאדיר" תורה משום64"יגדיל זאת ,

התהליך בפועל יושלם  כאשר  רק  יהי' זה גילוי שאמיתית
" להםzekflשל "הרבה  עלֿידי המתבצע  ישראל " את

לבא . לעתיד – ומצות " תורה

.‚È
Ì„‡‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÎ ˙‡ ÍÎÊÏ ‡Â‰ ˙ÂˆÓÂ ‰¯Â˙

ר "ח  המשנה  שייכות את לבאר  גם  ניתן הנ"ל  כל עלֿפי
כהכנה לומדים (אותם  אבות  לפרקי – אומר עקשיא בן

השבועות ): בחג תורה למתן

לפי65הברטנורא אבות : למסכת  פירושו בתחילת כותב 
כשאר התורה ממצות  מצוה  פי על מיוסדת  אינה זו  שמסכת
אומות וחכמי ומדות  מוסרים  כולה  אלא  שבמשנה מסכתות 
המוסר בדרכי מלבם  שבדו כמו ספרים חברו ג "כ העולם 
במסכת התנא  התחיל לפיכך חבירו  עם  האדם  יתנהג כיצד
והמוסרים שהמדות לך לומר מסיני תורה  קבל משה  זו
אף אלא  מלבם המשנה  חכמי אותם בדו לא  המסכת  שבזו

בסיני. נאמרו אלו

ו"מוסרים היות שאלה : להתעורר עלולה  כך, בעקבות 
העולם אומות  חכמי  של בספריהם  קיימים  זה  מסוג ומדות "
מהתורה כחלק  בסיני עליהם  לצוות  צורך הי' מה  לשם –

דוקא ?

הקדוש ֿברוךֿהואוזה "רצה  המשנה  עלֿידי מבואר
ענין ומצות ": תורה  להם הרבה לפיכך ישראל את  לזכות

הוא  ומצות  –jkflהתורה האדם  (ומדות ) כחות  כל  את 
כחלק בסיני נאמרו הנ"ל  ומדות" ה "מוסרים  גם זה ומטעם 
האדם יתנהג  "כיצד להודיע  רק  אינה מטרתן כי בתורה ,
המדות , וזיכוך בירור  את  לפעול בעיקר אלא חבירו", עם 

ב " נכללות  הם  כאשר  רק  יתכן dxezלהם daxdשזה
zevne"66המדות פרטי  את  לזכך  בכוחן יש  אז דווקא כי  ,

לאלקות כלים  ולעשותם  .67והכחות

.„È
ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ˘È Ï‡¯˘È ÏÎ" ‰˘Ó‰ ˙Ó„˜‰

"‡·‰
לומר יתכן כיצד ביאור: תוספת דרושה  עדיין אך
וכחות מדות  זיכוך את  לפעול הוא התורה  של שעניינה

– האדם 

ביחס רק  אמורים הדברים  היו אילו להבין ניתן היה 
התורה , משורש  נעלה הנשמות  שורש  שכן הנשמה, לכחות 

חז"ל דבר"68כדברי לכל קדמה ישראל של "מחשבתן
לתורה ); (אפילו

ש "המעשה  לכלל בהתאם מדוברxwir"69אמנם , –
הנפש של הטבעיות  מדותיה  וזיכוך בירור  אודות  כאן
אינו שבחיצוניותו הגשמי , הגוף  אברי  לזיכוך עד הבהמית ,

אינוֿיהודי של מגוף  שעניינה70שונה  איפוא יתכן כיצד –
לברר הוא  – נעלית הכי במעלתה  התורה  של 71ותכליתה 

והנפש ֿהבהמית ? הגוף  ומדות  כחות  את

ישראל "כל המשנה  את  מקדימים  – זאת  לבאר  וכדי
לעולםֿהבא": חלק  להם  יש 

אם כי גןֿעדן, אינו במשנתנו האמור הבא " ה "עולם 
בגופים לנשמות  התחיה  "כל*71עולם  אשר  אומרים  ועליו ,

יהודי כל  כי – הבא " לעולם  חלק  להם  יש  גם72ישראל
וכידועetebמצד להתפאר", ידי מעשה  מטעי "נצר  73הוא

zxigayהוא הבחירה  ענין (שאמיתית הקדושֿברוךֿהוא 
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שם  ועוד),ied',נאמר ואילך. פס"א ח"א מו"נ ש"ט. (פרדס העצם שם
משא"כ cgeindושם  שם). פרדס וראה א. ס, סנהדרין א. לח, (סוטה

כו' וריבוי בהתגלות שבאה בחי'בתושבע"פ על שקאי "הקב"ה" אומר
ובכ"מ). ג. כב, תזריע לקו"ת וראה ד. יב, (תו"א ז"א

וראה  ובכ"מ. שצג. ע' תרס"ו המשך רע"ג. פח, תו"א ראה (63
באורייתא. רמיזי נ"ך שאפילו א ט, תענית וראה כט. סו"ס אגה"ק

שם. ישעי' רד"ק ראה (64
שם. שמואל מדרש וראה (65

דנים  ואפילו עו"כ לפני ולא "לפניהם" במשפטים נאמר שלכן (66
רסכ"ו). חו"מ שו"ע ב. פח, (גיטין ישראל כדיני אותו

אבות. מס' ריש להחיד"א ימין מזרוע ולהעיר (67
סיני. במדבר גו' וידבר ד"ה תרס"ו המשך וראה ד. פ"א, ב"ר (68

ועוד.
מי"ז. פ"א, אבות (69

פמ"ט. תניא (70
מרז"ל  בביאור סי"ט החסידות תורת של ענינה מקונטרס להעיר (71

תבלין. תורה לו ובראתי יצה"ר בראתי ב) ל, (קידושין
ואילך. 366 ע' לעיל וראה (71*

ח'*, סי' וביאורים תשובות בארוכה ראה (72ye"p.
ואילך. 120 ע' שלום תורת השיחות ס' ובארוכה שם. תניא (73

.jli`e anw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*l"end.
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תמיה אין ומעתה, היהודי. של לגוף  מתיחסת  בעצמות )
" הוא  וכוונתה התורה  עניין כל  אשר  אתzekflבכך

הגשמיים74ישראל" וגופו  מדותיו את  ,75,

שבעצמותו ה'" "חפץ גם  בתורה  נמשך עי "ז ודווקא
ויאדיר ". תורה  "יגדיל ונעשה  ית ',

(c"kyz w"eg` t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

האט  מען הזקן: רבינו מפתגמי .123 ע' שם שלום תורת ראה (74
(=אין  אידן א פון גוף דער השי"ת בא טייער איז עס ווי ניט, השגה קיין

צא). ס"ע יום (היום יהודי) של גופו הקב"ה אצל יקר כמה מושג, לנו
רמ"ח  בציור הוא והאדם פ"ד: ה'שי"ת לגני באתי המשך ראה (75

ד  תרי"ג, במספר שהם גידים ושס"ה הם oklאברים בהשתל' המדרי' כל
הזה, שבהם okleבמספר כחות, תרי"ג ג"כ יש הרי בהנשמה גם הנה

מצות. התרי"ג תלוים

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

כמה  יושלחו  שבועות,  איזה  במשך  וכשיוגמר  כאן,  עתה  הדפסתו  נגמרת  התניא  ספר  ג(   ...
טופסים לאה"ק ת"ו, וה"ה בנוגע לסידור תהלת ה'.

ד( בטח גם להבא יקח חלק פעיל בעסקנות חב"ד גם מלבד הכולל, ות"ח על מ"ש במכתבו בענין 
השתתפותו ועזרתו להנהלת רשת אהלי"י.

דענבערג,  ע"ה  הרנ"ד  המנוח  בני  של  הדפסה  ענין  נגמר  תמול  אשר  לבשרו,  בידי  בשו"ט  ה( 
והשי"ת זיכם שלזכר נשמת אביהם ע"ה הולך ונדפס תהלים עם מפרשים מקראות גדולות ובתוספת 
רשימות ופירוש הצ"צ שנדפס רק פעם אחד בשם יהל אור, ובטח יבוא כהוספה בסופו מכתבי כ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אודות תקנת אמירת תהלים, וחמרא למרא וטיבותא לשקי' 
אשר גם לכת"ר שי' הי' זכות בהבאת הענין לידי פועל ומברכין על המוגמר שהיום נתקבלה המחאתם 

על הוצאות ההדפסה...

ז(...מה טוב שמעצמם יתעוררו ע"ד שיפור המצב הרוחני, וכבר ידוע ומפורסם המבואר בדא"ח 
זכר,  יולדת  נקבה, אשה מזרעת תחלה  יולדת  בענין עבודת האדם לקונו במרז"ל איש מזריע תחלה 

ואשר רק לע"ל הנה יהי' איש ואיש יולד בה, עיין תו"א לז, ג...

ולקראת ימי חה"פ הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח 
כשר ושמח.

האמיתית  בגאולתנו  נפלאות,  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי   - המקווה  היעוד  ולקיום 
והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.



מד

שמות ב, כג-כד-כה – ויהי בימים הרבים ההם וימת 
ויזעקו  ויאנחו בני ישראל מן העבדה  מלך מצרים 
וישמע  העבדה:  מן  האלקים  אל  שועתם  ותעל 
את  בריתו  את  אלקים  ויזכר  נאקתם  את  אלקים 
אברהם את יצחק ואת יעקב: וירא אלקים את בני 

ישראל וידע אלקים 

מ"ש במדרש רבה1 אשר התעתדו לגלים ולמי הן 

מעותדין לאלו שהן גולין ישראל שגלו ממצרים. 
אם  )כי  ממצרים,  ויצאו  שנגאלו  הוא,  שגלו,  פירוש 

נאמר שגלו הוא מלשון גלות הול"ל שגלו למצרים ולא 

ממצרים(.

ומה שנרמז זה בתיבת גלים דהיינו גל. ולכאורה גל 

יתכן לפרש על גלות היפך דגאולה.

הוא:

ויש  אלקים.  שם2  מהגבורות  הוא  מצרים  יניקת  כי 

הכולל,  עם  גרון  מספר  בגרון,  אלקים  ם3  ׁשֵ פעמים  ג' 

1( בסימן זה יבואר כמה שאלות וענינים, והם:

א( מהו פי' המדרש "אשר התעתדו לגלים, ולמי הן מעותדין לאלו 

והנה מפרשי המדרש מפרשים  ישראל שגלו ממצרים",  גולין,  שהן 

הם  שבנ"י  היינו  ממצרים"  שגלו  "ישראל  גולין  שהן  לאלו  דמ"ש 

למצרים",  "שגלו  הול"ל  דא"כ  קשה  ופירושם  גלות,  מלשון  גולים 

ולא "שגלו ממצרים"?

ב( מהו האריכות לשון המדרש "ולמי הן מעותדין לאלו שהן גולין, 

ישראל שגלו ממצרים", הי' יכול לומר בקיצור, "אשר התעתדו לגלים 

לישראל שגלו ממצרים"?

ג( במדרש כתוב, קרח הי' )קתליקוס( ממונה על כל דברי בית פרעה, 

מה הקשר בין קרח לפרעה?

ו, כד( "ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף" כל  )וארא  ד( כתוב בפ' 

דבר בתורה הוא בדיוק, למה הי' בדיוק שלשה בני קרח?

ָמם מתחיל באות אל"ף "אסיר אלקנה  ה( מה הטעם והרמז שכולם ׁשְ

אביאסף"?

ו( שאלות המפרשים – למה דוקא בפ' וארא כתוב שמות בני קרח, 

ולא בפרשת פנחס?

ז( בפרשת וארא )פרק ב' פסוקים כג. כד. כה( "ויהי בימים הרבים ההם 

וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם 

אלקים  ויזכור  נאקתם  את  אלקים  וישמע  העבודה.  מן  האלקים  אל 

שאלות  אלקים",  וידע  ישראל  בני  את  אלקים  וירא  וגו'.  בריתו  את 

המפרשים )ריקאנטי ועוד(, למה כתוב חמשה פעמים "אלקים"?

"וירא"  ח( בפסוק כה "וירא אלקים את בנ"י וידע אלקים" מתחלה 

ואח"כ "וידע", מהו הפי' "וידע אלקים"?

ט( כתוב )ביחזקאל טז, ז( "ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים" מהו 

כפל הלשון "בעדי עדיים"?

י( כתוב בתניא דכל דבר בעולם שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש 

ם מלך מצרים הוא "פרעה"? זהו חיותו, מהו הטעם דהׁשֵ

2ויבואר בפנים.

( ראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ד. ו. ועיין הערה 4.

3( מבואר בקבלה וחסידות, ד"גרון" בגי' ג' פעמים אלקים )86 × 3 

ם "הוי'"  = 258, ועם הכולל הוא בגימטריא 259, מספר( "גרון", וׁשֵ

ם "אלקים" הוא בגימטריא "הטבע", דהו"ע  וׁשֵ הו"ע גילוי אלקות, 

ם הוא יניקת מצרים. ולא מהשמות אלקים עצמן רק  מׁשָ

מהתחלפותן בהאותיות שלאחריהם4 במוכ"ן, ג' פעמים 

במוכ"ן עם הכולל הוא מספר פרע"ה, כי פרעה5 אותיות 

הערף שעומד באחורי הגרון, שבגרון הוא ג"פ אלקים 

שיונק  הגרון,  באחורי  בערף  עומד  והוא  הכולל  עם 

כמספרו  הכולל,  עם  אלקים  פעמים  דג'  מאחוריים 

פרע"ה.

התחלפות  ע"י  הוא  מפרעה  ממצרים  והגאולה6 

כמו שאלקות הוא בחי' הסתר כידוע, ונק' ג"כ )ראה תורה אור נח, 

הג'  וזהו  כדלקמן.  דקטנות  ומוחין  דגדלות,  מוחין  ועוד(  ואילך.  ב 

פעמים "אלקים" בגי' "גרון", שהם הג' שרי פרעה, שאינם מניחים 

שיהי' מדות אלקות בלב. ומבואר, דענין הנ"ל הוא לא רק מצד הגי' 

ג' פעמים "אלקים", אלא דיש בגשמיות ג' חלקים בגרון, שהם כנגד 

הג' שרי פרעה.

ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת וישב וז"ל: והנה אלו ]הג' שרים[ 

נעשים מן שלשה אלקים מוחין דקטנות, כיצד, ממוח החכמה דקטנות 

נעשה סוד הקנה והוא שר המשקים, ומהבינה דקטנות הוושט שהוא 

שר האופים, ומהוורידין שהוא מוח דעת נעשה שר הטבחים.

כל האחוריים של  כללות  פרעה  כי  פרעה  נקרא  והנה מלך במצרים 

הגרון ונקרא עורף כי פרעה גי' עורף גם פרעה אותיות הערף, ואמנם 

זה העורף כולל ג' בחינות תחתיו שהם קנה וושט וורידין ובאלו הג' 

מתלבשין הג' מוחין עילאין. .

ואמנם כללות ג' שרים אלו הם ג' שמות אלקים ולכן המקום הסובלם 

כולם נקרא גרון גי' ג' אלקים פשוטים, גרון גי' חר"ן וז"ס )תהלים 

סט, ד( נחר גרוני כי הגרון נעשה נחר כי הוא בחינת אלקים היורדין 

שהוא בחי' דינים בחרן שהוא סוד הדינין, ע"ש. ראה גם תורה אור 

קב, ג. ועוד.

הוא  אלקים,  ש"אחר"  בי"ת  האל"ף  בסדר  דהאותיות  מבאר   )4

האותיות "במוכן" )אחר אות "א" הוא "ב", ואחר אות "ל" הוא "מ" 

ם אלקים,  ם "במוכן" הוא יותר בחי' גבורה ודין מׁשֵ וכן הלאה(, וׁשֵ

אלקים  ם  ׁשֵ העלם(  יותר  על  )דמורה  האותיות ש"אחר"  וזהו שהוא 

)כנזכר בזהר פקודי דף רסב, א. ראה הביאור בהערה 8(. וג' פעמים 

ם "במוכן" )3 × 118 = 354(, ועם הכולל הוא 355, בגי' “הערף"  ׁשֵ

אותיות “פרעה".

ם אלקים –  והן "הערף" מרמז על צמצומים מׁשֵ נמצא דהן "גרון", 

בחי' דין וגבורות, ויש ג' מיני צמצומים כנגד ג' עולמות בי"ע וכו', 

ואכ"מ.

5( פרעה אותיות הערף שעומד באחורי הגרון: פירוש, מבאר ומרמז, 

וגבולים הו"ע מיצר ה"גרון", דגרון  דקליפת מצרים מלשון מצרים 

הטבע  בגי'  "אלקים"  ם  וׁשֵ  ,)4 הערה  )כנ"ל  אלקים  פעמים  ג'  בגי' 

ם "פרעה" מרומז דההעלם  הו"ע העלם והסתר אלקות, ומרמז דבׁשֵ

דהוא  דמורה  "הערף",  אותיות  ד"פרעה"  יותר,  עוד  הוא  וההסתר 

הגרון,  בפנים  להיות  יכול  עצמו  הגרון  דמצד  הגרון,  "אחורי" 

וה"ערף" מרמז דהוא "אחורי הגרון", היינו עוד יותר העלם.

אחר אותיות "אלקים",  והוא רמז על האותיות באל"ף בי"ת שהוא 

עם  "במוכן"  פעמים  וג'   ,)5 הערה  )כנ"ל  "במוכן"  אותיות  והוא 

הכולל בגי' "פרעה" בדיוק.

נמצא בחי' "גרון" הוא ג' פעמים אלקים עם הכולל, ו"פרעה" הוא ג' 

פעמים במוכ"ן האותיות ש"אחר" אלקים וד"ל. ראה הערה 7.

פירוש: מבאר דגלות וקליפות "פרעה" מרומז כנ"ל, לא רק בג'   )6

מרומז  הוא  יותר,  עוד  אלא  ה"גרון",  מיצר  בגי'  "אלקים"  פעמים 

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

השמות אלקים באותיות הקודמין להם7 אכדט"ם שאז 

הם בחי' רחמים,

והיינו, ותבואי בעדי עדיים8.

עד, א'
עדיים, ב'.

אלקים  שמות  הג'  הוא  ע"ד9,  פעמים  ג'  הוא  ביחד 

שמתחלפין בג' פעמים ע"ד10 כמ"ש בפרי עץ חיים שער 

ם אלקים, היינו ג' פעמים "במוכן"  בהאותיות דאל"ף בי"ת שאחר ׁשֵ

בגי' "פרעה" כנ"ל, וע"ז מבאר שה"גאולה" הוא מרומז ע"י האותיות 

ם אלקים והוא אותיות אכדט"ם, כמבואר  דאל"ף בי"ת הקודמים לׁשֵ

בהערה 8, ומרומז בפ' שלשה פעמים "אכדטם" האותיות הקודמים 

של "אלקים", הממתיקים השלשה פעמים "במוכן" האותיות שלאחר 

"אלקים", וד"ל.

7( ענין זה מבואר בפרי עץ חיים שער חג המצות פרק א' )המצויין 

כאן( וז"ל: בסוד חילוף שם אלקים, והוא שם אכדט"ם. והענין: כי 

אבל  אלי',  קודמת  אחרת  אות  אין  כי  להתחלף,  יכולה  אינה  אל"ף 

למ"ד תתחלף בכ' הקודמת אלי', וכן הה' מתחלף בד' הקודמת אלי', 

י' נתחלף בט' הקודם אלי'. אך ם' של אלקים, אמת שהיא  עד אות 

פתוחה  במ'  ומתחלפת  סתומה,  מ"ם  הוא  דאלקים  ם'  כי  מתחלפת, 

הקודמת אלי'. אך שלפי שלעולם כל אות ם' אחרונה שבכל תיבה היא 

סתומה, לכן נכתב שם זה אכדט"ם באות ם' סתומה, ואמנם בערך א' 

נקרא גם אות ם' מתחלפת, אך בערך שנתחלפה באות ם' שכמותה, 

אינה נקראת נתחלפת.

אותיות  הוא  זה  שם  כי  אלקים,  ם  ׁשֵ מן  פנימי  יותר  זה  ם  ׁשֵ והנה 

קודמת לשם אלקים, ולכן הם יותר רחמים. משא"כ, שאם הי' נתחלף 

באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקים, והוא שם במוכ"ן, כנזכר 

בזוהר פרשת פקודי דף רסב, א, והוא יותר תחתון ודין משם אלקים. 

ואע"פ שבשם הוי"ה הוא להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.

והענין הוא, שם הוי"ה הוא רחמים פשוטים, וכאשר יתחלף, מורה 

על העלם הרחמים. וכן בשם זה, ההתחלפות מורה על העלם הדין, 

שהוא בסוד בשם אלקים, נמצא כי השם אכדט"ם, עליון ופנימי יותר 

משם אלקים, ולסבת מציאות שם זה, נקרא בינה אלקים חיים, והוא 

בסוד שם זה. וכ"מ שתמצא אלקי"ם חיים, הוא רומז לשם זה. עיי"ש.

מב.  סעיף  שובה(  )שבת  האזינו  ש"פ  תשל"ו  קודש  שיחות  וראה 

)וראה גם הערה 10(.

8( יחזקאל טז, ז. מבאר שם בפרי עץ חיים כפל הלשון "בעדי עדיים", 

ם אכדט"ם, ראה  דהוא כנגד ג' פעמים "עד" – ההמתקה. עד בגי' הׁשֵ

הערה 10.

ם אכדט"ם שבבינה,  9( פרי עץ חיים, שער חג המצות פרק א' וז"ל: ׁשֵ

שהוא חילוף של אלהי"ם, ולכן הוא יותר רחמים, ואלו הם סוד ה' 

שם  הוא  עד,  עדי  בה'  בטחו  ו(  כד,  )ישעי'  וז"ס  דגדלות,  גבורות 

אכדט"ם גימ' ע"ד להיותו רחמים, לכן תלוי בו הבטחון, ולזה רמזו 

בזהר פרשת וארא )כב.(, על פסוק זה, ושם נאמר כי עד"י הוא בבינה, 

ויובן עם מה שאמרנו כאן.

ואמנם מה שנתחלף שם אלהי"ם, הן ג' אותיות אמצעית שהם כד"ט, 

מדין  המתחלפות  אלו  ואותיות  מתחלפות,  אינן  א"ם  אותיות  כי 

ונעשין רחמים, הם גי' ל"ג, וזהו )בראשית לא, נב( ע"ד הג"ל הזה 

ביני וביניך, כי שם נקרא ע"ד, וג' אותיות אלו המתחלפות גי' ג"ל, 

זהו )בראשית לא, מח( הגל הזה ע"ד, ע"ש.

דג' פעמים  החילוף  כנגד   ,222  = 3  ×  )74 )בגי'  פירוש: "עד"   )10

חג המצות ע"ש.

דאלקים  לה"י  באותיות  רק  הוא  ההתחלפות  הנה 

א"ם  האותיות  משא"כ  כד"ט  באותיות11  שמתחלפים 

הרי  ג"ל.  מספרם  כד"ט  כמש"ש.  מתחלפי"ן  אינם 

אלקים  התחלפות  ע"י  שהוא  ממצרים  שהגאולה 

שמות  ג'  התחלפות  ויש  ג"ל,  בחי'  הוא  באכדט"ם 

אלקים, א"כ יש ג' פעמים ג"ל12, זהו לגלים לשון רבים 

ג' פעמים13 ג"ל. ועי"ז גלו ישראל ממצרים שנגאלו.

משא"כ קרח שהי' קתליקוס לבית פרעה, שהוא בחי' 

גבורות14 קשות, הוא אינו בחי' גל שגלה ממצרים אלא 

דפרעה.  הקשות  בהגבורות  פרעה  בבחי'  אחוז  נשאר 

והיינו מה שקרח רצה להיות במצרים כדאיתא במד"ר 

פח"י15 שם ס"ד שם שאמר טוב לנו תחת מצרים מתחת 

ידכם כו'.

ובני קרח שהמתיקו את גבורותיו והיו ג' בנים16 אסיר 

אלקי"ם, ג' פעמים אכדט"ם )3 × 74( = 222.

11( כנ"ל הערה 10. ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן נח.

ההמתקה  מרומז  עדיים"  בעדי  "ותבואי  בפסוק  דכמו  פירוש:   )12

מרומז  כמו"כ  כנ"ל,  "עד"  פעמים  ג'  ע"י  אכדט"ם  ם  ׁשֵ פעמים  דג' 

ם  מׁשֵ הכללי  ם  הׁשֵ חילוף  ע"י  הוא  ם  ׁשָ אבל  קרח,  בבני  המיתוק 

ם אכדט"ם, חילוף כל החמשה  "אלקים" לחילוף אותיות הקודמים  ׁשֵ

ג'  בגי'  רמז  הוא  עדיים"  בעדי  "ותבואי  "עד",  בגי'  שהוא  אותיות. 

פעמים "עד".

ומבאר שפרטיות, עיקר החילוף כאן הוא רק ע"י האותיות האמצעיים 

לה"י שנתחלף להאותיות הקודמים כד"ט, כי בעצם האותיות "א-ם" 

ם "אלקים" אינו מתחלף דנשאר אותו האותיות, דאין אות קודם  מׁשֵ

א, ומאות ם סופית נעשה אות מ. ועיקר החילוף הוא האותיות לה"י 

להאותיות הקודמים הוא אותיות כד"ט בגי' ג"ל, ורמז לההחלפה ג' 

פעמים להמתיק הג' פעמים אלקים בגי' גרו"ן )וכן פרע"ה כנ"ל(.

ג"ל  פעמים  לג'  דמרמז  המדרש  לשון  מדוייק  אפשר  ובדרך   )13

לגלים, ולמי הן מעותדים לאלו שהן  וז"ל: "אשר התעדתו  שכתוב 

גולין, ישראל שגלו ממצרים" ג' פעמים ג"ל וד"ל.

14( ראה לקוטי לוי יצחק כאן, שמבאר ומרמז המארז"ל ]סנהדרין קי, 

א[ ואמר ר' לוי משוי שלשה מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית 

גנזיו של קרח, עי"ש.

ובענין שקרח הוא בחי' גבורות, ראה שם עמוד רפב וז"ל: קרח הוא 

בחי' גבורות, והי' לוי שלוי הוא בחי'∗( גבורות, הנה קרח ואנשיו וכו' 

השני(,  מדה  )דגבורה  שני  ביום  שנברא  לגיהנם  ונפלו  באש  נשרפו 

לגיהנם הוא הפסולת דגבורה דקדושה עי"ש עוד רמזים.

∗( ראה לקמן סי' קכז.

15( במדבר רבה פרשה יח, ד וז"ל: ויקהלו על משה ועל אהרן )קרח 

טז, ג( ויאמרו אליהם, אמר ר' לוי באותה שעה כינס קרח עדתו ואמר 

להם הרביתם עלינו משוי יותר משעבוד מצרים, טוב לנו תחת מצרים 

מתחת ידכם, ובקשו לסקלו לפיכך וישמע משה ויפול על פניו עי"ש. 

כו' למה  לכם  רב  ז"ש  משוי.  עלינו  הרביתם  ופי' בחדושי הרד"ל: 

טוב לנו למות תחת מצרים כו'. כ"ה בתנחומא ]טוב  תתנשאו כו': 

לנו תחת יד מצרים יותר מתחת ידכם[.

משפחות  אלה  ואביאסף  ואלקנה  אסיר  קרח  "ובני  כד  ו,  וארא   )16

הקרחי", ומבאר כאן שאלות ד, ה, ו, הנזכר בהערה 2.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מו

פעמים  הג'  ע"ד מה שנתחלפו  הוא  אסף.  אבי  אלקנה 

אלקים בג' פעמים אכדט"ם, הג' פעמים ג"ל הנ"ל.

בנ"י17 קר"ח הוא מספר ג' פעמים ע"ד עם18 פס"ח. 

פסח19 מספרו ב' פעמים ע"ד20. ועם ג' פעמים ע"ד הוא 

וקרח  תשובה,  עשו  קרח  דבני  קרח,  בני  שלשה  בדיוק  דהיו  דטעם 

יונק  כנ"ל  ומצרים  ופרעה  להיות במצרים תחת פרעה,  רצה  אביהם 

מהגבורות ד"שלשה" פעמים "אלקים" וכו', וכנגד זה היו שלשה בני 

קרח לתקן זה.

ועיין בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, דזהו הרמז דכל בני קרח מתחיל 

באות  מתחיל  שג"כ  "אלקים"  שמות  הג'  כנגד  "א",  באות  שמותם 

א', וד"ל.

והיינו דבחומש שמות – המספר ביציאת מצרים, נזכר השלשה בני 

קרח שעשו תשובה וכו' וד"ל.

וזהו שמבאר הקשר והרמז של בני קרח עם פסח.

ולפי ביאור הלקוטי לוי יצחק, יומתק יותר הטעם שנזכרו בפ' וארא 

עזרא  האבן  )ראה  מפרשים  כמה  כדפירשו  רק  לא  קרח,  בני  שלשה 

ועוד( לפי שהיו צדיקים, אלא עוד יותר, כי השלשה בני קרח מרמז 

על היציאה מקליפת מצרים ופרעה וד"ל.

17( פירוש: בנ"י )בגי' 62( + קר"ח )308( = 370, וכן ג' פעמים "עד" 

)3 × 74 בגי' 222( + פס"ח )148( = 370. ראה הערה 20.

18( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, ביאור כל הסיפור בזהר )חלק 

ר'  אצל  ללכת  בדרך  הולך  הייתי  א'  יום  חייא  ר'  אמר  ב(  נו,  דף  ב 

שמעון ללמוד ממנו פרשת הפסח . . . בעוד שהייתי הולך שמעתי קול 

ב' אנשים והיו אומרים למדנו מר' שמעון מ"ש שיר מזמור לבני קרח, 

דמזה שר' חייא הלך למילף פרשת הפסח, ובדרך שמע הדרשה בבני 

קרח, שמע מינה דשייכים אהדדי וכמבואר בפנים עי"ש.

19( פירוש: פסח בגי' 148, והוא מספר ב' פעמים ע"ד )74 × 2( = 

148. וג' פעמים "עד" כנגד מ"ש ותבואי בעדי עדיים כנ"ל – )3 × עד 

=( 222. וה"שלשה" פעמים "עד" מרומז בה"שלשה" בני קרח כנ"ל.

נמצא סך הכל, פסח )148( + ג' פעמים ע"ד )222( = 370, שהוא גי' 

ה' פעמים ע"ד )5 × 74 =( 370.

ם "אלקים" בחי' גבורה – כנגד ה'  וזהו כנגד ההמתקה, – ה' פעמים שֵׁ

ם אכדט"ם )5 × 74 =( 370. פעמים שֵׁ

20( ראה גם לקמן סוף סי' כט. עט.

מספר ה' פעמים ע"ד, הוא מה שנמתקו הה'21 גבורות 

ה' פעמים אלקים בה' פעמים אכדט"ם.

דבעדי  ע"ד  ג' פעמים  דהיינו  וב'  לג'  ומה שנחלקו 

ג'  יש  כי  הוא,  פס"ח,  דמספר  ע"ד  פעמים  וב'  עדיים, 

גבורות מגולים וב' מכוסים כידוע. והיינו הה' פעמים 

כ"ה.  כ"ד  כ"ג  פסוק22  פ"ב  שמות  בפ'  הכתוב  אלקים 

הוא מה שנמתקו הה' גבורות דה' פעמים אלקים בה' 

פעמים אכדט"ם. והוא מ"ש בסיפא דקרא וידע אלקים, 

וידע דוקא. ד"ע בחי' אכדט"ם. וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רצה

21( כידוע דה' גבורות כנגד ה' מדות, שהן עקרי המדות )ראה אור 

הגרון  דהמיצר  הרמז,  והיינו  ועוד(  תקפו.  ע'  סוף  אמור  פ'  התורה 

מונע השלשה בחי' חב"ד להשפיע על המדות, וזהו דה"שלשה" בני 

קרח מתקנים ה"שלשה" שמות "אלקים" דמיצר הגרון ופרעה, כנגד 

חב"ד, והרמז "בני קרח", וכן השלשה פעמים "עד" + פסח הוא בגי' 

ה' פעמים אלקים, כנגד ההמתקה דהה' גבורות – עיקרי המדות וד"ל.

22( פסוק כג "ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני 

ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה", 

את  בריתו  את  אלקים  ויזכר  נאקתם  את  אלקים  "וישמע  כד  פסוק 

אברהם את יצחק ואת יעקב", פסוק כה "וירא אלקים את בני ישראל 

וידע אלקים".

להתבונן  צריך  וז"ל:  ריקאנטי  ראה  המפרשים,  שאלת  כאן  ומתרץ 

למה הזכיר אלקים ה' פעמים, והי' מספיק באחד וישמע אלקים את 

נאקתם ויזכר את בריתו וכו' עי"ש.

ראה לקו"ת מהאריז"ל, על הפסוק ד"ה וירא ה' כי סר לראות.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור למס' יבמות ליום חמישי עמ' ב



מז
ביום  המצרע  תורת  תהיה  זאת   – ב  יד, 

טהרתו והובא אל-הכהן

שילה  אמרי  שילא  רבי  דבי  משיח[  ]של  שמו  מה  א. 
רבי  דבי  שילה  יבא  כי  עד  י(  מט,  )בראשית  שנאמר  שמו 
ינאי אמרי ינון שמו שנאמר )תהלים עב, יז( יהי שמו לעולם 
לפני שמש ינון שמו דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו שנאמר 
)ירמי' טז, יג( אשר לא אתן לכם חנינה ויש אומרים מנחם 
מנחם  ממני  רחק  כי  טז(  א,  )איכה  שנאמר  שמו  חזקי'  בן 

משיב נפשי.
ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי שמו שנאמר )ישעי' נג, ה( 
אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע 

מוכה אלהים ומעונה.
סנהדרין צ, ב

הצרעת הוא היפך והפסד אל האדם והוא נחשב כמת, 
ומפני כי המשיח מתנגד אליו העולם הגשמי הטבעי, ולכך 

אמרו ז"ל שהוא יושב בין עניים סובלי חלאים.
ההפסד  הוא  הצרעת  כי  שמו  ר'  דבי  חיורא  כאן  וז"ש 
שבא על אשר הוא בבית רבי, אינו בשביל מזגו הרע אשר 
בשביל זה בא הצרעת, רק בשביל שכל ענינו דבק בתורה 
השכלית אשר התורה השכלית מתנגד אליו העולם הגשמי 

עד שיש העדר אל השכל מצד עולם הגשמי.
שדבק  רבי  בבית  שהוא  במי  הצרעת  שיהי'  רגיל  ולכך 
זה  ושייך  והפסד,  העדר  הוא  הצרעת  כי  ובחכמה.  בתורה 
בודאי  כי התורה  ואף  כל דביקותו בשכל.  ביותר אל אשר 

היא חיים, אבל מצד עה"ז הגשמי יש לשכל התנגדות.
ולכך רבנן שהם בכלי השכל אומרים כי שמו חיורא דבי 
ר', כי יהי' למשיח מעלת השכל העליון ובשביל כך מתנגד 
הצרעת  אליו  מתיחס  הזה  ומצד  הטבעי,  הגשמי  עולם  לו 
שהוא הפסד והעדר מצד עה"ז, ולכך רבנן אמרי חיורא דבי 

ר' שמו והבן הדברים אלו מאוד.
ועוד יש לך לדעת כי הצרעת הוא דבר חוץ למנהגו של 
בו  נאמר על אשר  ולכך  ידוע מענין הצרעת,  עולם כאשר 
הצרעת )ויקרא יג( בדד ישב מחוץ למחנה שמזה תראה כי 
הוא חוצה לגמרי. ולכך מי שהוא בבית דבי ר' אשר כל ענינו 
ומנהגו של  הטבע  לעולם  חוץ  עליונה שהיא  דבק בחכמה 
עולם, לכך דבק בו חיורא הוא הצרעת אשר הוא ג"כ חוץ 
לעולם הטבע. וז"ש חיורא דבי ר' שמו, כי מפני שהמשיח 
ומנהגו  לטבע  חוץ  שהוא  העליונה  והחכמה  השכל  בו  יהי' 

של עולם, לכך נמשך אחר זה חיורא דבי ר'.
חדושי מהר"ל שם

פתח )ויקרא א, ב( אדם על גלגול א"דם ד"דוד מ"שיח, 
כי יהי' בעור בשרו שאת )ישעי' נג, ה( אכן חליינו הוא נשא, 
)עי'  חדשים  ששה  נצטרע  שבע  בת  של  במעשה  דוד  גם 

יומא כב( לכן אמר )תהלים כב, ז( ואנכי תולעת ולא איש 
שהתולעת ברי' שאין לה עצם אינה חי' רק ששה חדשים 
והי'  כמת  חשוב  שהי'  איש  לא  אנכי  תולעת  חיי  וכל  לבד 
מצורע. ז"ש זאת תהי' לעתיד לבוא המצורע הידוע שהוא 
משיח, ביום טהרתו, שני ציפרין הם סוד שני משיחין חיות 
שבא  משיח  של  רוח  זה  חי'  נפש  הארץ  תוצא  כי  ממש 

מאדה"ר.
מגלה עמוקות

יש ד' שמות למשיח, כדאיתא בסנהדרין דצ"ח, דבי ר' 
ר'  יבוא שילה, דברי  כי  שילא אמרי שילה שמו, שנא' עד 
ינאי אמרי ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון 
שמו. דבי ר' חנינה אמרי חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן 
לכם חנינה, וי"א מנחם בן חזקי' שמו שנאמר כי רחק ממני 

מנחם משיב נפשי.
)וראי' על בן חזקי' י"ל כי ר"ת מנחם משיב נפשי גימט' 

חזקי' וס"ת גימט' בן(.
הרי שיש ד' דעות בשמו איך הוא.

כי רחק ממני  א, טז(  )איכה  ומה שבמד"ר איכה פסוק 
שמו,  והוי'  שמו,  דצמח  דעות  עוד  יש  נפשי,  משיב  מנחם 
שמו,  דמנחם  הדעה  כמו  הוא  שמו  דצמח  הדעה  הנה 

כדאיתא במד"ר שם, דחושבני' דדין כחושבני' דדין.
וכמ"ש  שמו,  דינון  הדעה  ע"ד  הוא  שמו  דהוי'  והדעה 

במהרש"א כאן.
והדעה דרבנן בגמרא דסנהדרין דחיוורא דבי רבי שמו, 
כו',  מוכה  נגוע  כמ"ש  בצרעת  מעונה  שהוא  הוא  הפירוש 

אבל לא שזהו שמו, רק הענין שהוא מוכה בצרעת.
דדוד שמי', הפירוש שהוא אתא  והדעה שבמד"ר שם 

מבית דוד.
וכל הדעות אמת הם, ואלו ואלו דא"ח. וכל הד' שמות 

נרמזו בשם משיח, שהוא ר"ת מנחם, שילה, ינון, חנינה.
לקוטי לוי יצחק, פסחים ע' קו, פניני לוי יצחק על 
התורה

כי תבאו אל ארץ  וגו'  ואל אהרן  ה' אל משה  וידבר  ב. 
כנען וגו'. למה נזכר כאן אהרן, בשלמא אם הי' אומר דברו 
אל בני ישראל כי תבואו וגו' הי' צודק הדבור לבאים שהם 
ישראל, אבל אומרו אל משה אל אהרן כי תבאו, והם אינם 
לכם  נותן  אני  אשר  וגם  תבאו,  כי  בהם  יצדק  לא  באים 
לאחוזה ולא נתנה להם ולא לזרעם שהלויים אין להם חלק 

בארץ, שנאמר לא יהי' לכהנים הלויים חלק ונחלה וגו'.
ואפשר לומר כי תבאו מכאן לתחיית המתים מן התורה 

שעתידין לבא בזמן התחייה.
שפתי כהן

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מצורע

ינצל כל השפעתו וכישרונו שחונן בהם, להחדיר בכל מקום שידו מגעת, ציווי שנצטווה כל אחד מאיתנו בתוככי כלל ישראל, עבדו 
את השם בשמחה.

ממכתב כ"ח ניסן תשי"ז
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טהרתֹו ּביֹום הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְֳִֶַַָָָֹֹֽֽזאת
אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹזאת

רש"י)ּבּלילה ובפירוש ב. (יד, ְַַָ
ׁשאין  מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻוהקׁשּו
הבאת  ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע ְְְְֲֲֲֳִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמטהרין
ּב'תֹורת  ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות מקריבים ואין ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָקרּבן,

הּפסּוק על לח)ּכהנים' ז, הּקרּבנֹות (צו ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְֲִֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּיֹום. רק ְִֵַַּכׁשרים

ׁשֹוללת  יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַויׁש
יֹום  בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּלילה,
"ּביֹום  ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ׁשעל ועֹוד, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָאחד".
ׁשל  ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּכֹותי

רׁש"י  הּוצר ולכן צּותֹו", מ"ּביֹום לּלימּוד מקֹום אין ְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹרׁש"י,
הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ְְְְִַַָָָָללימּוד

הּתיבֹות  רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מזה ׁשּפיר ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַוידּויק
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "ּביֹום""זאת ְְְְְִִֵֶַַַָֹ

רׁש"י  רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין נלמד מּמּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ׁשּלכאֹורה
ללמֹוד  אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּב"וגֹו'"
נתיחד, זה ׁשּפסּוק ורק ּבּלילה. ׁשאינֹו מקרא) ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ(ּבפׁשּוטֹו
ולכן  הּמיּוחדת, למׁשמעּותן הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבֹו
[ויעויין  ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ּכאן "ּבי ֹום" ּתיבת ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹנדרׁשת

התיבות]. בשאר הדיוקים השיחה בפנים
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ויצא  אל־הּכהן: והּובא . . הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֽֽזאת
לּמחנה אל־מחּוץ ב־ג)הּכהן (יד, ֲִֵֶֶַַַֹ

ׁשהרי  הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולכאֹורה
אל  יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנאסר
אל  ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב המׁש ואכן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכהן,
"והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּמצֹורע

"ּובא". נכּתב ְְִַָֹולא
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

מחמת  מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעֹונׁשֹו
לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור מו)חטאֹו יג, תזריע ּכן (רש"י ואם , ְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

הרּוחנית  ׁשּבדרּגתֹו ּבגלל היא לּמחנה מחּוץ ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָהימצאּותֹו

הּנמצא  יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָנמצא
וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּסֹופֹו הּתֹורה מבטיחה ּכזה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
ׁשּיּובא  ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרמז
וּדאי  מּמרֹום, רּוח עליו יערה ׁשהּקּב"ה ּדכיון ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבעל־ּכֹורחֹו,

הּמחנה. אל ֲֶֶֶַַָׁשּיׁשּוב
הּתׁשּובה  ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְִֵֶֶֶַָָָוכיון
ׁשאף  הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּפנימּיּותֹו
המרֹוממת  מּלמעלה, מּתנה ּבדר היא הּתׁשּובה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתחּלת
היא  אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

את  ׁשהּוא להמׁשי ּכפי האדם לדרּגת "החּוצה", הּקדּוׁשה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצד־עצמֹו,
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טהרתֹו ּביֹום הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְֳִֶַַָָָֹֹֽֽזאת
אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹזאת

רש"י)ּבּלילה ובפירוש ב. (יד, ְַַָ
ׁשאין  מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֻוהקׁשּו
הבאת  ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע ְְְְֲֲֲֳִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָמטהרין
ּב'תֹורת  ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות מקריבים ואין ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָקרּבן,

הּפסּוק על לח)ּכהנים' ז, הּקרּבנֹות (צו ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְֲִֶַַַַָָָָֹֹ
ּבּיֹום. רק ְִֵַַּכׁשרים

ׁשֹוללת  יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַויׁש
יֹום  בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּלילה,
"ּביֹום  ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ׁשעל ועֹוד, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָאחד".
ׁשל  ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּכֹותי

רׁש"י  הּוצר ולכן צּותֹו", מ"ּביֹום לּלימּוד מקֹום אין ְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹרׁש"י,
הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ְְְְִַַָָָָללימּוד

הּתיבֹות  רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מזה ׁשּפיר ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַוידּויק
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "ּביֹום""זאת ְְְְְִִֵֶַַַָֹ

רׁש"י  רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין נלמד מּמּנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ׁשּלכאֹורה
ללמֹוד  אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּב"וגֹו'"
נתיחד, זה ׁשּפסּוק ורק ּבּלילה. ׁשאינֹו מקרא) ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ(ּבפׁשּוטֹו
ולכן  הּמיּוחדת, למׁשמעּותן הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבֹו
[ויעויין  ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ּכאן "ּבי ֹום" ּתיבת ּגם ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹנדרׁשת

התיבות]. בשאר הדיוקים השיחה בפנים
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ויצא  אל־הּכהן: והּובא . . הּמצרע ּתֹורת ּתהיה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֽֽזאת
לּמחנה אל־מחּוץ ב־ג)הּכהן (יד, ֲִֵֶֶַַַֹ

ׁשהרי  הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹולכאֹורה
אל  יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנאסר
אל  ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב המׁש ואכן ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכהן,
"והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּמצֹורע

"ּובא". נכּתב ְְִַָֹולא
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

מחמת  מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעֹונׁשֹו
לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור מו)חטאֹו יג, תזריע ּכן (רש"י ואם , ְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

הרּוחנית  ׁשּבדרּגתֹו ּבגלל היא לּמחנה מחּוץ ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָהימצאּותֹו

הּנמצא  יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָנמצא
וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּסֹופֹו הּתֹורה מבטיחה ּכזה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבמּצב
ׁשּיּובא  ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרמז
וּדאי  מּמרֹום, רּוח עליו יערה ׁשהּקּב"ה ּדכיון ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבעל־ּכֹורחֹו,

הּמחנה. אל ֲֶֶֶַַָׁשּיׁשּוב
הּתׁשּובה  ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְִֵֶֶֶַָָָוכיון
ׁשאף  הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּפנימּיּותֹו
המרֹוממת  מּלמעלה, מּתנה ּבדר היא הּתׁשּובה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתחּלת
היא  אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאת

את  ׁשהּוא להמׁשי ּכפי האדם לדרּגת "החּוצה", הּקדּוׁשה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָ
הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמּצד־עצמֹו,
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.oFkPd `Edeb dxez §©¨

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy

(â)äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð àtøð¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ מחנֹות לׁשלׁש חּלּוטֹוחּוץ ּבימי ׁשם .ׁשּנׁשּתּלח ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(ã)úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå úBøäè§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

i"yx£˙BiÁ∑(קמא ּפרט ∑B¯‰Ë˙.לטרפֹות ּפרט (חולין «ְְִֵָ¿…ְָ
טמא  הרעלעֹוף לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי (ערכין . ְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

הזקקּוטו) לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי מעׂשה ׁשהּוא ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֻ
קֹול  ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, .לטהרתֹו ְְְְְְֳֳִִִִִֶַָָָ

Ê¯‡ ıÚÂ∑ ּבאין ׁשהּנגעים הרּוח לפי ּגּסּות ÈLe.על ¿≈∆∆ְְִִִֶַַַַָָָ¿ƒ
·Ê‡Â ˙ÚÏB˙∑עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו מה ««¿≈…ְְְְִִֵַַַַַָָ

ּוכאזֹוב  ּכתֹולעת ‡¯Ê.מּגאותֹו ıÚ∑ ארז מּקל .ׁשל ְְֲִֵַַַָ≈∆∆ֵֶֶֶַ
˙ÚÏB˙ ÈLe∑ צמר ׁשל זהֹוריתלׁשֹון כ"ט)צב ּוע .(ב"מ ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ÈÊÁÈÂג  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈ¯tד  ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,úBiç (ã).zFtxhl hxR,úBøBäè ©§¨¦§¥§
RmirbPdW itl .`nh sFrl hx §¨§¨¥§¦¤©§¨¦

dUrn `EdW rxd oFWl lr mi`Ä¦©¨¨©¤©£¥
mixRv FzxdhA Ekxvd Kkitl hihR§¦§¦¨ª§§§¨¢¨¦¢¦
oFWl .lFw sEvtvA cinY oihRhtOW¤§©§§¦¨¦§¦§§

.i"Xx©¦
éðtîexn`W,úBøBäèsFrl hxR ¦§¥¤¨©§§¨§

mixRSd oi`W cnlp ,"`nḧ¥¦§©¤¥©¦¢¦
llFM mW `Ed la` ,rEci xFdh oin¦¨¨©£¨¥¥
dGd hERhRd Edn oM m` ,zFtFrd lM̈¨¦¥©©¦§©¤
mdA oi` miAx zFtFr iM ,mdl E`vOW¤¨§¨¤¦©¦¥¨¤
Wxcn iM ,cFre .svtvnE dR dvFR¤¤§©§¥§¦¦§©

,úBiç,zwlgnA `ai "zFtxhl" hxR ©§¨¦§¥¨Ÿ§©§Ÿ¤
.oM Fpi` dIg dtxh xn`C o`nlE§¨§¨©§¥¨©¨¥¥

mipdM zxFzaE(o`M),úBiç.zFhEgW `l §©Ÿ£¦¨©Ÿ§
,úBøBäè.zF`nh `l,úBøBäè`l §Ÿ§¥§Ÿ

.zFtxh§¥
éìòáe`xTi sFr lM iM mixnF` hWRd ©£¥©§¨§¦¦¨¦¨¥

minW xFRv :xn`X dOn ,xFRv¦¦©¤¨©¦¨©¦
mId ibcE(h g miNdY)spM lM xFRv lM , §¥©¨§¦¦Ÿ¦¨¨¨

(ci f ziW`xA)lM xFRvl xn` mc` oA , §¥¦¤¨¨¡Ÿ§¦¨
spM(fi hl l`wfgi)`l xFRSd z`e :oke , ¨¨§¤§¥§¥§¤©¦Ÿ

xza(i eh ziW`xA)E mixFYd lr.dpFi ipa ¨¨§¥¦©©¦§¥¨
ïBëpäåzFtFrl llM xFRv mXW ipirA §©¨§¥©¤¥¦§¨¨

xwAA miniMWOd miPhTd©§©¦©©§¦¦©Ÿ¤
,`xtv zinx` oFWNn ,xxFWlE svtvl§©§¥§¥¦§£¨¦©§¨

xRvie aWi oke(b f mihtFW).xwAA miMWi , §¥¨Ÿ§¦§Ÿ§¦©§¦©Ÿ¤
"minW xFRv" xn`e(h g miNdY),mdilr §¨©¦¨©¦§¦¦£¥¤

lMe .minXA sErl EdiAbi mAxl md iM¦¥§ª¨©§¦¨©¨©¦§Ÿ
spM lM xFRv(ci f ziW`xA)lM ,oipin ipW ¦¨¨¨§¥¦§¥¦¦¨

ow `xTi iM .milFcBd lke miPhTd©§©¦§¨©§¦¦¦¨¥©
Liptl xFRv(e ak mixaC)miPhTd md , ¦§¨¤§¨¦¥©§©¦

:oke .qEgi mdiPhwA ENt`W ,miAx odW¤¥©¦¤£¦¦§©¥¤¨§¥

EpPwi mixRv mW xW`(fi cw miNdY)iM , £¤¨¦¢¦§©¥§¦¦¦
xn` .oFpaNd ifx` itprA mipkFXd md¥©§¦§©§¥©§¥©§¨¡Ÿ

spM lM xFRvl(fi hl l`wfgi)EtQ`zIW , §¦¨¨¨§¤§¥¤¦§©§
mitxFHd iM ,mdilr miPhTd ENt £̀¦©§©¦£¥¤¦©§¦
xFRSM FA wgUzd :oke .mnvrn E`aïŸ¥©§¨§¥©§©¤©¦

LizFxrpl EPxWwze(hk n aFI`)KxC iM , §¦§§¤§©£¤¦¦¤¤
oFWlE .ohTd sFrA wgUl mixrPd©§¨¦§©¥¨©¨¨§
F` lTn FciA WIW lM :`Ed KM minkg£¨¦¨¨¤¥§¨©¥

xFRv(:n dxf dcFar)xifPd xrVn bxF`d , ¦£¨¨¨¨¥¦§©©¨¦
`YxRvA ,cbAA hiQd `lnM(.cl dxEnY), ¦§Ÿ©¦©¤¤§¦Ÿ§¨§¨

minxM zxFRv :Exn`e(:v zAW):Exn`e , §¨§¦©§¨¦©¨§¨§
Filgl dlFgd oixifgn mixRv xUA§©¦¢¦©§¦¦©¤§¨§

(:fp zFkxA). §¨

øîàåaEzMd(`i ci mixaC)xFRv lM §¨©©¨§¨¦¨¦
oipiOd lr Elk`Y dxdh§Ÿ¨Ÿ¥©©¦¦
rxvn lW dAxzpe ,mdd miAxd̈©¦©¥§¦§©¨¤§Ÿ¨

xn`e ."lM"n(ai wEqR mW)`l xW` dfe : ¦¨§¨©¨¨§¤£¤Ÿ
`l xW` dN`e xnF`M mdn Elk`zŸ§¥¤§¥§¥¤£¤Ÿ

:EWxC KklE .mxUAn Elk`z,úBøBäè Ÿ§¦§¨¨§¨¨§§
ilrA mNM mFwn lMnE .zF`nh `lŸ§¥¦¨¨ª¨©£¥
zia d`vn xFRv mB :oke .md hERhR¦§¥§¥©¦¨§¨©¦

Dl ow xFxcE(c ct miNdY)d`xp KM , §¥¨§¦¦¨¦§¤
:oke .mNM zFtFrd llFM mW Fpi`W¤¥¥¥¨ª¨§¥
miWFxA dciqg EpPwi mixRv mW xW £̀¤¨¦¢¦§©¥£¦¨§¦

DziA(fi cw mW). ¥¨¨

äàøpäåzFtFr lMW EpizFAx ixaCn §©¦§¤¦¦§¥©¥¤¨
la` ,xFRv mi`xwp mixFdh§¦¦§¨¦¦£¨
`ipzC ,xFxC ixRvA rxvn lW Fzevn¦§¨¤§Ÿ¨§¦¢¥§§©§¨

mipdM zxFzA(bp wEqR oNdl)z` gNWe : §©Ÿ£¦§©¨¨§¦©¤
ipR l` xirl uEgn l` dIgd xRSd©¦Ÿ©©¨¤¦¨¦¤§¥
xFRv xnF` ililBd iqFi iAx ,dcVd©¨¤©¦¦©§¦¦¥¦
.xFxC df Ff i`e ,xir lkl uEg dIgW¤©¨§¨¦§¥¤§

.hERhRd ExiMfd dGd WxcOd onE¦©¦§¨©¤¦§¦©¦§

ïëzéåcarice ,devnl `N` Fpi`W §¦¨¥¤¥¤¨§¦§¨§¦£©
Ekxvd KkitlE ,FA oixWM mNMª¨§¥¦§¦¨ª§§

mipdM zxFzA(o`M)oke .zF`nh hrnl §©Ÿ£¦¨§©¥§¥§¥
mirbp zkQnA dpWOA EpipW(`"n c"it): ¨¦©¦§¨§©¤¤§¨¦

cFr EpWe .xFxC mixRv iYW `ianE¥¦§¥¦¢¦§§¨
mW(d dpWn)EidIW ozevn mixRv iYW : ¨¦§¨§¥¦Ÿ¦¦§¨¨¤¦§

mincaE dnFwaE d`xnA zFeẄ§©§¤§¨§¨¦
zFeW opi`W iR lr s` ,zg`M ozgiwlE§¦¨¨§©©©©¦¤¥¨¨
`NW z`vnpe odn zg` hgW ,zFxWM§¥¨©©©¥¤§¦§¥¤Ÿ
s`W ,dfA mrHde .dIpXl bEf gTi xFxC§¦©©§¦¨§©©©¨¤¤©
odWM ,zFxWM oNM caricAW iR lr©¦¤§¦£©ª¨§¥§¤¥

.zFlEqR mipin ipW§¥¦¦§
÷øôáezFtxh EN`(.aq oiNg)sFr :Exn` §¤¤¥§¥ª¦¨§

z` FA xdhl xWM hxqnd©§¨¥¨¥§©¥¥
EwlgPW dpal zipEpq `id Ffe ,rxvnd©§Ÿ¨§¦§¦§¨¨¤¤§§
oi`W o`MnE ,minkge xfril` iAx DÄ©¦¡¦¤¤©£¨¦¦¨¤¥
oi`We ,calA cg` oin rxvnd ixRv¦¢¥©§Ÿ¨¦¤¨¦§©§¤¥
Fzevn la` ,xFdh sFr lkA oixdhn§©£¦§¨¨£¨¦§¨
ziAA dxCW xnFlM ,xFxC sFr lkA§¨§§©¤¨¨©©¦
oeikC zipEpQA Exn` KkitlE .dcVaM§©¨¤§¦¨¨§©§¦§¥¨
dxWM minkg zrcl dxFdh `idW¤¦§¨§©©£¨¦§¥¨
lMnE .xFxC llkA `idW ,DA xdhl§©¥¨¤¦¦§©§¦¨
,caricA mixWM oixFdHd lM mFwn̈¨©§¦§¥¦§¦£©

.zFxFdh mixRv iYW llkA oNMW¤ª¨¦§¨§¥¦¢¦§
eðLåixtqA(e ak mixaC),dIW`i iAx xn` §¨§¦§¦§¨¦¨©©¦Ÿ¦¨

dxFdhA xFRv xn`PW mFwn lM̈¨¤¤¡©¦¦§¨
sFr wgvi iAx xn`e .xAcn aEzMd©¨§©¥§¨©©¦¦§¨
`nhe ,xFRv `xwpe sFr `xwp xFdḧ¦§¨§¦§¨¦§¨¥
`xnBA ExiMfd Kke .sFr `N` `xwp `lŸ¦§¨¤¨§¨¦§¦©§¨¨

oTd gENW wxtA(:hlw oiNg)mWe .(.nw) §¤¤¦©©¥ª¦§¨
iM Elrd,úBiçmixa` iW`x oiIgW ¤¡¦©¤©¦¨¥£¨¦

oke ,xa` zFxQgn ihErnl ,mdNW¤¨¤¦§¥§ª§¥¤§¥
EWxce ,odA zFlEqR zFtxHd,úBøBäè ©§¥§¨¤§¨§§



rxevnנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy

(ä)-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
:íéiç íéî-ìò Nøç¤−¤©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑ ּבכלי ּתחּלה אֹותם ּבהם ,נֹותן נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא רביעית ּכדי הן? וכּמה ,. ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(å)æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå| §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְֵֵֶַ

עּמהם  העץ אֹוגדּה אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
הּזהֹורית  ּבלׁשֹון יחד ּכרּוכים ׁשּנאמר:והאזֹוב ּכענין , ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ

קיחה  ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ואתֿעץ

ּכן  אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, לׁשלׁשּתן. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאחת
אֹותם  "וטבל ּתלמּודֿלֹומר: טבילה? ּבכלל ּתהא ְְְְְִִֵַַַַָָָֹלא
טבילה  לכלל הּצּפֹור את החזיר החּיה", הּצּפֹור .ואת ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

(æ)íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין ּבתׁשמיׁש(ת"כ, ׁשאסּור .הּמּטה מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zgCPd xir ixRv oFbM ,zFxEq` hrnl§©¥£§¦¢¥¦©¦©©
otilgde ,WtPd z` bxdW sFre§¤¨©¤©¤¤§¤§¦¨
on mW df mWxcnE .dxf dcFarA©£¨¨¨¦§¨¨¤¨¦
sFr `N` xFRv oi`W ,Fnvr oFWNd©¨©§¤¥¦¤¨
llkA xFdh lMW o`Mn rnWnE .xFdḧ©§©¦¨¤¨¨¦§©

.xFRv¦
éúéàøåxifp zkQnA inlWExiA cFr §¨¦¦¦©§¦§©¤¤¨¦

(`"d `"t)`nh xifp ike :Exn`W¤¨§§¦¨¦¨¥
dpFi ipaE mixFY ,`ian `Ed mixRv¦¢¦¥¦¦§¥¨
xFdh sFr lM ipY iIPY zi` .`ian `Ed¥¦¦©©¥¨¥¨¨
zFtFrd lM ipY iIPY z` ,mixRv iExẅ¦¢¦¦©©¥¨¥¨¨
dPde .mixRv iExw xFdh oiaE `nh oiA¥¨¥¥¨¨¦¢¦§¦¥
lMnE .zwlgn EPOn EpiciA x`Wp¦§©§¨¥¦¤©§Ÿ¤¦¨
.calA miPhwA mXd didIW okYi mFwn̈¦¨¥¤¦§¤©¥¦§©¦¦§©

àøîbáeExn`X dOn ,d`xp `Ed KM ©§¨¨¨¦§¤¦©¤¨§
dhFq zkQnA(:fh)min `ad §©¤¤¨¨¥©¦

md dOke ,mdA xMp xFRv mCW¤©¦¦¨¨¤§©¨¥
z` dgFCW dlFcB ,El`We ,ziriax§¦¦§¨£§¨¤¨¥
.Edn miOd ipRn zigcpe dPhw ,miOd©©¦§©¨§¦§¥¦§¥©©¦©
,md KM minkg ixErW lM ,EWxtE¥§¨¦¥£¨¦¨¥
Ll oi` ,minkg ExrW xFxC xFRvA§¦§¦££¨¦¥§
dPhw Ll oi`e miOd z` dgFCW dlFcB§¨¤¨¤©©¦§¥§§©¨

sFr lM did EN`e .miOd ipRn zigcPW¤¦§¥¦§¥©©¦§¦¨¨¨
FnCW in mdn did ,FA xWM xFdḧ¨¥¨¨¥¤¦¤¨
xFRvA oM Exn` ilE`e .oibFl dOM dgFC¤©¨¦§©¨§¥§¦
FWxcOn dNgYkl devn `EdW xFxC§¤¦§¨§©§¦¨¦¦§¨
ExiMfd xakE .ililBd iqFi 'x lW¤¦©§¦¦§¨¦§¦

`xnBA(.hk zFrEaW)`Ax `xFRv `nlce : ©§¨¨¨§¦§¨¦¨©¨
.lnB DinW wiq`e `fg̈¨§¨¦§¥¨¨

ïBëpäåxn`PW `Ed df lMn dlrIW §©¨¤©£¤¦¨¤¤Ÿ©
lEqR xFxC Fpi`W xFRv lMW¤¨¦¤¥§¨
`NW ,dGd WxcOd on caricA ENt £̀¦§¦£©¦©¦§¨©¤¤Ÿ

EpzpWnA EpW(` ci mirbp)EidIW ozevn ¨§¦§¨¥§¨¦¦§¨¨¤¦§
,zFxWM xFxC opi`W iR lr s` xFxC§©©¦¤¥¨§§¥

zFeWA EpipXW FnM(d ci mW)lke . §¤¨¦§¨¨§¨
dnE .md hERhR ilrA mixFxCd©§¦©£¥¦§¥©
,"zF`nh `l" mipdM zxFzA Exn`X¤¨§§©Ÿ£¦Ÿ§¥
mdW oipin oi`nhA s` WIW ipRn¦§¥¤¥©¦§¥¦¦¦¤¥
F` .xfril` iAxl zipEpQd oFbM ,xFxC§§©§¦§©¦¡¦¤¤
odW Ll zF`nh hrnl ,FWExR didi¦§¤¥§©¥§¥§¤¥
ElrdW FnM zFtxHde zFxEq`d̈£§©§¥§¤¤¡

oTd gENW wxtA `xnBA(.nw oiNg)Edfe . ©§¨¨§¤¤¦©©¥ª¦§¤
.ipirA oEbdd¤¨§¥©

äãbäáedAxC(f fh dAx `xwIe)iAx xn` ¨©¨¨§©¨©¦§¨©¨¨©©¦

,oiplFw `IxRv oili` oFniq iAxA dcEdi§¨§©¦¦¥¦¦Ÿ©¨¨¦
WFcTd xn` ,rxd oFWl xnF`d df¤¨¥¨¨©¨©©¨
'xe .lFw lr xRkie lFw `ai `Ed KExÄ¨Ÿ¦©¥©§
,xFxC ixRv mixRv ,xn` iel oA rWFdi§ª©¤¥¦¨©¦¢¦¦¢¥§
`lde ,einin on zzWe FYRn dlk`W¤¨§¨¦¦§¨©¦¥¨©£Ÿ

.'Eke xnge lw mixaC§¨¦©¨Ÿ¤§
.áæàå úòìBú éðLe æøà õòåxn` §¥¤¤§¦©©§¥Ÿ¨©

ohTde lFcBd `Ed ,mdxa` iAx©¦©§¨¨©¨§©¨¨
crde ,mignSd ipinAznkg ixaCn §¦¥©§¨¦§¨¥¦¦§¥¨§©

dnlW(bi d `Îmikln)rxvnd dPde . §ŸŸ§¨¦§¦¥©§Ÿ¨
zOd z`nhe rBpnd ziAd zxFze§©©©¦©§ª¨§ª§©©¥
.mixvn gqR zEncM md dPde ,miaFxw§¦§¦¥¥¦§¤©¦§©¦

äãOä éðt ìò íòèå(f wEqR)mFwn , §©©©§¥©¨¤¨¨
waCY `NW aEXi mW oi` xW £̀¤¥¨¦¤Ÿ¦¨¥

mipdM zxFzaE .zrxSd(o`M):Exn`ìò ©¨©©§©Ÿ£¦¨¨§©
,äãOä éðtDPgNWie FtiA cnri `NW §¥©¨¤¤Ÿ©£Ÿ§¨¦©§¤¨

DPgNWie zaBA cnri `NW ,mIl©¨¤Ÿ©£Ÿ©¥¤¦©§¤¨
cFqM mrHd didi oM m`e .xAcOl©¦§¨§¦¥¦§¤©©©§
gNYWi mWe ,gNYWOd xirVd©¨¦©¦§©¥©§¨¦§©©
zFgxFRl o`ke dxAcOd lf`frl©£¨¥©¦§¨¨§¨©§

df Wxt` cFre .dcVd(g fh oNdl) ©¨¤§£¨¥¤§©¨

.d"rad dxez



ני rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy

(ä)-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
:íéiç íéî-ìò Nøç¤−¤©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑ ּבכלי ּתחּלה אֹותם ּבהם ,נֹותן נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא רביעית ּכדי הן? וכּמה ,. ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(å)æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå| §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְֵֵֶַ

עּמהם  העץ אֹוגדּה אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
הּזהֹורית  ּבלׁשֹון יחד ּכרּוכים ׁשּנאמר:והאזֹוב ּכענין , ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ

קיחה  ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ואתֿעץ

ּכן  אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, לׁשלׁשּתן. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻאחת
אֹותם  "וטבל ּתלמּודֿלֹומר: טבילה? ּבכלל ּתהא ְְְְְִִֵַַַַָָָֹלא
טבילה  לכלל הּצּפֹור את החזיר החּיה", הּצּפֹור .ואת ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

(æ)íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין ּבתׁשמיׁש(ת"כ, ׁשאסּור .הּמּטה מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zgCPd xir ixRv oFbM ,zFxEq` hrnl§©¥£§¦¢¥¦©¦©©
otilgde ,WtPd z` bxdW sFre§¤¨©¤©¤¤§¤§¦¨
on mW df mWxcnE .dxf dcFarA©£¨¨¨¦§¨¨¤¨¦
sFr `N` xFRv oi`W ,Fnvr oFWNd©¨©§¤¥¦¤¨
llkA xFdh lMW o`Mn rnWnE .xFdḧ©§©¦¨¤¨¨¦§©

.xFRv¦
éúéàøåxifp zkQnA inlWExiA cFr §¨¦¦¦©§¦§©¤¤¨¦

(`"d `"t)`nh xifp ike :Exn`W¤¨§§¦¨¦¨¥
dpFi ipaE mixFY ,`ian `Ed mixRv¦¢¦¥¦¦§¥¨
xFdh sFr lM ipY iIPY zi` .`ian `Ed¥¦¦©©¥¨¥¨¨
zFtFrd lM ipY iIPY z` ,mixRv iExẅ¦¢¦¦©©¥¨¥¨¨
dPde .mixRv iExw xFdh oiaE `nh oiA¥¨¥¥¨¨¦¢¦§¦¥
lMnE .zwlgn EPOn EpiciA x`Wp¦§©§¨¥¦¤©§Ÿ¤¦¨
.calA miPhwA mXd didIW okYi mFwn̈¦¨¥¤¦§¤©¥¦§©¦¦§©

àøîbáeExn`X dOn ,d`xp `Ed KM ©§¨¨¨¦§¤¦©¤¨§
dhFq zkQnA(:fh)min `ad §©¤¤¨¨¥©¦

md dOke ,mdA xMp xFRv mCW¤©¦¦¨¨¤§©¨¥
z` dgFCW dlFcB ,El`We ,ziriax§¦¦§¨£§¨¤¨¥
.Edn miOd ipRn zigcpe dPhw ,miOd©©¦§©¨§¦§¥¦§¥©©¦©
,md KM minkg ixErW lM ,EWxtE¥§¨¦¥£¨¦¨¥
Ll oi` ,minkg ExrW xFxC xFRvA§¦§¦££¨¦¥§
dPhw Ll oi`e miOd z` dgFCW dlFcB§¨¤¨¤©©¦§¥§§©¨

sFr lM did EN`e .miOd ipRn zigcPW¤¦§¥¦§¥©©¦§¦¨¨¨
FnCW in mdn did ,FA xWM xFdḧ¨¥¨¨¥¤¦¤¨
xFRvA oM Exn` ilE`e .oibFl dOM dgFC¤©¨¦§©¨§¥§¦
FWxcOn dNgYkl devn `EdW xFxC§¤¦§¨§©§¦¨¦¦§¨
ExiMfd xakE .ililBd iqFi 'x lW¤¦©§¦¦§¨¦§¦

`xnBA(.hk zFrEaW)`Ax `xFRv `nlce : ©§¨¨¨§¦§¨¦¨©¨
.lnB DinW wiq`e `fg̈¨§¨¦§¥¨¨

ïBëpäåxn`PW `Ed df lMn dlrIW §©¨¤©£¤¦¨¤¤Ÿ©
lEqR xFxC Fpi`W xFRv lMW¤¨¦¤¥§¨
`NW ,dGd WxcOd on caricA ENt £̀¦§¦£©¦©¦§¨©¤¤Ÿ

EpzpWnA EpW(` ci mirbp)EidIW ozevn ¨§¦§¨¥§¨¦¦§¨¨¤¦§
,zFxWM xFxC opi`W iR lr s` xFxC§©©¦¤¥¨§§¥

zFeWA EpipXW FnM(d ci mW)lke . §¤¨¦§¨¨§¨
dnE .md hERhR ilrA mixFxCd©§¦©£¥¦§¥©
,"zF`nh `l" mipdM zxFzA Exn`X¤¨§§©Ÿ£¦Ÿ§¥
mdW oipin oi`nhA s` WIW ipRn¦§¥¤¥©¦§¥¦¦¦¤¥
F` .xfril` iAxl zipEpQd oFbM ,xFxC§§©§¦§©¦¡¦¤¤
odW Ll zF`nh hrnl ,FWExR didi¦§¤¥§©¥§¥§¤¥
ElrdW FnM zFtxHde zFxEq`d̈£§©§¥§¤¤¡

oTd gENW wxtA `xnBA(.nw oiNg)Edfe . ©§¨¨§¤¤¦©©¥ª¦§¤
.ipirA oEbdd¤¨§¥©

äãbäáedAxC(f fh dAx `xwIe)iAx xn` ¨©¨¨§©¨©¦§¨©¨¨©©¦

,oiplFw `IxRv oili` oFniq iAxA dcEdi§¨§©¦¦¥¦¦Ÿ©¨¨¦
WFcTd xn` ,rxd oFWl xnF`d df¤¨¥¨¨©¨©©¨
'xe .lFw lr xRkie lFw `ai `Ed KExÄ¨Ÿ¦©¥©§
,xFxC ixRv mixRv ,xn` iel oA rWFdi§ª©¤¥¦¨©¦¢¦¦¢¥§
`lde ,einin on zzWe FYRn dlk`W¤¨§¨¦¦§¨©¦¥¨©£Ÿ

.'Eke xnge lw mixaC§¨¦©¨Ÿ¤§
.áæàå úòìBú éðLe æøà õòåxn` §¥¤¤§¦©©§¥Ÿ¨©

ohTde lFcBd `Ed ,mdxa` iAx©¦©§¨¨©¨§©¨¨
crde ,mignSd ipinAznkg ixaCn §¦¥©§¨¦§¨¥¦¦§¥¨§©

dnlW(bi d `Îmikln)rxvnd dPde . §ŸŸ§¨¦§¦¥©§Ÿ¨
zOd z`nhe rBpnd ziAd zxFze§©©©¦©§ª¨§ª§©©¥
.mixvn gqR zEncM md dPde ,miaFxw§¦§¦¥¥¦§¤©¦§©¦

äãOä éðt ìò íòèå(f wEqR)mFwn , §©©©§¥©¨¤¨¨
waCY `NW aEXi mW oi` xW £̀¤¥¨¦¤Ÿ¦¨¥

mipdM zxFzaE .zrxSd(o`M):Exn`ìò ©¨©©§©Ÿ£¦¨¨§©
,äãOä éðtDPgNWie FtiA cnri `NW §¥©¨¤¤Ÿ©£Ÿ§¨¦©§¤¨

DPgNWie zaBA cnri `NW ,mIl©¨¤Ÿ©£Ÿ©¥¤¦©§¤¨
cFqM mrHd didi oM m`e .xAcOl©¦§¨§¦¥¦§¤©©©§
gNYWi mWe ,gNYWOd xirVd©¨¦©¦§©¥©§¨¦§©©
zFgxFRl o`ke dxAcOd lf`frl©£¨¥©¦§¨¨§¨©§

df Wxt` cFre .dcVd(g fh oNdl) ©¨¤§£¨¥¤§©¨

.d"rad dxez

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(è)-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤
BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàøŸ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−
:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå çlâé§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«

i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ להביא ּוכלל, ּופרט ונראה ּכלל ׂשער ּכּנּוס מקֹום .ּכל ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

(é)äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬
ìLe äîéîz dúðL-úa úçàúìñ íéðøNò äL ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒ

ׁשל  ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלנסּכי
נסכיםמצרע  יז)טעּונין ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ להּזֹות ְְְִִָָֹ¿…∆»»∆ְַ

ּומּתן  אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע .ּבהֹונֹות עליו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

(àé)øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(פ"א כלים צא. נּקנֹור (מנחות ּכּפּורים ּבׁשער מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה .ולא ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

(áé)Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
éðäå ïîMä âì-úàå íLàì:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑ העזרה לתֹו אׁשם יקריבּנּו חי ∑ÛÈ‰Â.לׁשם ּתנּופה טעּון ÛÈ‰Â.ׁשהּוא ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ
Ì˙‡∑ האׁשם הּלג את .ואת …»ְֶֶַָָָֹ

ß oqip 'b ipy mei ß

(âé)-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä̈«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

ÈkcÓcיא  ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב  ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

È˙יג  ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.BøòN ìk úà (è),llkE hxtE llM ¤¨§¨§¨§¨§¨
xrU qEPM mFwn lM `iadl§¨¦¨§¦¥¨
zxFzA la` .i"Xx oFWl ,d`xPd©¦§¤§©¦£¨§©

mipdM(o`M),BøòN ìk úà çlâélFki Ÿ£¦¨§©©¥¨§¨¨
xnFl cEnlY ,mixzQd ziA s`úBab ©¥©§¨¦©§©©

,åéðéòlM s` d`xPA eipir zFAB dn ¥¨©©¥¨©¦§¤©¨
i` .mixzQd zial hxR ,d`xpA FxrU©£©¦§¤§¨§¥©§¨¦¦
d`xPA xrU qEPM mFwn eipir zFAB dn©©¥¨§¦¥¨©¦§¤
oiPn ,d`xPA xrU qEPM mFwn lM s ©̀¨§¦¥¨©¦§¤¦©¦
xrU xfR d`xp Fpi`WA xrU qEPM¦¥¨§¤¥¦§¤¦ª¥¨

xnFl cEnlY ,d`xp Fpi`WAìk úà §¤¥¦§¤©§©¥¨

çlâé BøòN. §¨§©¥©
ìáàiAx lW FWxcn qtY axd £¨¨©¨©¦§¨¤©¦

xrU `iad dn :l`rnWi¦§¨¥©¥¦§©
iNkcE igXd ziaC `ivFd dnE ,milbxd̈©§©¦©¦§¥©¤¦§ª¥
,zrlcM gNbn dkld o`kA la` .`tEB¨£¨§¨£¨¨§©¥©¦§©©
,WxcOd z` zawFr dkldW ipRn F`¦§¥¤£¨¨¤¤¥©¦§¨
`aiwr iAx ixacM dkldW ipRn F`¦§¥¤£¨¨§¦§¥©¦£¦¨
mhgd KFzAW hrnE ,`tEB iNkC daixe§¦¨§ª¥¨¦¥¤§©Ÿ¤

EpzpWnA EpipW oke .calA(a"n c"it mirbp): ¦§©§¥¨¦§¦§¨¥§¨¦

WxtnE ,FxUA lM lr xrY xiarde§¤¡¦©©©¨§¨§Ÿ¨
dhFqC ipW wxtA(.fh).i dxez §¤¤¥¦§¨

)äNáëå íîéîz íéNáë éðL çwé (é¦©§¥§¨¦§¦¦§©§¨
.úçàdUrI dn aEzMd WxR `l ©©Ÿ¥©©¨©©£¤

xiMfd la` ,dUake miUaMd ipWA¦§¥©§¨¦§©§¨£¨¦§¦
mW`l FzF` aixwIW cg`d UaMAwEqR) ©¤¤¨¤¨¤©§¦§¨¨¨

(aixg`e ,z`Hgd dUrIW xiMfde ,§¦§¦¤©£¤©©¨§©©
dlFrd hgWi(hi wEqR)xaMW xEarA dfe . ¦§©¨¨¨§¤©£¤§¨

`xwIe zWxtA xiMfd(e d)z`HgA ¦§¦§¨¨©©¦§¨§©¨
dlFr lkA xiMfde ,dawp didYWmW) ¤¦§¤§¥¨§¦§¦§¨¨¨

(cFre b `Kxvd `l Kkl ,xkf `EdW §¤¨¨§¨Ÿª§©
didi ipXd UaMdW rEcIA iM ,Kix`dl§©£¦¦©¨©¤©¤¤©¥¦¦§¤

.z`Hgd `id dUaMde dlFrd`i dxez ¨¨§©¦§¨¦©©¨



rxevnנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְִֵֶֶַַַ

ּבתֹורת  נאמר ּכבר והלא ּתלמּודֿלֹומר? ּומה ְְְֱֲֶַַַַַַַָָֹּבּצפֹון,
ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את "צו ּבפרׁשת ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹאׁשם

לּדֹון  אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבהעמדה.ּבּצפֹון? ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
כ) לכ(זבחים העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא ְְְְֲִִֵַָָָָָיכֹול

וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... Èk.נאמר: ְְְְֱֲִִֶֶַַַָƒ
˙‡hÁk∑ החּטאֹות ּככל ‰e‡.הּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ««»ְִַַָָ»»»ֶַ

Ô‰kÏ∑ ּבּכהן הּתלּויֹות עבֹודֹות זה ּבכל אׁשם הׁשוה , «…≈ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ
ׁשאר  מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹלחּטאת,
מּתן  טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹאׁשמֹות
ּכחּטאת  "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדמים
למעלה  נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא ְְְִֵֵַַָָָָָָָֹהאׁשם

ּתלמּודֿלֹומר  ּכהנים'ּכחּטאת? ּב'תֹורת .וכּו', ְְְֲִַַַַַָֹ

(ãé)Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìåïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOä©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîòt§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) ּבית הּקדׁשים ּכנגד .קדׁשי ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øtëå øähnä Làø ìò ïzé (çé)¦¥©Ÿ©¦©¥§¦¤
äkä åéìò.'ä éðôì ïdUrnA ¨¨©Ÿ¥¦§¥§©£¥

,z`Gd dxRMd didY onXde mW`d mC©¨¨¨§©¤¤¦§¤©©¨¨©Ÿ
'd iptl eilr xRkl :oke(hk wEqR oNdl). §¥§©¥¨¨¦§¥§©¨¨

mipdM zxFzaE(o`M):ïîMa øúBpäå §©Ÿ£¦¨§©¨©¤¤
Làø ìò ïzé ïäkä ók ìò øLà£¤©©©Ÿ¥¦¥©Ÿ

,øtëå øähnä`l m`e xRM ozp m` ©¦©¥§¦¤¦¨©¦¥§¦Ÿ
iAx .`aiwr iAx ixaC ,xRM `l ozp̈©Ÿ¦¥¦§¥©¦£¦¨©¦
,md devn ixiW xnF` ixEp oA opgFi¨¨¤¦¥§¨¥¦§¨¥
oM m`e .xRM ozp `NW oiA ozPW oiA¥¤¨©¥¤Ÿ¨©¦¥§¦¥

didi ixEp oA opgFi 'x zrC lrøtëå ©©©¨¨¤¦¦§¤§¦¤
åéìò.mW`d lr ¨¨©¨¨¨

äpäå:mW`A aEzMd xn`,øtëåxfge §¦¥¨©©¨§¨¨§¦¤§¨©
xn`e(`Ad wEqRA)xRke :z`HgA §¨©©¨©¨§©¨§¦¤

cFr xn`e ,Fz`nHn xdHOd lr©©¦©¥¦ª§¨§¨©
dgpnaE dlFrA(k wEqtA)eilr xRke : §¨§¦§¨§¨§¦¤¨¨

oipr dn Eprci `le ,xdhe odMd©Ÿ¥§¨¥§Ÿ¨©§¨¦§©
.oNM ElNd zFxRMd©©¨©¨ª¨

éìeàlrn xW` Flrn lr xRki mW`d ©¨¨¨§©¥©©££¤¨©
F`hg lr z`Hgde ,Frbp mcwŸ¤¦§§©©¨©¤§
ozp FxrvA ilE` ,rbPd iniA `hg xW £̀¤¨¨¦¥©¤©©§©£¨©

mrh dfe .midl`l dltY.Búàîhî ¦§¨¥Ÿ¦§¤©©¦ª§¨
Wtp xtM Fl Eidi dgpOde dlFrde§¨¨§©¦§¨¦§Ÿ¤¤¤
KklE ,Fld` l` aEWle xdHl dMfIW¤¦§¤¦¨¥§¨¤¨¢§¨

:xn`øäèå ïäkä åéìò øtëå. ¨©§¦¤¨¨©Ÿ¥§¨¥
úøBúáemipdM(o`M)úà ïäkä äNòå §©Ÿ£¦¨§¨¨©Ÿ¥¤

,øtëå úàhçäcEnlY dn ©©¨§¦¤©©§
xn`PW itl ,xnFl(k wEqtA)dlrde : ©§¦¤¤¡©§¨§¤¡¨

,dgAfOd dgpOd z`e dlFrd z` odMd©Ÿ¥¤¨¨§¤©¦§¨©¦§¥¨
cEnlY ,FzF` miaMrn oNM Eidi lFkï¦§ª¨§©§¦©§

xnFl,øtëå úàhçä úà ïäkä äNòå ©§¨¨©Ÿ¥¤©©¨§¦¤
okYie .z`HgA diElY dxRMW cOln§©¥¤©¨¨§¨§©¨§¦¨¥

iMëå,øäèå ïäkä åéìò øtlkl fnx ¦§¦¤¨¨©Ÿ¥§¨¥¤¤§¨
dxRkl E`ai mixRSd mB iM ,FA dUrPd©©£¤¦©©¦¢¦¨Ÿ§©¨¨

ziAd rbpA xn` oM iM ,dxdhlEoNdl) §¨¢¨¦¥¨©§¤©©©¦§©¨

(bp wEqR.xdhe ziAd lr xRke :hi dxez ¨§¦¤©©©¦§¨¥



נג rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְִֵֶֶַַַ

ּבתֹורת  נאמר ּכבר והלא ּתלמּודֿלֹומר? ּומה ְְְֱֲֶַַַַַַַָָֹּבּצפֹון,
ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את "צו ּבפרׁשת ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָָֹאׁשם

לּדֹון  אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבהעמדה.ּבּצפֹון? ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
כ) לכ(זבחים העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא ְְְְֲִִֵַָָָָָיכֹול

וגֹו'" יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... Èk.נאמר: ְְְְֱֲִִֶֶַַַָƒ
˙‡hÁk∑ החּטאֹות ּככל ‰e‡.הּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ««»ְִַַָָ»»»ֶַ

Ô‰kÏ∑ ּבּכהן הּתלּויֹות עבֹודֹות זה ּבכל אׁשם הׁשוה , «…≈ְְְֲִֵֶַַָָָָֹ
ׁשאר  מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹֹלחּטאת,
מּתן  טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן ְְְְֲִֵֵַַַָָָֹאׁשמֹות
ּכחּטאת  "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ואמּורים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדמים
למעלה  נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא ְְְִֵֵַַָָָָָָָֹהאׁשם

ּתלמּודֿלֹומר  ּכהנים'ּכחּטאת? ּב'תֹורת .וכּו', ְְְֲִַַַַַָֹ

(ãé)Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìåïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOä©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîòt§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) ּבית הּקדׁשים ּכנגד .קדׁשי ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øtëå øähnä Làø ìò ïzé (çé)¦¥©Ÿ©¦©¥§¦¤
äkä åéìò.'ä éðôì ïdUrnA ¨¨©Ÿ¥¦§¥§©£¥

,z`Gd dxRMd didY onXde mW`d mC©¨¨¨§©¤¤¦§¤©©¨¨©Ÿ
'd iptl eilr xRkl :oke(hk wEqR oNdl). §¥§©¥¨¨¦§¥§©¨¨

mipdM zxFzaE(o`M):ïîMa øúBpäå §©Ÿ£¦¨§©¨©¤¤
Làø ìò ïzé ïäkä ók ìò øLà£¤©©©Ÿ¥¦¥©Ÿ

,øtëå øähnä`l m`e xRM ozp m` ©¦©¥§¦¤¦¨©¦¥§¦Ÿ
iAx .`aiwr iAx ixaC ,xRM `l ozp̈©Ÿ¦¥¦§¥©¦£¦¨©¦
,md devn ixiW xnF` ixEp oA opgFi¨¨¤¦¥§¨¥¦§¨¥
oM m`e .xRM ozp `NW oiA ozPW oiA¥¤¨©¥¤Ÿ¨©¦¥§¦¥

didi ixEp oA opgFi 'x zrC lrøtëå ©©©¨¨¤¦¦§¤§¦¤
åéìò.mW`d lr ¨¨©¨¨¨

äpäå:mW`A aEzMd xn`,øtëåxfge §¦¥¨©©¨§¨¨§¦¤§¨©
xn`e(`Ad wEqRA)xRke :z`HgA §¨©©¨©¨§©¨§¦¤

cFr xn`e ,Fz`nHn xdHOd lr©©¦©¥¦ª§¨§¨©
dgpnaE dlFrA(k wEqtA)eilr xRke : §¨§¦§¨§¨§¦¤¨¨

oipr dn Eprci `le ,xdhe odMd©Ÿ¥§¨¥§Ÿ¨©§¨¦§©
.oNM ElNd zFxRMd©©¨©¨ª¨

éìeàlrn xW` Flrn lr xRki mW`d ©¨¨¨§©¥©©££¤¨©
F`hg lr z`Hgde ,Frbp mcwŸ¤¦§§©©¨©¤§
ozp FxrvA ilE` ,rbPd iniA `hg xW £̀¤¨¨¦¥©¤©©§©£¨©

mrh dfe .midl`l dltY.Búàîhî ¦§¨¥Ÿ¦§¤©©¦ª§¨
Wtp xtM Fl Eidi dgpOde dlFrde§¨¨§©¦§¨¦§Ÿ¤¤¤
KklE ,Fld` l` aEWle xdHl dMfIW¤¦§¤¦¨¥§¨¤¨¢§¨

:xn`øäèå ïäkä åéìò øtëå. ¨©§¦¤¨¨©Ÿ¥§¨¥
úøBúáemipdM(o`M)úà ïäkä äNòå §©Ÿ£¦¨§¨¨©Ÿ¥¤

,øtëå úàhçäcEnlY dn ©©¨§¦¤©©§
xn`PW itl ,xnFl(k wEqtA)dlrde : ©§¦¤¤¡©§¨§¤¡¨

,dgAfOd dgpOd z`e dlFrd z` odMd©Ÿ¥¤¨¨§¤©¦§¨©¦§¥¨
cEnlY ,FzF` miaMrn oNM Eidi lFkï¦§ª¨§©§¦©§

xnFl,øtëå úàhçä úà ïäkä äNòå ©§¨¨©Ÿ¥¤©©¨§¦¤
okYie .z`HgA diElY dxRMW cOln§©¥¤©¨¨§¨§©¨§¦¨¥

iMëå,øäèå ïäkä åéìò øtlkl fnx ¦§¦¤¨¨©Ÿ¥§¨¥¤¤§¨
dxRkl E`ai mixRSd mB iM ,FA dUrPd©©£¤¦©©¦¢¦¨Ÿ§©¨¨

ziAd rbpA xn` oM iM ,dxdhlEoNdl) §¨¢¨¦¥¨©§¤©©©¦§©¨

(bp wEqR.xdhe ziAd lr xRke :hi dxez ¨§¦¤©©©¦§¨¥

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(èé)øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
ñ :øäèå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ נסכים ּבהמה מנחת .ׁשל ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

ß oqip 'c iyily mei ß

(àë)ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬
ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà̈¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬

:ïîL âìå äçðîì ïîMa©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑,אחד ׁשהּוא זה לכבׂש ¿ƒ»…∆∆»ְֶֶֶֶֶָ

עּׂשרֹון  לנסכיו יביא ÔÓL.אחד ‚ÏÂ∑מּמּנּו לתת ְִִִֶָָָָָ¿…»∆ִֵֶָ
הזקק  לא הּמנחה נסּכי ׁשל וׁשמן הּבהֹונֹות, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֻעל

לפרׁש .הּכתּוב ְֵַָָ

(áë)Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®
:äìò ãçàäå úàhç ãçà äéäå§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים ּתֹולעת ׁשמיני ּוׁשני .ואזֹוב ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤
éðäå:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúà ó §¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´
ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå íLàä̈«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

(æë)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑ נתק ּגֹורם אפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜l ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»¿»

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח  ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»



rxevnנד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(èë)ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä Làø-ìò©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®
:Bãé âéOz øLàî¥«£¤¬©¦−¨«

(àì)-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤
øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò ãçàä̈«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬
ô :Búøäèa Bãé̈−§¨«¢¨«

ß oqip 'd iriax mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה להם (ויקרא היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְִֶָָ
אמֹורּיים  ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּנגעים
ׁשנה  ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָמטמֹונּיֹות

הּבית  נֹותץ הּנגע ועלֿידי ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהיּו
.ּומֹוצאן  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעת נגע לד)ונתּתי מטמֹונּיֹות (יד, אמֹורּיים ׁשהטמינּו ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשרֹומז (רש"י) ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנגעים

ּדוקא  א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ּדּבּור ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
ּבכח  להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבבּתים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבקדּׁשה. ּגם האמֹורי הּדּבּור מּיד לקחּתי אׁשר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּובקׁשּתי  הּדּבּור ּבחרּבי ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

- ּובתפּלה ּבתֹורה ּבֹו ּובבעּותי ּולהׁשּתּמׁש .ּבצלֹותי ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 66 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr

mc`d WtpA xEAiCd zlErR§©©¦§¤¤¨¨¨

לאחּזה  לכם נתן אני אׁשר ּכנען אל־ארץ תבאּו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּֽכי
אחּזתכם: ארץ ּבבית צרעת נגע לד)ונתּתי (יד, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻֽֽ

הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹות
עמד  ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהמסּפר

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ‰ל  Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂ ‡˙ÁÓ ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב  Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)øîà (ãìmiYAd irbpA aEzMdézúðå ¨©©¨§¦§¥©¨¦§¨©¦
úòøö òâðdUrY 'd ci iM fnxl ¤©¨©©¦§Ÿ¦©©£¤

iYWxRW FnM ,llM rah `l ,z`flirl) ŸŸ¤©§¨§¤¥©§¦§¥

(fn bixn`e .ïòðk õøà ìà eàáú ék §¨©¦¨Ÿ¤¤¤§©©
,íëúfçà õøà úéáa 'BâålM mr iM §§¥¤¤£ª©§¤¦¦¨
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i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה להם (ויקרא היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְִֶָָ
אמֹורּיים  ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהּנגעים
ׁשנה  ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָמטמֹונּיֹות

הּבית  נֹותץ הּנגע ועלֿידי ּבּמדּבר, יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשהיּו
.ּומֹוצאן  ְָ
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צרעת נגע לד)ונתּתי מטמֹונּיֹות (יד, אמֹורּיים ׁשהטמינּו ְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ׁשרֹומז (רש"י) ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּנגעים

ּדוקא  א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ּדּבּור ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל
ּבכח  להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבבּתים

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבקדּׁשה. ּגם האמֹורי הּדּבּור מּיד לקחּתי אׁשר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּובקׁשּתי  הּדּבּור ּבחרּבי ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ

- ּובתפּלה ּבתֹורה ּבֹו ּובבעּותי ּולהׁשּתּמׁש .ּבצלֹותי ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ
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לאחּזה  לכם נתן אני אׁשר ּכנען אל־ארץ תבאּו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻּֽכי
אחּזתכם: ארץ ּבבית צרעת נגע לד)ונתּתי (יד, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻֽֽ

הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹות
עמד  ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשהמסּפר

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
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:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
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rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy
. . ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין – הּבית ׁשהּוּתץ עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָּברׁשעֹו
. . ׁשעליו הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָואם
ויהיה  ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה ׁשּיּׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָואם
הרׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּובדל
ּבּתֹורה  מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע, ּולׁשֹון הּליצנּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיא
ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר  ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹומר
ארע  מה התּבֹוננּו אֹומר הּוא הרי ,ּבּדר למרים ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאלקי

הּנביאה. ה"י)למרים פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְִִַָָ
ּדלכאֹורה  הּקׁשיא ּבהקּדים הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָֻויׁש
ּבחֹומר  ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָהלכה
אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ("ּכאילּו ְְִִַַַַָָָָָָָָלׁשֹון־הרע

צרעת? ְְִַַָּבהלכֹות
ּדעֹות  ּבהלכֹות איּכא. לׁשֹון־הרע ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָויׁש
עֹוסק  לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ(המדּבר

הּבא ׁשעּקר ּבגלל ּבלׁשֹון־הרע – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה לּזּולת.החּסרֹון דֹו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבא  לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאבל
ּבאדם  הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָֹמּתֹו
הּנביאה  ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה רע ׁשּדיּבּור ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָעצמֹו,
הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבודאי

לגמרי  חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָועל־זה
הּוא  מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלהאדם
– חיצֹוני הכי הּדבר והּוא מהאדם, חלק ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבביתֹו,
לׁשֹון־ ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָרכּוׁשֹו.
נענׁש ּולכ ּולמּדֹותיו, לטבעֹו לחּדֹור מתחיל הרע ְְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָהרע,
ואם  ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבכלי
יֹותר, עֹוד חֹודר ׁשהרע הרי ּברׁשעֹו, לעמֹוד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָממׁשי

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומתּבּטא
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ארץ  ּבבית צרעת נגע ונתּתי . . ּכנען אל־ארץ תבאּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּֽכי
ְֲֶַֻֽאחּזתכם:

ׁשל  מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַָָּבׂשֹורה
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָזהב

רש"י) ובפירוש לד. (יד,

ׁשל  מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָצרי
ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָרׁש"י)
ׁשּיּתכן  ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר והרי ּבּמדּבר", ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל
האּומֹות  ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשההטמנה

עליהם" בלק)"ּבטּוחין תחילת והחּלּו(רש"י ּבפחד נאחזּו ׁשאז , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
אֹוצרֹותיהם? ְְְִֵֶַלהטמין

והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָויׁש
יׂשראל  יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמּצד

ממֹונם  את ויּקחּו ּבּמלחמה היא וינּצחּום מראה ,מאיד א . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
מטמינים  ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּגם
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ׁשּיעמֹוד הּבּתים, ּבקירֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהאֹוצרֹות
ׁשנה  ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובזה
הארּבעים  ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא
ׁשּיׂשראל  ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר מּׁשּום היתה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשנה
ּב"ׁשלם  הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָיחזרּו,
ּומּכ לארצם]. לחזֹור זמּנם ׁשהּגיע [וידעּו האמֹורי" ְְְְְֱֲֲִִִִֶַַַַָָָָָעֹון
להם  נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהבינּו,
מארצם  הם ּגם יּׁשלחּו יׂשראל ּובני יֹום יבֹוא ׁשאּולי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּתקוה
וליקח  לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ(אם
ׁשהטמינּו לכ מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּמטמֹונּיֹות.

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָממֹונם,

(äì)òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøð¦§¨¬¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, ּברּור (נגעים ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע ּתלמידֿחכם אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לי"לֹומר  נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה 'נגע :. ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

(åì)ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ
øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז ּכהן ׁשּכל ׁשאין מן ¿∆∆»…«…≈¿ְֵֵֶֶַָֹ

טמאה  ּתֹורת ׁשם אין לֹו, L‡ŒÏk¯.נזקק ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ְְִֵַָָָֻ¿…ƒ¿»»¬∆
˙Èaa∑(ת"כ) ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא הּנגע,ׁשאם «»ƒְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ

חסה  מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָנזקק

ואם  ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ּכלי על אם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּתֹורה?
לא  הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין ְְְֳִִִֵֵַַָָָֹֹֻעל

להם  ׁשאין חרס, ּכלי על אּלא ּתֹורה טהרה חסה ְֳֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
.ּבמקוה  ְְִֶ

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»
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(æì)úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

:øéwä-ïî¦©¦«
i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן ׁשֹוקעֹות. ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
:íéîé úòáL úéaä-úà¤©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpä©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£ÌÈ·‡‰Œ˙‡ eˆlÁÂ∑,'ויׁשּלפּון' ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְִַַ
מּׁשם  ּכמֹו:יּטלּום כה), לׁשֹון (דברים נעלֹו", "וחלצה ְְְְְֲִִַָָָ

ÓË‡.הסרה  ÌB˜ÓŒÏ‡∑(ת"כ) טהרֹות ׁשאין מקֹום ֲָָ∆»»≈ְֵֶָָ

הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָמׁשּתּמׁשֹות
ּבֹו ּבעֹודן מקֹומן .מטּמאֹות ְְְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB ipW§¥§¨¦¦§¥¨¨¨

את־האבנים וחּלצּו הּכהן מ)וצּוה (יד, ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
לרׁשע  אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוחלצּו

לׁשכנֹו הפסוק)אֹוי על כהנים (תורת ְִֵ
חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים

ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת (סוף ִֵַ
ּבאבן  נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים' ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּב'תֹורת
לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, חֹולצין". ׁשניהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבּמקצֹוע,
הּנראה  אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא,
חלק  את אף ּכּולּה, האבן את לחלֹוץ חּיבים ּבּתים, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשני

הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאבן
מפרׁשים יׁש ופרק א ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה (ראה ְְִֵַָ

ב) משנה חּיב יג ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ּבּכתל נגע נראה אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגם
הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את לחלֹוץ הּׁשכן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגם

ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאף
אֹוי  לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ׁשדבר לפרׁש ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָויׁש

לֹומר ּדיׁש אֹופּנים:ּבׁשני לׁשכנֹו", ְְְִִִֵֵֵַַ

ּבמעׂשי  לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָא.
ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָהּׁשכן,
ּדזה  לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי לרׁשע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשכינּות
וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּגרים
ּבאמת  הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע הּׁשכינּות ּכי לׁשכנֹו", ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ"אֹוי

להרׁשע. הּוא ְֶָָָּדֹומה
על  רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּוא
חּיבים  הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ּכן, ואם הּׁשכן. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמעׂשי
על  ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע ּדחלק אמרינן ּדאז ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלחּלצֹו,

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַָחלק
אם  ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה־ּׁשאין־ּכן
מֹוכיחה  הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
הּנגע  נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ּדֹומים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבאמת
לאבן  הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכלל
לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. ׁשּיכֹות אּלּו אבנים ׁשּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהמנּוגע,

(àî)øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה .ּובלׁשֹון «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ
˙ÈaÓ∑(ת"כ) מּבפנים.·È·Ò∑ הּנגע ּב'תֹורת סביבֹות . ƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ

הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש .ּכהנים' ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
eˆ˜‰∑ ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, סביב לׁשֹון .הּנגע ƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»



נז rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(æì)úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

:øéwä-ïî¦©¦«
i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן ׁשֹוקעֹות. ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
:íéîé úòáL úéaä-úà¤©©−¦¦§©¬¨¦«

(èì)äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpä©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£ÌÈ·‡‰Œ˙‡ eˆlÁÂ∑,'ויׁשּלפּון' ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְִַַ
מּׁשם  ּכמֹו:יּטלּום כה), לׁשֹון (דברים נעלֹו", "וחלצה ְְְְְֲִִַָָָ

ÓË‡.הסרה  ÌB˜ÓŒÏ‡∑(ת"כ) טהרֹות ׁשאין מקֹום ֲָָ∆»»≈ְֵֶָָ

הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָמׁשּתּמׁשֹות
ּבֹו ּבעֹודן מקֹומן .מטּמאֹות ְְְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB ipW§¥§¨¦¦§¥¨¨¨

את־האבנים וחּלצּו הּכהן מ)וצּוה (יד, ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
לרׁשע  אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוחלצּו

לׁשכנֹו הפסוק)אֹוי על כהנים (תורת ְִֵ
חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים

ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת (סוף ִֵַ
ּבאבן  נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים' ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"ּב'תֹורת
לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, חֹולצין". ׁשניהן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּבּמקצֹוע,
הּנראה  אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּוא,
חלק  את אף ּכּולּה, האבן את לחלֹוץ חּיבים ּבּתים, ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשני

הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹהאבן
מפרׁשים יׁש ופרק א ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה (ראה ְְִֵַָ

ב) משנה חּיב יג ּבּתים, ׁשני ׁשּבין ּבּכתל נגע נראה אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגם
הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את לחלֹוץ הּׁשכן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּגם

ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹאף
אֹוי  לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ׁשדבר לפרׁש ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָויׁש

לֹומר ּדיׁש אֹופּנים:ּבׁשני לׁשכנֹו", ְְְִִִֵֵֵַַ

ּבמעׂשי  לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָא.
ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָהּׁשכן,
ּדזה  לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי לרׁשע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשכינּות
וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּגרים
ּבאמת  הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע הּׁשכינּות ּכי לׁשכנֹו", ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ"אֹוי

להרׁשע. הּוא ְֶָָָּדֹומה
על  רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוהּוא
חּיבים  הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ּכן, ואם הּׁשכן. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמעׂשי
על  ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע ּדחלק אמרינן ּדאז ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלחּלצֹו,

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני ְְִִֵֵֶֶֶַָחלק
אם  ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה־ּׁשאין־ּכן
מֹוכיחה  הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
הּנגע  נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ּדֹומים ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבאמת
לאבן  הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכלל
לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. ׁשּיכֹות אּלּו אבנים ׁשּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהמנּוגע,

(àî)øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה .ּובלׁשֹון «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ
˙ÈaÓ∑(ת"כ) מּבפנים.·È·Ò∑ הּנגע ּב'תֹורת סביבֹות . ƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ

הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש .ּכהנים' ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ
eˆ˜‰∑ ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, סביב לׁשֹון .הּנגע ƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iriax meil inei xeriy

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä̈«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ הּטֹוח וכן העׂשֹות, "חּלץ לׁשֹון אבל , ƒ¿ְְֲִִֵֵֵַָָ
והּוא  ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָאתֿהאבנים"

ּכבד  לׁשֹון 'ּדּבר'מׁשקל 'ּכּפר', ּכמֹו ,.Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«
'B‚Â∑(ת"כ)ּֿתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ¿ְְֵֵַַַָָָ

'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם הּכהן", "וׁשב ְְִִֵַַַָָָֹלֹומר:
ּכאן  האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן ְְֲֲִַַַָָָָָָָָהאמּורה

ׁשבּוע  .ּבסֹוף ְַָ

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)áeLé íàå (âî.úéaa çøôe òâpä §¦¨©¤©¨©©©¦
mipa`A `AW dGd rbPd dPd¦¥©¤©©¤¤¨©£¨¦
rbPd EPpi` xg`d xtraE zFxg`d̈£¥¤¨¨¨©¥¥¤©¤©
dxEn`d dgixRl dnFC Fpi`e ,oFW`xd̈¦§¥¤©§¦¨¨£¨
FnFwnl aW `EdW oFiUtlE mc`Ä¨¨§¦§¤¨¦§
miAx minrR iM ,FrahA oFW`xd̈¦§¦§¦§¨¦©¦
l` aEWze xFrd zgY dgNd xYYqY¦§©¥©¥¨©©¨§¨¤
KWOze aEWY oM ixg`e sEBd zEInipR§¦¦©§©£¥¥¨§¦¨¥
`Ed oiprd la` .eipFvig l`e xFrd l ¤̀¨§¤¦¨£¨¨¦§¨
rixfz iM dX` xcqA iYazM xW`M©£¤¨©§¦§¥¤¦¨¦©§¦©

(fn bi lirl),midl` zMnE rbp `EdW §¥¤¤©©©¡Ÿ¦
.`Edd mFwOA d`A drx 'd gEx didYW¤¦§¤¨¨¨¨©¨©

úøBúáemipdM(o`M)Exn`áeLé íàå §©Ÿ£¦¨¨§§¦¨
,úéaa çøôe òâpäxfg lWn ©¤©¨©©©¦¨¨¨©

oi`W xnFl dpEMde .FnFwnl ipFlR Wi ¦̀§¦¦§§©©¨¨©¤¥
çøôegxR m`e :FnM oFiUR o`M xEn`d ¨©¨¨¨¦§§§¦¨Ÿ©

xFrA zrxSd gxtY(ai bi lirl)`N` , ¦§©©¨©©¨§¥¤¨
gxR :oiprM ,`Edd mFwOA gnFv `EdW¤¥©©¨©§¦§©¨©

oxd` dHn(bk fi xAcOA)ExiMfdW lWOde . ©¥©£Ÿ©¦§¨§©¨¨¤¦§¦
clFp rbp df oi`W ,Epxn`W oiprd fnxl¦§Ÿ¨¦§¨¤¨©§¤¥¤¤©¨
Wi`M ,gnFve xfFge gnFv `N` ,dUFtE¤¤¨¥©§¥§¥©§¦
oFW`xd FnFwnl aWil xfge ,Fl KldW¤¨©§¨©¥¥¦§¨¦
mrhe .mW Fl okEd xW` xg` `QkA§¦¥©¥£¤©¨§©©
zrxv oke .diYWxR xaM dgixRd©§¦¨§¨¥©§¦¨§¥¨©©

`id zgxFR(fp bi lirl).micbAA ©©¦§¥©§¨¦
àìårbPd aEWi m`e" aEzMd xn` §Ÿ¨©©¨§¦¨©¤©

ENt` `N` ,"mdd mipa`A gxtE¨©©£¨¦¨¥¤¨£¦
ENt`e ,ziAd on xg` mFwnA clFp©§¨©¥¦©©¦©£¦
rbPd d`xnM Fpi`W xg` d`xOn¦©§¤©¥¤¥§©§¥©¤©
Fpi`e gxFtE xfFgM FzF` oEcp ,oFW`xd̈¦¨§¥¥©§¥
mrh Edfe .dNgYn clFPd rbpM oFCp¦§¤©©¨¦§¦¨§¤©©

,úéaa.oM FpiC didi ziAd lkA iM ©©¦¦§¨©©¦¦§¤¦¥
,íòhäåon xEqY `l drxd gExd iM §©©©¦¨©¨¨¨Ÿ¨¦

didY cinY la` ,`Edd ziAd©©¦©£¨¨¦¦§¤
ziradl zFnFwOd zg`A `Edd ziAA©©¦©§©©©§§©§¦

mipdM zxFzA Exn` oke .eilrA z ¥̀§¨¨§¥¨§§©Ÿ£¦
(o`M)zFAxl oiPn ,FnFwn `N` il oi` ¨¥¦¤¨§¦©¦§©

xnFl cEnlY ,ziAd lM z`,úéaaoi` ¥¨©©¦©§©©©¦¥
,oiPn ei`xnA `NW ,ei`xnA `N` il¦¤¨§©§¨¤Ÿ§©§¨¦©¦

xnFl cEnlYçøôe. ©§©¨©
ïéðòå,WxcOd itM dN`d miaEzMd §¦§©©§¦¨¥¤§¦©¦§¨

iriaXd mFIA rbPd aEWi m`e§¦¨©¤©©©§¦¦
emipa`d z` uNg xg` ziaA xfg §¨©§©¦©¥¦¥¤¨£¨¦

odMd `A F` ,gFHde zFvwd ixg`e§©£¥¦§§¦©¨©Ÿ¥
dUR dYr dPde d`xe zipW d`iA¦¨¥¦§¨¨§¦¥©¨¨¨
zrxv ,oFW`xd hRWOM ziAA rbPd©¤©©©¦©¦§¨¨¦¨©©
iM xnFl ,ziAd z` uzpe `id zx`nn©§¤¤¦§¨©¤©©¦©¦
ipXA dUFRd F` oFW`xA dUFRd©¤¨¦©¤©¥¦
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(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
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i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ) לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ָֹ
"צרעת  נאמר: ּפׂשה? אּלאֿאםּֿכן טמא, החֹוזר ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיהא
ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ּבבּתים, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָממארת"
ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה
ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּכאן ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאף
ּכאן  אין ּפׂשה"? "והּנה ּתלמּודֿלֹומר: מה ְְִִֵֵֵַַַָָָאםּֿכן,
היה  אתֿהּבית" "ונתץ אּלא זה, מקרא ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹומֹו

הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב והּנה לֹו וראה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
העֹומד  נגע על אּלא ללּמד ּבא לא הא ְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפׂשה"?!
ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבעיניו

ּבעֹומד ׁשּפׂשה  ּכלּום למעלה הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא , ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעיניו

ּבעֹומד אּלא ּיעׂשה מדּבר ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול ְְְִִֶֶֶַַַַָָָלֹו?
נלמד  הּכהן", "ּובא הּכהן", "וׁשב ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹּתלמּודֿלֹומר:
לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה מה מּׁשיבה; ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּביאה

ׁשבּוע.ׁשבּוע  לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּביאה אף , ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
נֹותץ. חזר, טהֹורואם חזר, עמד (ת"כ)לא ׁשאם ּומּנין . ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובזה, ְְְֵֵֶֶֶַָָָָּבזה
הּכתּוב )"ּובא"(ּתלמּודֿלֹומר: ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְִֶַַַַָָָֹֹ

אם מדּבר  אמּור. ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם ? ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ,)"ּובא"(ּבפֹוׂשה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ

יבא" ּבא ראׁשֹון "ואם ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא , ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
זה  לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּובא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעֹומד
"ּכי  ּתלמּודֿלֹומר: אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ְְִִִֵֶַַַַַַָֹּכאן:

יעׂשה  מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא הּנגע", ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנרּפא
למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' ְְְֲֲִִַַָָָָָָלֹו?
ּדּגמר  ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּבעליֹונה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָמה
וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו ְְִִֶֶַַַָָָָָלּה
נתיצה  אין ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים'. ּב'תֹורת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּכדאיתא
ואין  וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָהחֹוזר
"והאכל  אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"ואםֿיׁשּוב",
הּכתּוב  ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבּבית",
ּובסֹוף  להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבעֹומד
לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשבּוע
לא  נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְֵֵֵֶַַָָָֹחֹולץ
מּׁשלׁשה  יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – ְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָֹחזר

È·‡.ׁשבּועֹות  ‡aŒÌ‡Â∑ ׁשני ׁשבּוע Â¯‡‰.לסֹוף ָ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»
‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿ƒ≈…»»ְְִֵֵֶַָָָ

יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה מה ּובּׁשני, ּבראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעיניו
הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמׁשמעֹו
אּלא  טהרּתי לא הּנגע", נרּפא "ּכי ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹּתלמּודֿלֹומר:
והּוטח  ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאת
וטיחה  וקּצּוי חליצה טעּון זה, אבל הּנגע. חזר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹולא
יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשבּוע
טיחה  ואין יטּיחּנּו, לאֿפׂשה", והּנה "וראה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּׁשני,
וטהר  אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּבלא
"ּכי  הּׁשבּוע, לסֹוף חזר לא אם אתֿהּבית", ְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹהּכהן
ׁשּטעּון  החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, ואם הּנגע", ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנרּפא

.נתיצה  ְִָ
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:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ) לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ָֹ
"צרעת  נאמר: ּפׂשה? אּלאֿאםּֿכן טמא, החֹוזר ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיהא
ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ּבבּתים, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָממארת"
ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמה
ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּכאן ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאף
ּכאן  אין ּפׂשה"? "והּנה ּתלמּודֿלֹומר: מה ְְִִֵֵֵַַַָָָאםּֿכן,
היה  אתֿהּבית" "ונתץ אּלא זה, מקרא ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹומֹו

הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב והּנה לֹו וראה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
העֹומד  נגע על אּלא ללּמד ּבא לא הא ְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפׂשה"?!
ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבעיניו

ּבעֹומד ׁשּפׂשה  ּכלּום למעלה הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא , ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעיניו

ּבעֹומד אּלא ּיעׂשה מדּבר ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול ְְְִִֶֶֶַַַַָָָלֹו?
נלמד  הּכהן", "ּובא הּכהן", "וׁשב ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹּתלמּודֿלֹומר:
לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה מה מּׁשיבה; ְְְִִִִֵֵֶַָָָָּביאה

ׁשבּוע.ׁשבּוע  לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּביאה אף , ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
נֹותץ. חזר, טהֹורואם חזר, עמד (ת"כ)לא ׁשאם ּומּנין . ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשבּוע? לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּובזה, ְְְֵֵֶֶֶַָָָָּבזה
הּכתּוב )"ּובא"(ּתלמּודֿלֹומר: ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְִֶַַַַָָָֹֹ

אם מדּבר  אמּור. ּכבר הרי ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם ? ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ,)"ּובא"(ּבפֹוׂשה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ

יבא" ּבא ראׁשֹון "ואם ׁשבּוע ּבסֹוף ׁשּבא את אּלא , ְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ
זה  לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹּובא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעֹומד
"ּכי  ּתלמּודֿלֹומר: אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ְְִִִֵֶַַַַַַָֹּכאן:

יעׂשה  מה הרפאּוי. את אּלא טהרּתי לא הּנגע", ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹנרּפא
למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' ְְְֲֲִִַַָָָָָָלֹו?
ּדּגמר  ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּבעליֹונה ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָמה
וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו ְְִִֶֶַַַָָָָָלּה
נתיצה  אין ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים'. ּב'תֹורת ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּכדאיתא
ואין  וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי ְְְִִִֵֵֶַַָָָהחֹוזר
"והאכל  אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ"ואםֿיׁשּוב",
הּכתּוב  ודּבר ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבּבית",
ּובסֹוף  להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבעֹומד
לֹו? ּיעׂשה ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשבּוע
לא  נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה ְְְֵֵֵֶַַָָָֹחֹולץ
מּׁשלׁשה  יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – ְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָֹחזר

È·‡.ׁשבּועֹות  ‡aŒÌ‡Â∑ ׁשני ׁשבּוע Â¯‡‰.לסֹוף ָ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»
‰NÙŒ‡Ï ‰p‰Â∑ ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿ƒ≈…»»ְְִֵֵֶַָָָ

יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה מה ּובּׁשני, ּבראׁשֹון ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעיניו
הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּכמׁשמעֹו
אּלא  טהרּתי לא הּנגע", נרּפא "ּכי ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹּתלמּודֿלֹומר:
והּוטח  ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאת
וטיחה  וקּצּוי חליצה טעּון זה, אבל הּנגע. חזר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹולא
יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשבּוע
טיחה  ואין יטּיחּנּו, לאֿפׂשה", והּנה "וראה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּׁשני,
וטהר  אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹּבלא
"ּכי  הּׁשבּוע, לסֹוף חזר לא אם אתֿהּבית", ְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹהּכהן
ׁשּטעּון  החֹוזר על ּפרׁש ּכבר חזר, ואם הּנגע", ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנרּפא

.נתיצה  ְִָ
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i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ) ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְִֶַָָֹ

נגעֹו נגעֹואת את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול .? ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ
"ּכלֿימי" Ú‰Œ„Ú¯·.ּתלמּודֿלֹומר: ‡ÓËÈ∑(ת"כ) ְְֵַַָƒ¿»«»»∆

ּבגדים  מטּמא ׁשאין אפ מלּמד, יכֹול ּבכדי . ׁשהה ּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
פג)ּפרס?אכילת  ּבּבית (עירובין "והאכל ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִֵַַַַַָָֹ

מּנין? ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיכּבס
וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹּתלמּודֿלֹומר
"יכּבס", ּתלמּודֿלֹומר: מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל ְְְִִֵֵֵַַַַֹֹלא
וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. ְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ"יכּבס",

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור מא)לּתן .(ברכות ְְְֲִִִֵֵֵַָ
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(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

È‰BLe·Ïמז  ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח  ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

ˆÔÈ¯tמט  ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ  ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא  ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב  ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג  ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד  LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙Ïe¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).øäèå úéaä ìò øtëå (âðdPd §¦¤©©©¦§¨¥¦¥
xFRSA z`Gd dxRMd©©¨¨©Ÿ©¦
lM z` xFRSd `VYW zglYWOd©¦§©©©¤¦¨©¦¤¨
,dcVd ipR l` xirl uEgn l` eizFper£Ÿ¨¤¦¨¦¤§¥©¨¤

.gNYWOd xirVA dxRMd oiprM§¦§©©©¨¨©¨¦©¦§©¥©

øeáòáeFziaA d`xPd rbPd Wpr oi`W ©£¤¥Ÿ¤©¤©©¦§¨§¥
,FtEbAW rbPd WprM mc` lW¤¨¨§Ÿ¤©¤©¤§
iM ,z`Hge mW`l aEzMd Fkixvd `lŸ¦§¦©¨§¨¨§©¨¦
rxvnd `iaIW dpFW`xd dxRMA Fl iC©©©¨¨¨¦¨¤¨¦©§Ÿ¨
fx`d ure mixRSd mdW ,Fzxdhl§¨¢¨¤¥©¦¢¦§¥¨¤¤

.aFf`decp dxez §¨¥
.úòøvä òâð ìëì äøBzä úàæ (ãð)Ÿ©¨§¨¤©©¨©©
.dekOde oigXd zrxv `Ed¨©©©§¦§©¦§¨
,ozExicY ipRn dNgY o`kA mxiMfde§¦§¦¨§¨§¦¨¦§¥§¦¨
oM mB `EdW wzPd xiMfd oM ixg`e§©£¥¥¦§¦©¤¤¤©¥



rxevnס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iying meil inei xeriy

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטהרֹו יֹום מטּמאֹואיזה יֹום .ואיזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ מקֹום מּכל זב טמא?יכֹול יהא ƒƒ¿∆»ְִֵֵָָָָָ
ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", מג)ּתלמּודֿלֹומר: נדה .(ת"כ. ְְְְִַַָָָֹ

לדין  זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין הּכתּוב ׁשחלק טמא אחר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
מטּמאה  ׁשהיא מּמקֹום ּזבה, מה ּבזבה: וטמא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבזב

נּדה  - קּלה זיבה.טמאה - חמּורה טמאה מטּמאה , ְְְְֲִִַַָָָָָָָֻֻ

מטּמא  קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאף
זיבה  - חמּורה ÓË‡.טמאה B·BÊ∑(ת"כ) על לּמד ְֲִָָָֻ»≈ִֵַ

מטּמאההּטּפה  נ"ד)ׁשהיא ׁשל (נדה ּבצק למי ּדֹומה זֹוב . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ודחּוי  ודהוי)ׂשעֹורין הּמּוזרת (ס"א ּביצה ללבן ודֹומה ,. ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּוזרת  ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, .ׁשכבת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר ּכמֹו∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון »ְְִֶֶָָ∆ְ
צלּול  ׁשּיֹוצא וסֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ריר עב ׁשּיֹוצא ִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ

ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ּפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָאת
מ"ג)ּומדרׁשֹו: נדה ח'. ראיֹות (מגילה הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְִִִַָָָָָ

זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָׁשּתים

ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", ְְִִֵֵַַָָָָָָֹטמא
אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַָָָָֻ"טמא",
ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו ְְְִִִֵֶַָָָֻאֹוֿהחּתים

והּׁשליׁשית  לטמאה, לקרּבן ׁשּתים .מזקיקּתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ג)ׁשּתים טו, (רש"י ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
לגּבי  ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיׁש
הראׁשֹון  ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּטמאה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻחמרת
ּכדי  ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָֹעֹוסק

ּתהיה  ׁש"וזאת היינּו מּפׁשּוטם, הּכתּובים ׁשני את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלהֹוציא
ׁשּטמאת  ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁש ּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻטמאתֹו"
- אחר ּבענין הם ׁשחלּוקים ועל־ּכרח ׁשוה; הּזבים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשני

הּקרּבן. ְַַָָחֹובת

(ã)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. הראּוי »«ƒ¿»ְְְֲִִָָָָָֻ
אחרת ל  'אׁשר מלאכה יׁשּכב", "אׁשר ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּתמיד  המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשכב'

לֹו ׁשאֹומרים זה יצא ,מלאכּתנּו'לכ ונעׂשה 'עמד :. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
·LÈŒ¯L‡∑ אׁשרֿיׁשב" אּלא: נאמר, לא 'יׁשב' ¬∆≈≈ֱֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, .עליו" ְְִַַָָָָָָֻ

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:xn` oM ixg`e ,ziAde cbAd zrxv xiMfd oM ixg`e ,iEvn,úøäaìå úçtqìå úàOìågzRW mipFW`xd mirbPd md ¨§©£¥¥¦§¦¨©©©¤¤§©©¦§©£¥¥¨©§©§¥§©©©©§©¤¨¤¥©§¨¦¨¦¦¤¨©
mdA(a bi lirl).oNkAW dWTde dGrd `idW xEarA ,zxdAd xg`i mFwn lkaE .'Fbe FxUA xFrA didi iM mc` :dp dxez ¨¤§¥¨¨¦¦§¤§§¨§§¨¨§©¥©©¤¤©£¤¦¨©¨§©¨¨¤§ª¨



סי rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iying meil inei xeriy

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטהרֹו יֹום מטּמאֹואיזה יֹום .ואיזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ מקֹום מּכל זב טמא?יכֹול יהא ƒƒ¿∆»ְִֵֵָָָָָ
ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", מג)ּתלמּודֿלֹומר: נדה .(ת"כ. ְְְְִַַָָָֹ

לדין  זכיתי לבׂשר, ּבׂשר ּבין הּכתּוב ׁשחלק טמא אחר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
מטּמאה  ׁשהיא מּמקֹום ּזבה, מה ּבזבה: וטמא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבזב

נּדה  - קּלה זיבה.טמאה - חמּורה טמאה מטּמאה , ְְְְֲִִַַָָָָָָָֻֻ

מטּמא  קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב, ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאף
זיבה  - חמּורה ÓË‡.טמאה B·BÊ∑(ת"כ) על לּמד ְֲִָָָֻ»≈ִֵַ

מטּמאההּטּפה  נ"ד)ׁשהיא ׁשל (נדה ּבצק למי ּדֹומה זֹוב . ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ודחּוי  ודהוי)ׂשעֹורין הּמּוזרת (ס"א ּביצה ללבן ודֹומה ,. ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ

מּוזרת  ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, .ׁשכבת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר ּכמֹו∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון »ְְִֶֶָָ∆ְ
צלּול  ׁשּיֹוצא וסֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ריר עב ׁשּיֹוצא ִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ

ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ּפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָאת
מ"ג)ּומדרׁשֹו: נדה ח'. ראיֹות (מגילה הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְִִִַָָָָָ

זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָׁשּתים

ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", ְְִִֵֵַַָָָָָָֹטמא
אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֵֶֶֶַָָָָֻ"טמא",
ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו ְְְִִִֵֶַָָָֻאֹוֿהחּתים

והּׁשליׁשית  לטמאה, לקרּבן ׁשּתים .מזקיקּתֹו ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית לטמאה ג)ׁשּתים טו, (רש"י ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
לגּבי  ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיׁש
הראׁשֹון  ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּטמאה. ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻחמרת
ּכדי  ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָֹעֹוסק

ּתהיה  ׁש"וזאת היינּו מּפׁשּוטם, הּכתּובים ׁשני את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹלהֹוציא
ׁשּטמאת  ּכן, אם מּובן הּוא". ל"טמא ּבהמׁש ּבא ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻטמאתֹו"
- אחר ּבענין הם ׁשחלּוקים ועל־ּכרח ׁשוה; הּזבים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשני

הּקרּבן. ְַַָָחֹובת

(ã)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. הראּוי »«ƒ¿»ְְְֲִִָָָָָֻ
אחרת ל  'אׁשר מלאכה יׁשּכב", "אׁשר ּתלמּודֿלֹומר: ? ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּתמיד  המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשכב'

לֹו ׁשאֹומרים זה יצא ,מלאכּתנּו'לכ ונעׂשה 'עמד :. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
·LÈŒ¯L‡∑ אׁשרֿיׁשב" אּלא: נאמר, לא 'יׁשב' ¬∆≈≈ֱֲֵֵֶֶֶַַָָֹ

לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, .עליו" ְְִַַָָָָָָֻ

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:xn` oM ixg`e ,ziAde cbAd zrxv xiMfd oM ixg`e ,iEvn,úøäaìå úçtqìå úàOìågzRW mipFW`xd mirbPd md ¨§©£¥¥¦§¦¨©©©¤¤§©©¦§©£¥¥¨©§©§¥§©©©©§©¤¨¤¥©§¨¦¨¦¦¤¨©
mdA(a bi lirl).oNkAW dWTde dGrd `idW xEarA ,zxdAd xg`i mFwn lkaE .'Fbe FxUA xFrA didi iM mc` :dp dxez ¨¤§¥¨¨¦¦§¤§§¨§§¨¨§©¥©©¤¤©£¤¦¨©¨§©¨¨¤§ª¨

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iying meil inei xeriy

(ä)õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑ הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְִִֵַַָ
לטּמא  הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשחמּור

אּלא  אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; לטּמא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאדם,
הּטמאה  ּומׁשקין ולד אכלין אּלא מטּמא ואינֹו ,. ְְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָֻ

(å)ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa(הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ) ּכּלן זה, על זה ּכלים עׂשרה אפּלּו נגע, לא מֹוׁשב אפּלּו מּׁשּום וכן מטּמאין , ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמׁשּכב  ְְִָ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ׁשהרק (ת"כ. נׂשאֹו, אֹו ּבֹו ּבמּׂשא ונגע .מטּמא ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑ עליו יׁשב ׁשּלא מּׁשּום אףֿעלּֿפי טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: , ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מֹוׁשב  טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין והאּכף .מרּכב. ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

(é)-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áøòä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ) ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ֶ
ואין זב  טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא הּמרּכב על ולּמד ּבא . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

מּבּמרּכב  ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס .טעּון ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

Ì˙B‡ ‡NBp‰Â∑ורּקֹו זֹובֹו הּזב, ּבענין האמּור ּכל ¿«≈»ְְְִַַָָָָֻ
מּׂשאן  והּמרּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי זרעֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוׁשכבת

ּבגדים  לטּמא אדם .מטּמא ְְְִֵֵַַָָָ

(àé)é øLà ìëåíéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑ טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְֶַָֹ
ּומחּסר מּטמאתֹו ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו , ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻֻ

הּכתּוב  ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ּבכל מטּמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻטבילה,

,ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָטבילת
ּביתֿהּסתרים  איבר ׁשאין אּלא מים, ּביאת טעּון ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּידים ּכמֹו סו)הּגלּוי נדה .(ת"כ. ְִַַַָָ

È‰BLe·Ïה  ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

·Bc‡ו  È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז  ÚaˆÈ ‡·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéna óèL àì åéãéå (âé-àé)`xwi §¨¨Ÿ¨©©¨¦¦§¨
dtihW dliaHd aEzMd©¨©§¦¨§¦¨

:o`kA xn`W ,miOAõò éìk ìëå ©©¦¤¨©§¨§¨§¦¥
,íéna óèMémicbaA DP`xwi oke ¦¨¥©¨¦§¥¦§§¤¨¦§¨¦

xdhe zipW qAke ,qEAM(gp bi lirl). ¦§ª©¥¦§¨¥§¥

dkixv dliaHd iM xEarA ,mrHde§©©©©£¦©§¦¨§¦¨



rxevnסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iying meil inei xeriy

(áé)õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMé¦¨¥−©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑איזהּו 'עד ּכהנים': ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
זה  אֹומר: הוי ּככּלֹו? ׁשהּוא .הּסטֹו'מּגעֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA - zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

יּׁשטף  וכל־ּכלי־עץ יּׁשבר הּזב אׁשר־יּגע־ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוכלי־חרׂש
יב)ּבּמים: (טו, ִַָֽ

ּבֹו יּגע אׁשר ּתלמּוד־לֹומר כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָיכֹול
כהנים)וכּו'. (תורת ְ

ּכלי  מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּדין
"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת, ּכלי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעץ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּכלי
נקרא  נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָו"אחֹוריו"

ֲִַ"אחֹורים".
לעסֹוק  יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוהּנה

אּלא  ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּבכל
ּוׁשתּיה  ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם להתעּסק הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמּוכרח
ּבגּוף  להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרנסה

ָָָהאדם.
הּזה, עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאמנם,
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i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑איזהּו 'עד ּכהנים': ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
זה  אֹומר: הוי ּככּלֹו? ׁשהּוא .הּסטֹו'מּגעֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA - zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

יּׁשטף  וכל־ּכלי־עץ יּׁשבר הּזב אׁשר־יּגע־ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּוכלי־חרׂש
יב)ּבּמים: (טו, ִַָֽ

ּבֹו יּגע אׁשר ּתלמּוד־לֹומר כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו ְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָיכֹול
כהנים)וכּו'. (תורת ְ

ּכלי  מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּדין
"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת, ּכלי אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעץ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש
מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּכלי
נקרא  נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָו"אחֹוריו"

ֲִַ"אחֹורים".
לעסֹוק  יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוהּנה

אּלא  ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָּבכל
ּוׁשתּיה  ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם להתעּסק הּוא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָמּוכרח
ּבגּוף  להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופרנסה

ָָָהאדם.
הּזה, עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאמנם,
עלּול  וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגה להּׁשאר יכֹול ְְְְְְֲֳִֵֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
ּבטּומאת  "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ׁשעל־ידי־זה לחׁשֹוב ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּוא

הּזה. ֶַָעֹולם
הּטהֹורה  ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
על־ידי  נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה ְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָנׁשארת

הּגּוף. לצֹור ׁשהם ּבדברים ְְְְִִִֵֶֶַַַָההתעּסקּות
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rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iyiy meil inei xeriy
האדם  על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא
ּבביטּול  עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָלהּׁשאר
ּבבחינת  הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ּתהיה", לּכל ּכעפר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ"ונפׁשי
את  ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ"ּכלי

את  ׁשּמקׁשה מּתכת", "ּכלי ּבבחינת ׁשהּוא אֹו ּכגדֹול, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָעצמֹו
נטמא  אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָעצמֹו
את  אף לטּמא יכֹולים הּזה עֹולם ועניני מאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָהּוא

חס־וׁשלֹום. ְְִַָָנׁשמתֹו

(âé)íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²
:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«

i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ זיבה מּטמאת טהֹורים ימים זֹוב,,ׁשבעת יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֻ
רצּופין סח)וכּלן .(נדה ְְִָֻ

(ãé)éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´
àáe äðBé|íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(åè)äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

ß oqip 'f iyiy mei ß

(æè)íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áøòä-ãò àîèå íéna ñaëå§ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ּבית  הּוא מּגע .הּסתרים ְִֵַַַָ

(èé)døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®
àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)?אבריה מּכל מאחד יכֹול ƒƒ¿∆»»ִֵֵֶֶָָָָָ

כ)ּתלמּודֿלֹומר ּדמיה",(ויקרא אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ְְְְִִֶֶַַָָָ
הּמקֹור מן הּבא אּלא מטּמא ּדם יז)אין Ìc.(נדה ְִֵֵֶַַַָָָָ»

d¯N·a d·Ê ‰È‰È∑,לטּמא זֹוב קרּוי זֹובּה אין ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְֵֵַָָ

אדם  הּוא יח)ּכמֹו∑d˙ca.אּלאֿאםּֿכן יח :(איוב ִֵֶָָֹ¿ƒ»»ְ
אדם  ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", È‰z‰."ּומּתבל ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆

d˙c·∑ אּלא ראתה לא ראׁשֹונה אפּלּו .ראּיה ¿ƒ»»ְֲֲִִִֶָָָָָֹ

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז  È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח  ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

„d·Bיט  È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»



rxevnסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iyiy meil inei xeriy

(ë)ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

(àë)íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(áë)ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ֵֵַַ
ּבּה נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה אף על , ְֲִִַַַַָָָָָָֹ

העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבדת ׁשּטעּון הּוא יֹון, ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻ
ּבגדים  הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.ּכּבּוס את BÚ‚a.לרּבֹות ְִִָ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

‡ÓËÈ B·∑ ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר אינֹו ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ÓËÈ‡.מ"עלֿהּכלי" B·ŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְִֵַַ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ

לטּמא  אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגדים,
.ּבגדים  ְִָ

(ãë)åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

ñ :àîèé¦§¨«
i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה לרגלּה(ת"כ. יעלה ,יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְֲֶַַָָ

ׁשלׁשה  אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
ימים". ׁשבעת "וטמא ּתלמּודֿלֹומר: ּכמֹותּה? ְְְְִִִֵַַַָָָָימים

היא  מה עליו"? נּדתּה "ּותהי ּתלמּודֿלֹומר: ְְִִִַַַַָָָָּומה
ּוכלי  אדם מטּמא הּוא אף חרס, ּוכלי אדם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמטּמאה

.חרס  ֶֶ

(äë)àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים ׁשלׁשה.Ïad˙cŒ˙Ú ‡∑ »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»

ׁשבעת  ׁשּיצאּו נּדתּהאחר eÊ˙ŒÈÎ·.ימי B‡∑ את ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ֶ
הּימים  עג)∑d˙cŒÏÚ.הּללּוׁשלׁשת מּנּדתּה(נדה מפלג ְִֶַַָָֹ«ƒ»»ְִִָָָֻ

אחד  זֹו.יֹום ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו , ְְִִֶָָָָָָָָָ
נקּיים  ׁשבעה ספירת טעּונה ׁשּזֹו הּנּדה, ּכדת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹולא

נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוקרּבן,
ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
סֹוף  ׁשּבין יֹום אחדֿעׂשר זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו ְְְֵֶַַָָָָָָָרֹואה;

נּדה  לתחּלת ּבאחד נּדה ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
זבה  ּתהא הּללּו, יֹום .עׂשר ְֵַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

רּבים ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי כה)ואּׁשה עׂשר (טו, אחד ְִִִִַַַָָָָָָָ
נּדה לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין מאאמו"ר (רש"י)יֹום ׁשמעּתי ְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח נזיר הרה"ג ּתֹודה ְִֵֵַָָָָ

רז"ל.יא  למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹ
הלכה  – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום עׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּורביעית

מּסיני"). ְִִֶַֹלמׁשה

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ



סה rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f iyiy meil inei xeriy

(ë)ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

(àë)íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(áë)ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ֵֵַַ
ּבּה נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה אף על , ְֲִִַַַַָָָָָָֹ

העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבדת ׁשּטעּון הּוא יֹון, ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֻ
ּבגדים  הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.ּכּבּוס את BÚ‚a.לרּבֹות ְִִָ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

‡ÓËÈ B·∑ ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר אינֹו ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ÓËÈ‡.מ"עלֿהּכלי" B·ŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טעּון ואינֹו ְִֵַַ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ

לטּמא  אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבגדים,
.ּבגדים  ְִָ

(ãë)åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

ñ :àîèé¦§¨«
i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה לרגלּה(ת"כ. יעלה ,יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְֲֶַַָָ

ׁשלׁשה  אּלא יטמא לא לנּדתה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
ימים". ׁשבעת "וטמא ּתלמּודֿלֹומר: ּכמֹותּה? ְְְְִִִֵַַַָָָָימים

היא  מה עליו"? נּדתּה "ּותהי ּתלמּודֿלֹומר: ְְִִִַַַַָָָָּומה
ּוכלי  אדם מטּמא הּוא אף חרס, ּוכלי אדם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמטּמאה

.חרס  ֶֶ

(äë)àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים ׁשלׁשה.Ïad˙cŒ˙Ú ‡∑ »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»

ׁשבעת  ׁשּיצאּו נּדתּהאחר eÊ˙ŒÈÎ·.ימי B‡∑ את ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ֶ
הּימים  עג)∑d˙cŒÏÚ.הּללּוׁשלׁשת מּנּדתּה(נדה מפלג ְִֶַַָָֹ«ƒ»»ְִִָָָֻ

אחד  זֹו.יֹום ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו , ְְִִֶָָָָָָָָָ
נקּיים  ׁשבעה ספירת טעּונה ׁשּזֹו הּנּדה, ּכדת ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹולא

נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוקרּבן,
ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ּתהיה ימים ׁשבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
סֹוף  ׁשּבין יֹום אחדֿעׂשר זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו ְְְֵֶַַָָָָָָָרֹואה;

נּדה  לתחּלת ּבאחד נּדה ׁשּתראה רצּופין ׁשלׁשה ׁשּכל , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
זבה  ּתהא הּללּו, יֹום .עׂשר ְֵַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

רּבים ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי כה)ואּׁשה עׂשר (טו, אחד ְִִִִַַַָָָָָָָ
נּדה לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין מאאמו"ר (רש"י)יֹום ׁשמעּתי ְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח נזיר הרה"ג ּתֹודה ְִֵֵַָָָָ

רז"ל.יא  למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָֹ
הלכה  – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום עׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּורביעית

מּסיני"). ְִִֶַֹלמׁשה

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(åë)dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò̈½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

(æë)íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(çë)íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−
:øäèz øçàå§©©¬¦§¨«

ß oqip 'g ycew zay ß

(èë)éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑ ּפריׁשה אּלא 'נזירה' וכןאין (ישעיה , ¿ƒ«¿∆ְְְִִֵֵֶָָָ
וכןא) אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.‡ÏÂ ְְִֵֶָָָֹ¿…

Ì˙‡ÓËa e˙ÓÈ∑מקּדׁש מטּמא ׁשל ה'ּכרת' הרי »À¿À¿»»ְְֲִֵֵֵֶַַָָ
'מיתה' .קרּוי ִָָ

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑ ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲֵַַ
ערב  טמאת טמא .קרי, ְִֵֶֶֶַָֻ

(âì)äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
:äàîè-íò ákLé øLà Léàìe§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑ ראּיֹות ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי למעלה:ּבעל מפרׁשת ׁשּתֹורתן , ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ·≈≈

ÎL·˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

åìø ¯ àìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää



סו

יום ראשון - ב' ניסן
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום רביעי - ה' ניסן
פרק כ, מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום שני - ג' ניסן
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' ניסן
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' ניסן
פרק כ, מפרק כג
עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' ניסן
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' ניסן
פרק כ

מפרק מד עד סוף פרק מח

לשבוע פרשת מצורע תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



סז oqip 'a oey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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.eal zenelrza dxxerie
`ed df xac mb m` ,j`
oi` - ekeza xxer `l
`lnl ick ziyrp ezcear
oi`y zexnl ,d"awd oevx
zinvr dipt mey el
`ed `l` ,ef ezceara
llba dze` dyer

.ezelibxäáäà íâå§©©£¨
dcáìxxern `ed m` mb §©¨

dad` ekeza dlbne
ef m` j` ,d"awdldad`

calaxxeriy ilan
,d`xi mb ekezadðéà¥¨

,"äãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£¨
,ziyrp `id m` -äàøé éìaäàzz,dpezgz d`xi - §¦¦§¨©¨¨

àéäL ,úBçôì,dpezgzd d`xid -ìk áìa úøzñî §¨¤¦§ª¤¤§¥¨
,ìàøNézexxerzd jezn dyer `edy dceard :xnelk - ¦§¨¥

mya z`xwp dpi` ,d`xid ybxd ila ,cala dad`dcear;
zad` jezn z`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn`
dcear ,oky ."dcear"l aygidl dleki `id oi` z`f lkae ,'d
xwira d`a ezceary ,epec` z` zxynd cark - drnyn

z` ez`xi jeznepec`xwira eia` oevx `lnny oa enk `ly ;
aygp df oi` - d`xid dxqgy oeikne .eil` ezad` jezn

"dcear"l.ïn÷ì øàaúiL Bîk.`"n wxta - §¤¦§¨¥§©¨

ì àlL ÷ñBòLëedîL §¤¥¤Ÿ¦§¨
,Lnîcala ef `ly - ©¨

ef dceara xqgy
dad` ly "dnyl"d
dceardy `l` ,d`xie
`ly yexita ziyrp

wx ,dnylìBæéà íeL §¥
,Bîöò ãBáëì äiðt§¦¨¦§©§
-ãéîìz úBéäì ïBâk§¦§©§¦

àðåb éàäëe íëç- ¨¨§©©§¨
,dneckeäiðt dúBà éæà£©¨§¦¨

dâðc ätìwä ãvnL¤¦©©§¦¨§Ÿ©
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åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
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יג.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:12.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ י"ל שאז - ט "ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני באם "משא"כ
בכאו"א, נמצא שזהו מפני - בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). (שבסוף מלוקטת בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה

תורה ע"פ נמצא גו'".˘ˆÂÂÈ˙‰וצ"ל לבניך ושננתם

oqip 'd iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  ה' רביעי יום
,cp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîæ ìë êà .î ÷øô,dp 'nr cr.úåëéøàá ì"ðë

äøBzäå ,BúøBúa úLaìúî,dipt dze` jezn cnly - ¦§©¤¤§¨§©¨
,äòL éôì ätéìwä CBúa úeìb úðéçáa àéäzelbd - ¦¦§¦©¨§©§¦¨§¦¨¨

,dry itl wx `idäàéánL ,äáeLz äNòé øLà ãò©£¤©£¤§¨¤§¦¨
BúøBz íb ¯ 'ä ìà BáeLaL ,íìBòì äàeôøcnly - §¨¨¨¤§¤©¨

,dtilw ly dipt jezn
eøîà ïëìå .Bnò äáL̈¨¦§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì13÷ñòé íìBòì" : ¦§¨¨§¨©£Ÿ
'eëå íãà,dxeza - ¨¨§

,dnyl `ly elit`
ì àlL CBznLdîL ¤¦¤Ÿ¦§¨

ì àa,éàcåa "dîL ¨¦§¨§©©
úBNòì BôBñ éàcåaL¤§©©©£
Bà äæ ìebìâa äáeLz§¨§¦§¤
àì ék ,øçà ìebìâa§¦§©¥¦Ÿ

.çcð epnî çcéin mb - ¦©¦¤¦¨
"gcp" miieqn onfa didy

,d"awdnx`yi `l,gcip
xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza xefgi seqal `l`
ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly dxezd mb dyecwl
"dnyl `ly"ny `l `ed xn`nd yexity ixd ."dnyl"l

`edleki`edy `l` ,"dnyl"l ribdli`cea."dnyl"l ribi
avnl dyrii - dnyl `ly cnly dn mb ,efn dxizie"

- "dnyl dligzkln cnlp eli`k (dlri)x"enc` w"k zxrd
.`"hily,dnyl `ly ynn `ed cenildyk `ed xen`d lk

.invr ceak ly dipt mylì àì ,ízñ äNBòLk CàdîL ©§¤¤§¨Ÿ¦§¨
ì àlL àìåãiî àlà ,äáeLúa éeìz øácä ïéà ¯ dîL §Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨¦§¨¤¨¦¨

ì äæ øác ãîBìå øæBçL,íúña ãîlM äî íb éøä ,dîL ¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥©©¤¨©¦§¨

,àìéòì àçøôe äæ ãenìì óøèöîe øaçúîdlere - ¦§©¥¦§¨¥§¦¤¨§¨§¥¨
,dlrnl.dâðc ätì÷ íeL ïéãò Ba Laìúð àlL øçàî¥©©¤Ÿ¦§©¥£©¦§¦¨§Ÿ©

dxezd cenil okle) zinvr dipt jezn cnl `l `ed ,ixdy -
,ely oey`xd`lwx o`k xqg did (dbep ztilwa zelba did

dler df okl ,"dnyl"d
lr xfeg `edyk ,zrk
."dnyl" cenil eze`
÷ñòé íìBòì" ïëìå§¨¥§¨©£Ÿ

."'eë íãàmb ,dxeza - ¨¨
dpeekd dxqg xy`k
`ly"dny iptn ,"dnyl"
cenild ribi "dnyl
e`le) "dnyl"l envr
,daeyz ici lr `wec
cnly dn z` dlrnd
lr (`l` ,"dnyl `ly"
eze` ycgn cnliy ici

."dnyl" jezne xacïëå§¥
,äðeëa àlL älôúa ïéðòäxg`l lltzn `ed m`y - ¨¦§¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

zncewd dlitzd mb dler - dpeek jezn dlitz dze` ,okn
,dpeekd da xqg didyøäfa áeúkL Bîk14:xy`a §¤¨©Ÿ©

ezpeeky oeeikny ,"oexg` qxhpew"a oldl aezk ,dlitzl
y ,xacd witqn okl ,minyl `id (dlitza),dpyd lk jyna

jezn zg` dlitz ,dpyd lk ly zelitzd lkn ,sxhvz
wlg - xg` mei ;dpeeka df wlg lltzd `ed cg` mei) dpeek
dnly zg` dlitz ztxhvn ,dpyd lk jynay cr ,xg`
lk jyna lltzdy zelitzd lk dlrnl f` zeler (dpeeka

.dpyd

.î ÷øt,zeevnde dxezd ziilry ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
dxez cenill mi`iand oevxae dpeeka dielz ,miiwne cnel icediy

ezpad jezn ze`ad d`xie dad`a md epevxe ezpeek m` :zeevn meiwle

mler" zexitq xyra eizeevne ezxez f` zeler - 'd zelcba dwenrd

mler `edy ,"d`ixad

dad` od m` ,j` ;dbydd

zeler - zeirah d`xie

xyra zeevnde dxezd

,"dxivid mler" zexitq

.zecnd mler `edy

dxez cnel `edyk m` ,mxa

`ly" epi` m` mb ,d`xie dad` ly "dnyl"d xqg ,zeevn miiwne

,"dcneln miyp` zevn" jezn `l` ,(zinvr dipt llba) ynn "dnyl

cenil geka oi` - zeevn miiwle dxez cenll ezephwn libx `edy iptn

xiaqd - eli`e .('d iptl) ,"'d mcw" zelrl ,ely zeevnd meiwe dxezd

cenild sxhvn - "dnyl" dxez dze` cnele xfeg `edyk - owfd epax

dler `ed mbe ,igkepd "dnyl" cenill ,"dnyl"d ea xqg didy mcewd

."dnyl" cnly igkepd cenild mr cgi dlrnlàlL ïîæ ìk ,Cà©¨§©¤Ÿ
äæ øác ãîìå øæç̈©§¨©¨¨¤

ìdîLcnle xfg `ly - ¦§¨
cnly dn z` "dnyl"
miyp` zevn" cvn mcew
xqge ,"dcneln
,cenil eze`a "dnyl"d
elôà äìBò Bãenì ïéà¥¦¤£¦

,äiNòäå äøéöéä íìBòa úBøéànä úBøéôñ øNòa`l - §¤¤§¦©§¦§¨©§¦¨§¨£¦¨
,"d`ixad mler" zexitq xyra dler ecenil oi`y cala ef
`l mbe "dxivid mler" zexitq xyra dler epi` mb `l`
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øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ
éàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
äîùì àì íúñ äùåòùë êà çãð åðîî çãé àì éë øçà
ãéî àìà äáåùúá éåìú øáãä ïéà äîùì àìù àìå
íúñá ãîìù äî íâ éøä äîùì äæ øáã ãîåìå øæåçù
àìù øçàî àìéòì àçøôå äæ ãåîéìì óøèöîå øáçúî
÷åñòé íìåòì ïëìå äâåðã äôéì÷ íåù ïééãò åá ùáìúð
:øäæá ù"îë äðååëá àìù äìôúá ïéðòä ïëå 'åë íãà

êà î ÷øôäæ øáã ãîìå øæç àìù ïîæ ìë
ñ"éá 'éôà äìåò åãåîéì ïéà äîùì
'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
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ב.13. כג, נזיר ב. נ, -14.פסחים ב". רמה, לזח"ב הכוונה ˘ËÈÏ"‡."כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipע 'd iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
á"ò à"ì óã â"ç øäæá ù"îë)
íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
ïéòé÷ø àò÷áå à÷ìñ äìî àéää
áè áè éà øòúàã äî øòúàå 'åë
äìî à"ò ä"÷ óãå ù"ò 'åë
àì÷ äéðéî ãéáòúà àúééøåàã

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå
ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã

:('åë

,"diyrd mler" zexitq xyraúBðéça ïä úBøéôqä ék¦©§¦¥§¦
ïäáe ,úeäìà,zexitqa -óBñ-ïéà øBà ãçéúîe Laìúî ¡Ÿ¨¤¦§©¥¦§©¥¥

,Lnî àeä-Ceøa,zexitqd xyra dler did ecenil m`ae - ¨©¨
,`edÎjexa seqÎoi` xe`a dler ecenily xne` df didàìáe§¨

eîéçøe eìéçcila - §¦§¦
,dad`e d`xiàìëé àì̈¨§¨

,'ä íã÷ í÷éîìe à÷lñì§©§¨§¥¨¢¨
zelrl ecenil geka oi` -
iptl ,"'d mcw" cenrle
,`edÎjexa seqÎoi` xe`
,'íéðewz'a áeúkL Bîk§¤¨©¦¦

."xdef ipewiz"a -÷ø©
úBìëéäì äìBò Bãenì¦¤§¥¨
úeiðBöéç ïäL ïéøBãîe§¦¤¥¦¦

úBîìBòä"zexitq"d - ¨¨
ly zewl`de zeiniptd od
eli`e ,zenlerd
md "oixecn"de "zelkid"d
oipr - zenlerd zeipevig
ly oipr `le "mler" ly

,"zewl`"ïäaL- ¤¨¤
,"oixecn"ae "zelkid"a
;íéëàìnä íéãîBò§¦©©§¨¦
íéiç áøä áúkL Bîëe§¤¨©¨©©¦
øòLa ì"æ ìàèéå¦©©§©©
,á ÷øt äàeápä©§¨¤¤
äðeëa àlL äøBzänL¤¥©¨¤Ÿ§©¨¨
íìBòa íéëàìî íéàøáð¦§¨¦©§¨¦§¨

íìBòa íéëàìî íéàøáð äðek éìa úBönäîe ,äøéöéä©§¦¨¥©¦§§¦©¨¨¦§¨¦©§¨¦§¨
,äiNòämi`xap ,dpeek ila zeevnde dxezdn mby oeeikne - ¨£¦¨

zellkp zeevnde dxezd oi`y ,xacd zernyn ,mik`ln
zeipeviga enewny oipr od `l` ,zewl` ody "zexitq"a
oi` ,xen`d "d`eapd xry"a "dpeeka `ly" milnd .zenlerd
wtzqd wxe ,llk daygne dpeek lk el dzid `ly ornyn

- oky ,zeevnd ziiyre milnd zxin` mvraíéëàìnä ìëå§¨©©§¨¦
.äøeöå øîç éìòa íäe`xap epnny xacdy ,dxend xac - ¥©£¥Ÿ¤§¨

xeaicd mvr) "xneg"l sqep el did ,(devnd e` cenild)
ziiyrl zercend ,zelnd yexit ±) "dxev" mb ,(diyrde
"xneg"n ,oky ."dnyl"d xqgy `l` - (dfa `veike devnd
"zxev"- ,devnd "zxev"ne ,j`ln ly "xneg"d `xap ,devnd
,"diyrd mler"a e` "dxivid mler"ay dcaerde ;j`lnd
cenill e` devnly ,d`xn ,dxeve xneg lra j`ln `xap
,dxev mbe xneg mb yi ,l`hiee miig iax xacn mzece` dxezd
oda xqgy iptn wx `ed ,"dpeeka `ly" `xwpy dne

"dnyl"d1zeipevig"a el` zeevne ef dxez zeler z`f lkae ;

zeinipt" - zexitqa `le ,mik`lnd zbxc - cala "zenlerd
xqgy zeevnle dxezl xen`k qgiizn lirl xen`d ."zenlerd

" yxetna zeyrpe zecnlp od oi` j` ,"dnyl" dpeekd oda`ly
."dnyløBz ìáàä,dcnlpy -ì àlL,Lnî dîL`l` - £¨¨¤Ÿ¦§¨©¨

,xg` xac mylïBâk- §
ick cnel `edyúBéäì¦§

éàäëe íëç-ãéîìz©§¦¨¨§©
àðåb,dneckeäìBò dðéà ©§¨¥¨¨

,ef dxez -äìòîì ììk- §¨§©§¨
dler dpi` `idelôà£¦

øBãîe úBìëéäì§¥¨§
,äMã÷c íéëàìnäik - ©©§¨¦¦§ª¨

zenlerd zeipevig ixd
.dyecw ly oipr `idàlà¤¨

íìBòa ähîì úøàLð¦§¤¤§©¨¨¨
øBãî àeäL éîLbä äfä©¤©©§¦¤§

;úBtìwädf mewna ©§¦
dcnlpy dxezd zx`yp
diptd mvr ik ,dipt jezn

.dtilwd cvn d`aääâä
øäfa áeúkL Bîk)*§¤¨©Ÿ©
á ãenò àì óc â ÷ìç¥¤©©
ïiò ,á ãenò àë÷ óãå§©©©¥
à÷ìñ älî àéää :íL̈©¦¦¨©§¨

'eë ïéòé÷ø àò÷áe- ©§¨§¦¦
zrwea"e dler dln dze`

"miriwxäî øòúàå§¦§©©
øòúàcdn xxerzne - §¦§©

:xxerzny,'eë áè áè éàly xeaic) daeh `id dlnd m` - ¦©©
,'ek aeh xxerzn - (dnecke dxez:à ãenò ä÷ óãå ;íL ïiò©¥¨§©©

;'eë ÷éìñå àì÷ dépî ãéáòúà àúéøBàc älîly xeaicn - ¦¨§©§¨¦§¨¦¦¥¨¨§¨¦
,dlrnl dlery lew deedzn dxezïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦

ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe àúéøBàc2'eë- §©§¨§¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦
"miriwx mirwea"e dlrnl miler dlitzde dxezd zelew:(

xdef"ay mixen`d mixacd lkndxezd ixeaicy ,mi`ex ep` "
."miriwx mirwea"e dlrnl milerìò øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©

÷eñt3"LîMä úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúi äî" : ¨©¦§§¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤
y "lnr"a wxy ,l"f epinkg mixne` df weqt lr -zgz,ynyd

dxez ik ,oexzi mc`l yi "dxez lnr"a eli`e ,oexzi mc`l oi`
`l` ,ynyd zgz dppi`dlrnl"xdf"a eli`e - ynydn

:df weqt lr xn`pïéâa ãéáò éà ,àúéøBàc àìîò elôàc©£¦£¨¨§¨§¨¦¨¦§¦
.'eë déø÷é,ceak liaya dyrp `ed m` ,dxez lnr elit`y - §¨¥

."oexzi dn" xn`p eilr mbe ,"ynyd zgz"y lnr ok mb `ed
:eøîàL eäæål"f epinkg -4:Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà" §¤¤¨§©§¥¦¤¨§¨§©§

.äfä íìBòa ähîì øàLð àlL :Leøt ,"Bãéa:xnelk - §¨¥¤Ÿ¦§©§©¨¨¨©¤
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íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
äùáìúðù ãò íéáø íéëñîå íéùåáìá àéä úàæ íâå
æä"åòáù íéøåäèä íéøáã ìë úåéçäì äâåð úôéì÷á
ïëìå íãàáù úøáãîä úéðåéçä ùôð àåä íììëáå
ïäù óà äðååë àìá äìôúå äøåú éøáã úøáãîùë
úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷ ïéàå úåùåã÷ úåéúåà
'úé åúùåã÷ ìò úåñëìå øéúñäì ììë ìéãáî êñî
åúùåã÷ ìò äñëîå úøúñî àéäù åîë ïäá úùáåìîä
ùôðáùå 'éìèá íéøáã úøáãîùë úéðåéçä ùôðáù 'úé
øúà úéìã óàã íéøåäèä íééç éìòá øàùáù úéðåéçä
øúúñî ìà '÷ðå ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéà î"î 'éðéî éåðô
úøúúñî 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå äøàää íâå
äùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéëñîå íéùåáìá
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ב.5. צא, נז; תיקון זוהר, זהר.6.תיקוני לתיקוני יב.7.הקדמה מה, ישעי'



oqipעב 'd iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)

;dâð Leáìadbep ztilw yeala ef zexzzqde zeyalzd - ¦§Ÿ©
ytpa e` ,milha mixac zxacn `idyk zipeigd ytpa ,`id
zyaeln ziwl`d zeigd mda ,miig ilra x`y ly zipeigd

;mixizqnd mikqne miyealaúBiúBàa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¨¦
éøác ìL úBLBãwä©§¤¦§¥
äaøcàc ,älôúe äøBz¨§¦¨§©§©¨

,jtidl -dâð útì÷§¦©Ÿ©
úììëðå áBèì úëtäúî¦§©¤¤§§¦§¤¤
ìéòì økæpk ,Bæ äMã÷a8 ¦§ª¨©¦§¨§¥
dxez ixeaicay ,ixd -
`ly cala ef `l ,dlitze
miyeald mda miniiw
,dbep ztilw ly mikqnde
dbep ztilw ,jtidl `l`
ici lr zktdp dnvr
- dyecwl dl` mixeaic
,dipyd dpigal xy`ae
miyeald llbay
mlerd ,miaxd mikqnde
,ltyd mler `ed dfd
ixnbl mipey ,jka ixd
dlitzde dxezd ixeaic
mlerd ipipr x`y xy`n
dpigal rbepa eli`e ;dfd
dx`ddy ,dpey`xd
ipipr z` dignd ziwl`d

dxezd ixeaic mieey - xzeia znvnevn `id ,dfd mlerd
mixeaic mpid md mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde

:"`ipz"d oeylae - miinybkîïäaL äøàää íB÷î-ì- ¦¨¨©¤¨¨¤¨¤
,dlitzde dxezd ixeaicaúðéçáa àéä ,Cøaúé BúMãwî¦§ª¨¦§¨¥¦¦§¦©

àeä øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷ ãò íeöîö¦§©¨¤¨©£¥©©¤©§©¦
.éîLb`ziixe`" ixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl ,okle - ©§¦

,z`f lka ,(cg` xac md d"awde dxezd=) "cg `lek d"aewe
md oi` ,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d mda dxqg m`
xg`n ,zewl` ody zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl mileki

.xzeia znvnevn - mday ziwl`d dx`ddy
ì äðeëa äøBúå äðeëa älôúa ìáàdîLlltzn `edy - £¨¦§¦¨§©¨¨§¨§©¨¨¦§¨

,"dnyl" dpeek jezn dxez cneleúLaìúî äðekä éøä£¥©©¨¨¦§©¤¤
,ïäì LøLå øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä úBiúBàazeize`l - §¦©¦¦§¦¨§Ÿ¤¨¤

,xne` `edy dlitzde dxezdàeä dúañáe dúîçnL¤©£¨¨§¦¨¨
àéä ïëì ,elà úBiúBà øaãîdad` ly zipgexd dpeekd - §©¥¦¥¨¥¦

,d`xieïúBà äìòî,dlitzde dxezd ixeaic z` -ãò ©£¨¨©
Bà äøéöéc úBøéôñ øNòa dîB÷îzexitq xyra - §¨§¤¤§¦¦§¦¨

íéiìëN eîéçøe eìéçãa ,äðekä àéäM äî éôì ,äàéøác¦§¦¨§¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦

mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilky dad`e d`xi -
,"d`ixad,'eë íéiòáè Bàf`y ,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦

,"dxivid mler" zexitq xyra `id dilrd.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
d dpeekdy ixdzipgexonvr cvny ,xeaicd zeize` z` dlrn

zeize` odzeinyb,
mler" zexitq xyra
mler" e` ,"dxivid

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§
Laìîä ,àeä-Ceøä©§ª¨
äøBzä úBiúBàa§¦©¨

,ïúðeëáe ãîBlL,oky - ¤¥§©¨¨¨
oevxd miiw dpeeka mb
dvex d"awdy ,oeilrd
ez` envr waci icediy

,d`xie dad` ici lrBà
,yaelnd oeilrd oevxd -
Bà ,dúðeëáe älôúa¦§¦¨§©¨¨¨

äåöîa,miiwn `edy - §¦§¨
,dúðeëáeoevxd xi`n - §©¨¨¨

oeilrdäìBãb äøàäa§¤¨¨§¨
,õ÷ ïéàì,my dlbzne - §¥¥

øéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦
ãBòa ììk úBlbúäìe§¦§©§¨§

úBiúBàä,dlitze dxez ly -,éîLbä äfä íìBòa äåönäå ¨¦§©¦§¨¨¨©¤©©§¦
e` dlitzde dxezd zeize`a oeilrd oevxd zelbzde zx`d -
llk dnec dpi` ,inybd dfd mlera oiicr odyk ,devna
dlrnl zeler ody drya ,oeilrd oevxd zelbzdle dx`dl

- "d`ixa"de "dxivi"d zenler zexitq xyraàìå dðéî àìŸ¦¨§Ÿ
,dúö÷îitk dx`ddn - dpnn zvwn `l s`e dpnn `l - ¦§¨¨

dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd xyra dxi`n `idy
zeize`yk zelbzdl lkez `l - (dlrnl zeler devnde
`ed df xace - inybd dfd mlera oiicr od dlitzde dxezd

,jk,ïéîiä õ÷ úò ãò,`ealÎcizrl ly -älòúiL,f` - ©¥¥©¨¦¤¦§©¤
"'Bâå 'ä ãBák äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä9,miiqny itke - ¨¨¦©§¦§¦§¨§§

,'d ceak e`xi mleky ,"eicgi xya lk e`xe" weqtdøkæpk©¦§¨
ìéòì10.úeëéøàaoeilrd oevxd xi`i ,`eal cizrl - §¥©£¦

y itk zeevnae dxeza ,zelbzda,mxa .dfd mlera dhnl od
itk zeevnae dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr
zx`dl jxra dpi`e llk dnec dpi` ,dfd mlera dhnl ody
zeler zeevnde dxezdy drya oeilrd oevxd zelbzde
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íéøîà éèå÷éì
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì
ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î
äðååëá äìôúá ìáà éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
åà ïúðååëáå ãîåìù äøåúä úåéúåàá ùáåìîä ä"á
äìåãâ äøàäá äúðååëáå äåöîá åà äúðååëáå äìôúá
ììë úåìâúäìå øéàäì ìåëé àìù äî õ÷ ïéàì
äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ועוד.8. לז, לה, פרק ה.9.לעיל מ, לו.10.ישעי' בפרק



עג oqip 'd iriax mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)

;dâð Leáìadbep ztilw yeala ef zexzzqde zeyalzd - ¦§Ÿ©
ytpa e` ,milha mixac zxacn `idyk zipeigd ytpa ,`id
zyaeln ziwl`d zeigd mda ,miig ilra x`y ly zipeigd

;mixizqnd mikqne miyealaúBiúBàa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¨¦
éøác ìL úBLBãwä©§¤¦§¥
äaøcàc ,älôúe äøBz¨§¦¨§©§©¨

,jtidl -dâð útì÷§¦©Ÿ©
úììëðå áBèì úëtäúî¦§©¤¤§§¦§¤¤
ìéòì økæpk ,Bæ äMã÷a8 ¦§ª¨©¦§¨§¥
dxez ixeaicay ,ixd -
`ly cala ef `l ,dlitze
miyeald mda miniiw
,dbep ztilw ly mikqnde
dbep ztilw ,jtidl `l`
ici lr zktdp dnvr
- dyecwl dl` mixeaic
,dipyd dpigal xy`ae
miyeald llbay
mlerd ,miaxd mikqnde
,ltyd mler `ed dfd
ixnbl mipey ,jka ixd
dlitzde dxezd ixeaic
mlerd ipipr x`y xy`n
dpigal rbepa eli`e ;dfd
dx`ddy ,dpey`xd
ipipr z` dignd ziwl`d

dxezd ixeaic mieey - xzeia znvnevn `id ,dfd mlerd
mixeaic mpid md mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde

:"`ipz"d oeylae - miinybkîïäaL äøàää íB÷î-ì- ¦¨¨©¤¨¨¤¨¤
,dlitzde dxezd ixeaicaúðéçáa àéä ,Cøaúé BúMãwî¦§ª¨¦§¨¥¦¦§¦©

àeä øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷ ãò íeöîö¦§©¨¤¨©£¥©©¤©§©¦
.éîLb`ziixe`" ixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl ,okle - ©§¦

,z`f lka ,(cg` xac md d"awde dxezd=) "cg `lek d"aewe
md oi` ,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d mda dxqg m`
xg`n ,zewl` ody zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl mileki

.xzeia znvnevn - mday ziwl`d dx`ddy
ì äðeëa äøBúå äðeëa älôúa ìáàdîLlltzn `edy - £¨¦§¦¨§©¨¨§¨§©¨¨¦§¨

,"dnyl" dpeek jezn dxez cneleúLaìúî äðekä éøä£¥©©¨¨¦§©¤¤
,ïäì LøLå øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä úBiúBàazeize`l - §¦©¦¦§¦¨§Ÿ¤¨¤

,xne` `edy dlitzde dxezdàeä dúañáe dúîçnL¤©£¨¨§¦¨¨
àéä ïëì ,elà úBiúBà øaãîdad` ly zipgexd dpeekd - §©¥¦¥¨¥¦

,d`xieïúBà äìòî,dlitzde dxezd ixeaic z` -ãò ©£¨¨©
Bà äøéöéc úBøéôñ øNòa dîB÷îzexitq xyra - §¨§¤¤§¦¦§¦¨

íéiìëN eîéçøe eìéçãa ,äðekä àéäM äî éôì ,äàéøác¦§¦¨§¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦

mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilky dad`e d`xi -
,"d`ixad,'eë íéiòáè Bàf`y ,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦

,"dxivid mler" zexitq xyra `id dilrd.ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
d dpeekdy ixdzipgexonvr cvny ,xeaicd zeize` z` dlrn

zeize` odzeinyb,
mler" zexitq xyra
mler" e` ,"dxivid

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
ïBéìòä ïBöø àeäL¤§¨¤§
Laìîä ,àeä-Ceøä©§ª¨
äøBzä úBiúBàa§¦©¨

,ïúðeëáe ãîBlL,oky - ¤¥§©¨¨¨
oevxd miiw dpeeka mb
dvex d"awdy ,oeilrd
ez` envr waci icediy

,d`xie dad` ici lrBà
,yaelnd oeilrd oevxd -
Bà ,dúðeëáe älôúa¦§¦¨§©¨¨¨

äåöîa,miiwn `edy - §¦§¨
,dúðeëáeoevxd xi`n - §©¨¨¨

oeilrdäìBãb äøàäa§¤¨¨§¨
,õ÷ ïéàì,my dlbzne - §¥¥

øéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦
ãBòa ììk úBlbúäìe§¦§©§¨§

úBiúBàä,dlitze dxez ly -,éîLbä äfä íìBòa äåönäå ¨¦§©¦§¨¨¨©¤©©§¦
e` dlitzde dxezd zeize`a oeilrd oevxd zelbzde zx`d -
llk dnec dpi` ,inybd dfd mlera oiicr odyk ,devna
dlrnl zeler ody drya ,oeilrd oevxd zelbzdle dx`dl

- "d`ixa"de "dxivi"d zenler zexitq xyraàìå dðéî àìŸ¦¨§Ÿ
,dúö÷îitk dx`ddn - dpnn zvwn `l s`e dpnn `l - ¦§¨¨

dlitzde dxezd zeize`yk) zexitqd xyra dxi`n `idy
zeize`yk zelbzdl lkez `l - (dlrnl zeler devnde
`ed df xace - inybd dfd mlera oiicr od dlitzde dxezd

,jk,ïéîiä õ÷ úò ãò,`ealÎcizrl ly -älòúiL,f` - ©¥¥©¨¦¤¦§©¤
"'Bâå 'ä ãBák äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä9,miiqny itke - ¨¨¦©§¦§¦§¨§§

,'d ceak e`xi mleky ,"eicgi xya lk e`xe" weqtdøkæpk©¦§¨
ìéòì10.úeëéøàaoeilrd oevxd xi`i ,`eal cizrl - §¥©£¦

y itk zeevnae dxeza ,zelbzda,mxa .dfd mlera dhnl od
itk zeevnae dxeza dxi`nd oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr
zx`dl jxra dpi`e llk dnec dpi` ,dfd mlera dhnl ody
zeler zeevnde dxezdy drya oeilrd oevxd zelbzde
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íéøîà éèå÷éì
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì
ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î
äðååëá äìôúá ìáà éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
åà ïúðååëáå ãîåìù äøåúä úåéúåàá ùáåìîä ä"á
äìåãâ äøàäá äúðååëáå äåöîá åà äúðååëáå äìôúá
ììë úåìâúäìå øéàäì ìåëé àìù äî õ÷ ïéàì
äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
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ועוד.8. לז, לה, פרק ה.9.לעיל מ, לו.10.ישעי' בפרק

oqip 'fÎ'e iyiyÎiying mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יסן  ו' חמישי יום
,dp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øéàî íùå) ääâä,110 'nr cr:(åæ ïåöø

יסן  ז' שישי יום
,dp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,110 'nr cr.(î"øá ù"îë

יום חמישי ֿשישי ו 'ֿז 'יסן 

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù
äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá
åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
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יסן  ח' קודש שבת יום
,110 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éôðëù åîë éë,ep 'nr cr:(ç"òôá ù"îë

÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ

ïä óBòa íéôðkäL,enk -;'eë íãàä úBòBøæizyy myk - ¤©§¨©¦¨¥§¨¨¨
zerexf" zepekn d`xie dad` zecndcqg" :lynl ,"mc`d

,zipni rexf - cqg=) "`l`ny `rexc dxeab ,`pini `rexc
dad`l zepeekn ,sera "miitpk"d jk - (zil`ny rexf - dxeab

;d`xie,Løt íéðewzáe- ©¦¦¥¥
:eyxit "xdef ipewiz" xtqa
äøBúa íé÷ñBòäL¤¨§¦§¨

eîéçøe eìéçãa úBöîe- ¦§¦§¦§¦
,dad`e d`xiaíéàø÷ð¦§¨¦

åàì íàå ,"íéða"m` - ¨¦§¦¨
d`xide dad`d zexqg

,zeevnae dxezaíéàø÷ð¦§¨¦
ïéìëé àìc ,"íéçBøôà"¤§¦§¨¨§¦

.àçøôìoi`y - §©§¨
iptn ,gextl mzexyt`a
,miitpkd mdl zexqgy
dad`d zexqg :eppiprae
recn ,ok m` .d`xide
,d`xie dad` ze`xwp

?"miitpk" myaääâä-
,o`k xne` owfd epaxy dn
ze`xwp d`xie dad`y
iptn ,(oitcb) "miitpk"
opi` miitpkdy myky
zeynyn od ,serd xwir
oci lry ,df jxevl wx

dxezd z`zelrn d`xie dad` mb jk - gextle serl serd lkei
`ian jk lr - "xdef ipewiz"n `iad owfd epaxy itk ,zeevnde
mixaqen my - d"n oewiz "xdef ipewiz"n ef ddbda owfd epax

:hexhexta xzei mixacd,ä"î ïewúáe)*:aezk -àeä àôBòc §¦§¨
,è"èî,y`xn akxen serdy myke ,"h"hn" zpiga `ed "ser" -

:h"hn zpigaa mb xacd jk - miitpke seb,'é ¯ délc àLéø- ¥¨¦¥
,dnkg zpiga - 'ied myn "c"ei"d `ed ,h"hn zpiga ly y`xd

,c"ei ze`d zfnex dilr,å"àå ¯ àôeâå,h"hn zpiga ly sebd §¨¨
okle ,dyy xtqna ody zecnd zpiga - 'ied myn "e"`e"d `ed

,'e ze`a zefnexn od,'eë 'ä 'ä ¯ ïéôcb ïéøúeod miitpkd izy - §¥©§¦

,zeklne dpia zepiga ody ,'ied myn "oi"`d"d izyíìBò eðéäå§©§¨
,è"èî àø÷pL äøéöéäiga zfnex ,recid itk -,h"hn zp ©§¦¨¤¦§¨

,"h"hn" `xwpd "dxivid mler"lBáe12,"dxivid mler"a -ïä¥
äîëç úBðéçáe ïéçnä ïä délc àLéøå ,äðLnaL úBëìä éôeb¥£¨¤©¦§¨§¥¨¦¥¥©Ÿ¦§¦¨§¨

,úòc äðéa-y`xd oiprk ¦¨©©
zenewn dnka`edy ,

Îdnkg oigend zpiga
oipr iable .zrcÎdpia
mler"a dnewny dpynd

:df ixd ,"dxividïäL¤¥
ïãBñå úBëìää úeiîéðt§¦¦©£¨§¨

,ïäéîòèådpyna oky §©£¥¤
,dl` mipipr mb mpyi ixd
eìéçc ïéôcb ïéøúe§¥©§¦§¦

eîéçøemiitpkd izye - §¦
)mda sterl mpipry

zenewn dnkakzexrd -
(`"hily x"enc` w"k
- dad`e d`xil zepeeknd

,äàlò 'ä ïä-reciy ¥¦¨¨
zenewn dnka-àéäL¤¦

,eîéçød`lir 'd :ody - §¦
myay dpey`xd "`d"d)
dnka recid itky ('ied
zfnxn `id ,zenewn

,"dad`"läàzz 'äå- §©¨¨
zenewn dnka reciy-,äàzz äàøé àéädipyd "`d"de - ¦¦§¨©¨¨

"d`zz d`xi"l ,zenewn dnka recid itk ,zfnxn ,'ied myay
-`idy ,(d`xiaydpezgzddbixcnd)ãçôe íéîL úeëìî ìòŸ©§¨©¦©©
àéäL ,ìLî-Cøc Cìnä ãçôk ,'ä`id ,ef d`xi -äàøé §©©©¤¤¤¤¨¨¤¦¦§¨

,äàlò äàøé ïk-ïéàM-äî ;úéìâðå úéðBöéçdbixcnd - ¦¦§¦§¥©¤¥¥¦§¨¦¨¨
`idy ,d`xiay dpeilrd,úLa àøéezyea zngn `xi `ed - ¨¥Ÿ¤

,'d zelcbnúBøzñpä"î àéäzekiiyd -àéäå ,"eðéäìà 'äì- ¦¥©¦§¨©¡Ÿ¥§¦
,ef "d`lir d`xi"äàlò äîëçazfnxn dilry -íL ìL ã"eé §¨§¨¦¨¨¤¥

:(àðîéäî àéòøa áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåäxen`d lkn £¨¨¨§¤¨§©§¨§¥§¨
;(oitcb) "miitpk" ze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep`

epcnly dnl m`zdae
z` zelrn d`xie dad`y
epaei - zeevnde dxezd

:ahid mixacdBîk ék¦§
øwò íðéà óBòä éôðkL¤©§¥¨¥¨¦©

Búeiç ïéàå ,óBòäly - ¨§¥©
,serd,ììk íäa éeìz- ¨¨¤§¨

leki serd ixdy miiptka
,miitpkd ila mb zeigl

:ïðúãkepcnly itk -13: §¦§©
,"äøLk ¯ äétâà eìhð"¦§£©¤¨§¥¨
- eitpk elhipyk mb -

,xyk serdøwòäåly - §¨¦¨
,serdìëå BLàø àeäŸ§¨
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ääâä
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

àçøôì Bôeâå BLàøì íéLnLî ÷ø íðéà íéôðkäå ,Bôeb§©§¨©¦¥¨©§©§¦§Ÿ§§©§¨
;ïBäaelkei etebe ey`xy zxy ilk serl zeynyn miitpkd - §
;serl,ïBéìòä ãeçiä øwò ïä úBöne äøBzä ,ìLî-Cøc Cëå§¨¤¤¨¨©¨¦§¥¦©©¦¨¤§

,ïäéãé-ìò älbúnä ïBéìòä ïBöø éelb éãé-ìòdxezd ici lr - ©§¥¦§¨¤§©¦§©¤©§¥¤
,zeevndeeìéçcäå§©§¦

eîéçøed`xide - §¦
,dad`deíéìòî íä¥©£¦

ïúBàdxezd z` - ¨
,zeevndeíB÷îì§¨

øBà ïBöøä Ba älbúiL¤¦§©¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

ïäL ,ãeçiäåmewnd - §©¦¤¥
zenler ,`edäøéöé§¦¨

.äàéøáeze`xwp okle - §¦¨
"oitcb" d`xie dad`
zelrn ody iptn ,(miitpk)
myk ,zeevnde dxezd z`

n miitpkdyz` zenix
.dlrnl serdääâälr

,xn` owfd epaxy dn
oevxd dlbzn ea mewndy
`edÎjexa seqÎoi` xe`
zenlera `ed ,cegide
- "d`ixa"de "dxivi"d

ddbda xidaneBà)*
øNòa äiNòa elôà£¦©£¦¨§¤¤

,äMã÷c úBøéôñ- §¦¦§ª¨
,"diyrd mler"ayíB÷î§
,úBiNòî úBöîzeevnd ziilr zeidl dleki ,my mb - ¦§©£¦

zeevnd z` miniiwny drya z`fe ,oeilrd cegid zelbzde
ler zlawy ,ler zlaw jeznzeklnzekiiy dl yi ,miny

,"diyrd mler"l.àø÷î ïëå`hal `id "`xwn"ay devnd - §¥¦§¨
ik ,"diyrd mler"l zekiiy jkl yiy ixd ,xeaica miweqtd z`

,"`hef dyrn" ly oipr `ed xeaicãeçiä älbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤©¦
,äøéöéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàåwqt ixd `id dpyn ik - §¥¨¦¦¨

cqg zecnn `a df xac ,dnecke aiig e` leqt e` xyk :zekldd
,"dxivid mler"l zekiiy jkl yi okle ,dxeab e`ãeîìzáe©©§

.äàéøáa,`edÎjexa seqÎoi` xe` cegi dlbzn "cenlz"a - ¦§¦¨
"d`ixad mler"a14,,eðééäc"cegi"dy epi` xacd zernyn - §©§

zenlera `le ,"dxivid mler"a e` "diyrd mler"a wx deedzn

itk) "dpyn" xy`n xzei yecw "`xwn" ixdy ,mdn dlrnly
,(jtidl `le ,zeipyn iab lr yneg gipdl xzeny mi`ex ep`y
xcq recn okÎm` ,"cenlz" xy`n "dpyn" xzei dyecw mb jk
- xzeia oezgzd mlera "`xwn" - jtidl `ed zelbzdd
mlera "dpyn" ,"diyr"
jke ,"dxivi" - xzei oeilr
zernyn `l` - ?d`ld

:`id xacdãenìaL¤§¦
èMtúî àø÷î- ¦§¨¦§©¥

,dlbzneøBàå ãeçiä©¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,äiNòä ãò úeìéöàî¥£¦©¨£¦¨
äøéöéä ãò äðLîáe©¦§¨©©§¦¨

,dcáìmler"l mb `le - §©¨
xacdy itk ,"diyrd

,"`xwn"aãò ãeîìzáe©©§©
,dcáì äàéøaämb `le - ©§¦¨§©¨

itk ,"dxivid mler"l
,"dpyn"a xacdyïlk ék¦ª¨

mbe dpyn mb ,`xwn mb -
od ,cenlz.úeìéöàa- ©£¦

mler"a deedzn cegide
lcadd ;"zeliv`d
okid cr ,jka wx `hazn
ici lr mihytzn
cegid ,cenild
Îoi` xe` ly zelbzdde

.seqdðéà äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨
,äiNò-äøéöé-äàéøáì úeìéöàî ììk úèMtúî- ¦§©¤¤§¨¥£¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,zelbzdde elek "cegi"d deedzn ,dlawd zxez cenila
zenlera llk hytzn df oi`e ,`wec "zeliv`d mler"a

."zeliv`d mler"n dhnly:('íéiç õò éøô'a áeúkL Bîk§¤¨¦§¦¥©¦
iptn ,(miitpk) "oitcb" ze`xwp d`xie dad`y ,epcnl -
ociwtz ,serd ly exwirl zeaygp opi` sera miitpkdy
qgia mb jk - dlrnl serd gxet oci lry jka wx `hazn
(ly oneiw) `ed xwird :zeevne dxez iabl d`xie dad` ly
zeler oci lry wx `ed d`xie dad` ly opipr ,zeevne dxez
dad` mby ,oldl xirn owfd epax .zeevnde dxezd dlrnl
ze`xwp od recn ,ok m`e ,zeevnd b"ixzn ixd od d`xie

?cala (miitpk) "oitcb"

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

íéøîà éèå÷éì
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî
ïéà øåà ïåöøä åá äìâúéù
ãåçéäå àåä êåøá óåñ
*äàéøáå äøéöé ïäù
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- נג)" ר"ס ט"ז (ראה כשרה ניטלו דגם נלמד שמזה ˘ËÈÏ"‡.אלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.14‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולכאורה" :
מתלמוד, משנה וכן להיפך) לא אבל המשנה, על - חומש - מקרא דמניחין הדין (שלכן ממשנה יותר מקודש דמקרא בכ"ז, קשה

בזה: הפי' אבל - כו'. משנה עשי', - תחתון הכי בעולם מקרא בהיפך: כנ"ל, ˘·ÂÓÈÏ„...והתגלותם, ÂÈÈ‰„."רע"א יז, תו"א ראה



oqipעו yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'á ,ïåùàø íåé

àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaøëùOéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :íéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

ïñéð 'â éðù íåé

éðáì àéNð éLéìMä íBiaïìeáæìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éréáøä íBiaïáeàøìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìàäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ב' ראשון ליום

øëùOé¦¨¨
ניסן  ג' שני ליום

ïìeáæ§ª
ניסן  ד' שלישי ליום

ïáeàø§¥

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLLéøeö-ïa ìûéîìLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréáMä íBiaíéøôàðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ה' רביעי ליום

ïBòîL¦§
ניסן  ו' חמישי ליום

ãâ̈
ניסן  ז' שישי ליום

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



עז oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'á ,ïåùàø íåé

àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaøëùOéìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :íéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

ïñéð 'â éðù íåé

éðáì àéNð éLéìMä íBiaïìeáæìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éréáøä íBiaïáeàøìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìàäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ב' ראשון ליום

øëùOé¦¨¨
ניסן  ג' שני ליום

ïìeáæ§ª
ניסן  ד' שלישי ליום

ïáeàø§¥

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éLéîçä íBiaïBòîLLéøeö-ïa ìûéîìLìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàdì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´®̈¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

éðáì àéNð éréáMä íBiaíéøôàðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ה' רביעי ליום

ïBòîL¦§
ניסן  ו' חמישי ליום

ãâ̈
ניסן  ז' שישי ליום

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



oqipעח yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ç ,ùãå÷ úáù

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן  ח' קודש שבת ליום

Mðîä §©¤

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zenai(oey`x meil)

k ,eilr dxeq` lgx zxv dwax s`e ,ezvelgíãà øeñà ïðúc¦§©¨¨¨
.Búöeìç úáBø÷ úøöam` la`úBøva ìéçúädligza ulge §¨©§©£¨¦§¦©¨

,d`l zxv dxylúBéçàa óà øBîâélgxl s` uelgl el ic ± ¦§©©£¨
lgx zvilg ixdy .dzxv dwax mb zxhtp ef dvilgae ,cala
ly dzeg` `idy elit`e ,meaia el zxzen `idy meyn dxiyk

k ,ezvelg dxy zxv d`lïðúc(my)úøö úáBø÷a íãà øzeî ¦§©¨¨¨¦§©¨©
,Búöeìç.minkg da exfb `le £¨

:xg` uexiz d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áøixac xe`ia ©©¦¨©§¨
`ed l`enyúøîà÷ãkzvilg oiae d`l zvilg oiay ,dligza ¦§¨¨§©

izy eilr exq`pe dwif yiy meyn ,odizexv z` zexhet opi` lgx
mewn lkne .dleqt ozvilge dwewf zeg` meyn meaia zeig`d
dvilg zaygp ozvilg oi`e zeig`d z` ozvilga zexhet zexvd

,dwewf zeg` zexv ozeid zngn dleqtå`edàîélà àìc íeMî §¦§Ÿ©¦¨
ì äwéæäåøòk äøöì ééeLepi` dwewf zeg` ly opaxc xeqi`y ± ¦¨§©ª¥§¨¨§¤§¨

zxvk dleqt dvilgl dzxv zvilg z` aiygdl jk lk wfg
k zexvd zvilg zaygp ok lr .dexrz` zxhete dxiyk dvilg

.zeig`d zwif
:`ziixan iy` ax ixacl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©

,úBøö eøèôð àì úBéçàì õìç ,éMàrnyneàäulgeøèôð úBøvì ©¦¨©©£¨Ÿ¦§§¨¨©¨¦§§
.úBéçàeàîòè éàîike ,zexv exhtp `l zeig`l ulgíeMî åàì £¨©©§¨¨¦

äwéæ Lé øáñ÷czngn zexeq`y meyn dleqt zeig`d zvilge §¨¨©¥¦¨
,zeig`d z` zxhet zexvd zvilg mewn lkne .dwifdàîélà àìå§Ÿ©¦¨

xeqi`ì äwéædééeL[dzeyrl-]äøöìdwewf zeg` lykzxväåøò ¦¨§©ª¨§¨¨§¤§¨
zexvd zexhet ok lre ,dleqt dvilgl dzvilg z` aiygdle

.zeig`d z`
:ef di`x `xnbd dgecépî àä ,ìîî øa àaà éaø øîà`ziixa ± ¨©©¦©¨©©¨¨©¦

zhiya zeig`d z` zxhete dxiyk zexvd zvilgy zxaeqd ef
zhiya ,diepy `id in,àéä éànL úéaly zexv s` mzhiyly ¥©©¦

.llk exq`p `l zexenb zeixrïðúc(.bi lirl),ïéøézî éànL úéa ¦§©¥©©©¦¦
z`úBøvämaiizdl zeixrd ly,ïéçàìzexvd zvilg ok lre ©¨¨©¦

.zeig`d z` zxhete dxiyk
:`xnbd dywnéëä éàzexzen zexvdy `ziixad zxaeq m` ± ¦¨¥
ok m` ,ixnblíaééúz éîð éîeaézeig`d z` xehtze dxvd ©¥©¥¦§©¥

zvxzn .`weeca 'zexvl ulg' `ziixad dzpy recne ,dneaia
zxaeq `ziixad :`xnbdøîàc éøeð ïa ïðçBé éaøk(:ci lirl),eàBa §©¦¨¨¤¦§¨©

úBøvì íäì ïwúðedexr,úBîaééúî àìå úBöìBç eäiLz`vl ick §©¥¨¤§¨¤§§§Ÿ¦§©§
,dvilg `la weyl dexr zexv mixqe`y i`ny zia zhiy ici mb
:`xnbd dywn .meaia oze` mixqe`y lld zia zhiy ici mbe

øî øîàäå`ziixaa epipy ixde ±(.eh lirl)úà øBîâì e÷étñä àì §¨¨©©Ÿ¦§¦¦§¤
øácäzevleg zexvd eidiy owzle.äòMä äôøèpL ãòzvxzn ©¨¨©¤¦§§¨©¨¨

:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàixep oa opgei iax ly execay s` ¨©©©§¨©¦§¨
y xeca mewn lkn ,ok owzl ewitqd `leðwúå eøæç åéøçàef dpwz ©£¨¨§§¦§

.zenaiizn `le zevleg zeixrd zexv ediy
dxyk dvilgy ,l`eny zrca iy` ax zhiya lirl x`azp
dpi` drexb dvilg eli`e ,dpnn drexbd dvilgd z` zxhet
:df oica wtq d`ian `xnbd .dpnn dlernd dvilg zxhet

,eäì àéòaéà¦©§¨§
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' א



עט היום יום . . .  oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ç ,ùãå÷ úáù

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
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ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו־ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ּבְ

תרמ"ג,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּדְ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָאִביו:  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ים,  ַרּבִ ּבָ ֲאָמרֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַמֲאָמר 
ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ּבִ  – ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ָהַאֲחרֹון   – ים  ַרּבִ ּבָ  – ַמֲאָמר  כּו'".  ְלָך  נּו  ִיּתְ ֶתר  "ּכֶ ּוַמְתִחיל 

ְך". ם ַלֹחשֶׁ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ ּתַ ֲאִמיַרת  "י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ׁש ִעם  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ יֹום  ָכל  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  עּוֵרי  ִ ִמּשׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל־ּפֶ ּבְ
יֹום –  ָכל  ּבְ עּור – לֹא  ׁשִ ם  ּגַ ְלִמי.  ירּוׁשַ ּבִ עּור  ׁשִ ְליֹום.  ים  ּפִ ּדַ ְלִמְגַרס – ג'  עּור  ׁשִ בּוַע,  ְלׁשָ ים  ּפִ ּדַ – ב' 

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה': לֶֹוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַה'ּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ּבְ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ

ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ָעה ַהּפְ ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ֶהם  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ

ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ
ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל ָאָדם  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה "לֹא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְבָדא,  ּכַ ְלׁשֹון  ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  בֹוד  ּכָ ד ֶאת ְמקֹומֹו",  ְמַכּבֵ ָאָדם  א  ֶאּלָ דֹו,  ְמַכּבְ
ְוֶזהּו  ַנֲעֶלה.  יף  ַמּקִ אֹור  ּלּוי  ּגִ בֹוד,  ּכָ ּוְלׁשֹון  ָכֵבד",  ּכְ ִלּבֹו  ה  ַנֲעׂשָ  – ְרֹעה  ּפַ ֵלב  ֵבד  "ּכָ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה 
ָוֹעז  ּכַֹח  לֹו  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְמקֹומֹו",  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ א "ָאָדם  ֶאּלָ ְמָקְררֹו,  לֹוַמר  ּכְ דֹו",  ְמַכּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  "לֹא 
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היום יום . . . פ
יק",  ֵהא ַצּדִ יִעים אֹותֹו ּתְ ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ָכל ָאָדם  ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ ּדִ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ְוָאָדם ּבַ

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ּתְ ּוְכִתיב "ֵמֹאְיַבי  ְוִעְנָיָנּה.  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּוִמּדֹות  ֹמִחין  ּבְ ָרִטית  ּפְ ָלּה ֲעבֹוָדה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ
ִמּדֹוָתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ִמּדֹוָתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעֹות  יֹות  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחֹות ׁשֶ ְוׁשִ
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á"ôùú'ä ïñéð 'á ïåùàø íåé אבידה  כהשבת חמץ מכירת
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החמץ את למכור  אפשרות  לו והיתה  בפיקדון , המחזיק 

את ביער  כך אחר  אלא מכר , ולא  החמישית  בשעה  לנכרי

ערוך' ב 'שלחן  (כנפסק ס"ב)החמץ  תמ"ג סי' לא(או"ח "אם  :

לבעל  לשלם  חייב  האם  – איסורו") בזמן לבערו חייב – מכרו 

לו ? שגרם ההפסד על החמץ

אברהם ' ב)ה'מגן  ס"ק שחייב(שם חינם  כשומר  שחייב  סובר

הגמרא מדברי  ראיה  ומביא פשיעתו , ב)על צג, ברועה(ב"מ

וטרפה טורפת  חיה  הגיעה  כאשר העדר  את  שעזב  בהמות  עדר 

שהיה אף  שנטרפו , הבהמות  על לשלם  שחייב  בהמות  כמה

(היינו ובמקלות " ברועים  "לקדם  היה  יכול  אם  חינם , שומר 

הרי – במקלות ) החיה  את  לגרש  כדי  יחד  רועים  כמה  לאסוף

לפשיעה . נחשבת  מפעולה שהימנעות 

יעקב' סק"ח)וה 'חק  אם(שם רק  חייב  חינם  ששומר כתב 

אי החמץ , את  ולמכור לטרוח חיוב עליו שאין  וכיון פשע ,

ולמכור לטרוח חייב  שכר שומר אך פשיעה, אינה  המכירה 

פטור . אונס  מחמת מכר  לא אם  ורק  החמץ, את 

הזקן  אדמו"ר  סק"ב)אך וקו"א ס"ח שם שאפילו(או"ח סובר 

כי פטור, הביעור  זמן  קודם  החמץ  את  מכר  שלא  שכר  שומר 

לבעליו... שמור שיהא  החמץ את  לשמור  אלא  עליו קיבל  "לא 

פסח. בערב למוכרו עליו קיבל לא  dxinyאבל llka ef oi`y,

כלל  חייב  ואינו  בעליו. מרשות  מוציאה  זו במכירה  שהרי 

אבידה השבת מצות  מחמת  אלא  פסח... בערב למוכרו 

לאסור קרוב  שהוא חמישית, שעה  שהגיעה  דכיון  לבעלים ,

אותו הרואה  אדם  כל וחייב  מבעליו, כאבוד הוא הרי  בהנאה 

אבידה". השבת  מצוות  לקיים  כדי לנכרי למוכרו נאבד

– אבידה  השבת  במצוות  יסודה זו  מכירה  שחיוב  וכיון

מאבידה המתעלם הרי כי מכר , לא  אם לחייבו שאין  פשוט

פשיעה על חייב  אינו הדעות לכל לאבדנה , וגרם  השיבה  ולא 

שם)זו או"ח מאיר .(בית

á"ôùú'ä ïñéð 'â éðù íåé נתן'? דרבי 'שיעבודא דין אין מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰áiç äéäL ïáeàø§¥¤¨¨©¨
ìïéðúBðå ,éålî ïéàéöBî Y äàî ïáeàøì áiç éåìå ,äàî ïBòîL §¦§¥¨§¥¦©¨¦§¥¥¨¦¦¦¥¦§§¦
ì.ïBòîL §¦§

נתן רבי דעת  א)זו טו, הידועה(קידושין ההלכה  והיא 

היוצא עברי לעבד ההענקה  ואולם , נתן'. דרבי כ'שיעבודא 

חייב שהעבד למי  אותה נותנים ואין  עצמו לעבד  היא  לחירות 

הט"ו)לו פ"ג עבדים בחברו,(הל' וחברו מנה  בחברו שהנושה  ואף .

מלוי מוציאים  ללוי, ושמעון  לשמעון  שהלוה ראובן כגון

העבד  של חובו  לבעל ניתנת  אינה  הענקה  – לראובן ונותנים 

לו " תעניק "הענק  )שנאמר  יד טו, חובו.(דברים לבעל  ולא  לו  –

לדעה א)ואף טו, קידושין קמא שאין(תנא הדין  את ללמוד שאין

כתבו – לו' תעניק מ 'הענק העבד של חובו  לבעל  להעניק 

ואידך)התוספות  בד"ה מזה(שם, מוציאים  בהלואה  שדוקא 

וכך  בגופו , טרח השכיר  כי בשכירות , לא אבל  לזה ונותנים 

שמ  ההענקה  בגופו , שטרח העבד "כמוגם נחשבת  לו  עניקים 

פעולה " א)שכר טז, שם פנ"י .(ראה

ה 'מאירי' כתב זה  שם)וכעין  מוציאין(קידושין אמרו  "שלא :

עצמו שיעבד  שהלווה מצד בהלואה , אלא  לזה ונותנין מזה 

זה , ביד הלווה  ממון הגיע  שכבר מפני לו... המשועבדין וכל

לא". כבר  – לידו הגיע  שלא  שכירות  אבל

סק"ג)והש "ך פו סי ' צדקה ,(חו"מ מדין היא הענקה  ביאר :

בארץ היית  עבד כי  וזכרת  תעניק... "הענק הפסוק  כמשמעות

יחד מצרים " הענקה מצות את הביא קצו) (עשה המצות בספר הרמב"ם (וגם

הצדקה) מצות לשלםעם אין  כי  נתן ' דרבי 'שיעבודא  בה  ואין

צדקה . מכספי  העני של חוב  לבעל 

הסמ"ע  כתב  זה  סק"ב)וכעין חיוב(שם אינה  לעבד שהענקה 

לתת צריך  ואינו  מהאדון מתנה  ונתינת  כוויתור  אלא  ממון 

עצמו. לעבד אלא  אותה

á"ôùú'ä ïñéð 'ã éùéìù íåé ריבית  בלקיחת עור' 'לפני

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰øáBò äåläå§©Ÿ¤¥
éMú àì" Y íéðLaéçàì C."ìLëî ïzú àì øeò éðôìå" ,"E ¦§©¦Ÿ©¦§¨¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ

כאשר דווקא  הוא מכשול ' תתן לא  עור  'לפני  האיסור

של  הסיוע  ללא  זאת  לעשות  יכול  היה  לא העבירה  את  העובר

הגמרא  כדברי  ב)המכשיל , ו, לנזיר(ע"ז, יין כוס  שהמושיט

עברי בשני  עומדים  שהם  במקרה  דווקא  עור  לפני  על  עובר 

את לקחת  יכול הנזיר היה לא  לו  מושיט היה  לא  ואם  הנהר 

בעצמו. הכוס

שאם משה ' ה 'פני בשם  למלך ' ה 'משנה  כתב זה  ולפי 

אחר לאדם  מעות  אותם  את מלוה  היה  שהמלוה  יודע  הלווה 

היה המלוה  שהרי עור' 'לפני  על  עובר  הלווה  אין  בריבית ,

בלעדיו. גם  האיסור על  עובר 

'לפני בדין זה  שתנאי  לחלק  כתב  עצמו  למלך' ה 'משנה  אך

נאמר – העבירה  למעשה מועיל להיות  צריך שהמכשול  עור ',

הוא  כאשר  מועיל ycgnרק  אינו  ואם  עור' 'לפני  האיסור את 

בלעדיו קיים  עור' 'לפני  של האיסור  כאשר  אבל עובר . אינו

כלפי רק  הוא מועיל שאינו  `xgומה  mc`אדם שעמד כגון ,

'לפני על  עובר  והיה  יין  כוס לנזיר  והושיט הנהר  מעבר  נוסף
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עור '. 'לפני  על שעובר  פשוט – במקומו  והושיט הוא ובא  עור 

על  עובר  האחר הלווה  היה  בלעדיו  שגם  כיון בנדון ֿדידן וכן 

עור '. מ'לפני  נפטר  לא  הוא  גם  הרי עור', 'לפני

תשובה' ה 'פתחי  סק"א)וכתב  קס סי' ה 'משנה(יו"ד לדעת  שגם 

פקוח  מפני או מצוה  לצורך  לווה  היה  האחר הלווה  אם למלך'

בריבית  ללוות  מותר שאז סכ"ב)נפש , שם הלווה(יו"ד על אין –

הוא  כאן כי עור ', 'לפני של שהריycgndאיסור  האיסור את 

צריך  שמעשהו  התנאי נאמר  וכאן  מותר הדבר האחר ללווה 

נמצא בלעדיו, גם בריבית  מלוה  היה שהמלוה וכיון  להועיל,

עור '. 'לפני  על עובר  ואינו לעבירה  מועיל מעשהו  שאין

á"ôùú'ä ïñéð 'ä éòéáø íåé שליח? או קונה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïéé ìL úéáç̈¦¤©¦
úðî ìò ,õéwä ãò íézLa Bì døëîe ,øðéc äzò äåL àéäL¤¦¨¨©¨¦¨§¨¨¦§©¦©©©¦©§¨
äpøkîiL ãò øëBnä úeLøa àéä éøä ,äìwz da òøàz íàL¤¦¤¡©¨©¨¨£¥¦¦§©¥©¤¦§§¤¨
ílLî Bðéà ,äøaLð Bà äãáà íàL ;øzî äæ éøä Y ç÷Blä©¥©£¥¤ª¨¤¦¨§¨¦§§¨¥§©¥
ét ìò óà ;øzî äæ éøä ...íézLa Bì døëî íà ïëå ...íeìk§§¥¦§¨¨¦§©¦£¥¤ª¨©©¦

.ç÷Blä úeLøa äéäz ,äöéîçä Bà äáðâð Bà äãáà íàL¤¦¨§¨¦§§¨¤§¦¨¦§¤¦§©¥©
ואם להתייקר  צפוי שמחירו  חפץ  לחברו במוכר  מדובר 

לפי זמן  לאחר ישלם  שהלוקח לקבוע  אסור מיד חלה  המכירה 

המעות המתנת  כשכר  נחשבת  התוספת  כי אז , שיהיה  השער

אלא עכשיו חלה  לא  שהמכירה  ניכר  כאשר  אך  ריבית . והיא

ואין אז  של  השער  כפי יהיה שהתשלום  הוא  בדין זמן , לאחר 

ריבית . זו 

חלה לא  שהמכירה ניכר  יהיה  כיצד אפשרויות  שתי  ויש 

אם למוכר  החפץ  את  להחזיר  רשאי הלוקח כאשר א . מיד:

בינתיים  כאשר  ב . אותו. למכור  יצליח התשלום)לא אחריות(עד

יצטרך  לא הקונה  יאבד או  יינזק  ואם המוכר, על היא  החפץ 

לשלם .

הראשון באופן אופנים: שני  בין  הרמב "ם  מחלק זה  ובענין 

mi`pzdנדרשים  ipy על תישאר  שהאחריות – להתיר  כדי

בכך  די השני  ובאופן  להחזיר , רשאי יהיה ושהלוקח המוכר

האחריות בינתיים  אם אף  החפץ , את להחזיר  הקונה  שיוכל 

עליו. חלה 

שזמן מדובר  הראשון שבאופן משום  הוא  החילוק  וטעם

מיד, החבית את  ימכור  הקונה  אם  ואף  בקיץ , הוא התשלום 

לקבוע מותר  זה ובמקרה  כהלוואה. אז  עד בידו המעות  יהיו

באופן אך האמורים , התנאים  בשני  היוקר  כשעת  התשלום את 

החפץ , את ימכור  כאשר מיד למוכר  לשלם  הלוקח על השני 

הוא אלא  וקונה מוכר  כאל  אליהם  מתייחסים  אין  זה ובמקרה 

xkendנחשב  ly egelyk בכך די ולכן החפץ , את  למכור

אותו, למכור יצליח  לא  אם  למוכר  החפץ  את  להחזיר  שיכול 

עליו מוטלת  החפץ שלימות  על האחריות  אם  יו"ד אף  (פרישה

סקכ"ז) קעג .סי'

á"ôùú'ä ïñéð 'å éùéîç íåé פה  על ומלוה בשטר מלוה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äåìî ìk̈¦§¨
...úBçB÷lä ïî dúBà äáBâå ,ïéLøBiä ïî dúBà äáBb Y øèLaL¤¦§¨¤¨¦©§¦§¤¨¦©¨
ïî dúBà äáBb Bðéàå ,ïéLøBiä ïî dúBà äáBb Y ät ìò äåìîe¦§¨©¤¤¨¦©§¦§¥¤¨¦
äåìî ìáà .da óøèé àì Cëéôì ,ìB÷ dì ïéàL éôì ;úBçB÷lä©¨§¦¤¥¨§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨£¨¦§¨
ãò ìàL àlL ,Bîöò ìò ãéñôä ç÷Bläå ,dì Lé ìB÷ ,øèLaL¤¦§¨¥¨§©¥©¦§¦©©§¤Ÿ¨©©

.åéìòL äåìîa ïéãaòLî äæ ìL åéñëpL òãiL¤¥©¤§¨¨¤¤§ª§¨¦§¦§¨¤¨¨
שמואל  א)לדעת קז, בתרא ירושתם(בבא את  שחלקו אחים 

איזה למפרע מבררת  אינה החלוקה  כי כ'לקוחות ' נחשבים 

המוריש  מיתת  בעת  אחד כל ירש  ברירה')חלק  כי('אין ויתכן  ,

מהאחים אחד שכל אלא  לשני, בירושה  נפל  אחד  אח של חלק

את 'קונה ' הוא ובתמורה  אחיו שנוטל בחלק  זכותו את  'מוכר '

הרמב "ם פסק  וכן  נוטל שהוא בחלק אחיו של מכירה זכותו (הל'

ועוד) הי"ב מזה".פ"ג זה  כלקוחות  הן  הרי שחלקו ש "האחים 

החושן ' ה 'קצות  סק"א)והקשה  קח :(סי'

האחים והרי  היורשין " מן אותה  גובה  פה  על  "מלוה  מדוע 

הלקוחות ? מן חובו  את  גובה  המלוה  ואין הם לקוחות  שחלקו 

יו"ט)ותירץ  והתוס' שלמה' של ה'ים :(בשם

"שכל  שכתב  כמו  דאורייתא ', 'שעבודא  הרמב"ם  לדעת

במלוה וזהו  התורה " מן  המלוה  שעבוד  תחת  הלווה  נכסי

פה בעל במלוה  אבל  minkgשבשטר , epwizגובה שאינו

משועבדים  רק מנכסים  אלא לאחרים, ונמכרו לחוב משועבדים (שהיו

החייב) שברשות יכוליםמנכסים שאינם  ללקוחות  הפסד למנוע כדי 

שבשטר "מלוה  רק כי  בעלֿפה  חוב למוכר  יש  האם  לדעת 

מלוה אבל  שאל", שלא  עצמו על  הפסיד  והלוקח לה יש  קול

קול. לה  אין פה  על 

היורשים מן חובו את  גובה  המלוה  מדוע מובן זה  ולפי 

הלקוחות) כדין היורשים שדין למלוה(אף משועבדים  הנכסים  הרי כי 

היתה השעבוד את לבטל חכמים  ותקנת אותם , שירשו קודם 

הלקוחו לטובת  לארק  זה וטעם הפסד, להם  יגרם  שלא  ת 

משועבדים שהנכסים  התורה דין  ונשאר ביורשים , שייך

למלוה .

á"ôùú'ä ïñéð 'æ éùéù íåé חדש  שטר חדשה, הלואה

:Ê ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ba äålL øèL§¨¤¨¨
äNòðå BãeaòL ìçîð øákL ,Ba äåìå øæBç Bðéà Y Bòøôe§¨¥¥§Ÿ¤¤§¨¦§©¦§§©£¨

.Nøçk§¤¤
לתמוה : ויש 

של lkאם  פרטיה  את  במדויק  תואמים  השטר  פרטי

נוספת הלואה  לבצע  ניתן  לא באמת  מדוע  החדשה, ההלואה

שאינו בשטר מדובר  שלכאורה גם  מה  זה ? שטר  באמצעות 

אלא  שטרdi`xlמשמש  א . שטרות : של  סוגים  שני יש  [שכן ,
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עור '. 'לפני  על שעובר  פשוט – במקומו  והושיט הוא ובא  עור 

על  עובר  האחר הלווה  היה  בלעדיו  שגם  כיון בנדון ֿדידן וכן 

עור '. מ'לפני  נפטר  לא  הוא  גם  הרי עור', 'לפני

תשובה' ה 'פתחי  סק"א)וכתב  קס סי' ה 'משנה(יו"ד לדעת  שגם 

פקוח  מפני או מצוה  לצורך  לווה  היה  האחר הלווה  אם למלך'

בריבית  ללוות  מותר שאז סכ"ב)נפש , שם הלווה(יו"ד על אין –

הוא  כאן כי עור ', 'לפני של שהריycgndאיסור  האיסור את 

צריך  שמעשהו  התנאי נאמר  וכאן  מותר הדבר האחר ללווה 

נמצא בלעדיו, גם בריבית  מלוה  היה שהמלוה וכיון  להועיל,

עור '. 'לפני  על עובר  ואינו לעבירה  מועיל מעשהו  שאין

á"ôùú'ä ïñéð 'ä éòéáø íåé שליח? או קונה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ïéé ìL úéáç̈¦¤©¦
úðî ìò ,õéwä ãò íézLa Bì døëîe ,øðéc äzò äåL àéäL¤¦¨¨©¨¦¨§¨¨¦§©¦©©©¦©§¨
äpøkîiL ãò øëBnä úeLøa àéä éøä ,äìwz da òøàz íàL¤¦¤¡©¨©¨¨£¥¦¦§©¥©¤¦§§¤¨
ílLî Bðéà ,äøaLð Bà äãáà íàL ;øzî äæ éøä Y ç÷Blä©¥©£¥¤ª¨¤¦¨§¨¦§§¨¥§©¥
ét ìò óà ;øzî äæ éøä ...íézLa Bì døëî íà ïëå ...íeìk§§¥¦§¨¨¦§©¦£¥¤ª¨©©¦

.ç÷Blä úeLøa äéäz ,äöéîçä Bà äáðâð Bà äãáà íàL¤¦¨§¨¦§§¨¤§¦¨¦§¤¦§©¥©
ואם להתייקר  צפוי שמחירו  חפץ  לחברו במוכר  מדובר 

לפי זמן  לאחר ישלם  שהלוקח לקבוע  אסור מיד חלה  המכירה 

המעות המתנת  כשכר  נחשבת  התוספת  כי אז , שיהיה  השער

אלא עכשיו חלה  לא  שהמכירה  ניכר  כאשר  אך  ריבית . והיא

ואין אז  של  השער  כפי יהיה שהתשלום  הוא  בדין זמן , לאחר 

ריבית . זו 

חלה לא  שהמכירה ניכר  יהיה  כיצד אפשרויות  שתי  ויש 

אם למוכר  החפץ  את  להחזיר  רשאי הלוקח כאשר א . מיד:

בינתיים  כאשר  ב . אותו. למכור  יצליח התשלום)לא אחריות(עד

יצטרך  לא הקונה  יאבד או  יינזק  ואם המוכר, על היא  החפץ 

לשלם .

הראשון באופן אופנים: שני  בין  הרמב "ם  מחלק זה  ובענין 

mi`pzdנדרשים  ipy על תישאר  שהאחריות – להתיר  כדי

בכך  די השני  ובאופן  להחזיר , רשאי יהיה ושהלוקח המוכר

האחריות בינתיים  אם אף  החפץ , את להחזיר  הקונה  שיוכל 

עליו. חלה 

שזמן מדובר  הראשון שבאופן משום  הוא  החילוק  וטעם

מיד, החבית את  ימכור  הקונה  אם  ואף  בקיץ , הוא התשלום 

לקבוע מותר  זה ובמקרה  כהלוואה. אז  עד בידו המעות  יהיו

באופן אך האמורים , התנאים  בשני  היוקר  כשעת  התשלום את 

החפץ , את ימכור  כאשר מיד למוכר  לשלם  הלוקח על השני 

הוא אלא  וקונה מוכר  כאל  אליהם  מתייחסים  אין  זה ובמקרה 

xkendנחשב  ly egelyk בכך די ולכן החפץ , את  למכור

אותו, למכור יצליח  לא  אם  למוכר  החפץ  את  להחזיר  שיכול 

עליו מוטלת  החפץ שלימות  על האחריות  אם  יו"ד אף  (פרישה

סקכ"ז) קעג .סי'

á"ôùú'ä ïñéð 'å éùéîç íåé פה  על ומלוה בשטר מלוה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äåìî ìk̈¦§¨
...úBçB÷lä ïî dúBà äáBâå ,ïéLøBiä ïî dúBà äáBb Y øèLaL¤¦§¨¤¨¦©§¦§¤¨¦©¨
ïî dúBà äáBb Bðéàå ,ïéLøBiä ïî dúBà äáBb Y ät ìò äåìîe¦§¨©¤¤¨¦©§¦§¥¤¨¦
äåìî ìáà .da óøèé àì Cëéôì ,ìB÷ dì ïéàL éôì ;úBçB÷lä©¨§¦¤¥¨§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨£¨¦§¨
ãò ìàL àlL ,Bîöò ìò ãéñôä ç÷Bläå ,dì Lé ìB÷ ,øèLaL¤¦§¨¥¨§©¥©¦§¦©©§¤Ÿ¨©©

.åéìòL äåìîa ïéãaòLî äæ ìL åéñëpL òãiL¤¥©¤§¨¨¤¤§ª§¨¦§¦§¨¤¨¨
שמואל  א)לדעת קז, בתרא ירושתם(בבא את  שחלקו אחים 

איזה למפרע מבררת  אינה החלוקה  כי כ'לקוחות ' נחשבים 

המוריש  מיתת  בעת  אחד כל ירש  ברירה')חלק  כי('אין ויתכן  ,

מהאחים אחד שכל אלא  לשני, בירושה  נפל  אחד  אח של חלק

את 'קונה ' הוא ובתמורה  אחיו שנוטל בחלק  זכותו את  'מוכר '

הרמב "ם פסק  וכן  נוטל שהוא בחלק אחיו של מכירה זכותו (הל'

ועוד) הי"ב מזה".פ"ג זה  כלקוחות  הן  הרי שחלקו ש "האחים 

החושן ' ה 'קצות  סק"א)והקשה  קח :(סי'

האחים והרי  היורשין " מן אותה  גובה  פה  על  "מלוה  מדוע 

הלקוחות ? מן חובו  את  גובה  המלוה  ואין הם לקוחות  שחלקו 

יו"ט)ותירץ  והתוס' שלמה' של ה'ים :(בשם

"שכל  שכתב  כמו  דאורייתא ', 'שעבודא  הרמב"ם  לדעת

במלוה וזהו  התורה " מן  המלוה  שעבוד  תחת  הלווה  נכסי

פה בעל במלוה  אבל  minkgשבשטר , epwizגובה שאינו

משועבדים  רק מנכסים  אלא לאחרים, ונמכרו לחוב משועבדים (שהיו

החייב) שברשות יכוליםמנכסים שאינם  ללקוחות  הפסד למנוע כדי 

שבשטר "מלוה  רק כי  בעלֿפה  חוב למוכר  יש  האם  לדעת 

מלוה אבל  שאל", שלא  עצמו על  הפסיד  והלוקח לה יש  קול

קול. לה  אין פה  על 

היורשים מן חובו את  גובה  המלוה  מדוע מובן זה  ולפי 

הלקוחות) כדין היורשים שדין למלוה(אף משועבדים  הנכסים  הרי כי 

היתה השעבוד את לבטל חכמים  ותקנת אותם , שירשו קודם 

הלקוחו לטובת  לארק  זה וטעם הפסד, להם  יגרם  שלא  ת 

משועבדים שהנכסים  התורה דין  ונשאר ביורשים , שייך

למלוה .

á"ôùú'ä ïñéð 'æ éùéù íåé חדש  שטר חדשה, הלואה

:Ê ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ba äålL øèL§¨¤¨¨
äNòðå BãeaòL ìçîð øákL ,Ba äåìå øæBç Bðéà Y Bòøôe§¨¥¥§Ÿ¤¤§¨¦§©¦§§©£¨

.Nøçk§¤¤
לתמוה : ויש 

של lkאם  פרטיה  את  במדויק  תואמים  השטר  פרטי

נוספת הלואה  לבצע  ניתן  לא באמת  מדוע  החדשה, ההלואה

שאינו בשטר מדובר  שלכאורה גם  מה  זה ? שטר  באמצעות 

אלא  שטרdi`xlמשמש  א . שטרות : של  סוגים  שני יש  [שכן ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

באמצעות שנעשים בקידושין  כמו הקניין , חלות  את שפועל

ב . כריתות ". "ספר עצמו הוא הגט ששטר  בגיטין או  שטר 

אלא משמש  ואינו הקניין  לפעולת  זיקה  כל  לו  שאין שטר 

נעשה בה  השנייה  בפעם גם  תקפה  הראיה פניו , ועל  לראיה]

בשטר ! שימוש 

הרבי: ומבאר 

בלבד, כראיה משמש  אינו  חוב  שטר  דבר , של לאמיתו

הוא השטר כי ההלוואה  לעצם  ממשית  נגיעה  בו  יש  אלא

הרמב "ם כדברי  להלוואה , הנכסים  שיעבוד את  (לעיל היוצר 

ה"ד) ומןפי"א היורשין  מן  אותה  גובה  בשטר מלווה  "כל –

הלקוחות".

על  אלא שיעבוד  ליצור  שטר  של בכוחו  אין  שכך, וכיון

של  לשונו מדיוק  כמובן נכתב, הוא  למענה  ההלוואה 

שכבר בו, ולווה  חוזר אינו ופרעו  בו שלוה  "שטר  הרמב "ם:

של  תקפו  פג  ההלוואה , פרעון  עם  כלומר : שעבודו". נמחל

כראיה ) בו  להשתמש  ניתן  שאכן  (אף שעבוד  כיוצר השטר

חדש . שטר דרוש  חדשה  ולהלואה 

(609 'nr ,`"g ,g"nyz mgpn zxez)

á"ôùú'ä ïñéð 'ç ùãå÷ úáù הנזרק? החוב על אחראי מי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úeéøçàa áBçä©§©£¨
:äåìnä Bì øîà .BçeìL ãéì Bà äåìnä ãéì epòøôiL ãò ,äålä©Ÿ¤©¤¦§¨¤§©©©§¤§©§¨©©©§¤
ãéì òébiL íã÷ óøNð Bà ãáàå Bì B÷øæe ,'øètäå éáBç éì ÷øæ'§Ÿ¦¦§¦¨¥§¨§¨©¦§©Ÿ¤¤©¦©§©

.øeèt Y äåìnä©©§¤¨
לי 'זרוק  המלווה  של  ציוויו  שעצם  משמע  הרמב "ם  מדברי 

יגיע לא התשלום  אם  מאחריות הלווה  את  פוטר אינו  חובי'

נפסק וכן  'והיפטר '. בפירוש  לו אמר  כן אם  אלא  המלוה , לידי

ערוך' ס"א).ב'שולחן קכ סי' (חו"מ

בגמרא נאמר  למשאיל , החפץ  את  המחזיר  שואל לגבי  אך

ב) צח, החפץ(ב"מ את  לו לשלוח לשואל המשאיל אמר  שאם 

לו אמר  שלא  אף מאחריות נפטר  הוא  הרי  שליח, ידי על

'והיפטר '. בפירוש 

הסמ"ע  מבאר  החילוק  שם)ובטעם  לי(חו"מ 'זרוק  כשאמר  :

הכסף את  שיזרוק  כוונתו  – שייפטר  בפירוש  אמר  ולא  חובי'

כשאומר אך המלוה, לידי  שיגיע  עד  עליו  לשמור  וימשיך

עם יחד ילך  שהלווה  שהתכוין  מסתבר לא  שליח ביד  לשלוח

מאחריות שייפטר  התכוין  וודאי אלא עליו , לשמור השליח

לגמרי.

נמצא שהמלוה  באופן  רק  מדובר זו בהלכה כי  שכתבו  ויש 

הכסף את  להביא  הלווה על מוטל  הדין ומן ההלואה  במקום 

הלווה אין  המלוה , ליד  הגיע  לא  עוד כל  ולכן המלוה  אל

אם אולם  בפירוש . אותו פטר  כן  אם  אלא מחיובו נפטר 

לשלוח  חייב  הלווה  ואין ההלואה במקום שלא  נמצא  המלוה 

ביד  לו שישלח אומר  המלווה  אם  גם  לשם , המעות  את לו

מאחריות  בכך נפטר  הוא הרי  קיח)שליח, ב, חו"מ מהרי"ט .(שו"ת

איגר  שם)והגר "ע  לשו"ע המלווה(בהגהות כאשר  הסתפק :

לאחר הכסף  נמצא  מי  בבעלות – והיפטר ' חובי 'זרוק  אמר

כי יתכן ולכאורה  המלוה ? ליד שהגיע  קודם הלווה, שזרקו

הלווה שהרי  כהפקר  המלוהדינו  כלפי  חיובו  את  קיים  כבר

קודם בו  זכה  לא  עדיין המלוה  ואילו מרשותו, שהוציאו  ברגע 

בו ! יזכה  אותו  שיתפוס  מי ואםֿכן לידו , שיגיעו

המשפט ' ה 'נתיבות  סק"א)אולם  קכג  בוודאי(סי ' שהכסף כתב 

חובו, את  ממנו לגבות כדי  למלווה  משועבד  אלא הפקר, אינו

אותו שיתפוס  מי ולכן  בפועל, בו  זכה  לא  שעדיין אע "פ 

למלוה . לתתו יצטרך 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zenai(ipy meil)

,dzeg`a xzeníúä ìáàlirl dpynaàkéìcmaiéðLcg` `l` £¨¨¨§¥¨¥¦
,calaàì àîéàxizdl e`eai `ny ,dexrd zeg` z` el xizp ¥¨Ÿ

ok lr .mewn lka meail dwewf zeg`àëéøöick ,zeipynd izyl §¦¨
.el` zeyygl miyyeg oi`y eprinydl

mig`dn cg` lr dxeq` zeig`dn zg` dzid :dpyna epipy
aäåöî øeqéà[zeixrl zeipy ly opaxc xeqi`-]'åëxeqi`a e` ¦¦§¨

`le zvleg ,[dyr xeqi` e` zxk ea oi`y e`l xeqi`-] dyecw
znaiizn:`xnbd dywn .àðéðz énð àälirl dpyna(my), ¨©¦¨¦¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zenai(oey`x meil)

l,àîìòc úBöìBçipy iptl zeig` izy eltiy mixwnd lkay §§¨§¨
:`xnbd zvxzn .zenaiizn `le zevleg zeipy eltiy el` ,mig`

elà éøä''zevleg,éðz÷zexkfend miypd izya xaecny rnyne £¥¥¨¨¥
.epzpyna

:`xnbd dywn ceràîéìåote`a zxacn dpyndy opgei iax §¥¨
déì õéìçcmig`d cg`ìdltpy zeg`,àLéøa äðBLàødzrny §¨¦¥©¦¨§¥¨

dzlitp zrya dxq`py meyn znaiizn `le zvleg dipyd mb.
dpynd oeyln :`xnbd zvxzn'úBöìBç'rnyn §
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המשך ביאור למס' יבמות ליום ראשון עמ' ב



oecwteפד dl`y zekld - mihtyn xtq - oqip 'a '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoqip 'gÎ'a -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïñéð 'á 'à íåé

-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈

‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»
ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ

ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«

Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆
.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»
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-mihtynxtq
oFcTtE dl`W zFkld¦§§¥¨¦¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) להישבע, רצו ולא לשלם שרצו שומרים דין מבאר

ודין  כשמת, ציווה לא והוא אביכם אצל הפקדתי שאמר מי
מפקיד  ודין לך החזרתיו או הפיקדון את ממך קניתי טוען

אחר. חפץ אצלך הפקדתי אני טוען

.‡ÌpÁ ¯ÓBL2,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ≈ƒ»∆»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»
˙B˜Ï ˜eMa ÈeˆÓe ‰ÂL BÈÓ ÏkL ¯·c ÔB„wt‰ Ì‡ƒ«ƒ»»»∆»ƒ»∆»«ƒ¿
ÔzLt ÏLÂ ¯Óˆ ÏL ˙BÚÈ¯È B‡ ,˙B¯t ÔB‚k ,B˙BÓk¿¿≈¿ƒ∆∆∆¿∆ƒ¿»
ÏÎÂ ,˙B¯iˆÓ ÔÈ‡L ˙B¯B˜ B‡ ,ÌÈÚ ÏÎa ˙BÂM‰«»¿»ƒ¿»»∆≈»¿À»¿…
Ì‡ Ï·‡ .ÚaL BÈ‡Â ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿»¬»ƒ
B‡ Ôw˙Ó ÈÏk B‡ ¯iˆÓ „‚a B‡ ‰Ó‰a ÔB„wt‰ ‰È‰»»«ƒ»¿≈»∆∆¿À»¿ƒ¿À»
ÔÈLLBÁ - ˜eMa B˙BÓk ˙B˜Ï ‡ˆBÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈≈ƒ¿¿«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙w˙a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,Ba Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL∆»≈»»««¿ƒƒ¿«»«¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰Úe·L¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈ƒ¿¿««»
Ï‡BM‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌlLÓ¿«≈¿«ƒƒ¿»«¿ƒ¿«≈
¯ÎBO‰Â ¯ÎO ¯ÓBLÂ ,‰·‚ B‡ ‰˙Ó :¯Ó‡L∆»«≈»ƒ¿¿»¿≈»»¿«≈

B‡ ‰·‚ :¯Ó‡LÔÈ·iÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡L ∆»«ƒ¿¿»∆»¿»««ƒ∆≈«»ƒ
,Ô˙eL¯a dÈ‡L ‰Úe·L Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ¿«≈«¿ƒƒ»¿»∆≈»ƒ¿»
e‡L ;ıÙÁ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«¿ƒ¿≈«¿≈»«≈∆∆»
:ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡ Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»≈»»«»¿ƒ»¿«¿»ƒ

B˙Úe·La ÏÏBk - ‰ÂL ‰È‰ ‰Ê ÏÚ ¯˙È3‰ÂL dÈ‡L »≈«∆»»»∆≈ƒ¿»∆≈»»»
˙Úe·L ÚaLpL ¯ÓBL Ïk ,‡ˆÓ .CÎÂ Ck ‡l‡∆»»¿»ƒ¿»»≈∆ƒ¿»¿«

ÌÈ¯·„ ‰LÏL B˙Úe·La ÏÏBk - ÔÈ¯ÓBM‰4¯ÓML : «¿ƒ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ∆»«
ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k5,B˙eL¯a BÈ‡Â CÎÂ Ck BÚ¯‡LÂ , ¿∆∆«¿ƒ¿∆≈¿»¿»¿≈ƒ¿

„È Ba ÁÏL ‡lLÂ6¯ËBt‰ Ú¯‡Ó‰ BÚ¯‡L Ì„˜ ¿∆…»«»…∆∆≈¿«¿…»«≈
,B˙eL¯a BÈ‡L ÚaL - ÌlLÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .B˙B‡¿ƒ»»¿«≈ƒ¿»∆≈ƒ¿

.‰ÂL ‰È‰ CÎÂ CkL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ¿≈ƒ¿»∆»¿»»»»∆

שבועה 2) אותו "משביעין הונא: רב אמר לד: מציעא בבבא
נתן  עיניו שמא אנו) (חוששים חיישינן ברשותו, שאינה
שוויו  לשלם ורוצה הזה הדבר את חמד שמא פירוש בה",
מצוי  כזה דבר שאם רבינו, למד ומדבריו בידו. ולהשאירו

אותו. משביעים אין בשוק "גלגול 3)לקנות נקרא זה
חייב  היה לא עליו המוטלת אחרת שבועה שלולא שבועה",

זו. שבועות 4)שבועה שלוש ששת רב אמר קז: קמא בבא
אותו. בשמירתו.5)משביעין פשע השתמש 6)שלא לא

חינם, שומר הוא אפילו יד, בו שלח שאם עצמו, לצורך בו
באונסים. גם וחייב כגזלן דינו

.·˙B˙‰Ï ¯ÓBLÏ LÈ7C¯„k ¯ÓBL BÈ‡L ≈¿≈¿«¿∆≈≈¿∆∆
˙ÈÂÊa - ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰L el‡ ˙BÚÓ ‡l‡ ,ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆»»≈∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ

Ô˙B‡ ÁÈpÓ È‡ È˙Èa8,¯ÓBM‰ ÔÚË .‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ≈ƒ¬ƒ«ƒ«»¿«≈»∆»««≈

‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔB„wt‰ ÏÚ·e ,eÈÈa ‰È‰ È‡zL∆¿«»»≈≈«««ƒ»≈…»»
ÌÈ„Úa BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡z ÌL9CBzÓ - »¿«««ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒƒ

ÈzÒ‡Â ÔÈ¯ÓBM‰ C¯„k Èz¯ÓL :¯ÓBÏ ÏBÎiL10, ∆»«»«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ
È‡z Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯ÓBÏ ÔÓ‡11Ú·MÈ CÎÈÙÏ .12 ∆¡»«∆»»≈≈∆¿«¿ƒ»ƒ»«

Ô‰ÈÈa ‰È‰LÂ ,B˙eL¯a BÈ‡LÂ ,Ba „È ÁÏL ‡lL∆…»«»¿∆≈ƒ¿¿∆»»≈≈∆
.È‡z¿«

משבועה 7) פטור להיות חינם שומר "מתנה צד.) (שם שנינו
ביארו  שם ובגמרא וכו'". מלשלם פטור להיות והשואל
האמור  נגד כשהוא אפילו שבממון, בדבר תנאי שכל הטעם,

קיים. - ונגנבו 8)בתורה שהתנה במקום אותן הניח ואם
בקרקע  אלא שמירה להם אין שכספים פי על אף פטור, -

ד). הלכה ד פרק למעלה את 9)(כאמור שמעו לא והם
בשבועה.10)התנאי. נאמן לפני 11)והיה כלומר,

ואחר  שלמעלה התנאי ביניהם הותנה בעדים אצלו שהפקיד
טען  ואם עדים. צריך אינו ותנאי סתם, בעדים הפקיד כך
מיגו  אומרים שאין נאמן אינו - העדים בפני כך לו שאמר

משנה). (כסף דבריו מכחישים נראה,12)כשעדים
שבועת  חייב נאנסו הטוען גם שהרי התורה, שבועת שנשבע

משנה). (מגיד התורה

.‚da ÚLt ‡lL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÌpÁ ¯ÓBL13¯eËt - ≈ƒ»∆≈ƒ¿»»∆…»«»»
‰Úe·MÓ14„È Ba ÁÏL ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,15Ì„˜ ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»»«»…∆

¯ÓBM‰ ÚLtL ‰È‡¯ ‡È·‰L ÔB„wt‰ ÏÚ·e .„·‡iL∆…««««ƒ»∆≈ƒ¿»»∆»««≈
eÈÈa ‰È‰ È‡z :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡Â .ÌlLÓ -16BÈ‡ - ¿«≈¿ƒ»«¿»«¿«»»≈≈≈

ÚLtL ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,ÔÓ‡17. ∆¡»∆¬≈≈≈ƒ∆»«

א 14)ונגנבה.13) הלכה ד בפרק למעלה השבועות. מכל
הוא  התורה שחייבה השבועה שעיקר משנה, המגיד ביאר
כשאין  כך, ומשום גלגול. מדין הן השבועות ושאר שנגנבה
אמנם  האחרות. מהשבועות גם נפטר - זו שבועה חיוב עליו
בה  פשע שלא השבועה שגם רבינו כתב (שם) למעלה
שנגנבה, בשבועה כלולה שהיא כאן דעתו מגלגלים.

בפשיעה. שלא נגנבה איסי 15)שפירושה למד שם בגמרא
ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב (שמות מהכתוב יהודה בן
ראייה  יביא רואה, יש אם) (אבל, הא - שניהם" בין תהיה

השומרים.16)וייפטר. כדרך מעולה שמירה אשמור שלא
ונאנסתי.17) השומרים כדרך שמרתי לומר: מיגו לו ואין

לא  שאם שמירה, עליו שקיבל עדים כשיש שהמדובר מובן
הנח  לפניך, הבית הנה רק: לך אמרתי לטעון הוא יכול כן,
נשבע  והיה כלל שומר דין עלי ואין רוצה, שאתה במקום
רק  אבל לשמור, קיבלתי אמנם כשטען ולפיכך ונפטר היסת
וכסף  ראב"ד (ראה במיגו נאמן היה - מוגבלת שמירה

משנה).

.„‰fL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ù‰ƒ¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ»≈ƒ∆∆
ıÙÁ‰18ÏBÎÈ ¯ÓBM‰ ÔÈ‡ - BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ eÈÙa «≈∆¿»≈ƒ¿ƒ∆¿≈«≈»

epnÓ ÂÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ19ÈÏ B˙ B‡ ƒ¿…¿«»«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ
ÔB„wt‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÓBM‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰zÓa¿«»»¿ƒ»ƒ≈«≈ƒƒ«ƒ»
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ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ BÓˆÚ20‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Úe·L ‡Ïa «¿ƒ«¿ƒ¿…¿»¿…∆»
‡aL ÈÓ21¯Ó‡Â22,ÌÎÈ·‡ Ïˆ‡ Èz„˜Ù‰ CÎÂ Ck : ƒ∆»¿»«»¿»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆

¯Ó‡L BÓk ÔB„wt‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â23, ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ¿»«ƒ»¿∆»«
Ôic‰ Ú„BÈ ‰È‰Â24‰fL „eÓ‡ ˙n‰ ‰È‰ ‡lL ¿»»≈«««»∆…»»«≈»∆∆

‰ÊÏ ÔB„wt‰ ˙˙Ï ‰f‰ ÔicÏ BÏ LÈ - BlL ÔB„wt‰«ƒ»∆≈««»«∆»≈«ƒ»»∆
Òk‰Ï ÏÈ‚¯ „È˜Ùn‰ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .ÂÈÓÈÒ Ô˙pL∆»«ƒ»»¿∆…ƒ¿∆««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈
- BÏˆ‡ ÒkÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙nL ‰Ê Ïˆ‡≈∆∆∆≈¬»ƒ»»»ƒƒ»≈∆¿

‡nL25BlL ÔÈÓÈq‰ ¯Èk‰Â ‡e‰ ¯Á‡ ÏL26e‡a . ∆»∆«≈¿ƒƒ«ƒ»ƒ∆»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - „eÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ÔicÏ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ««»∆≈∆»≈ƒƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ô˙e„Úa ÌÈÓB˙È‰ „iÓ27, ƒ««¿ƒ¿≈»∆≈∆¿»»¿»
Úc ÔcÓ‡ÂBzÚc „Ó‡ BÈ‡ Ôz28‡l‡ ÔicÏ BÏ ÔÈ‡Â , ¿À¿««¿»≈…∆«¿¿≈««»∆»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÂÈÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcM ‰Ó«∆«¿∆∆»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
„Á‡a ‰˘ÚÓ .ÔÈ¯„‰Ò29Ïˆ‡ ÔÈÓLÓL „È˜Ù‰L , «¿∆¿ƒ«¬∆¿∆»∆ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈∆

¯Ó‡ .ÌÈz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ·˙Ï ‡·e ,ÌÈ„Úa B¯·Á¬≈¿≈ƒ»¿»¿¿»«∆¡«¿ƒ»«
Ì‰ È¯‰Â ,Ì˙cÓ ‡È‰ CÎÂ Ck ‡Ï‰Â :„È˜Ùn‰ BÏ««¿ƒ«¬…»¿»ƒƒ»»«¬≈≈
,EÏ Èz¯ÊÁ‰ ElL :BÏ ¯Ó‡ .E˙È·Áa EÏˆ‡ ÌÈÁpÓÀ»ƒ∆¿¿¿»ƒ¿»«∆¿∆¡«¿ƒ¿

el‡Â30ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Ô‰ ÌÈ¯Á‡ ¿≈¬≈ƒ≈¿»¿¬»ƒ≈ƒƒ
Ô‰ ¯ÓBL ÏL ÔÈÓLÓM‰ el‡ ‡nL ,B„iÓ31‡l‡ , ƒ»∆»≈«À¿¿ƒ∆≈≈∆»

BÓk ,¯ÈÊÁ‰L ıÙÁ ˙ËÈ˜a ¯ÓBM‰ Ú·MÈƒ»««≈ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡ƒ¿
e¯‡aL32. ∆≈«¿

משנה).18) (מגיד עתה  אותו רואים בבא 19)שאנו רי"ף
שלישי. פרק סוף ליתומים:20)מציעא טוען דין בית ואין

אנו  שאין דבר, של וטעמו מהמפקיד, אביהם קנה שמא
לטעון. יכול היה שאביהם טענה אלא ליתומים טוענים

שהיה.21) מעשה פה: זה.22)כתובות על עדים לו ואין
הסימנים 23) אותם בו ויש היתומים בבית הפיקדון נמצא

התובע. -24)שמסר שלו הפיקדון שזה דעתו מאומדן
הוא  ובטוח הנפקד של הכלכלי מצבו את מכיר הדיין

שלו. אינו הזה וכו'.25)שהפיקדון "שמא" אנו חוששים
ופסק 26) נחמן רב בשם שם בגמרא נאמרו זה דין פרטי כל

שם. מציעא בבבא הרי"ף הוכחה 27)כן אינה זו עדותם
דעתם. אומדן אלא זה 28)ברורה למד רבינו הדיין. של

דלא  הנפקד) (שם בחסא ביה "ידענא נחמן: רב של מלשונו
משנה). (מגיד הוא עצמו דעת שאומדן הדגיש ובכן אמיד"

קטו:29) בחבית.30)יבמות שם שמניין 31)המונחים
פי  על אף זה לעניין מובהקים סימנים אינם ומשקל
הלכות  (ראה אבידה החזרת לעניין כמובהקים שנידונים
המגיד  התכוון ולזה ט"ו) הלכה י"ג פרק ואבידה, גזילה
"לגמרי". מובהק סימן מניין שאין באמרו, משנה

או 32) הפקיד שאם י"ב, הלכה שכירות מהלכות ב בפרק
במיגו  נאמן הוא החזרתי, טוען והשומר בשטר השאיל
בנקיטת  שבועה אותו ומחייבים נאנסתי. לטעון יכול שהיה
לדין  עדים דין כאן רבינו ומדמה נאנסתי, בטוען כמו חפץ
במיגו  נאמן הוא עדים ולא שטר לא שם כשאין אבל שטר,
היסת  נשבע כך ומשום מעולם דברים היו לא טענת של

מעולם". דברים היו "לא בטענת כמו ונפטר,

.‰,¯ÓBM‰ BÏ Ô˙Â ,BB„˜t Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»∆»«ƒ¿¿»««≈
B‡ ;‡e‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,ÈB„˜t ‰Ê ÔÈ‡ :„È˜Ùn‰ ¯Ó‡Â¿»«««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ∆»«≈

zLnzLÂ ,‰È‰ L„Á B‡ ;Bz¯aL ‰z‡Â ,‰È‰ ÌÏL»≈»»¿«»ƒ«¿»»»»¿ƒ¿««¿»
‡l‡ el‡ ÔÈ‡Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ;Ba≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿≈≈∆»
,EÓˆÚa z„˜Ù‰L e‰Ê :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ;ÌÈMÓÁ¬ƒƒ««««ƒ≈∆∆ƒ¿«¿»¿«¿¿

˙q‰ ÚaL ¯ÓBM‰ È¯‰ - ÏËB ‰z‡ z˙pM ‰Óe33, «∆»«»«»≈¬≈«≈ƒ¿»∆≈
˙Úe·L ÚaL ¯ÓBL Ïk ÔÈ‡L .ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»«ƒ¿»ƒ∆≈»≈ƒ¿»¿«
‰„BnL ÔÓÊa ‡l‡ ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ»¬»«»∆»ƒ¿«∆∆
ÔÚBËÂ ,¯ÓB‡ „È˜Ùn‰L BÓk ÔB„wt ÏÚ BÓˆÚa¿«¿«ƒ»¿∆««¿ƒ≈¿≈
¯ËÙÏ ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk .‰aL B‡ ˙Ó B‡ ·‚pL∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»∆»»≈ƒ¿…
.[ÔÈ¯ÓBL ˙Úe·L ÚaL] - ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ«¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ
B‡ ÈÏ z¯kO‰L B‡ ÈzÏ‡L‰L e‰Ê :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆∆ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
BÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â ,È˙¯ÈÓL ÏÚ ¯ÎO ÈzÏËpL∆»«¿ƒ»»«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÓkÓ ‰pzL B‡ ,¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê¯ÎBO‰ - ‰È‰L ∆∆»«≈ƒ¿«»ƒ¿∆»»«≈
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ÚaL34. ƒ¿»∆≈¿««»ƒ»¿ƒ¿»

:¯ÓB‡ ¯ÓBM‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»ƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿«≈≈
˙Úe·L ÚaL - ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬ƒƒƒ¿»¿«
˙Úe·L ÌeMÓ ‡Ï ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈtÓ ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»…ƒ¿«
‡e‰Â ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ÌÈhÁ ÏL ¯Bk ‰‡Ó .ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ≈»∆ƒƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿¿
- ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ó ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï :¯ÓB‡≈…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»≈»∆¿ƒ

.BÊk ‰ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿«¬»»

שבועת 33) בפרק וגמרא משנה מקורו מציין משנה במגיד
אלו. טענות מכל מאומה שם נמצא לא אולם הדיינים.
למה  שהתכוון כותב רצו סימן משפט חושן יוסף ובבית
שבמידה, דבר על אלא נשבעין "אין (מב:): שם ששנינו
מכאן  הוציא כיצד להבין מאוד וקשה ושבמניין". שבמשקל
הוא  אלה שבכל מפרש שם ובפרישה האלה. הדינים כל את
בידי  לך אין כאומר שזה מפני במקצת מודה משבועת פטור
פטור  הילך הטוען וכל לך) (הא והילך וכך כך ֵאלא
א  פרק ונטען טוען הלכות (ראה במקצת מודה משבועת

ג). תורה 34)הלכה אותו שחייבה במקצת מודה מדין
הלכה  בסוף (כמבואר שמירה עליו קיבל לא אפילו להישבע
בעין  הם סאה החמישים שאפילו משמע רבינו מלשון זו).
עליו. חולקים והרשב"א והרמב"ן התורה. שבועת חייב
שפיקדון  מפני במקצת, מודה משבועת שפטור ודעתם,
זה  והרי שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו תמיד נשאר

משנה). (מגיד כהילך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אפילו 1) בהם ייגע לא חבירו אצל פירות מפקיד דין מבאר

מוכר  ודין כסות, או תורה ספר מפקיד ודין מתקלקלים, הם
מפקיד  ודין חיסרון, מכדי יותר כשחסר דין בבית פיקדון
חבירו  אצל מפקיד ודין חנווני, או שולחני אצל  מעות
הקטנים  ומן הנשים מן פיקדונות מקבלים ושאין ונשברה,

הים. למדינת שהלך נפקד ודין העבדים, ומן

.‡„È˜Ùn‰2ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ïˆ‡ ˙B¯t ««¿ƒ≈≈∆¬≈¬≈∆…ƒ«
ÔÈËÚÓ˙Óe ÔÈ¯ÒBÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô‰a3.ÔÈÎÏB‰Â »∆¿««ƒ∆≈¿ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ

Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÔB¯qÁ e¯ÒÁLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ»»»»∆
- ÔB¯ÒÁ È„kÓ ¯˙BÈ e¯ÒÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰L ÏÎa¿»»»¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈∆¿»

Ô¯ÎBÓ5ÔÈc ˙È·a6‰„·‡ ·ÈLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,7 ¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¬≈»
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ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈
‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«

˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
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ÈÓ„a ÌÈ‰ÎÏ ¯kÓÈ - Ô¯ÎBÓ ‡e‰LÎe .ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿∆¿»ƒ¿…¿…¬ƒƒ¿≈
‰Óe¯z8˙Óe¯z B‡ ‰Óe¯z ÌÈÏÚa‰ Ô˙B‡ eOÚ ‡nL , ¿»∆»»»«¿»ƒ¿»¿«

˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ ¯OÚÓ9. «¬≈«≈¬≈

לח.2) בבאֿמציעא וגמרא, שם.3)משנה כתנאֿקמא
שמעון  כרבן הלכה ב) עמ' (שם אמר יוחנן שרבי ואףֿעלֿפי
שרב  משום וטעמו, ביתֿדין. בפני שימכרם גמליאל בן
שם. הרי"ף כתב וכן כתנאֿקמא. פסק אחרון, שהוא נחמן,

ה"ה)4) (פ"ה למעלה להחסיר. אלו פירות של שדרכם
שונים. פירות למיני החסרון שיעור יוחנן 5)נתבאר כרבי

שמוכרם. תנאֿקמא מודה - חסרונם מכדי שביותר שם,
הכמות.6) ועל המחיר על -7)בפיקוחם יניחם שאם

כאן, במגידֿמשנה הובא [הרמב"ן, הרבה המפקיד יפסיד
חסרונן  מכדי "יותר (שם) בגמרא שאמרו מה מפרש
שדרכם  כפי משנה בפחות שחסרו הכוונה מוכרן" דבריֿהכל
מזה, יצא - כפשוטו תפרש שאם תמימה, בשנה לחסור
יותר  חסרו כשלא אפילו מוכרם גמליאל בן שמעון שלרבן
בזה  (קדמוהו הדעת על מתקבל אינו וזה הרגיל, מן
מוסיף  והמגידֿמשנה מחלוקת). ד"ה שם ה'תוספות'

כאן]. רבינו דברי את גם כך לפרש מחיר 8)שאפשר
עליה. קופצים הרבה שאין מפני חולין, ממחיר נמוך תרומה

לזרים.9) באכילה ואסורים אחר במקום לו שיש טבל
תורמין  שאין המקומות באלו "ועכשיו כותב: הראב"ד
ברור  שירצה". למי מוכרן לחוצהֿלארץ) (הכוונה ומעשרין
ומעשר  בתרומה החייבים למקומות התכוון רבינו שגם
בפקדון  בד"א רבינו: כותב בה"ד לקמן (מגידֿמשנה).
הארץ  באותה עמו היו אם אבל הים, למדינת בעליו שהלכו
זו  שהסתייגות ונראה שאבד. אףֿעלֿפי בו יגע לא זה הרי

(מגידֿמשנה). זו בהלכה להאמור גם יפה כוחה

.·„È˜Ùn‰10L·c ,e·È˜¯‰Â ˙B¯t B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ‰wz ‰OBÚ - ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ,„ÒÙÂ¿ƒ¿««ƒ¿∆¡ƒ∆«»»¿«««ƒ»

e„ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓe11ÔÈ‡Â Ô„ÒÙ‰a ¿»¿≈ƒ««ƒ∆»¿¿∆¿≈»¿≈
‰OBt „ÒÙ‰‰12ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈlq‰Â ÌÈp˜w‰ È¯‰ ,Ô‰a «∆¿≈∆»∆¬≈««¿«ƒ¿««ƒƒƒ

„ÒÙ‰13. ∆¿≈

שם.10) יוסיפו 11)ברייתא שלא פירוש, שיעמדו. צ"ל
קלקולם. ה):12)על יג, (ויקרא הכתוב מלשון מתרבה,

פשה. כרבנן 13)לא פסק אותם. מקלקל הנפסד הנוזל
מועט. להפסד גם שחוששים שם,

.‚ıÓÁ „È˜Ùn‰14È¯‰ - ÁÒt‰ ÚÈb‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈≈∆¬≈¿ƒƒ««∆«¬≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL „Ú Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê15‰Úa¯‡ ÌBiÓ ∆…ƒ««»»¬ƒƒƒ«¿»»

¯OÚ16˜eMa B¯ÎBÓe ‡ˆBÈ ClÈ‡Â Ô‡kÓ ;17BzÚLÏ18, »»ƒ»¿ƒ«≈¿«¿«¿
ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓ19¯‡LÏ ƒ»≈¬≈»«¿»ƒ¿«ƒƒ¿»

Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ Ô‰a ÚbÈ ‡lL ,˙BB„˜t‰«ƒ¿∆…ƒ«»∆««ƒ∆≈«
,CÏn‰ Ì˙B‡ Ò‡È B‡ ÈBÏt ÔÓÊa eÏeÊiL È‡cÂa¿««∆»ƒ¿«¿ƒ∆¡…»«∆∆

.ÌBÓÓ eÏhÈÂ Ì„wÓ Ô‰ÈÏÚa e‡B·È ‡nL∆»»«¿≈∆ƒ…∆¿ƒ¿»»

יג.14) חמץ 15)פסחים אכילת איסור התחלת שהיא 
פסח. ההלכה.16)בערב בסוף - דבר של טעמו בניסן.

להאכילו 17) גם ואפשר לנכרים". "מוכרן שם: בגמרא
ועוף. חיה שמותר 18)לבהמה זמן כל ממש, שעה באותה

אסור  מכאן ולאחר חמישית, שעה סוף עד היינו - בהנאה
מדרבנן. שוודאי 19)בהנאה בפסח מחמץ מכלֿשכן

הכל. יפסיד

.„‰¯Bz ¯ÙÒ „È˜Ùn‰20BÏÏBb - B¯·Á Ïˆ‡21ÌÚt ««¿ƒ≈∆»≈∆¬≈¿««
BÏÏB‚ ‡e‰Lk Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡22BÁ˙Bt ««ƒ¿≈»»…∆¿ƒ¿∆¿¿

BÓˆÚ ÏÏ‚a ÁzÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯zÓ - B· ‡¯B˜Â23 ¿≈À»¬»…ƒ¿«ƒ¿««¿
ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÔÈc‰ ‡e‰Â .‡¯˜ÈÂ24‡¯˜Â Á˙t Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«¿»»

·iÁ˙Â ,ÔB„wta „È ÁÏL È¯‰ - BÓˆÚ ÏÏ‚a ÏÏ‚Â¿»«ƒ¿««¿¬≈»«»«ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Óˆ ÏL ˙eÒk BÏˆ‡ „È˜Ù‰ .ÔÈÒ‡a25dÚÚÓ - »√»ƒƒ¿ƒ∆¿¿∆∆∆¿«¿¿»

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯„k .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
ÔB„wÙa26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27ÂÈÏÚ ‰·BÁ BfL . ¿ƒ»¿≈…«≈»∆∆»»»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡ ·L‰ ÌeMÓƒ»≈¬≈»«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»¬»ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ d˙B‡a BnÚƒ¿»»»∆¬≈∆…ƒ«««ƒ

„·‡ ‡e‰L28. ∆»≈

שם.20) בגמרא שנתפרשה כפי כט: בבאֿמציעא ברייתא
יתעפש.21) שלא לאווררו הספר.22)כדי לצורך
גאון 23) האי דרב משמיה "אמרו מיימוניות: בהגהות כתב

חבר  אבל בבור, אמורים) דברים (במה מילי והני ז"ל...
אפילו  ברשות שלא ממנו להעתיק ומותר בו, לקרות מותר
"שלא  מובן בו". כיוצא לו שאין (בתנאי) והוא לכתחילה,
כשהוא  אבל מהמפקיד, רשות נטל שלא הכוונה ברשות"
סי' סוף חו"מ יוסף' וב'בית לחבר. גם אסור - מסכים אינו
(הגאון) והוא גאון, יהודאי רב בשם זה דין מביא רצב,
בו, שילמוד היה יודע אצלו כשהפקידו לפי טעמו : מבאר
הטעם  ושמא . . . אצלו הפקיד כן) מנת (על דהכי ואדעתא
לגנב  יבוזו "לא (הכתוב) על משלי במדרש דאיתא משום
תורה  דברי שגונב מי לבזות שאין ל), ו, (משלי יגנוב" כי

כמגילה 24)ומעתיקן. עשויים הספרים כל בזמנם,
פי"ג  ואבידה גזילה [בהלכות בגלילה. ונסגרים ונפתחים
לשלושים  אחת בהם קורא ספרים שהמוצא רבינו, כתב הי"ג
מה  ויפרש לפקדון, אבידה בין מחלק שהוא ברור יום.
אמרו  כך באבידה, שאמרו "כדרך ל) (שם בברייתא שאמרו
סוף  (חו"מ ה'טור' ודעת ספרים. לדין נוגע אינו בפקדון"
שרבינו  ונראה יום. שלשים כל גוללם בפקדון שגם רצב) סי'
המשנה  שבין הסתירה את ליישב כדי זה, הבדל קבע

ראה כט: (שם הבדל והברייתא עוד אנו ומוצאים שם). ב"ח
כאן  האמור ובין ואבידה, גזילה בהלכות האמור בין גדול
בהם  ילמוד "לא הסתייגויות כמה הוסיף שם ספרים. בדין
יקרא  ולא מעולם), למדו שלא חדש דבר (פירוש, לכתחילה
יותר  בו יפתח ולא ויתרגם, פרשה יקרא ולא וישנה, פרשה
שמא  ענינים, משני קורין שנים יהיו ולא דפין, משלושה
בענין  הם קורין אבל הספר, ויבלה זה וימשוך זה ימשוך
וכאן  אחד, בענין ואפילו בספר שלושה יקראו ולא אחד.
רק  וכתב שם, דבריו על כאן סמך כנראה זאת. כל השמיט
שם]. נכתבו שלא או דומים שאינם הדינים את

אחת 25) מנערה - כסות "מצא סתם: נאמר שם, במשנה,
צמר  של כסות בין מחלקים שם ובגמרא יום", לשלושים
קשה  שהניעור רבינו, ומפרש פירשו. ולא פשתן, לשל
[בהלכות  להיפך. מפרש שם ורש"י לצמר. ומועיל לפשתן
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הגמרא  ע"פ תנאים שני רבינו מוסיף שם, ואבידה גזילה
מה  על כאן וסמך במקל. יחבוט ולא שנים ינערו שלא שם:

שם. זה 26)שאמר דין אמרו במשנה ל. שם ברייתא
המשנה. את מפרשת והברייתא מקום 27)באבידה, בכל

ולמנעו. לטרוח הנפקד מחויב - להפסד לחשוש שיש
להיפסד.28) עלול שהפקדון לו מודיע אלא

.‰ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ÔB„wt ¯ÎBn‰ Ïk29‰Ê È¯‰ - »«≈ƒ»«ƒ≈ƒ¬≈∆
BÓˆÚÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÎBÓ30„LÁ‰ ÈtÓ ,31. ≈«¬≈ƒ¿≈≈¿«¿ƒ¿≈«¬»

BÏˆ‡ ÌÈÁpÓ eÈ‰È ÌÈÓc‰Â32.Ô‰a LnzL‰Ï BÏ LÈÂ , ¿«»ƒƒ¿À»ƒ∆¿¿≈¿ƒ¿«≈»∆
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎO ¯ÓBL Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ È¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬≈¬≈∆≈»»««ƒ

Ô‰a LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚL33. ∆¬«ƒ…ƒ¿«≈»∆

ה"א.29) למעלה "מוכרן 30)ראה לח. שם ברייתא
מוכרן  ואינו לאחרים מוכרן - מוכרן וכשהוא בביתֿדין.

מקום 31)לעצמו". יש ביתֿדין ע"פ שמוכר אףֿעלֿפי
שם  [ה'טור' המחיר. את להוריד משתדל שהוא בו  לחשוד
מפורש  דין השמיט למה נתבאר ולא זה, דין השמיט

שם]. ו'פרישה' 'דרישה' ראה שם 32)בברייתא. משנה,
זה. בדין לאבידה פקדון משווה ורבינו אבידה. גבי כח:

בהן 33) להשתמש רשאי שהוא מזה לו שיש ההנאה,
גזילה  מהלכות בפי"ג כשכר. נחשבת להן, כשיצטרך
אבידה  דמי באונסי חייב שהמוצא רבינו כתב הי"ז, ואבידה
חייב  אינו בפקדון אבל עדיין, בהם נשתמש לא אפילו
אבידה  שומר ההבדל: נימוק מבאר ובמגידֿמשנה באונסין.
שהוא  מפני הנאה, כל לו כשאין אפילו ואבידה בגניבה חייב
ואבידה  גזילה (הלכות אחרות ממצוות ופטור מצוה עושה
לדרגת  התחייבותו העלו הנאה לו כשיש ולפיכך, ה"י).
ובמקרה  חנם, כשומר דינו נפקד אבל באונסין, שחייב שואל
שומר  ונעשה אחת בדרגה כן גם עלה - הנאה מקבל שהוא

שכר.

.Â„È˜Ùn‰34ÈÁÏM‰ B‡ ÈÂÁ Ïˆ‡ ˙BÚÓ35Ì‡ : ««¿ƒ»≈∆∆¿»ƒ«À¿»ƒƒ
‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ B‡ ,ÔÈÓe˙ÁÂ ÔÈ¯e¯ˆ eÈ‰36È¯‰ - »¿ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆¿À∆¬≈

- e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡37‡ÏÂ ÔÈÓe˙Á ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«¬»»¿ƒ≈»¬ƒ¿…

LÈ - ÔÈ¯e¯ˆ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰pLÓ ¯L˜ ÔÈ¯eL¿̃ƒ∆∆¿À∆««ƒ∆≈¿ƒ≈
Ô‰a LnzL‰Ï BÏ38Ì‰ÈÏÚ ‰OÚ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»«¬∆¬≈∆

¯ÎO ¯ÓBL39;Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - e·‚ B‡ e„·‡ Ì‡Â . ≈»»¿ƒ»¿ƒ¿¿«»¿«¬»»
‰Ê È¯‰ - ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa e„·‡L ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡Â¿ƒ∆∆¿¿∆»¿¿ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆

.¯eËt»

מג.34) שם מטבע.35)משנה, על מטבע שמחליף חלפן,
הרגיל.36) מהקשר חזק ויותר נראה 37)משונה,

למעלה  שנתבארו השמירה כדרכי כששמרן שהמדובר
צריכים 38)בפ"ד. והשולחני שהחנוני יודע המפקיד

מסכים  שהוא המפקיד דעת את אומדים ואנו מעות, להרבה
מעותיו  לצרור אדם כל של ודרכו במעותיו. שישתמשו

שעה. כל בהן להשתמש שעומדות נתבאר 39)אףֿעלֿפי
הקודמת. בהלכה

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40;Ô‰a LnzLiL Ì„˜ «∆¿»ƒ¬ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆

ÏÎk ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ - Ô‰a LnzLpL ¯Á‡ Ï·‡¬»««∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿«≈¿«¬»»¿»
ÌÏBÚaL ‰ÂÏÓ41.ÌÈÏÚaÏ Ì¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿»∆»»«∆«¬ƒ≈«¿»ƒ

גאון.40) האי רב בשם הרי 41)רי"ף בהן, השתמש אם
להחזיר  חיוב עליו וחל שלו, הן והרי בהלוואה אותן לקח
(למעלה  שאמרנו פקדון במוכר והואֿהדין אחר, כסף לנפקד

שכר. כשומר שדינו ה"ה)

.Á˙BÚÓ „È˜Ùn‰42ÔÈa ÔÈ¯e¯ˆ ÔÈa ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ««¿ƒ»≈∆««««ƒ≈¿ƒ≈
e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¬≈∆…ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ»¿
ÌÓËiL ‡e‰Â .Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - e·‚ B‡ƒ¿¿≈«»¿«¬»»¿∆ƒ¿¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wa43. ««¿«¿∆≈«¿

שם.42) חנם.43)משנה שומר גבי ה"ד פ"ד למעלה

.Ë˙È·Á „È˜Ùn‰44dÏ e„ÁiL ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ»ƒ≈∆¬≈≈∆ƒ¬»
ÌÈÏÚa‰45dÏËÏËÂ ,ÌB˜Ó dÏ e„ÁÈ ‡Ï ÔÈa ÌB˜Ó «¿»ƒ»≈…ƒ¬»»¿ƒ¿¿»
Bk¯ˆÏ46B„È CBzÓ ÔÈa ,‰¯aLÂ47¯Á‡ ÔÈa ‰¯aL ¿»¿¿ƒ¿¿»≈ƒ»ƒ¿¿»≈««

ÌlLÏ ·iÁ - ‰¯aL dÏ e„ÁiL ÌB˜nÏ d¯ÈÊÁ‰L48. ∆∆¡ƒ»«»∆ƒ¬»ƒ¿¿»«»¿«≈
ÔÈa B„È CBzÓ ‰¯aLpL ÔÈa ,dk¯ˆÏ dÏËÏËƒ¿¿»¿»¿»≈∆ƒ¿¿»ƒ»≈

¯Á‡ ÌB˜Óa dÁÈp‰MÓ ‰¯aLpL49¯eËt -50. ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒƒ»¿»«≈»

מא.44) וגמרא מ: שם את 45)משנה, קבע החבית בעל
החבית. להנחת החבית 46)המקום את טלטל הנפקד

מהמפקיד. רשות נטילת בלי עצמו בשעה 47)לצורך
בה. והשתמש שחזרה 48)שטלטלה שם, עקיבא כרבי

והחזיר  שלקח לבעלים הודיע לא ואם בעלים, דעת צריכה
יד  שולח כדין באונסין וחייב החזיר, לא כאילו זה הרי -

למקומה.49)בפקדון. החזירה אם קיבל 50)ומכלֿשכן
שהרישא  האומר, יוחנן כרבי שהלכה שם, הרי"ף רבו דעת
למקומה  שחזרה ישמעאל רבי כדעת היא שם המשנה של
והסיפא  נטלה. לא כאילו זה והרי בעלים, דעת צריכה אינה
ששתי  זו משנה מסתם כלום ללמוד ואין עקיבא רבי כדעת
לפי  עקיבא כרבי הלכה ולפיכך זו, את זו סותרות בבותיה
פסק  למה לי נתברר [לא מחבירו. עקיבא כרבי הלכה הכלל:
שהלכה  בידינו הוא כלל הרי ששת, רב נגד יוחנן כרבי
פ"א  ובכסףֿמשנה להם)? הקודמים נגד (כאחרונים כבתראי
כתב  לבהמה, מאכל תנו אמר בדין ה"ח, ברכות מהלכות
כבתראי  שהלכה מפני יוחנן רבי נגד ששת כרב פסק שרבינו
מאוחרת, לתקופה הזה הכלל את מגביל אינו הוא (כנראה,

ואילך)]. ורבא מאביי

.ÈÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡51ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t52ÔÓ ‡ÏÂ ≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈ„·Ú‰53- ‰M‡‰ ÔÓ Ïa˜ .˙B˜BÈz‰ ÔÓ ‡ÏÂ »¬»ƒ¿…ƒ«ƒƒ≈ƒ»ƒ»

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ54dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó ;55ÔÓ Ïa˜ . «¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ
„·Ú‰56Ba¯Ï ¯ÈÊÁÈ - ˙Ó ;„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ -57ÔÓ Ïa˜ . »∆∆«¬ƒ»∆∆≈«¬ƒ¿«ƒ≈ƒ
ÔËw‰58ÏÎ‡iL Ï˜„ B‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - «»»ƒ¿∆≈∆»∆∆∆…«

ÂÈ˙B¯t Ô‰a59e¯Ó‡L ÔlÎÂ .60ÏL :Ô˙˙ÈÓ ˙ÚLa »∆≈»¿À»∆»¿ƒ¿«ƒ»»∆
BÏ ÔÈÓ‡ Ì‡ ,Ì‰ ÈBÏt61ÔLe¯Ùk ‰OÚÈ -62Ì‡Â , ¿ƒ≈ƒ∆¡»ƒ«¬∆¿≈»¿ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁÈ - Â‡Ï63. »«¬ƒ¿¿≈∆

נב.51) נא: בבאֿבתרא הם 52)ברייתא שמא הנשואות,
אצל  אותם מפקידה היא מעיניו להסתירם וכדי הבעל, של
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נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי

הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
(מגידֿ לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«

˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈
‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ

.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
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נשים  (לפעמים, עבירה עוברי ידי לסייע ואסור אחרים,
ברשות). שלא בעליהן מרכוש לקחת לעצמן היתר מורות

שם).53) (רשב"ם הגזל על חשודים עבדים סתם
אנו 54) בעלה, קנה אשה שקנתה מה שכל ואףֿעלֿפי

הר"י  בשם (מגידֿמשנה אצלה מישהו הפקיד שמא אומרים
רשות  לבעלה שאין ע"מ מישהו לה נתן שמא ועוד, מיגש).

הוא 55)בו. הפקדון ואם אשתו. את יורש הבעל שהרי
מבעלה. ויתבע יבוא - אחרים הנימוקים 56)של מאותם

באשה. שכל 57)שאמרנו הפקר, כנכסי הפקדון דין ואין
גונבים  עבדים שסתם משום והטעם, בהם. זכה הקודם
שנטל, למקום מחזיר חי כשהוא ואףֿעלֿפיֿכן, מאדוניהם.
שם, הרשב"ם [וכתב גנב. או שגזל הדבר נתברר שלא מכיון
ליורשיה, נותנים - מתה ואחרֿכך האשה נתגרשה שאם
גזלנים  עבדים שסתם לרבו, נותנים - ומת שנשתחרר ועבד

ויאבדו.58)הם]. עליו ישמור לא שמא לו, להחזיר ואין 
נאמרו 59) ובגמרא סגולה". לו "יעשה כתוב: שם בברייתא

רבינו  וקיבל דקל, - והשני ספרֿתורה, – אחד פירושים, שני
אבל  שש, בן עד הכוונה - שאמרו וקטן הפירושים. שני
אין  ומתן משא בטיב ומבין חריף הוא אם משש למעלה
(ראה  ממכר וממכרו מקח מקחו שהרי לאיבוד, חוששים
(מגידֿ לו מחזירים ולפיכך ה"ו), פכ"ט מכירה הלכות
לאשה, "יחזיר רבינו שאמר מה מפרש [והרשב"א משנה).
להם  להחזיר שאסור תחשוב שלא ללמדנו, בא לעבד" יחזיר
אם  גם אבל הבעלים, של הוא שהפקדון להניח שיש מפני
הוא  שהרי להם, מחזיר ולכתחילה פטור, - לבעלים החזיר
אבןֿהעזר  רמ"א וראה (מגידֿמשנה). שנוטל למקום מחזיר
ובהגהות  ח. ס"ק שם שמואל' ו'בית ס"א, פו סימן
יחזירו  הבעלים תבעו שאם הראב"ן, בשם כתב מיימוניות

להם. שם.60)הנפקד מאמין 61)גמרא הנפקד אם
שאמרו.62)להם. בשעת 63)כמו כשאמרה ודוקא

הנפקד, מיד הפקדון לקחת האפשרות לה כשאין מיתתה
מאמין  הנפקד אין אפילו לפלוני יתן - בריאה כשהיא אבל
ולהחזירו  הפקדון את ממנו לקחת יכולה היא שהרי לה,

שם). אבןֿהעזר ('טור' לידו בעצמה

.‡È‰„·‡‰Â ÔB„wt‰64‡l‡ Ú·zÏ ez ‡Ï «ƒ»¿»¬≈»…ƒ¿ƒ»«∆»
BÈ‡ - ÌÈÏLe¯Èa BÏˆ‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk .ÌÓB˜Óaƒ¿»≈«ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈

·a BÚ·˙Ï ÏBÎÈ65BÏa˜Ó - ·a BÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ; »¿»¿¿…¿ƒ∆¡ƒ¿…¿«¿
epnÓ66¯a„na BB„˜t ‡È·‰Â ,·eMia BÏˆ‡ „È˜Ù‰ . ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»

epnÓ BÏa˜Ó BÈ‡ -67BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ;68‡e‰ È¯‰ : ≈¿«¿ƒ∆∆»…«¬≈
Èz„˜Ù‰L C¯„k ,·eMia ÈÏ ep¯ÈÊÁzL „Ú E˙eÈ¯Á‡a¿«¬»¿«∆«¬ƒ∆ƒ«ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ

.·eMia EÏˆ‡∆¿¿«ƒ

קיח.64) או 65)בבאֿקמא מהנפקד לדרוש יכול אינו
לנוב. אליו להביאו אבידה לטעון:66)ממוצא יכול ואינו

שם. לי החזיר בירושלים, אצלך מחויב 67)הפקדתי אינו
השמירה. מחובת הנפקד את ולפטור הוא 68)לקבלו יכול

להוציאו  הוכרח שאם מיימוניות, בהגהות (כתב לנפקד לומר
הפקדון  את להטמין מקום לו היה שלא משום למדבר
או  הפקדון אתו ולקח למסור, אסור אחר ולשומר ביישוב,

פטור). שהוא ראבי"ה דעת - ונאנס למדבר האבידה את

.·È˙È„ÓÏ ÔB„wt‰ ÏÚa CÏ‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰««¿ƒ≈∆¬≈¿»««««ƒ»ƒ¿ƒ«

˙‡ˆÏ B‡ ÌiÏ ‰LaiÓ O¯ÙÏ ‰ˆ¯ ¯ÓBM‰ È¯‰Â ,Ìi‰«»«¬≈«≈»»¿»≈ƒ«»»«»»≈
‡¯iLa69‡È·‰Â ¯ÓBM‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈ - ¿«»»≈ƒ∆»∆ƒ»«≈¿≈ƒ

.B˙¯ÈÓL ˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙ - ÔÈc ˙È·Ï ÔB„wt‰«ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈«¬»¿ƒ»
BÊ ‰È„Óa ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆««≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ»
BÎÈÏB‰Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,CÏ‰L ‰Ê ÏL ÔB„wt ÈtÓƒ¿≈ƒ»∆∆∆»«¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙È·e .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰È‰ÈÂ Ò‡ BÏ Ú¯‡È ‡nL ,BnÚƒ∆»∆¡«…∆¿ƒ¿∆«»¿«¬»≈
·L‰ ÌeMÓ ,ÌÏˆ‡ ÔÓ‡ „Èa B˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈcƒ«¿ƒƒ¿«∆¡»∆¿»ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ ‰„·‡70. ¬≈»«¿»ƒ

רחוקה.69) שמירה 70)לדרך ללא הפקדון ישאיר שאם
עצמו). (סברת יאבד או ייגנב -

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שומר 1) ודין הגנב, ונמצא הפיקדון דמי ששילם שומר דין

מאליו, הבא השבח שקונה הכפל קונה ודין פשעתי שאמר
והוכר  שילם כך ואחר ונשבע לשומר בעלים תבעוהו ודין
מן  או מהם לאחד ושילם השותפים מן שאל ודין הגנב,
כך  ואחר באונס הפיקדון נגנב ודין לבעלה, ושילם האשה

הגנב. הוכר

.‡„È˜Ùn‰2B‡ e·‚Â ,ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a B¯·Á Ïˆ‡ ««¿ƒ≈∆¬≈¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿
e„·‡3‡ˆÓÂ ,ÚaL ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ , »¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»

ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰««»¿«≈«¿≈∆∆»«»«¿«≈
‰È‰L ÈÓÏ ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒ∆»»

BÏˆ‡ ÔB„wt‰4ÌlL‡ ¯Ó‡ È¯‰L ,5‰Ó‰a‰ ‰¯ÊÁ . «ƒ»∆¿∆¬≈»«¬«≈»¿»«¿≈»
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - dÓˆÚ6‰È˙Bf‚Â ‡È‰7;‰È˙B„ÏÂe «¿»∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ∆»¿»∆»

Á·L ‡l‡ ,dÙebÓ ‡a‰ Á·L ‰B˜ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆««»ƒ»∆»∆«
ÂÈÏ‡Ó ‡a‰8e¯‡a ¯·Îe .9˙Bfb ¯ÈÊÁÓ ·pb‰ ÔÈ‡L , «»≈≈»¿»≈«¿∆≈««»«¬ƒƒ

Le‡È ÈÙÏ ‡l‡ ˙B„ÏÂe10‰ˆ¯ ‡ÏÂ ¯ÓBM‰ ÚaL . ¿»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿««≈¿…»»
ÌlLÏ11ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â , ¿«≈¿««»ƒ¿»««»¿«≈«¿≈

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë ,ÏÙk∆∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
¯ÎBO‰ ÔÎÂ .ÔB„wt‰ ÏÚ·Ï ?ÌlLÓ ÈÓÏ .‰MÓÁÂ12 «¬ƒ»¿ƒ¿«≈¿«««ƒ»¿≈«≈

ÈÈ‡Â ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,‰·‚Â B¯·ÁÓ ‰¯t»»≈¬≈¿ƒ¿¿»¿»«¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLƒ¿»¿««»À«««»¿«≈«¿≈∆∆
‰ˆ¯ el‡L ;¯ÎBOÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈∆ƒ»»

‰È‰ ,¯ÎBO‰.¯ËÙÂ Ò‡a ‰·‚pL ÚaL «≈»»ƒ¿»∆ƒ¿¿»¿…∆¿ƒ¿»

לג:2) פטור 3)בבאֿמציעא שהוא חנם בשומר המדובר
שבועת  לישבע מחויב שהוא אלא ואבידה, מגניבה

"נעשה 4)השומרים. רבא: מפרש (לד.) שם בגמרא
לך  קנויה פרתי הרי - ותשלמני ותרצה לכשתגנב לו כאומר
ראה  לך, קנויה לגניבתה סמוך אומרים: (ויש מעכשיו"
המפקיד, של דעתו אומדים שאנו דבר, של וטעמו שם).
הגנב) ימצא (אם הכפל ספק על לוותר מעדיף שהוא

שם). (רש"י לו בטוח יהיה שהקרן רבינו 5)עלֿמנת
שילם  לא שאפילו (שם) יוחנן כרבי שהלכה כאן מדגיש
[למעלה  לשלם. עליו שקיבל מכיוון שלו, הכפל - עדיין
ברשותו, שאינה השומר את שמשביעים נתבאר ה"א) (פ"ו
שלדעת  כותב, שלנו בסוגיא והרא"ש בה. נתן עיניו שמא
שאינה  שנשבע אחר אלא הכפל את קונה השומר אין הרי"ף
מכיון  הרי"ף, לדברי זה פירושו דחה יוסף' וב'בית ברשותו.
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גרידא  שאמירה ומשמע משלם", הריני "אמר סתם שנאמר
נפקאֿמינה  יש כפל בעיית שאין באבדה, וגם מספיקה].
אין  הפקדון, מחיר בינתיים עלה אם כגון רבא, מסברת
ואם  ה"ג). לקמן (ראה הקודם מחירו אלא משלם השומר
שני  בין הבדל יש הגניבה, לפני מסוים זמן שויו עלה
קנוי  הפקדון אם למעלה: שנאמרו רבא בדעת הלשונות
מחירו  משלם - ראשון כלשון השמירה התחלת משעת
מחירו  לפי משלם - לגניבתו סמוך קנוי הוא ואם הקודם,
שתי  בית לבין הבדל שיש אמרו שם [בגמרא שעה. באותה
לא  שהבהמה במקרה רבא, לדעת למעלה שהובאו השיטות
לזכות  יכול ואינו הגניבה בשעת הנפקד של ברשותו נמצאה
קנה. לא - שניה ולשיטה הכפל, קנה - ראשונה לשיטה בה:
לא  אפילו בכפל שזכה שכתב, רצה סי' חו"מ 'טור' ראה
שם  יוסף' וב'בית ראשונה. שיטה שקיבל הרי ברשותו, היתה
שדווקא  כתב ולא סתם כי כך, הרי"ף דעת שגם כתב
מחלק  אינו רבינו שגם יוצא, מדבריו קנה. ברשותו בעומדת

ברשותו]. עומדת ללא עומדת קח:6)בין בבאֿקמא
הרשב"א). תלמידי בשם הגנב.7)(כסףֿמשנה שגזז הצמר

לשיטה 8) זירא רבי של ביאורו לפי שם בב"מ אמרו זה טעם
הפרה, את שקיבל משעה קונה שהשומר רבא, של הראשונה
גיזות  לענין זו לסברא צריכים אנו שני ללשון גם אולם
(לפי  רבינו שלדעת הגנב, בבית ושילדה שנטענה וולדות

המפקיד. של הם המגידֿמשנה) של בהלכות 9)ביאורו
הי"א. פ"א שנתייאשו 10)גניבה לפני שגזז הצמר כלומר,

הגניבה), להחזרת מלקוות חדלו הבעלים = (יאוש הבעלים
אם  אפילו לבעלים, חוזרים יאוש לפני שילדה והוולדות

יאוש. אחר לג:11)חזרה שם בפ"א 12)משנה, למעלה
בשכר, כשומר דינו ששוכר נתבאר שכירות, מהלכות

מאונסין. ופטורים ואבידה בגניבה חייבים ושניהם

.·¯ÓBL13È¯‰L .ÏÙka ‰ÎÊ - ÈzÚLt :¯Ó‡L ÌpÁ ≈ƒ»∆»«»«¿ƒ»»«∆∆∆¬≈
ÌlLÏ BÓˆÚ ·iÁ14B‡ ‰·‚ :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ; ƒ≈«¿¿«≈¿ƒ»»»«ƒ¿¿»

¯eËÙ ‰È‰Â ,‰„·‡15¯ÎBO‰Â ¯ÎO ‡OB ÔÎÂ .16 »¿»¿»»»¿≈≈»»¿«≈
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÏÙk‰ ‰˜ - ‰·‚ :¯Ó‡L∆»«ƒ¿¿»»»«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

‰˙Ó :¯Ó‡ ,‰ˆ¯ el‡Â ;ÌlLÏ17Ï·‡ .¯ËÙ ‰È‰Â , ¿«≈¿ƒ»»»«≈»¿»»ƒ¿»¬»
BÓˆÚÓ ÌlLiL „Ú ÏÙk‰ ‰B˜ BÈ‡ - Ï‡BM‰18. «≈≈∆«∆∆«∆¿«≈≈«¿

ÌlLÓ - ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,BÓˆÚÓ ÌlLÂ Ì„»̃«¿ƒ≈≈«¿¿««»À«««»¿«≈
Ï‡BMÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz19. «¿≈«¿»»«¬ƒ»«≈

לד.13) שם פפא, רב של שאמר 14)מימרא בזה
אףֿעלֿפי  בכפל וזכה לשלם עצמו חייב כבר "פשעתי",
שם). חו"מ יוסף' ('בית משלם הריני בפירוש: אמר שלא

כך.15) על נשבע היה שם.16)אם פפא, כרב
שילם 18)כדרכה.17) ולא משלם, הריני כשאמר אבל

ופסק  שם, זביד ורב פפא רב מחלוקת הכפל. קנה לא  - עדיין
כמותו. בברייתא ששנינו מפני זביד, שם 19)כרב בגמרא

שהרי  שלו, הנאה כל - שואל לשומר: שואל בין מה נתבאר
מקנים  הבעלים אין כך ומשום לבעלים, כלום משלם אינו
על  שמוטל הם סבורים כי לשלם, ההבטחה בזכות הכפל לו
וקיבלו  כששילם ואףֿעלֿפיֿכן ההפסד, את לפצות השואל

שם). (רש"י הכפל את לו הקנו - מלא פיצוי

.‚‰Bw‰ Ïk20.ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·M‰ ‰B˜ - ÏÙk‰ »«∆«∆∆∆«∆««»≈≈»

ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ÔÈ‡Ò Úa¯‡ „È˜Ù‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈∆¬≈«¬≈≈»ƒ
ÚÏÒ ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ,e„·‡ B‡ e·‚Â ,ÚÏÒ∆«¿ƒ¿¿»¿¿»«¬≈ƒ¿«≈∆«
Úa¯‡ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰Â ,e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,ÚaL ÈÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»¿««»ƒ¿¿«¬≈≈»ƒ«¿«
‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÓBL ÏL Ô‰ È¯‰ - ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¬≈≈∆≈¿≈¿«≈∆»

ÚÏÒ21ÔÁÈ¯Ë‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿ƒ»
˙Èa e‰e·iÁÂ ,ÚLtL ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈca ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«ƒ¬»ƒ»∆»«¿ƒ¿≈
ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰eÙkL „Ú BBˆ¯a Ô˙ ‡ÏÂ ,ÔzÏ ÔÈcƒƒ≈¿…»«ƒ¿«∆»≈ƒ«
‡ˆÓ B‡ ·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,epnÓ eÏËÂ BÁ¯k»¿¿»¿ƒ∆¿««»À«««»ƒ¿»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰L ˙BÓk ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁÈ - ÔB„wt‰«ƒ»«¬…«¿»ƒ¿∆«¬ƒƒ
Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÏk Ì‡Â .epnÓ eÁ˜lL ÌÈÓc‰ ¯ÓBMÏ«≈«»ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ«¿«

‡ÓeLa epnÓ ÔÈc ˙Èa e·b22ÂÈÏk ¯ÓBMÏ ¯ÈÊÁÓ - »≈ƒƒ∆¿»«¬ƒ«≈≈»
e‰„O B‡23. »≈

(נזמים).20) בכיפי מעשה לד. שם 21)שם במסקנא
הטריחו: לבין בביתֿדין הבעלים את הטריח לא בין חילקו
למפקיד. - השני ובמקרה לנפקד, הרווח - ראשון במקרה
הבא  בשבח זוכה אינו שהנפקד כותב בהשגותיו הראב"ד
רבינו  שדעת ונראה משלם. הריני אמירתו שלפני מאליו
יאוש  לפני (והמדובר גניבה משעת שקנה וסובר כן, אינה
קנה  - בעלים יאוש אחר מאליו הבא שבח שהרי בעלים,
בשבח  אפילו שזכה שאפשר מוסיף, והמגידֿמשנה הגנב).
בשיטת  ראשון כלשון הפקדון, את שקיבל משעה שהשביח
עצמה). הבהמה חזרה בדין למעלה ביאורנו (ראה רבא

למפקיד 22) אותם ונתנו שויים, את העריכו הדיינים
הפסדו. ולתת 23)לתשלום לעצמו לעכבם יכול ואינו

נחמן  רב פסק כך הדיינים. שהעריכו כפי דמיהם את לנפקד
הניחם. מקום באיזה שכח שהנפקד הנזמים במעשה שם
ביתֿדין  ששומת הסוברים לשיטת שאפילו שם, וביארו
למלוה  ונתנום לווה של כליו ביתֿדין שמו ואם חוזרת, אינה
החזרת  ודורש מזומן כסף והביא הלוה בא ואחרֿכך בחובו
עיקרה  שהשומא מפני מחזירים כאן לו, שומעים אין - כליו
הנפקד, של ברשותו היו שהנזמים הוברר שהרי בטעות,
שהואֿהדין  רבינו וסובר הניחם. מקום באיזה זכר שלא אלא
דעת  מביא [ובמגידֿמשנה הפקדון. נמצא או הגנב בהוכר
דומה  זה שאין ואומרים זה, בדין רבינו על החולקים
שלא  והוברר שהניחם במקום שנמצאו הנזמים למעשה
לאבידה, או לגניבה וגרם פשע הרי כאן בנידון אבל פשע,
למלוה]. לוה נכסי של השומות ככל דינה זו שומא ולפיכך

.„e‰eÚ·z24ÚaLÂ ,¯ÓBMÏ ÌÈÏÚa25Ck ¯Á‡Â , ¿»¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿««»
ÌlL26‰ÎÊ - BBˆ¯a ÌlLÂ ÏÈ‡B‰ ,·pb‰ ¯k‰Â , ƒ≈¿À«««»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»»
ÏÙka27„Ú ÔÈcÏ ‰lÁza ÔÁÈ¯Ë‰L Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«ƒ«

¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ‡ :‰lÁza ¯ÓBM‰ ¯Ó‡ .ÚaLpL∆ƒ¿»»««≈«¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿»«
ÏÙka ‰ÎÊ - ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â28. ¿»«¬≈ƒ¿«≈»»«∆∆

קח.24) בבבאֿקמא ורבא אביי חנם 25)מחלוקת שומר
בפשיעה. שלא שנגנב הדין 26)נשבע משורת לפנים

שם). נגד 27)(רש"י מקום בכל כמותו שהלכה שם, כרבא
תיבות  בראשי בגמרא המסומנות הלכות לשש חוץ אביי,

קג"ם". הוא 28)"יע"ל (הרי קאמר הא "פשיטא, לד. ב"מ
משלם". הריני אומר)
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.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
בשומר  וכאן בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
תבעו  שאם עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור
אמר  שאם בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים
אמר  ואם בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני
אין  שהרי זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני
דקדקו  ולפיכך שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם
בעיא: עוד נשאלה שם [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו
ליורשיו. השומר ושילם הבעלים מתו פירוש, לבנים" "שילם
שלא  ונראה זו. בעיא השמיטו - בעקבותיו ורבינו - והרי"ף
שאם  זו, לבעיא מקום שאין ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו
אין  שהרי בכפל, בניו זכו לא בוודאי - הבעלים בחיי נגנבה
נגנבה  ואם כאן). כסףֿמשנה (ראה לבניו קנס מוריש אדם
כשהשומר  שלדעתם, אפשר שם), פירש"י (וכן שמתו אחר
זה  הרי בחזרה, הפקדון לקחו לא והיורשים בשמירה ממשיך
לבנים, בנים ובשילמו הפקדון. את הם לו מסרו כאילו
בשמירתו  ממשיך והשומר הבעלים כשמתו המדובר
שני  כאן ויש השומר, מת ואחרֿכך ונגנבה בניו בהסכמת
מיתת  ב. הבעלים; מיתת א. היורשים: של לטובתם נימוקים

הדין]. מה שאלו ולפיכך בהערה 33)השומר, נתבאר
(רש"י).34)הקודמת. מחצה משלם הריני אמר: כשתבעו,

משום  בו, זכה לא או הכפל במחצית זכה אם היא והבעיא

ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום לו הקנה לא שהמפקיד
הדין 35) מה כלום, קנה לא מחצה בשילם אםֿתמציֿלומר

[ידועה  (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים דברים בשני
ולמה  כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו של שיטתו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם כאן פסק רושמיֿלא קבעו
זה  שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה כללים
"אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק יפה כוחו
השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא כשזה לא אבל

חלקו,36) כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא הבעיא
באםֿתמציֿלומר  נשאלה זו בעיא שגם [מובן לא? או

כלום]. קנה לא מחצה שלה,37)ששילם מלוג מנכסי
שלה. והקרן פירותיהם אוכל אם 38)שהבעל שם, ושאלו

נכסיה  על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את קונה הבעל
(ע"פ  שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם אוכל וגם

שם). רש "י שלה.39)פירוש מלוג נכסי צדדי 40)לצורך
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו בעיא

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו ורבינו 42)מחבירו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
את  לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל
שהוא  מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד
סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא,
הוא  המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה
כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק

ד)]. אות חריפתא שהרי 43)ופלפולא הכפל, בכל וזכה
בממון. מחזיק בחוץ 44)הוא קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ,
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»

B˙¯ÈÓL55B˙¯ÈÓL ‰˙Ïk ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ,¯ËÙÂ56. ¿ƒ»¿ƒ¿«¬«ƒ…»¿»¿ƒ»
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.‰¯Ó‡29ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »«¬≈ƒ¿«≈¿»«¿»«≈ƒ
ÌlLÓ30e¯Ó‡Â ,˙Óe ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ; ¿«≈∆»«¬≈ƒ¿«≈≈¿»¿

ÔÈÓlLÓ e‡ ÔÈ‡ :ÌÈa‰31Úa˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡lL B‡ ; «»ƒ≈»¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿…«
ÌÈa‰ Ú·˙Â ,˙nL „Ú ¯ÓBM‰ ˙‡32Èa eÓlLÂ , ∆«≈«∆≈¿»««»ƒ¿ƒ¿¿≈
ÌÈaÏ ÌÈa‰ eÓlML B‡ ;¯ÓBM‰33ÌlML B‡ ; «≈∆ƒ¿«»ƒ«»ƒ∆ƒ≈

‰ˆÁÓ ¯ÓBM‰34˙Á‡ ÌlLÂ ,˙B¯t ÈzL Ï‡L ; «≈∆¡»»«¿≈»¿ƒ≈««
Ô‰Ó35ÔÈÙzL ;Ô‰Ó „Á‡Ï ÌlLÂ ,ÔÈÙzM‰Ó Ï‡L ; ≈∆»«≈«À»ƒ¿ƒ≈¿∆»≈∆À»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÌlLÂ ,eÏ‡ML36‰M‡‰ ÔÓ Ï‡L ;37, ∆»¬¿ƒ≈∆»≈∆»«ƒ»ƒ»
dÏÚ·Ï ÌlLÂ38‰Ï‡ML ‰M‡ ;39dÏÚa ÌlLÂ ,40- ¿ƒ≈¿«¿»ƒ»∆»¬»¿ƒ≈«¿»

„È ˙Áz BÈ‡Â ˜ÙÒa ÏhÓ ÏÙk‰ È¯‰Â ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈«¬≈«∆∆À»¿»≈¿≈«««
Ô‰Ó „Á‡41ÏÙk‰ ÔÈ˜ÏBÁ CÎÈÙÏ ,42ÔÈa Á·M‰ B‡ ∆»≈∆¿ƒ»¿ƒ«∆∆«∆«≈

Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÓBM‰ ÔÈ·e ÔB„wt‰ ÏÚa«««ƒ»≈«≈¿ƒ»«∆»≈∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ïk‰ ÒÙ˙Â43‰ˆeÁa elÙ‡Â , ¿»««…≈ƒƒƒ»«¬ƒ¿»

ı¯‡Ï44. »»∆

ונשארו 29) לד: שם בגמרא נשאלו זו שבהלכה הדינים כל
יכול 30)בתיקו. ואינו משלם הריני בבי"ד אמר אם אפילו

בבי"ד  שהטריחו מפני הכפל קנה שלא אפשר בו, לחזור
מסכימים 31)(מגידֿמשנה). שהם אפשר הם: הספק צדדי

חוסר  מחמת מה, לזמן התשלום לדחות וכוונתם לשלם,
מאי?32)מזומנים. - בנים שילמו סתם: שאלו בגמרא

עד  לתובעו הספיק כשלא שהמדובר, וביאר, הוסיף והרי"ף
שיטת  לקבל מקום בכל כדרכו ביאורו, קיבל ורבינו שמת.
שהמדובר  ללמדנו, באה זו שהוספה ונראה רבו. של רבו
ספק  כל אין שמת אחר נגנבה שאם השומר, בחיי בנגנבה
אין  שהרי ששילמו, אףֿעלֿפי בכפל זוכים אינם שהיורשים
דומה  זה ואין מלשלם, ופטורים כלל שמירה חובת עליהם
אמרנו, אמנם ה"ה בפ"א למעלה ד. שבהלכה ושילם לנשבע
בשואל, המדובר שם אולם שכר, כשומר דינם שהיורשים
בשומר  וכאן בפקדון. להשתמש שיכולים ליורשים הנאה ויש
תבעו  שאם עוד, להוסיף ונראה בפקדון. להשתמש ואסור
אמר  שאם בעיא, לכל מקום אין - ומת השומר את הבעלים
אמר  ואם בכפל, שזכו פשיטא - הבנים ושילמו משלם הריני
אין  שהרי זכו, שלא ולרמב"ם לרי"ף היה ברור - משלם איני
דקדקו  ולפיכך שבועה, חובת ולא תשלום חובת לא עליהם
בעיא: עוד נשאלה שם [בגמרא לתבוע. הספיק שלא וכתבו
ליורשיו. השומר ושילם הבעלים מתו פירוש, לבנים" "שילם
שלא  ונראה זו. בעיא השמיטו - בעקבותיו ורבינו - והרי"ף
שאם  זו, לבעיא מקום שאין ונימוקם: בגמרא, אותה גרסו
אין  שהרי בכפל, בניו זכו לא בוודאי - הבעלים בחיי נגנבה
נגנבה  ואם כאן). כסףֿמשנה (ראה לבניו קנס מוריש אדם
כשהשומר  שלדעתם, אפשר שם), פירש"י (וכן שמתו אחר
זה  הרי בחזרה, הפקדון לקחו לא והיורשים בשמירה ממשיך
לבנים, בנים ובשילמו הפקדון. את הם לו מסרו כאילו
בשמירתו  ממשיך והשומר הבעלים כשמתו המדובר
שני  כאן ויש השומר, מת ואחרֿכך ונגנבה בניו בהסכמת
מיתת  ב. הבעלים; מיתת א. היורשים: של לטובתם נימוקים

הדין]. מה שאלו ולפיכך בהערה 33)השומר, נתבאר
(רש"י).34)הקודמת. מחצה משלם הריני אמר: כשתבעו,

משום  בו, זכה לא או הכפל במחצית זכה אם היא והבעיא

ההפסד. כל את מפצה כשאינו כלום לו הקנה לא שהמפקיד
הדין 35) מה כלום, קנה לא מחצה בשילם אםֿתמציֿלומר

[ידועה  (רש"י). שלם דבר דמי ושילם שלמים דברים בשני
ולמה  כאםֿתמציֿלומר, מקום בכל לפסוק רבינו של שיטתו

כבר זכה? שלא מחצה בשילם כאן פסק רושמיֿלא קבעו
זה  שכלל טז) אות הרמב"ם כללי מלאכי, יד (ראה כללים
"אםֿתמציֿלומר", בגמרא בפירוש כשאמרו רק יפה כוחו
השניה]. הבעיא של ממשמעותה יוצא כשזה לא אבל

חלקו,36) כל שילם שהרי הכפל, חצי קנה אם היא הבעיא
באםֿתמציֿלומר  נשאלה זו בעיא שגם [מובן לא? או

כלום]. קנה לא מחצה שלה,37)ששילם מלוג מנכסי
שלה. והקרן פירותיהם אוכל אם 38)שהבעל שם, ושאלו

נכסיה  על כאפוטרופוס שהוא מפני הכפל את קונה הבעל
(ע"פ  שלו אינו שהקרן מפני קנה, לא או פירותיהם אוכל וגם

שם). רש "י שלה.39)פירוש מלוג נכסי צדדי 40)לצורך
הקודמת, בבעיה שנאמרו עצמם הנימוקים אותם הם זו בעיא

שאל). ד"ה שם 'תוספות' (ראה הפוך שאם 41)ובכיוון
המוציא  אומרים היינו הדינים, מבעלי אחד ביד תפוס היה

הראיה. עליו ורבינו 42)מחבירו בהלכותיו, הרי"ף פסק כן
את  לדון שיש ואומר שיטתם, דחה כאן והרא"ש דעתו. קיבל
שהוא  מקום בכל שלו הוא הפקדון שהרי כמוחזק, המפקיד
סי' חו"מ יוסף' [וב'בית לו. שייך הכפל כל כך ומשום נמצא,
הוא  המפקיד שאמנם והרמב"ם, הרי"ף שיטת מסביר רצה
כאן, רא"ש (ראה בכפל מוחזק אינו אבל בפקדון, מוחזק

ד)]. אות חריפתא שהרי 43)ופלפולא הכפל, בכל וזכה
בממון. מחזיק בחוץ 44)הוא קנסות מגבים ביתֿדין שאין

אין  הבעלים תפסו אם אףֿעלֿפיֿכן הוא, קנס וכפל לארץ,
בחוצהֿלארץ, "אפילו" רבינו שאמר [מה מידם. מוציאים
התופס, של כוחו הורע שבחוצהֿלארץ בכסףֿמשנה: מפרש
א. הכפל, לחצי בנוגע לחובתו נימוקים שני שישנם משום
אם  אפילו ב. בחוץֿלארץ; כפל כלל מגבים ביתֿדין  אין
רק  יש ישראל בארץ אבל בלבד. חציו מקבל היה מגבים,
ולפיכך  חצי. לו נותנים היו שביתֿדין היינו אחד, נימוק

ואפשר הדג  קצת. דחוק זה פירושו "אפילו". וכתב רבינו יש
"אפילו" המלה והוא: פשוט, יותר באופן רבינו כוונת לפרש
רבותא  שם שהרי והנפקד, המפקיד שבין לדין נמשכת אינה
חצי  נותנים היו והביתֿדין קנס שמגבים בא"י גדולה יותר
אין  הכול אחד תפס אם ואףֿעלֿפיֿכן לזה, וחצי לזה
קנס  תפיסת לדין אפוא נמשך ה"אפילו" מידו. מוציאים
- קנס מגבים שאין אףֿעלֿפי כלומר, בלבד, בחוצהֿלארץ

מידו]. מוציאים אין תפס אם

.Â·‚45Ò‡a ÔB„wt‰46·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,47- ƒ¿««ƒ»¿…∆¿««»À«««»
ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ¯ÎO ¯ÓBL „Á‡Â ÌpÁ ¯ÓBL „Á‡∆»≈ƒ»¿∆»≈»»∆ƒƒ

·pb‰48ÚaL BÈ‡Â49¯k‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ì„˜ . ««»¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿««»À«
·pb‰50„ÓBÚ ‰ˆ¯ - ‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ : ««»ƒ≈ƒ»»»≈

B˙Úe·La51·pb‰ ÌÚ ÔÈ„ ‰OBÚ ‰ˆ¯ ,52¯ÓBL Ì‡Â ; ƒ¿»»»∆ƒƒ««»¿ƒ≈
‰ ¯ÎOÔÈ„ BnÚ ‰OBÚ - ‡e53Ò‡a ÔB„wt‰ ·‚ .54, »»∆ƒƒƒ¿««ƒ»¿…∆

,‰Ó‰· ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÓBM‰ ˙È·Ï ·pb‰ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ««»¿≈«≈«¬≈¿≈»
‰˙Ïk Ì‡ ˜ÙÒ ¯·ca LÈ - ‰ÚÈLÙa ÌL ‰˙Óe≈»»ƒ¿ƒ»≈«»»»≈ƒ»¿»
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ÌÈÏÚa‰ eÒÙz Ì‡Â ,ÌlLlÓ ¯eËt ¯ÓBM‰ :CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»¿«¿»ƒ
.Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -≈ƒƒƒ»»

קח:45) אינו 46)בבאֿקמא שהשומר מזוין בליסטים
שלא  הסתתר אלא בפרהסיא לקח ולא מידו, להציל יכול
כפל  תשלומי המחייבת כגניבה נידון שכזה מעשה יראוהו.
שומר  לפטור כאונס ונידון ה"ד) גניבה מהלכות פ"ד (רבינו

רגילה. בגניבה שחייב את 47)שכר ממנו להוציא ואפשר
דמיה. או דין".48)הגניבה עמו "עושה כתוב: בגמרא

לטרוח  מוטל השומר על כלומר, הגנב", "עם ביאר ורבינו
כלום. מכיסו לשלם מחויב אינו אבל הגנב, מיד ולהוציא
מהגנב  וגובה לבעלים משלם שהשומר שם, מפרש ורש"י
ס"ק  שם וש"ך ז, ס"ק רצד סימן סמ"ע ראה (מגידֿמשנה.

בה 49)ז). שלחתי שלא אשבע לטעון: יכול אינו פירוש,
ואסתלק. - ברשותי שאינה גם ואולי כתוב 50)יד, בגמרא

שהוכר  לפני שקדם רבינו, ומפרש ונשבע", "שקדם סתם:
הרי"ף). פירש (וכן נשבעתי 51)הגנב לטעון: הוא יכול

הזה. הענין מכל והסתלקתי נתבארה 52)ונפטרתי לא
לא  וגם זאת, לעשות מחויב אינו אם יטרח מה לשם כוונתו.
על  שעמד רצד סי' חו"מ ב"ח (ראה כלום מזה ירוויח
מצוה). לעשות שרוצה בדוחק: ותירץ זו, תמיהה

לטרוח 53) עליו מוטל שמירתו, עבור שכר שקיבל מכיון
כשאפשר  כאונס, נידון זה שאין משום הגנב, מיד ולהוציא
שיטות  כמה הובאו שם מקובצת' [ב'שיטה מידו. להוציא
המגידֿ על בעיקר מסתמך כאן ופירושנו זו. סוגיא בפירוש

שם.54)משנה]. נפשטה, שלא כשנגנבה 55)בעיא
שהיה  השמירה חיוב ונפסק לגמרי, השומר נפטר באונס
שניה. שמירה עצמו על קיבל לא וכשהוחזרה עליו, מוטל

לבעלים 56) החזירה לא והוא השומר, ליד שהוחזרה מכיוון
הראשון. השמירה חיוב עדיין קיים -

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

á"ôùú'ä ïñéð 'â éðù íåé

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
˙BÂÏ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿

ObÈ ‡lL (· .CÓÂ ÈÚÏ1ObÏ (‚ .B˙B‡2„·BÚ‰ ˙‡ ¿»ƒ»»∆…ƒ…ƒ…∆»≈
(‰ .ÚB¯Êa ·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL („ .ÌÈ·ÎBk»ƒ∆…¿«¿≈««ƒ¿«

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓfa ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰Ï3(Â . ¿«¬ƒ««¿ƒ¿»»«¿«∆»ƒ
CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ÔBkLn‰ ¯Á‡È ‡lL∆…¿«≈««¿ƒ¿»»∆»ƒ»≈∆»ƒ
ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡lL (Á .‰ÓÏ‡ Ï·ÁÈ ‡lL (Ê .BÏ∆…«¬…«¿»»∆…«¬…≈ƒ
.˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔzÈ ‡lL (Ë .LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL∆ƒ»∆…∆∆∆∆…ƒ≈««¿∆¿ƒƒ

˜qÚ˙È ‡lL (‡È .˙Èa¯a ‰Âl‰ ‰ÂÏÈ ‡lL (È4Ì„‡ ∆…ƒ¿∆«…∆¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈»»
·zÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÈa „ÈÚÈ ‡lL :˙Èa¯a ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÔÈa≈«¿∆¿…∆¿ƒƒ∆…»ƒ≈≈∆¿…ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ (·È .·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,¯ËL¿»¿…«¬…ƒ¿ƒ»≈»ƒ

˙BÂÏ‰Ïe5.˙Èa¯a BÏ ¿«¿¿ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

יחזיר"1) מה לו שאין יודע "והוא בתקיפות יתבע ילחוץ,
ב). הלכה א פרק לקמן זאת 2)(רבינו אין הרמב"ן לדעת

ה). הלכה שם ביאורנו (ראה ביום,3)מצוה יום כסות
ה). הלכה ג פרק (לקמן בלילה לילה ייתן 4)כסות שלא

פרק 5)יד. ביאורנו ראה מצוה. זאת אין הרמב"ן לדעת
א. הלכה ה

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואין 1) לפרוע חייב ושהלווה לעני, להלוות שמצוה מבאר

חוב. לבעל ומסדרין בדין מרחמים

.‡‡¯OÈ ÈiÚÏ ˙BÂÏ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓÏ2Ì‡ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ
˙eL¯ ÏBÎÈ .CnÚ ÈÚ‰ ˙‡ ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk3? ∆∆«¿∆∆«ƒ∆∆»ƒƒ»»¿

‰ÏB„b BÊ ‰ÂˆÓe .'B‚Â epËÈ·Úz Ë·Ú‰ :¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««¬≈«¬ƒ∆¿ƒ¿»¿»
‰˜„v‰ ÔÓ4Ï‡BM‰ ÈÚ‰ Ï‡5C¯ˆ ¯·k ‰fL ; ƒ«¿»»∆∆»ƒ«≈∆∆¿»ƒ¿«

BÊ ‰cÓÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,Ï‡LÏ6‰¯Bz‰Â . ƒ¿…¿∆¬«ƒ…ƒƒ«¿ƒ»¿«»
:¯Ó‡pL ,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰lÓ ÚniL ÈÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ»«ƒ¿«¿∆»ƒ∆∆¡«

'B‚Â ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡a EÈÚ ‰Ú¯Â7. ¿»»≈¿¿»ƒ»∆¿¿

ãycew zegiyn zecewpã

"l`xyi iiprl zeeldl dyrÎzevn"

להלוות  החיוב גם הרמב"ם כתב לא מדוע להבין וצריך
הוא  כלל שבדרך הגם מסוים בזמן להלוואה הצריך לעשיר
לעניים  בין חסד ש"גמילות בגמרא מפורש והלא עשיר,

הנ"ל. כהגמרא הרמב"ם פסק לא ומדוע לעשירים" ובין
"מצות־עשה  הרמב"ם לשון הביא הזקן אדמו"ר בשו"ע
עני, אלא לי "אין אח"כ הוסיף אבל ישראל" לעניי להלוות
"את  לומר תלמוד שעה, לפי להלוותו שמצוה מניין עשיר
לעשיר. גם היא הלוואה שמצות נוסף לימוד ומכאן עמי""
אופנים: בשני לפרש אפשר לעשירים ההלוואה חיוב את
שעה, באותה כעני הוא להלוואה הזקוק שעשיר א.
האמור  עני ב. לעניים. ההלוואה בחיוב נכלל וממילא
צורך  יש ולכן עשיר, על ולא ממש עני על מדבר בתורה

כו'". מנין עשיר עני, אלא לי אין מיוחד: נוסף בלימוד
משמע  הרמב"ם, לשון את העתיק הזקן שהאדמו"ר מזה
מדוע  השאלה חוזרת כן ואם לשיטתו, בהתאם הם שדבריו

בפירוש. לעשירים הלוואה מצות הרמב"ם כתב לא
למנות והב  שאין כתב, ב' שורש המצוות, בספר בזה: יאור

שהתורה  מדות בי"ג חכמים שלמדו מה כל המצוות במניין
בעצמם  פירשו כן אם (אלא דקרא מריבוי או בהם נדרשת
שנתפרש  שמה הרי שכך, ומכיון מהתורה). הוא זה שדין
את  מה־שאין־כן ישראל, לעניי ההלוואה הוא בתורה
עמי") ("את דקרא מריבוי חכמים למדו לעשירים ההלוואה

מהתורה. מצות־עשה בתור למנותה אין ולכן
על  הרמב"ם סומך לעשירים, ההלוואה עניין לעצם ובנוגע

דעות בהלכות שכתב ה"ג)מה אדם (פ"ו כל על "מצות־עשה
ואהבת  שנאמר כגופו, מישראל ואחד אחד כל את לאהוב
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deleצב deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממונו  על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך
לעשירים. ההלוואה מצוות את גם כלל ובזה כו'"

(f oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek el xvdle y"ekrd z` yebpl dyrÎzevne"

פרטי  מצינו העולם לאומות בנוגע גם הרי להבין וצריך
ולדוגמא  והרחמים, החסד במדת הנהגה של דינים
נח  לבני ובנוגע ישראל. עם עכו"ם עניי ומכסין "מפרנסין

מלכים בהלכות פ"ח)כתב והעזות (סוף האכזריות "אין שכן
של  זרעו אבל עבודה־זרה... עובדי בגויים אלא מצויה

הכל". על הם רחמנים ... ישראל והם אברהם
שהלא  תורה, הזהירה חיים בעלי על שאפילו אלא עוד ולא
הרמב"ם  שכתב כמו התורה, מן הוא חיים בעלי צער איסור

נבוכים ספי"ז)במורה .(ח"ג
את  לנגוש ה"מצוה עם הנ"ל כל מתאים איך ולכאורה
שכתב: לריבית בנוגע הוא כן וכמו לו", ולהצר העכו"ם

כו'". לעכו"ם להשיך "ומצות־עשה
כדי  לא היא לנכרי בריבית להלוות שהמצוה לומר ויש
שהרי  ישראל, ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
דין  שיש אלא בריבית, מלווים עצמם לבין בינם הגויים

בריבית. לישראל להלוות שאין מיוחד

להם, ולהצר העכו"ם את ליגוש בעניין הוא שהכוונה וכן
ההלוואה  להשיב ולאלצו ישראל ממון להציל היא בזה
על  שכן לישראל, ממון הפסד לגרום שלא כדי  בזמנה

ממון. (הגויים) משלמים הפירעון זמן הרווחת
(h oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈
ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
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צג dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ממונו  על ולחוס בשבחו לספר צריך לפיכך כמוך, לרעך
לעשירים. ההלוואה מצוות את גם כלל ובזה כו'"

(f oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מצויות 2) מעות שאין בשעה להלוותו מצוה עשיר ואפילו
ערוך  ושולחן טור א. משנה א פרק אבות יונה (רבינו בידו
בין  נוהג חסד גמילות מט: סוכה פי על א, סעיף צג סימן
עימך: "העני דרשב"י: (ובמכילתא לעשירים. בין לעניים
אם  וכו'. עימך לומר תלמוד מניין? עשיר עני, אלא לי אין
מן  יתר עני ידי על ליפרע ממהרני עני? נאמר למה כן
דווקא, לאו ישראל" "לעניי רבינו שכתב ומה העשיר").
הזקוק  עשיר כי להלוואה, וזקוק שצריך מי כל אלא
תמח  מצוה החינוך ספר (השווה הוא עני בכלל להלוואה

קוק). הרב מוסד יט:3)הוצאת פרשה משפטים מכילתא
מזה  חוץ רשות, - שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל "רבי
כסף  "אם וכו'. כאשר), בלשון משמש (שאם שניים ועוד
אלא  אינו או חובה אומר אתה רשות, ולא חובה - תלוה"
- תעביטנו העבט ציווי): (בלשון אומר כשהוא רשות?

רשות". ולא "גדול 4)חובה סג (שבת צדקה נתינת מצות
צדקה") הנותן מן יותר מי 6)המבקש.5)המלוה "כי

עניינו  צרת אין האנשים מידי לשאול פניו וגילה שנתבזה
עניינו  יתגלה שלא עד להיעזר שירצה המכוסה כמו (מצבו)

קצז). עשין המצוות בספר (רבינו יתבזה" "ולא 7)ולא
חטא". בך והיה ה' אל עליך וקרא לו תיתן

.·O‚Bp‰ Ïk8¯ÈÊÁi ‰Ó BÏ ÔÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÈÚ‰ »«≈∆»ƒ¿≈«∆≈««¬ƒ
BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - BÏ≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆

‰Lk9ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ObÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»≈»ƒ
BÏ ¯ˆ‰Ïe10È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ,11‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Obz ¿»≈∆∆¡««»¿ƒƒ…ƒƒ«¿»

e„ÓÏ12‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL ,13. »¿∆ƒ¿«¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek el xvdle y"ekrd z` yebpl dyrÎzevne"

פרטי  מצינו העולם לאומות בנוגע גם הרי להבין וצריך
ולדוגמא  והרחמים, החסד במדת הנהגה של דינים
נח  לבני ובנוגע ישראל. עם עכו"ם עניי ומכסין "מפרנסין

מלכים בהלכות פ"ח)כתב והעזות (סוף האכזריות "אין שכן
של  זרעו אבל עבודה־זרה... עובדי בגויים אלא מצויה

הכל". על הם רחמנים ... ישראל והם אברהם
שהלא  תורה, הזהירה חיים בעלי על שאפילו אלא עוד ולא
הרמב"ם  שכתב כמו התורה, מן הוא חיים בעלי צער איסור

נבוכים ספי"ז)במורה .(ח"ג
את  לנגוש ה"מצוה עם הנ"ל כל מתאים איך ולכאורה
שכתב: לריבית בנוגע הוא כן וכמו לו", ולהצר העכו"ם

כו'". לעכו"ם להשיך "ומצות־עשה
כדי  לא היא לנכרי בריבית להלוות שהמצוה לומר ויש
שהרי  ישראל, ממון להפסיד שלא כדי אלא לו להצר
דין  שיש אלא בריבית, מלווים עצמם לבין בינם הגויים

בריבית. לישראל להלוות שאין מיוחד

להם, ולהצר העכו"ם את ליגוש בעניין הוא שהכוונה וכן
ההלוואה  להשיב ולאלצו ישראל ממון להציל היא בזה
על  שכן לישראל, ממון הפסד לגרום שלא כדי  בזמנה

ממון. (הגויים) משלמים הפירעון זמן הרווחת
(h oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

בחזקה.8) תובע בבא 9)לוחץ, (ראה ותובע דוחק כמלוה
עה:). להרוויח 10)מציעא ולא בזמן, החוב לפרוע לאלצו

תמז). חינוך (השווה הפירעון זמן את 11)לו להיות: צריך
קיג.12)הנכרי. - ראה דברים הרמב"ן 13)ספרי ודעת

ובפירוש  השישי בשורש לרבינו המצוות ספר על (בהשגותיו
שאמרו  ומה מצוה, הגוי נגישת שאין טו), דברים התורה
מצוות  משמיענו זה שכתוב הכוונה עשה, מצוות שזו בספרי
ולא  ליגוש רשאי את לנכרי נדרש: הוא וכך באחיך. עשה
ולומר  עשה, נקרא שהוא עשה מכלל הבא לאו והוא לאחיך,

תעשה. ולא בעשה עובר הישראל את שהנוגש לך

.‚˙B‡¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡14ÔÓÊa B·BÁ ÏÚ·Ï BÓˆÚ »¿»»¿«¿«¿¿««ƒ¿«
B„ÈÁÙÈ ‡lL ,ÂÈÙÏ ¯·ÚÏ elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡L Ú„BiL∆≈«∆≈¬ƒ«¬…¿»»∆…«¿ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÚ·Bz BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÈÏÎÈ B‡«¿ƒ««ƒ∆≈¿¿≈»ƒ

BÚ·z Ì‡ ¯ÓBÏ15Ck ,Úa˙Ï ‰ÊÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe . «ƒ¿»¿≈∆»»∆ƒ¿…«»
LaÎÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡16:BÏ ¯ÓBÏÂ B„ÈaL B¯·Á ÔBÓÓ »«…∆ƒ¿»¬≈∆¿»¿«

EÚ¯Ï ¯Ó‡z Ï‡ :¯Ó‡pL .BÏ LiL ‡e‰Â .·eLÂ CÏ≈»¿∆≈∆∆¡««…«¿≈¬
d‡ÈˆB‰Ïe ‰‡ÂÏ‰ ÁwÏ ‰ÂlÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .·eLÂ CÏ≈»¿≈»«…∆ƒ««¿»»¿ƒ»

d„a‡Ïe C¯ˆÏ ‡lL17·BÁ ÏÚa ‡ˆÓÈ ‡lL „Ú , ∆…¿…∆¿«¿»«∆…ƒ¿»««
‰OBÚÂ .ÏB„b ¯ÈLÚ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰a‚È ÔÈ‡Ó≈«ƒƒ¿∆««ƒ∆««¿∆»ƒ»¿∆

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ :¯Ó‡pL ;‡e‰ ÚL¯ - ‰Ê18. ∆»»∆∆¡«…∆»»¿…¿«≈
ÌÈÓÎÁ eeˆÂ19.ClLk EÈÏÚ ·È·Á E¯·Á ÔBÓÓ È‰È : ¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¬≈¿»ƒ»∆¿∆»

"לא 14) - כנושה": לו תהיה "לא יט: משפטים מכילתא
לנושה  מניין אמרו: עה: מציעא בבבא זמן". בכל לו תראה
תהיה  "לא לומר תלמוד לפניו? לעבור שאסור וכו' בחבירו
שיראה  בו כנושה בעיניו תראה "לא שם (ברש"י כנושה לו

ידע 15)וייבוש"). שלא כגון, תבעו, כבר אם לומר, רוצה
(אבן  ואילך מכאן לפניו לעבור לו שאסור ותבעו, לו שאין

להשהות.16)האזל). מן 17)לעכב, לאבדה וגורם
לא,18)המלווה. רבה שמות ט. משנה ב פרק אבות ראה

יב.19)טו. משנה שם, אבות

.„B˙‡ÂÏ‰ ‰ÂÏn‰ Úa˙iLk20‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«««¿∆«¿»»««ƒ∆
˙BBÊÓa „e¯ËÂ ˜eÁc ‰Âl‰Â ¯ÈLÚ21ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿«…∆»¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ

ÔÈca22ÏkÓ ‰B¯Á‡ ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ BÏ ÔÈ·B‚ ‡l‡ , «ƒ∆»ƒ«¿»«¬»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ e˜ÈtÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .BÏ e‡ˆÓiL ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ…ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -23ÔÈÓÈ¯ÁnL ¯Á‡ ,24ÈÓ ÏÚ ƒƒ««¿«««∆«¬ƒƒ«ƒ
BÏ Ú„iL ÈÓ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL25‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ ∆≈ƒ«¿¿ƒƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·È26Û‡ .BÏ LiL Ú˜¯˜ ÏkÓ ÔÈ·B‚Â . ¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒƒ»«¿«∆≈«
B·BÁ ÏÚ·Ï B‡ BzL‡ ˙a˙ÎÏ ˙„aÚLÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿À¿∆∆ƒ¿À«ƒ¿¿««

Ì„wL27‰ÊÏ ÔÈ·Bb -28‡B·È Ì‡Â ,29Û¯ËÈÂ ÔBL‡¯‰ ∆»«ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿…
Û¯ËÈ -30ÔÈ‡ È„ÈaL el‡ ÔÈÏËÏhnL :‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿…»««…∆∆ƒ«¿¿ƒ≈∆¿»ƒ≈»

- ÔÈÏe‡L B‡ ÔÈ¯eÎO B‡ È„Èa Ì‰ ÔB„wt ‡l‡ ,ÈlL∆ƒ∆»ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
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BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡31‡È·È B‡ ,32‰È‡¯33Ô‰Ó ‰a‚È B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿»»«¿∆≈∆
.B·BÁ ÏÚa««

דין.20) בפרק 21)בבית להתפרנס. כדי הרבה הוא טורח
זה  הוא עני תאמר "אל רבינו: כותב ד הלכה מסנהדרין כ
לפרנסו  חייבין והעשיר (הדיין) ואני הואיל עשיר, דינו ובעל

בכבוד". מתפרנס ונמצא בדין פד.22)אזכנו כתובות
ונאמר  בריבו" תהדר לא "ודל התורה הזהירה זה "ועל
תורת  פי על שם (רבינו דל" פני תשא "לא טו) יט, (ויקרא

ד). פרק קדושים לגבייה 23)כוהנים קודמים שהמטלטלין
גבייתו  תחילת כך - היה בממון שהמלוה שכשם הקרקע, ִמן
יד.). קמא בבא כממון. (שדינם ממטלטלים או מממון
אחת, בדרגה וממון מטלטלין שמעמיד נראה רבינו מלשון
משלם  רצה - מטלטלין לו ויש ממון לו יש שאם היינו
מהלכות  י פרק רבינו (השווה מטלטלין מגבהו רצה ממון,
פרק  בתחילת בתרא בבבא הרי"ף דעת ברם ממון). נזקי
כתב  (וכן המטלטלין מן לגבייה קודמים שהממון שישי
בבא  הרא"ש וכן חננאל) רבינו בשם צב: בתרא בבא רשב"ם

תם. רבינו בשם ד סימן א פרק חרם 24)קמא "הטלת
ספרי  בכל נמצא כן אבל בגמרא מצאנו לא אלו לדברים
משנה  (מגיד אצלם" בקבלה שהדבר ונראה ז"ל. הגאונים

ז). הלכה י"א פרק ללווה.25)להלן לו לא 26)שיש או
דין. לבית הבא 27)הודיע מזה שלווה לפני ממנו לווה

הכתובה  וכן פרעונו, זמן הגיע לא עדיין אבל לגבות, עכשיו
אישות  מהלכות י"ט בפרק כמבואר מחיים נגבית אינה

ג. למנוע 28)הלכה והאשה חוב הבעל ביד ואין מיד,
ולכשיבוא.29)גבייתו. אין 30)כלומר, למה נימוק זה

לאחרים, משועבדת שהיא פי על אף הקרקע גביית מונעים
שהרי  השיעבוד, לבעל הפסד כל גורמת אינה שהגביה לפי
שכל  ראשון, שגבה מה יטרוף - חובו פירעון זמן כשיגיע
ועיין  רט קיד, סימן הרי"ף תשובת פי (על זכה בחובו הקודם

ו). הלכה י פרק כתובות מה 31)ירושלמי כל "חזקה
מצא  זו להלכה והמקור משנה). (מגיד שלו" הוא אדם שביד

אמנה. שטר בסוגיית יט בכתובות אלא 32)רבינו פירוש,
יביא. כדבריו.33)או הוא שכן עדים,

.‰ÏL ÂÈ·e BzL‡ ˙eÒkÓ ‡Ï ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡≈««∆…ƒ¿ƒ¿»»∆
ÏÂ ,‰ÂÏÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈÚe·ˆ ÌÈ„‚aÓ ‡34ÏÚ Û‡ , …∆¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿»««

ÌÈL„Á ÌÈÏcqÓ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ eL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
Ô‰lL el‡ È¯‰ ‡l‡ ,ÔÓLÏ ÔÁ˜lL35ÌÈ¯·c ‰na . ∆¿»»ƒ¿»∆»¬≈≈∆»∆«∆¿»ƒ

- „ÚBn‰Â ˙aL È„‚a Ï·‡ ;ÏÁ‰ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿≈«…¬»ƒ¿≈«»¿«≈
·BÁ ÏÚa Ô˙B‡ ‰·Bb36eÈ‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆»««¿≈»ƒ«ƒ»

ÛÒk B‡ ·‰Ê ÈÏÎe ˙BÚaË Ô‰a37.B·BÁ ÏÚ·Ï Ïk‰L , »∆«»¿≈»»∆∆∆«…¿««

ובניו.34) אשתו לקחם 35)לשם או שנתנם שמשעה
(רי"ף  שלהם הם והרי בהם וזכו מרשותו יצאו לשמן

כד.). ערכין פי על ריט, סימן שהם 36)בתשובה מתוך
נותנם  הבעל אין יום, יום לשימוש ואינם מכובדים, בגדים
להם  יצטרך אם למכרם יוכל שלא דעת על גמורה במתנה
א  פרק קידושין ירושלמי פי על רנה סימן בתשובה (רי"ף

ד). ואם 37)הלכה שתתקשט, מנת על קונה "שאדם

רי"ף  פרנסתו. לשם ימכור (כלומר, מהם" יתפרנס הוצרך
רט). סימן שם

.ÂÈ¯ËL ÂÈÏÚ È¯‰Â ,Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰»ƒ«¿¿ƒ«¿««¬≈»»ƒ¿≈
ÈÒÎ Ïk È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ˙B·BÁ¿¿≈»ƒ¿»«¬≈»¿»«
Ô˙B‡ eÏhÈ Ì‡Â ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÔÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È˙B‡ e¯Ò‡È ,Ì·BÁa ÌÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ

È˙Ba¯ e¯B‰ - ‰È·Ma ‰È‰‡Â Ô·BÁa38ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L , ¿»¿∆¿∆«ƒ¿»««∆≈¿ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ e‡B·iLÎe ;ÌÈÏ‡¯Oi‰ ea‚ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿≈»ƒ

B˙BcÙÏ ÔÈeˆÓ Ï‡¯OÈ Ïk È¯‰ - e‰e¯Ò‡ÈÂ39. ¿««¿¬≈»ƒ¿»≈¿Àƒƒ¿

שם.38) על 39)הרי"ף מוטלת אינה להצילו המצוה
מישראל. ואחד אחד כל על מאשר יותר התובע

.ÊÔÈ¯cÒÓ40·BÁ ÏÚ·Ï41ÔÈÎ¯Úa ÔÈ¯cÒnL C¯„k ,42. ¿«¿ƒ¿««¿∆∆∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
‡·‰ :‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk43LiL ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ≈«¿ƒ«…∆»≈»«ƒ«¿¿ƒ∆≈

Ïk‰ ÔÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .˙Á‡ ËÁÓ elÙ‡ ÁÈpz ‡ÏÂ ,EÏ¿¿…«ƒ«¬ƒ««««¿¿ƒƒ«…
ÔBÊÓ44˙eÒkÓ L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ¿¿ƒ¿¿≈»»…∆ƒ¿

˙ÙˆÓ B‡ ÈLÓ È„‚a LaÏiL ‡ÏÂ .BÏ ‰Èe‡¯‰»¿»¿…∆ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆
‰·e‰Ê45epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ‡l‡ ,46BÏ ÔÈ˙BÂ , ¿»∆»«¬ƒƒ»ƒ∆¿¿ƒ

BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk47‰hÓe .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ48·LÈÏ ¿»¿»ƒ¿≈»»…∆ƒ»≈≈
Ì‡Â .Ì‰ÈÏÚ ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ÚvÓe ‰hÓe ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ»«»»¿ƒƒ…¬≈∆¿ƒ

ıtÓe ‰hÓ - ÈÚ ‰È‰49ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ »»»ƒƒ»«»ƒ…»»¿≈¿ƒ
el‡k ÌÈÏk50ÂÈ·e BzL‡Ï51·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ»≈¿ƒ¿»»««ƒ∆«»
Ì‰È˙BBÊÓa52ÂÈlÙ˙e ÂÈÏcÒ BÏ ÔÈ˙BÂ .53‰È‰ . ƒ¿≈∆¿¿ƒ«¿»»¿ƒ»»»

Ôn‡54.ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»ƒ»ƒ
L¯Á ‰È‰L ÔB‚k55ÈzLe ÔÈ„ˆÚÓ ÈL BÏ ÔÈ˙B - ¿∆»»»»¿ƒ¿≈«¬»ƒ¿≈

˙B¯‚Ó56ËÚeÓ „Á‡ ÔÈÓe ‰a¯Ó „Á‡ ÔÈÓ BÏ ‰È‰ .57 ¿≈»»ƒ∆»¿À∆ƒ∆»»
ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ,‰a¯Ó‰ ÔÓ ÌÈL BÏ ÔÈ˙B -¿ƒ¿«ƒƒ«¿À∆¿»∆≈ƒ

‰a¯Ó‰ ÈÓcÓ ÌÈÏk BÏ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ËÚen‰58‰È‰ . «»¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿≈«¿À∆»»
BcÓˆ ‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ¯nÁ B‡ ¯k‡59‡ÏÂ ƒ»«»≈¿ƒ…ƒ¿¿…

B¯BÓÁ60BÏ ÌÈ˙B ÔÈ‡ - ÔtÒ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬¿≈ƒ»»«»≈¿ƒ
B˙ÈÙÒ61- el‡Ó ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ»««ƒ∆≈¿∆»≈≈

ÌÈÏk el‡ ÔÈ‡62ÌÈÒÎ ‡l‡ ,63¯‡L ÌÚ e¯ÎnÈÂ , ≈≈≈ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
.B·BÁ ÏÚ·Ï e˙pÈÂ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿¿««

שאינו 40) פי על אף עני הוא ואם הלווה, נכסי "מעריכין
משיירין  אלא לו, שיש מה כל נוטלין אין כולו, החוב נשלם
והולך. רבינו שמבאר וכמו סדר) ערך (ערוך כבודו" לפי לו

לגבות 41) דין לבית המלוה ויבוא הפירעון זמן כשיגיע
כג). צז, סימן ערוך (שולחן לתת 42)חובו שהתחייב מי

רכושו  כל לוקח דין בית אחרים, ערך או עצמו ערך להקדש
כג:) (ערכין ושנינו להקדש, הדמים ונותן ומוכרו
מציעא  (בבא רבינו בדברי כאן המפורט כל לו שמשאירים

י"ב.43)קיג:). הלכה ב פרק לקמן כד.44)ראה שם
מערכך" הוא מך "ואם ח): כז, (ויקרא הכתוב מן זה דרשו

מערכך. החייהו זהב.45)- מציעא 46)רקומה בבא
לשבתות 47)שם. לא אבל החול, ימי לצורך כמותו לאיש

טו. הלכה ערכין מהלכות ג בפרק (רבינו טובים וימים
פי  על ה הלכה למעלה מהמבואר שהוא נראה ומקורו

שם). בביאורנו הובא קידושין כיסא.48)ירושלמי
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deleצד deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע
לבד. של מצע לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא

הקטנים.אפיל 51)מזון. י"ב 52)ו בפרק כמבואר
להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««

ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈
ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈
,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»
B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈
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צה dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהם 49) להשתמש רגילים שעניים מקנים ארוג גס מצע
לבד. של מצע לדרוש יכול לא 50)ואינו וגם כסות לא

הקטנים.אפיל 51)מזון. י"ב 52)ו בפרק כמבואר
להחיות  המלוה על הוטל שלא יד. ב, הלכה אישות מהלכות
ולא  מערכך, (החייהו) "הוא שם: ערכין ובניו. אשתו את

מערכך". ובניו כשם 53)אשתו - (שם) יד ושל ראש של
קיג). פסחים (והשווה כסות לו שם.54)שנותנין

שלושה 57)משורים.56)נגר.55) לו שיש כגון,
האחת. והמגירה המעצד 58)מעצדים מוכרים אין

מגירות, שתי לו שיהיו כדי בדמיה, מגירה לקנות השלישי
שם). (ערכין אחת אם כי לו היו לא קודם גם שהרי

לאיכר.59) בקר (שם).60)צמד חמר היה שם 61)אם
אומנות.62)יח. קמא.63)כלי תנא לדעת בגמרא שם

.Á‰ÂÏÓ64ÔB‚k ,‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯t‰Ï ‡aL «¿∆∆»¿ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆¿
‰M‡‰ ‰ÒÙ˙Â ,‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰L∆»»«…∆ƒ¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ»
ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ó ÔBfzL È„k ÏÚa‰ ÈÒÎpÓ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒƒƒ¿≈«««¿≈∆ƒ≈∆ƒƒ

d„iÓ Ô˙B‡65dÏÚa ‰È‰ elÙ‡L ;·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ »ƒ»»¿¿ƒ¿««∆¬ƒ»»«¿»
„Ú ÂÈ·e BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï - ‰nÚƒ»…»»»»∆ƒ¿»»«

B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙiL66. ∆ƒ¿«»

צז.64) סימן בטור הובאה הרי"ף פי 65)תשובת על ואף
מיעט  שבערכין "שכשם לחובו קדם למזונות האשה שחוב
שקדמו  פי על אף כג:) בערכין (כמבואר ובניו אשתו מזון
בשם  משנה (כסף חוב" לבעל גם הדין הוא - המעריך לחוב

התרומות). ז.66)בעל הלכה למעלה כמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לו,1) שאין הטוען ללווה להשביע הגאונים תקנת מבאר

לאחרים, שחב במקום זה הוא אמנה שטר שאמר מלווה ודין
לווה  ודין עדים, בלא מעותיו להלוות שאסור שם וכלל

ושחררו. מעבדו

.‡Ì‡ :B·BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ Úa˙iL ÔÓÊaL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆∆ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒÓ - ÌÈÒÎ ‰ÂlÏ e‡ˆÓƒ¿¿«…∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿««

e¯‡aL BÓk ,¯‡M‰ ˙‡ B·BÁ2‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ∆«¿»¿∆≈«¿¿ƒ…ƒ¿»
„·Ïa BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·„ BÏ e‡ˆÓ B‡ ,ÌeÏk ‰ÂlÏ«…∆¿ƒ¿¿¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ¿«

B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡Â .Bk¯„Ï ‰Âl‰ CÏÈ -3ÔÈ‡Â , ≈≈«…∆¿«¿¿≈¿ƒ¿≈
ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,ÈÚ ‰z‡L ‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈¿»»∆«»»ƒ¿…«¿ƒƒ

B˙B‡4‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈcL C¯„k ,¿∆∆∆»ƒ»¿≈»ƒ∆∆¡«…
‰Lk BÏ ‰È‰˙5‰z‡ Ì‡ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ . ƒ¿∆¿∆∆»¿ƒ««¿∆ƒ«»

.Ô˙B‡ ÒÙ˙e CÏ - EÏ ·iÁÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÒÎ Ú„BÈ≈«¿»ƒ»∆«¿À»¿≈¿…»

ז.2) הלכה פ"א מצאנו 3)למעלה "לא כי בביתֿהסוהר,
עונש  או מאסר (היינו הגוף חיוב (בתלמוד) מקום בשום

(מגידֿמשנה). ממון" מחמת בזה) וכיוצא שאין 4)מלקות
כלום. הם.5)לו נגישה אמצעי - אלו ודרכים

.·ÔÚË6B˙Èa CB˙a Ô‰ È¯‰Â Ô˙B‡ ‡ÈaÁ‰Â BÏ LiL »«∆≈¿∆¿ƒ»«¬≈≈¿≈
ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,B˙È·Ï ÒkiL ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‡ -≈ƒ«ƒ∆ƒ»≈¿≈…¿…¿ƒ«

ÔÈc ˙Èa7ıeÁa :¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÚ ‰„Èt˜‰ ‰¯Bz‰L ; ≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ»«∆∆∆¡««
ÏÚ·Ï ÔzÈ ‡ÏÂ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ .„ÓÚz«¬…¬»«¬ƒƒ«ƒ∆≈¿…ƒ≈¿««

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈB‡b‰ e‡¯Lk .B·BÁ8¯Á‡ e„ÓÚL ¿∆»«¿ƒ»ƒƒ∆»¿««

ÌÈ‡n¯‰ ea¯L ,‡¯Ób‰ ¯eaÁ9ÈÙa ˙Ï„ ‰ÏÚÂ , ƒ«¿»»∆«»«»ƒ¿ƒ¿¬»∆∆ƒ¿≈
ÔÈÂÏ10‰¯eÓÁ ‰Úe·L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLnL eÈ˜˙‰ , …ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆«…∆¿»¬»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a ‰¯Bz ÏL ÔÈÚk11¯˙È ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L : ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿»≈
,ÌÈ¯Á‡ „Èa Ô‡ÈaÁ‰ ‡lLÂ ,BÏ ÔÈ¯cÒnL ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿∆…∆¿ƒ»¿«¬≈ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ Ô˙ ‡lLÂ12‰Úe·La ÏÏBÎÂ . ¿∆…»««»»«¿»¿«¬ƒ¿≈ƒ¿»
B˙eL¯Ï B‡ B„ÈÏ ‡B·iL ÏÎÂ ÁÈÂ¯iL ÏkL :BÊ∆…∆«¿ƒ«¿…∆»¿»ƒ¿
BzL‡Ï ‡Ï ÌeÏk epnÓ ÏÈÎ‡È ‡Ï - B„È ‚ÈOz ¯L‡Ó≈¬∆«ƒ»…«¬ƒƒ∆¿…¿ƒ¿

ÂÈ·Ï ‡ÏÂ13‡ÏÂ ,Ô‰a ÏthÈ ‡ÏÂ ,Ô˙B‡ LÈaÏÈ ‡ÏÂ , ¿…¿»»¿…«¿ƒ»¿…ƒ«≈»∆¿…
¯L‡ ÏkÓ ‡ÈˆBÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔzÈƒ≈«»»¿»»»»∆»ƒƒ»¬∆
,L„Á ¯OÚ ÌÈL ˙eÒÎe ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ B„È ‚ÈOz«ƒ»¿¿ƒ¿¿≈»»…∆

BÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎe BÏ Èe‡¯‰ ÔBÊÓ14˙ÏÈÎ‡ ‡Ï , »»»¿»»…¬ƒ«
ÈLeaÏÓ ‡ÏÂ ÌÈÎÏÓ Èa B‡ ÔÈ‡·Bq‰Â ÌÈÏÏBf‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿…«¿≈

ÌÈ‚q‰Â ˙BÁt‰15Bk¯ˆ ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ ,Bk¯„k ‡l‡ , ««¿«¿»ƒ∆»¿«¿¿»«»≈«»¿
.B·BÁ Ïk epa‚iL „Ú ,ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈƒ≈¿««ƒƒ«∆«¿∆»
ÔÈÈeÏb ,ÌÈÒÎ ÈBÏÙÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ‰lÁz ÔÈÓÈ¯ÁÓe«¬ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰wz‰ ¯Á‡ Ìb .ÔÈc ˙È·Ï ÚÈ„BÈ ‡ÏÂ ,ÔÈeÓË B‡¿ƒ¿…ƒ«¿≈ƒ«««««»»
ÏL B˙Èa CB˙Ï Òk‰Ï ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ,˙‡f‰«…≈««»¿ƒ»≈¿≈∆
¯˜ÚÏ ewz ‡lL ;ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ,‰ÂÏ…∆…¿…¿ƒ«≈ƒ∆…ƒ¿«¬…

‰¯Bz‰ Ûeb16B‡ ,ÂÈÏk ‡ÈˆBÈ BÓˆÚ ‰Âl‰ ‡l‡ . «»∆»«…∆«¿ƒ≈»
,BÏ Èe‡¯‰ ÔÈÁÈpÓ ;ÈÏ LiL ‡e‰ CÎÂ Ck :¯Ó‡È…«»¿»∆≈ƒ«ƒƒ»»
Ï‡¯OÈ ÔÈc ‰ÊÎÂ .BÊ ‰w˙a Ú·MÈÂ ,¯‡M‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«¿»¿ƒ»«¿«»»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Úe·L ÚaLpL ¯Á‡ ÔBÓÓ BÏ ‰‡¯ .Ô˙BÓB˜Ó ÏÎa¿»¿»ƒ¿»»««∆ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ - È„Èa ‡e‰ ˜ÒÚ B‡ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL :¯Ó‡Â ,BÊ¿»«∆¬≈ƒ≈∆¿»ƒ≈

BÏ ÔÈÚÓBL17È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,18. ¿ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈««

ג.7)המלוה.6) הל' פ"ג לקמן ראה קיג. בבאֿמציעא
מיימוניות).8) (הגהות סבוראי  ממונם,9)רבנן המסתירים

לי. אין לאחרים 10)ואומרים ממון מלהלוות שנמנעו
לי. אין ויטענו: להם אשר כל יחביאו שמא החשש, מפני

ברשותו 11) שאינו השבועה כדוגמת בידו, כשס"ת היינו
מפני  משלם, הריני האומר השומר על חכמים שתיקנו
כמבואר  לשמירתו, שנמסר בחפץ נתן עיניו שמא החשש
א. ס"ק צט סי' (הגר"א א הל' ופקדון שאלה מהל' בפ"ו

שם). דינה 12)עיין להחזיר, עלֿמנת שמתנה ואע"פ
נתנו  שלא לדבר רגלים כי מתנה, מתנתו אין כאן - כמתנה
גובה  בעלֿחוב הדין ומן הבעלֿחוב, מן להבריח כדי אלא
החשד" "שבועת זו: לשבועה קראו והראשונים אותה,

שם). ז.13)(כסףֿמשנה הל' פ"א למעלה השווה
שם.14) גבוהים.15)השווה מלוכה דבר 16)פקידי

חכמים  באו ולא הלווה. לבית הכניסה על שהקפידה תורה
לווים. בפני דלת תנעול שלא וגדר סייג לעשות אלא

למעלה 17) (השווה שלו שהוא אדם שביד מה כל - חזקה
ד). הל' קסט.18)פ"א סי' בתשובה מיגאש, הר"י

.‚‰Ó ÏÎÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ,BÊ ‰Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»∆≈¿¿»«
ÈÏÚaÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÈ ÁÈÂ¯iM∆«¿ƒ«ƒ≈¿««≈»∆»ƒ«¬≈

BÚÈaLÓe ‡a ˙B·BÁ19Ïk ˙ÏÏBk ˙Á‡ ‰Úe·ML , »«¿ƒ∆¿»««∆∆»
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙Â .˙B·BÁ ÈÏÚa20ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ «¬≈¿«»««¬ƒƒ¿≈¿«¿¿ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï da21.Ï˜‰Ï ‡l‡ »¿«¿ƒ∆»¿»≈
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dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבועה.19) אותה ותקנת 20)שנית הואיל כלומר,
היא. מבעלי21ֿ)הגאונים אחד לכל שבועה לחייבו

ומשנהֿ (לחםֿמשנה להם גם יתן שירוויח שכל חובות,
למלך).

.„¯LÎÂ ÈÚ ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ22,Ìza CÏB‰Â ƒ∆À¿«∆»ƒ¿»≈¿≈«…
B·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÌÚ‰ ·¯Ïe ÔicÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ¯·c‰Â¿«»»»¿»«««»¿…»»»««

Ú·Bz‰ ˜ÊÁ‰Â ,BÊ ‰w˙a BÚÈaL‰Ï23˜tzÒÓ BÈ‡L ¿«¿ƒ¿«»»¿À¿««≈«∆≈ƒ¿«≈
‰Ê ˙eiÚa24¯ˆ‰Ï ,BÊ ‰Úe·La B¯ÚˆÏ ‰ˆB¯ ‡l‡ , «¬ƒ∆∆»∆¿«¬ƒ¿»¿»≈

CÏiL È„k B‡ ,epnÓ Ì˜p‰Ï È„k ,ÌÈa¯a BLi·Ïe BÏ¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ»≈ƒ∆¿≈∆≈≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰ÂÏÈÂ25BzL‡ ÈÒÎ ÁwÈ B‡ ,26 ¿ƒ¿∆ƒ»¿≈»ƒƒ«ƒ¿≈ƒ¿

¯eÒ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - BÊ ‰Úe·MÓ ÏˆpiL „Ú ,‰ÊÏ ÔzÈÂ¿ƒ≈»∆«∆ƒ»≈ƒ¿»≈»∆ƒ∆»
BÚÈaL‰ Ì‡Â ;BÊ ‰Úe·L BÚÈaL‰Ï ÌÈÓL ‡¯È Ôi„Ï¿«»¿≈»«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ
.‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï :‰¯Bz ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïha -ƒ≈…«¬∆∆»…ƒ¿∆¿∆

B„¯ËÏe Ú·Bza ¯Ú‚Ï ÔicÏ Èe‡¯ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ27, ¿…∆»»««»ƒ¿…«≈«¿»¿
ewz ‡lL .BaÏ ˙e¯È¯La CÏB‰Â ¯ËB ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿ƒƒ∆…ƒ¿

ÔÈ‡n¯‰ ÈtÓ ‡l‡ BÊ ‰wz ÌÈB‡b‰28È¯‰Â , «¿ƒ«»»∆»ƒ¿≈»«»ƒ«¬≈
¯Ó‡29‡e‰ È‡n¯ Ì‡ e‰L¯c - B˙‡ EÈÁ‡ L¯c „Ú : ∆¡««¿»ƒ…»¿≈ƒ««

BÈ‡LÂ ÈÚ ‡e‰L ‰Ê ˜ÊÁ‰L ¯Á‡Óe ,È‡n¯ BÈ‡ B‡≈««≈««∆À¿«∆∆»ƒ¿∆≈
ÈnL :¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ .BÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡ - È‡n«̄«»¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈∆ƒ
È¯‰Â ,BzÓe B‡OÓa ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈÎ¯„e ,È‡n¯ ˜ÊÁ‰L∆À¿«««¿»»¿À¿»ƒ¿«»«»«¬≈
È¯‰Â ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÔÚËÂ ,ÔBÓÓ BÏ LiL „eÓ‡ ‡e‰»∆≈»¿»«∆≈¿«¬≈

BÚÈaL‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L - BÊ ‰w˙a Ú·M‰Ï ı¯ ‡e‰30. »¿ƒ»«¿«»»∆≈»¿«¿ƒ
B˙BOÚÏ Ôica Ák LÈ Ì‡ ‡l‡31ÏÚa Ú¯ÙiL „Ú ∆»ƒ≈…«««»¿««∆ƒ¿«««

‡e‰L ¯Á‡Ó ,‰OÚÈ - ÔziL „Ú B˙BcÏ B‡ ,B·BÁ¿««∆ƒ≈¿«∆≈««∆
‰ÂˆÓ ·BÁ ÏÚa ˙ÚÈ¯tL ,„eÓ‡32:¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿ƒ«««ƒ¿»¿»∆»»

˜„v‰ Ûc¯Ï B˙eÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·cÓ Ôic‰ ‰OÚiL Ïk…∆«¬∆««»ƒ¿»ƒ≈¿«»»ƒ¿…«∆∆
BÙ„¯Ï eÈeËˆpL ,„·Ïa33¯·ÚÏ ‡ÏÂ ,34ÏÚ ÔÈc‰ ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»¿¿…«¬…«ƒ«

Ïa˜Óe ,˙BOÚÏ ‰L¯Ó ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆À¿∆«¬¿«≈
ÌÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰iL ‡e‰Â .¯ÎO35. »»¿∆ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ

ישר.22) רבים.23)אדם בו ספק,24)יודעים לו אין
באופיו  כלומר זה", של "בענין גורסים: ויש עני. הוא שכן

צט). סי' 'פרישה' (עיין הנתבע של בריבית.25)ובמצבו
שאינם 26) ברזל, צאן נכסי ובין מלוג נכסי בין לו שהכניסה

סי' שו"ע (השווה מהם גובה ואינו לבעלֿחוב משועבדים
כו). סעיף פניו.27)צז מעל לעיל 28)לגרשו כמבואר

ב. אבידה.29)הל' מוצא בענין כח, בבבאֿמציעא
שהוא 30) למי השבועה את נותנין "אין ג: פ"ו, רבה ויקרא

קיב). ס"ק פז סימן (הגר"א השבועה" אחר לכופו.31)רץ
נפשו 32) שתצא עד אותו שמכין נתבאר ושם פו. כתובות

זו. מצוה יקיים צדק 33)או כ): טז, (דברים שנאמר כמו
מרומה  בדין שהמדובר פירשו לו: ובסנהדרין תרדוף. צדק

ג). הל' סנהדרין מהל' פכ"ב רדב"ז להטות.34)(עיין
יהיו 35) מעשיך "וכל יב משנה פ"ב (אבות שאמרו כמו
האחרונים לש  המפרשים בשם המגידֿמשנה וכתב שמים". ם

ב"ד  הוא אלאֿאםֿכן בכך מורשה ב"ד כל "שלא ז"ל:
שאינן  הדיינין ומשרבו וחסידות. בחכמה ומוחזק חשוב
דרך  לו לעשות פורץ אחד כל יהא שלא לחוש יש - מומחין
עצמו: רבינו כתב ב, הל' סנהדרין מהל' ובפכ"ד לעצמו".

כראוי  חכמים אינם וכו' הגונים שאינם דינים בתי "משרבו
ידון  ולא וכו' ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה, ובעלי
מאמין  לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי דעתו, בסמיכות הדיין
לפי  דין כתב שכאן ונראה זה". על סומכת ודעתי זה, לדברי

(לחםֿמשנה). שם שכתב מה על וסמך הגמרא,

.‰,ÂÈÏÚL ·BÁ ¯ËL ÈtÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆»»
‰„B‰Â36ÌÈ¯Á‡ ˙B·BÁa ÌÈ¯Á‡Ï37¯˙È B„È ‰‚ÈO‰Â , ¿»«¬≈ƒ¿¬≈ƒ¿ƒƒ»»»≈

˙B¯ËL ÈÏÚa ‡l‡ ¯˙i‰ eÏhÈ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ÏÚ«»»…ƒ¿«»≈∆»«¬≈¿»
„·Ïa38‡Èe˜ ‡nL ,39ÂÈÒÎ ÏÚ B˙‡„B‰a ‰OBÚ ƒ¿«∆»¿¿»∆¿»»«¿»»

.‰Ê ÏL∆∆

עדי 36) יש אפילו או הלוואה עדי כאן ואין מעצמו,
שלא  מודה והוא פרעתי, לטעון יכול שהלווה אלא הלוואה,

ג). צט, סי' ש"ך (ראה -37)פרע לדבריו - הקודמים
שבשטר. והם 38)להלוואה הלוואה עדי יש אם אבל

בעדים  אלא יפרע שלא והלוה המלוה בין שהותנה מעידים
ה"ו). וראה (מגידֿמשנה, לגביה קודמת שטר בלי המלוה -

המלוה.39) מן נכסיו להבריח והאחרים, הלווה בין תחבולה

.ÂÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L Ô·e‡¯40·iÁ ÈÂÏÂ ,‰‡Ó ¿≈∆»»«»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ«»
.ÔBÚÓLÏ ÔÈ˙BÂ ÈÂlÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰‡Ó Ô·e‡¯Ïƒ¿≈≈»ƒƒƒ≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

ÌÈÒÎ Ô·e‡¯Ï ÔÈ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ41·BÁ È¯ËL BÏ eÈ‰Â , ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL :ÈÂÏ ¯Ó‡Â ,ÈÂÏ ÏÚ42‡e‰ Úe¯t ,43, «≈ƒ¿»«≈ƒ¿«¬»»»«

Ô·e‡¯ BÏ ‰„B‰Â44B˙‡„B‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ -45, ¿»¿≈≈«¿ƒƒ«»»
a‡Ï ÔÈOBÚ Ì‰ ‡Èe˜ ‡nL;ÔBÚÓL ÏL B˙eÎÊ „46 ∆»¿¿»≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¿

ÔBÚÓL Ú·MÈ ‡l‡47Û¯BË Ïk ÔÈ„k ,ÈÂlÓ ÏhÈÂ48 ∆»ƒ»«ƒ¿¿ƒ…ƒ≈ƒ¿ƒ»≈
‰Úe·La ‡l‡ Ú¯Ù BÈ‡L49ÂÈÏÚ LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿≈»ƒ∆≈»»

¯Á‡ ·BÁa BÓˆÚÓ ¯Á‡Ï ‰„B‰Â ,·BÁ ¯ËL50Ì‡ , ¿«¿»¿«≈≈«¿¿«≈ƒ
¯ËM‰ ÏÚa ‰·Bb - Ì‰ÈL ea‚iL È„k ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡≈¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆∆«««¿»

‰Ê ÏL B¯ËL ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡lL ,„·Ïa51. ƒ¿«∆…«¬¿¿»«¿»∆∆

וחבירו 40) מנה בחבירו לנושה "מנין נתן: כרבי יט. כתובות
תלמודֿלומר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו,
הלוהו  לאשר (כלומר, לו" אשם לאשר "ונתן ז): ח, (במדבר
שהקרן  למי דהיינו שלו, האשם לאשר אלא כאן, כתוב אין

רש"י). - גובה 41)שלו שמעון אין - נכסים לו יש אם כי
כשאין  אלא נאמרה שלא לפי נתן, רבי של מדרשתו מלוי
(מגידֿמשנה). מ. בבבאֿקמא כמבואר אחרים, נכסים ללוה

יתבענו 42) שלא אימון מתוך לו מסרו אלא כלום, לוה לא
ילווהו. אם ראובן.43)אלא בידי השטר ונשאר

אמנה.44) או פרוע ראובן.45)שהשטר של
ו 46) שם, אביי.כתובות של חפץ,47)כפירושו בנקיטת

רבינו  (ע"פ לאחר מכרו או מחלו ולא זה חוב נפרע שלא
י). הל' פכ"ב משועבדים 48)להלן או המכורים מנכסים

מה).49)לאחרים. שבועות ע"פ שם (פכ"ב לקמן כמבואר
הלוואה 50) עדי כאן ואין - בשטר להלוואה לדבריו, שקדם,

לו). הערה ה"ה למעלה רבינו 51)(ראה לימדנו כבר
הודאתו  מקבלים ואין לקנוניא, שחוששים ה') הל' (למעלה
שאין  לפי שנית, זה דין וכתב רבינו וחזר אחרים. בחובות
בהל' להמבואר דומה כאן הנידון של לקנוניא החשד רקע
הסידור, שבועת כבר כשנשבע המדובר, ה בהל' כי ה,
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שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…

Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ
‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿
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שאינו  ובניו, אשתו לפרנסת דאגתו הוא לקנוניא והגורם
לבעלֿחובו  ראשון ראשון פורע אלא אותם להאכיל רשאי
עשוי  שאדם זה על מבוסס החשד ובכן שם, כמבואר
שגם  ואפשר ובניו, אשתו פרנסת בגלל לעצמו היתר להורות
קטנים. וילדים אשה לפרנס מצוה בזה רואים האחרים
הגורם  הסידור, שבועת לפני שמודה שלפנינו, ובנידון
ולכן  מנכסיו, ערום ישאר שלא כדי הוא, האפשרית לקנוניא
(ולצד  זו סיבה בגלל גם לקנוניא שחוששים רבינו, מלמדנו
שבנידון  לפי כאן, מהמבואר נלמד ה בהל' הנידון אין שני,
ולכך  קנוניא, שום יעשה שלא בשבועה התחייב כבר ה הל'
– הודאתו לאמת מסייעתו זו שבועה שאין רבינו מלמדנו

ג). ס"ק צט סי' ש"ך עיין כסףֿמשנה.

.ÊÌÈ„Ú ‡Ïa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÂÏ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡52elÙ‡Â , »¿»»¿«¿¿»¿…≈ƒ«¬ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï53ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,54. ¿«¿ƒ»»∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿

¯˙BÈ ÁaLÓ - ¯ËLa ‰ÂÏn‰Â55‡Ïa ‰ÂÏn‰ ÏÎÂ . ¿««¿∆ƒ¿»¿À»≈¿»««¿∆¿…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ - ÌÈ„Ú56, ≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â57. ¿≈¿»»¿«¿

(ב"מ 52) להכחיש הלווה של דעתו על עולה כך שמתוך
שם). וברש"י והטעם 53)עה: שיכחיש, בו לחשוד שאין

שהיה). מעשה (שם, ישכח משנתו טרדת מתוך שמא -
הל'54) יג פרק להלן שיתבאר כמו בשבועה, נאמן שהמלוה

במלוה 55)ג. אבל בו, רשום המלוה סכום שבשטר לפי
שלוה  לטעון ללווה ואפשר ידוע, הסכום אין המשכון על
ד). ס"ק ע, סי' (סמ"ע תובע שהמלוה מהסכום פחות

כפירה.56) לידי שמביאהו ללווה מכשול שגורם
שאינו 57) מה מחבירו שתובע על אותו מקללים אדם שבני

לו. חייב

.Á·¯‰58‰ÂÏ B‡ ,B¯¯ÁL Ck ¯Á‡Â Bc·ÚÓ ‰ÂlL »«∆»»≈«¿¿««»ƒ¿¿»»
ÏkL ;ÌeÏk ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ - dL¯b Ck ¯Á‡Â BzL‡Ó≈ƒ¿¿««»≈¿»≈»∆»»¿∆»
‰M‡‰ „ÈaL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ,Ba¯ ‰˜ - „·Ú ‰wM ‰Ó«∆»»∆∆»»«¿»«»∆¿«»ƒ»

dÏÚa ˙˜ÊÁa -59Ô‰L ‰È‡¯ ‰‡È·‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿∆¿««¿»∆»ƒ≈ƒ»¿»»∆≈
d˙Èe„pÓ60. ƒ¿¿»»

נא).58) (בבאֿבתרא העבד של משל 59)בעלו כלומר,
מהם  להוציא כדי הלוואה בתור באמתלא ולקחם הם, בעלה
אישות  מהל' פכ"ב רבינו והשווה שם. ב"ב גמ' (עיין ממונו

שם). ולחםֿמשנה ובמגידֿמשנה כט, נכסים 60)הל'
הימנו  "לוה כח. כתובות (עיין שנישאו בשעה לו שהכניסה

וכו'"). אביה מנכסי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכל 1) בהם שעושים כלים ולא אלמנה, לחבול שלא מבאר

שבא  דין בית שליח ודין המשכון, להחזיר ושמצוה נפש,
למשכן.

.‡ÔÈ‡ - ‰¯ÈLÚ ‡È‰L ÔÈa ‰iÚ ‡È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈∆ƒ¬ƒ»≈∆ƒ¬ƒ»≈
d˙B‡ ÔÈkLÓÓ2‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡Ï ,3‡lL ‡ÏÂ ¿«¿¿ƒ»…ƒ¿««¿»»¿…∆…

‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»¿…«ƒ≈ƒ∆∆¡«¿…
‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙4ÏÚa epnÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â . «¬…∆∆«¿»»¿ƒ»««¬ƒƒƒ∆¿«

BÁ¯k5ÌlLz - BÏ ‰„Bz Ì‡Â .6¯tÎz Ì‡Â ,7- »¿¿ƒ∆¿«≈¿ƒƒ¿…

Ú·Mz8- ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ . ƒ»«»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ
‰˜BÏ9. ∆

קטו.2) ב"מ משנה, למד 3)כסתם זה ומדעתה. מרצונה
אותה", ממשכנין "אין המשנה: לשון מסתימת רבינו
הלוואה  בשעת שלא ובין הלוואה בשעת בין ומשמע
אין  הלוואה "בשעת וכותב: משיג והראב"ד (מגידֿמשנה).
בגד  תחבול "ולא בזה קורא אני ואין כלומר: חובל", זה
לו. מביאה וברצונה שבעצמה מאחר אלמנה"

לחבול 4) "ואסור ואומר: רבינו מסביר שם, ובפירושו
בשביל  הממשכן אצל כשתתעכב חשד משום האלמנה
דבר  לידי (שיבואו קלקול ביניהם שיארע או שלה, המשכון
(עיין  והעשירה" העניה בדבר השווה ולפיכך איסור),

מילתא 5)לחםֿמשנה). "כל ד): (תמורה רבא כדברי
כל  בעברית: מהני". לא עביד אי - תעביד לא רחמנא דאמר
וכאילו  מועילה, עשייתו אין - לעשות התורה שאסרה דבר

תפח). סי' (ריב"ש עשה גובה 6)לא ביתֿדין כלומר,
את  למשכן שלא אלא תורה אמרה שלא בעלֿכרחה, ממנה
וגובים  ממנה. להגבות שלא תורה אמרה לא אבל האלמנה,
סי' ריב"ש (מגידֿמשנה, אדם מכל שגובים כדרך מאלמנה

בשטר.7)תפח). ההלוואה היתה שלא  כשאר 8)כגון,
ונטען. טוען אינו 9)כל - בעין שהמשכון עוד כל אבל

זמן  כל עליו", לוקין אין - לעשה שניתק לאו "שכל  לוקה,
השבת  של ל'עשה' ניתק זה ולאו ה'עשה', לקיים שבידו
את  לו תשיב "השב יג) כד, (דברים שנאמר הוא המשכון,

ד). הל' בסמוך (ראה השמש" כבוא העבוט

.·ÂÏn‰ ÔÎÂÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L ÔÈa ,B¯·Á ˙‡ ‰10 ¿≈««¿∆∆¬≈≈∆ƒ¿»«««¿
ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ B‡ B„Èa ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡ BkLnL ÔÈa≈∆ƒ¿¿«««¿»»¿»«ƒ≈ƒ
ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÈ ‡Ï -…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆¿

ÌÈÁ¯‰11ıÚ ÏL ˙B·¯Ú‰Â ,12ÔÈÏM·nL ˙B¯BÈÂ , »≈«ƒ¿»¬≈∆≈¿∆¿«¿ƒ
‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒÂ ,Ì‰a13Èk :¯Ó‡pL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »∆¿«ƒ∆¿ƒ»¿«≈»∆∆∆¡«ƒ

Ï·Á ‡e‰ LÙ14BÁ¯k ÏÚa ¯ÈÊÁÓ - Ï·Á Ì‡Â .15. ∆∆…≈¿ƒ»««¬ƒ¿«»¿
‰˜BÏ - ¯ÈÊÁiL Ì„˜ Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡ Ì‡Â16. ¿ƒ»«««¿ƒ¿«…∆∆«¬ƒ∆

החולק 10) והראב"ד א. הל' למעלה (השווה הלוואה בשעת
זו). בהלכה גם עליו השיג שם, רבינו יד,11)על של

מים  של ריחיים כגון בקרקע, הקבועים אבל המיטלטלים.
ו). סעיף צז, סי' (שו"ע כלל משכון בגדר אינם

ללישה.12) קטז.13)המשמשות שם 14)שם שנינו
שעושין  דבר כל אלא אמרו, בלבד ורכב רחיים "ולא קטו.

חובל". הוא נפש כי שנאמר: נפש, אוכל כדברי 15)בו
ד). הערה למעלה (השווה ד. בתמורה כל 16)רבא, אבל

(סוף  למעלה כמבואר לוקה, אינו - קיים שהמשכון זמן
אלמנה. חובל גבי ה"א)

.‚Ï·ÁL ÔB‚k ,LÙ ÏÎ‡ ÏL ‰a¯‰ ÌÈÏk Ï·Á»«≈ƒ«¿≈∆…∆∆∆¿∆»«
ÈÙa ÈÏÎe ÈÏk Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈkÒÂ ‰¯BÈÂ ‰·¯Ú¬≈»¿»¿«ƒ«»«»¿ƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ17˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈOBÚ Ô‰L ÌÈÏk ÈL elÙ‡ .18 «¿¬ƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ¿»»««
ÏÚ ÌÈzL ‰˜BÏÂ ,ÌÈÏk ÈL ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ -«»¬≈∆ƒ¿≈≈ƒ¿∆¿«ƒ«

Ì‰ÈL19·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .20·iÁÏ - ¿≈∆∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆¿«≈
.BÓˆÚ ÈÙa ·Î¯‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁ¯‰ ÏÚ«»≈«ƒƒ¿≈«¿¿«»∆∆ƒ¿≈«¿
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ÌLk21ÌÈÏk ÈL Ô‰L ,ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ¯‰Â ·Î¯‰L ¿≈∆»∆∆¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆≈¿≈≈ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁÂ ,˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLÓe¿«¿ƒ¿»»««¿«»«∆ƒ¿≈«¿
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÈL Ïk Ck ;BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ¿≈«¿»»¿≈≈ƒ««ƒ
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ·iÁ - ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈLnLnL∆¿«¿ƒ¿»»«««»«∆ƒ¿≈«¿
¯˜a „Óˆ Ï·Á Ì‡ ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ22 ¿«∆ƒ¿≈«¿¿≈ƒ»«∆∆»»

L¯BÁ‰23.ÌÈzL ‰˜BÏ - «≈∆¿«ƒ

שם.17) תיעשה 18)גמרא לא - יחד אותם כשמרכיבים
האחר. בלתי משניהם באחד יהודה,19)המלאכה כרב

לוקה  רכב אחת, לוקה ריחיים "חבל קטו:): (שם האומר
שתיים". לוקה ורכב ריחיים על 20)אחת, "לא" הטל

(רבינו  רכב ולא ריחיים, יחבול לא כלומר רכב, ועל ריחיים
[ריחיים  רעב). פיסקא כיֿתצא דברים ל'ספרי' בפירושו הלל
העליונה  זו, על זו מונחות אבנים משתי מורכבים יד, של
הגרעינים  נטחנים אותה וכשמסובבים "רכב" נקראת
"ריחיים"]. הנקראת התחתונה האבן ובין בינה הנופלים

קטז.21) משני 22)שם מורכב חרישה כלי הם הצמד
[באבןֿהאזל  (מגידֿמשנה). שתיים חייב ולפיכך חלקים,
וראייתו  פירושו. לקבל מאוד וקשה לפרות, שהכוונה מפרש
קשה  ג"כ - "החורשת" ולא "החורש" כתב שרבינו מזה
ד"ה  שם 'תוספות' ראה יחיד. לשון הוא בקר שהרי להבינה,
משמע  שתים, חייב ד"ה שם רש"י דברי סיום וגם צמד,
שכתב  צז, סי' חו"מ יוסף' 'בית וראה בכלי. שהמדובר
לתמוה  ויש חבלה. איסור בכלל ואינן ככלי אינן שפרות
דעתו  על המגדלֿעוז דעת את אבןֿהאזל בעל העדיף למה

המגידֿמשנה]. שהתורה 23)של כאן, משמיענו רבינו
ממש, נפש באוכל אינה שמלאכתם כלים גם לחבול אסרה
כאלה  כלים תורה אסרה שלא האומרים, מדעת להוציא

צז). סי' ח"מ 'טור' (ראה

.„‡Ï - ¯ÈLÚ „Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈∆»»ƒ¿∆»»ƒ…
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ epkLÓÈ24ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL elÙ‡Â . ¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ«¬ƒ¿ƒ«≈ƒ

‡l‡ ,epkLÓÈÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï - ÔkLÓÏ ‡aL∆»¿«¿≈…ƒ»≈¿≈ƒ«¿¿∆∆»
BÏ ‡ÈˆBÓe B˙È·Ï ÒÎ ‰Âl‰Â ,ıeÁa „ÓBÚ≈«¿«…∆ƒ¿»¿≈ƒ

„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰25Ôk Ì‡ .26ÔÈa ‰Ó , ««¿∆∆¡«««¬…ƒ≈«≈
ÔÈc ˙Èa ÁÈÏML ?ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ·BÁ ÏÚa27LÈ - ««ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¿ƒ«≈ƒ≈

‰Âl‰ „iÓ ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ28ÚB¯Êa29B˙BÂ ƒ«««¿ƒ««…∆ƒ¿«¿¿
ÔziL „Ú ÔBkLn‰ ÁwÏ BÏ ÔÈ‡ - ·BÁ ÏÚ·e ,‰ÂÏnÏ««¿∆««≈ƒ«««¿«∆ƒ≈

BzÚcÓ ‰Âl‰ BÏ30‰Âl‰ ˙È·Ï ÒÎÂ ·BÁ ÏÚa ¯·Ú . «…∆ƒ«¿»«««¿ƒ¿«¿≈«…∆
BÈ‡ - ÚB¯Êa B„iÓ ÔBkLn‰ ÛËÁL B‡ ,BkLÓeƒ¿¿∆»«««¿ƒ»ƒ¿«≈

·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚÏ ˜z È¯‰L ;‰˜BÏ31BÏ ∆∆¬≈ƒ««¬≈∆∆¡«»≈»ƒ
,daL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â .LÓM‰ ‡B·k ËB·Ú‰ ˙‡∆»¬¿«∆∆¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»

‰˜BÏ - Û¯O B‡ ÔBkLn‰ „·‡L ÔB‚k32Óe .·MÁ ¿∆»«««¿ƒ¿«∆¿«≈
ÔBkLn‰ ÈÓc33.ÔÈca ¯‡M‰ Ú·B˙Â , ¿≈««¿¿≈««¿»«ƒ

שליח.24) וע"י הדיין אשר 25)במצוות "והאיש וגומר:
(שם  בגמרא החוצה". העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
יודע  איני תעמוד" "בחוץ שנאמר ממשמע אמרו: קיג.)
תלמודֿלומר  מה אלא יוציא, בו נושה אתה אשר שהאיש
תעמוד" "בחוץ (כלומר, כמלוה ב"ד שליח לרבות והאיש?
נושה  אתה ואשר - ב"ד) שליח (שהוא והאיש (המלוה) אתה

שם). (רש"י החוצה העבוט אליך יוציא מאחר 26)בו,
ב"ד. לשליח גם אסורה, לשניהם הלווה לבית שהכניסה

ששליח 27) משמע בב"ד", אלא ימשכננו "לא אמרנו: הרי
אסור. והמלוה למשכן, רשאי לביתו,28)ב"ד חוץ במצאו

שם). (כשמואל, דברים,30)בחזקה.29)בשוק 'ספרי'
ימשכננו  לא יכול ביתו, אל תבוא "לא רעו: פיסקא כיֿתצא
לעבוט  ת"ל מבחוץ, ימשכננו אבל בבית) (כלומר מבפנים

מבחוץ). (אפילו דרשו:31)עבוטו" לא: בבבאֿמציעא
שמשכנו  אלא לי אין למה), לשון כפל (כלומר תשיב "השב
השב  ת"ל מנין? - ב"ד ברשות שלא משכנו ב"ד, ברשות

מכלֿמקום". טו.32)תשיב, הערה למעלה השווה
החוב 33) מסכום עליו, שאחריותו המשכון דמי מנכה

- המגיד הרב ולדעת א. הל' שכירות מהל' בפ"י (כמבואר
אונסין). באחריות אפילו ברשות, שלא במשכנו חייב,

בת  חייב שהוא מאחר ומקשה: משיג למה [הראב"ד שלומין,
(מכות  עליו לוקים אין לתשלומין שניתן לאו הרי לוקה?
ניתן  נקרא שאינו רבינו, שיטת מבאר והמגידֿמשנה טז.)?
הם  - הממון כלומר, – שהתשלומין במקום אלא לתשלומין
הפקעת  על הוא שהלאו גזילה, כגון וסיבתו, הלאו תיקון
אין  במשכון אבל מתקנו, - וכשמשלם חבירו, ממון
הפקעתֿממון  על אינו הלאו כי הלאו, עם קשר לתשלומין
בתור  החפץ נטילת עצם על אלא לגוזלו, כוונתו אין שהרי -
מפני  הוא התשלומין וחיוב - תורה הקפידה משכון
שניתן  לאו זה אין כך ומשום באחריותו, שנתחייב
המשכון, השבת של ל'עשה' שניתק לאו אלא לתשלומין
מיישב  זו ובסברא לוקה. - ה'עשה' קיים ולא שנאבד ומאחר
אדם  אין והרי לוקה, למה שהקשו מה גם המגידֿמשנה
שלפי  א), הל' גניבה מהל' פ"ג (ראה ומשלם? לוקה
שהלאו  כאחת, באים אינם והתשלומין המלקות המבואר
אבידתו, שעת על הם והתשלומין המשכון, נטילת על הוא
והתשלומין  המלקות שאם שם, גניבה בהל' נתבאר וכבר

ומשלם]. לוקה - כאחת באים אינם

.‰BkLnL B‡ ÔÈc ˙È·a B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÓ‰ „Á‡∆»«¿«¿≈∆¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿¿
‡e‰ ÈÚ LÈ‡ Ì‡ ,‰Âl‰ ˙ÚcÓ B‡ ÚB¯Êa ,B„Èa34 ¿»ƒ¿«ƒ«««…∆ƒƒ»ƒ

BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·„ BkLÓe35‰eˆÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¿»»∆»ƒ¬≈∆¿À∆
BÏ ¯ÈÊÁÓ :BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»¬»≈∆»ƒ«¬ƒ
ÌBia ‰L¯Án‰ ˙‡Â ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ È„k ‰ÏÈla ¯k‰ ˙‡∆««««¿»¿≈ƒ…»»¿∆««¬≈»«

BzÎ‡ÏÓ da ˙BOÚÏ È„k36BÏ ·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ; ¿≈«¬»¿«¿∆∆¡«»≈»ƒ
ËB·Ú‰ ˙‡37ÌBia ÌBi‰ ÈÏk BÏ ·ÈL‰ ‡ÏÂ ¯·Ú . ∆»¬»«¿…≈ƒ¿ƒ««

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ‰ÏÈla ‰ÏÈl‰ ÈÏÎe38:¯Ó‡pL , ¿ƒ««¿»««¿»≈¿…«¬∆∆∆¡«
BÊ .EÏˆ‡ BËB·ÚÂ ·kL˙ ‡Ï - BË·Úa ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿««¬……ƒ¿««¬∆¿¿
ÌBia BzÎ‡ÏÓ Ô‰a ‰OBÚ ‡e‰L ÌÈÏÎ·e .‰ÏÈÏ ˙eÒk¿«¿»¿≈ƒ∆∆»∆¿«¿«
.BÏ ep·ÈLz LÓM‰ ‡a „Ú :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔL·BÏ B‡¿»≈«…«∆∆¿ƒ∆

ÌBi‰ Ïk B¯ÈÊÁiL ,„nÏÓ39¯ÈÊÁnL ,‡e‰ Ôk Ì‡ . ¿«≈∆«¬ƒ»«ƒ≈∆«¬ƒ
ÔBkLn‰ BÏ40˙Úa B˙B‡ Á˜BÏÂ BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ««¿»≈∆»ƒ¿≈«»≈

‡lL È„k ?ÔBkLn‰ ÏÈÚBi ‰Ó ,BÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ««¿¿≈∆…
˙ÈÚÈ·Ma ·BÁ‰ ËÓMÈ41Ïˆ‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰OÚÈ ‡ÏÂ , ƒ»≈««¿ƒƒ¿…≈»∆ƒ«¿¿ƒ≈∆

ÂÈa42ÔBkLn‰ ÔÓ Ú¯tÈ ‡l‡ ,43.‰Âl‰ ˙nL ¯Á‡ »»∆»ƒ»«ƒ««¿««∆≈«…∆
BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ¯·c ÈÚ‰ ˙‡ ÔkLÓÓ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆«¿«¿≈∆∆»ƒ»»∆»ƒ
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‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»
˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈

.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו

ולחם46ֿ) [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא
וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו
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בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
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‰LÏL ÌeMÓ ¯·BÚ - BpÓÊa BÏ B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿«≈ƒ¿»
˙BÓL44·L‰ ÌeMÓe ,B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï ÌeMÓ : ≈ƒ…»…∆≈ƒ»≈

.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ÌeMÓe ,ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ…ƒ¿««¬…
˙ÚLa ‡lL BkLnL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿∆…ƒ¿«

B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BkLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙‡ÂÏ‰45BÈ‡ - «¿»»¬»ƒƒ¿¿ƒ¿««¿»»≈
ÏÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ46˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ¯·BÚ BÈ‡Â , «»¿«¬ƒ¿»¿≈≈¿≈ƒ«≈

.el‡‰»≈

ועבוטו 34) תשכב לא הוא, עני איש "אם קיד: שם הלוה.
ויש  לו, צריך שאינו דבר משכנו (כלומר, עשיר הא אצלך.

אצלך". ועבוטו שכב במקומו) להחליף "ואינו 35)לו
כמו  במקומו, שיחליף מה אצלו ואין בלתו, לעמוד יכול
לבדה  כסותה היא כי כו) כב, (שמות יתברך השם שביאר
שם, המשנה בפירוש (רבינו ישכב" במה לעורו, שמלתו היא
במכילתא  הדברים ומקור רמ. לאוין המצוות' וב'ספר

נה). הערה להלן ראה של 36)דרשב"י, שאינה מלאכה
בכלל, למשכנו אסור נפש אוכל של כלי כי נפש, אוכל

מח). הערה להלן (ראה ב הל' למעלה שם 37)כמבואר
"השב  דרשו: רעז, פיסקה כיֿתצא דברים, וב'ספרי' קיד:
וכלי  ביום היום כלי לו שמחזיר מלמד העבוט: תשיב
וכו'". ביום ומחרישה בלילה (כר) סגוס בלילה, הלילה

(מגידֿמשנה).38) מעשה בו שאין לפי עליו, לוקה ואינו
כב,39) שמות רש"י יט. פרשה משפטים מכילתא קיד:, שם

תחזור  השמש וכבוא כלומר, השמש" בוא "עד מפרש: כה
מחר. של בוקר שיבוא עד המלוה,40)ותטלנו להבטחת

לו? צריך כשהוא ללווה מחזירו הוא בשנת 41)הרי
חוץ  ההלוואות כל (מפקיעה) משמטת שהיא השמיטה
[רבינו  מ"ב. פ"י, בשביעית ששנינו כמו המשכון, על ממלוה
(המלוה) בעלֿחוב אצלנו, "והעיקר מנמק: שם) (בפירושו
כאילו  יהיה - המשכון על אותו כשילוה לפיכך משכון, קונה
ואינו  ידוע לזמן שהלוהו ההוא בממון המשכון הקנהו
(בפסחים  יצחק רבי של דעתו כאן שקיבל ברור, משמט".
פ"י  החזקה ביד אולם משכון. קונה שבעלֿחוב לא:),
דינו  המשכון על שהמלווה פסק ה"א שכירות מהלכות
(ראה  חובו כל גובה - המשכון נאנס ואם שכר, כשומר
מפירושו  כאן בו שחזר מזה ויוצא שם), הראב"ד השגת
(מפרשי  הרי"ף של דעתו וקיבל בצעירותו, שכתב הנ"ל
ונראה  כאלו). חזרות כמה על העירו האחרונים, ידֿהחזקה
(שביעית  בירושלמי שמואל של דרשתו כאן מקבל שרבינו
אחיך  את לך יהיה "ואשר ג) טו, (דברים הכתוב על שם)
שלא  ואע"פ בידך. לאחיך שיש לזה פרט - ידיך" תשמט
משמט  אינו מחט משכונו שאפילו שמואל, של דעתו קיבל
חלק  את שמשמט הי"ד) ויובל משמיטה (בפ"ט ופסק כלום,
דמי  לגבי דרשתו את קיבל - המשכון דמי על היתר החוב
זו]. דרשה ע"פ מנמק שם במשנה הרע"ב גם המשכון.

צב.):42) (כתובות שאמרו מפני ממנו, לגבות יוכל ולא
של  (מטלטלין משתעבדי" לא חוב לבעל - דיתמי "מטלטלי
אביהם). של לבעלֿחוב משועבדים אינם - יתומים

החוב 43) - שמשכנו שבשעה והטעם, קטו. בבאֿמציעא
ועשה.44)כגבוי. לאוין שני - שבתורה מקראות שלוש

ד:)]. מכות (רש"י מקרא = הלוה.45)[שם של מרצונו

ולחם46ֿ) [במגידֿמשנה רבא. דעת כפי קיד: שם ברייתא
וכן  אלמנה בחובל למה מקשים, וה"ב ה"א למעלה משנה
אסור. הלוואתו בשעת שגם פסק נפש, אוכל כלי בחובל
לשלא  הלוואתו בשעת בין מחלק הוא חזרה, בדין וכאן,
נאמרו  האלו המצוות שלוש כל והרי הלוואתו? בשעת
(וכמו  אלמנה בדין משיג א בהל' והראב"ד חבלה? בלשון
חובל". זה אין הלוואה "בשעת נפש): באוכל ב בהל' כן

שרבי  שלא ונראה משמעותו חבלה שסתם להראב"ד מודה נו
להחזיר  חייב שאינו פסק כך ומשום הלוואה, בשעת
גילתה  נפש אוכל בכלי אולם הלוואתו, בשעת במשכנו
ונימוק  חובל", הוא נפש "כי ואמרה: האיסור, טעם התורה
להסביר  יש לזה ובדומה הלוואתו. בשעת גם יפה כוחו זה
החינוך' ב'ספר כי אלמנה, בגד בחובל רבינו שיטת גם
מנמק  תשי"ד) קוק הרב מוסד הוצאת ע"פ - תקצח (מצוה
שבור  שלבבה האלמנה, על לרחם וציונו באמרו: זה איסור
נימוק  על מסתמך רבינו שגם ומסתבר למשכנה. שלא ודואג,
מחלק  אינו שהרי קיבל, לא רע שם הוצאת של (הטעם זה
כל  מצא לא כך ומשום שם) גמרא ראה - לעשירה עניה בין
אבל  הלוואתו, בשעת ללא הלוואתו שעת בין לחלק טעם
חבלה  המונח את להוציא נימוק מצא לא החזרה במצוות

הרגילה]. ממשמעותו
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בשוק 47) או המשכון, את מוציא כשהוא - לוה של לביתו
בזרוע. אפילו בלילה.48)- ובין ביום בין להם שצריך

הל'49) אישות מה' יג פרק (השווה וכוס קערה קדירה כגון
צז  (בסי' הגר"א מציין לזה והמקור כאן), ראב"ד וראה ג,
כמבואר  לו, שמניחים ומצע, ממיטה מכלֿשכן נו) ס"ק
גירסת  היתה שכן אומר יז אות בסוף שם וה'דרישה' בסמוך.
נראה  ויותר בו". שאוכל "וכלי קיג:) (שם בברייתא רבינו
נפש" חיי שהן דברים ימשכנו "ולא היא: רבינו  שגירסת
ימשכנו  "ולא היא: שלפנינו והנוסחא שם, דק"ס (השווה
צריך  שהוא דברים כלומר נפש"), אוכל בהן שעושין דברים

ובלילה. ביום בלעדם לו שאיֿאפשר לחייו, וכן 50)להם
מפני  לכותבו, רבינו חש ולא - עליו לישב כסא לו מניח
סידור  לענין ז הל' פ"א למעלה שכתב מה על שסמך

מקנים.51)(כסףֿמשנה). ארוגה - גס שם 52)מצע
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דברים 53)קיג: שהם אע"פ כר, או אומנותו כלי כגון
ובלילה. ביום להם זקוק אינו - חייו לכדי לו הנחוצים

סידור 54) גבי אלא אומנותו כלי לו מניחים אמרו שלא
- למשכן אבל הפרעון, זמן כשהגיע שם) למעלה (ראה
אמרו  וכן לו. צריך שהוא בעת מחזירו שהרי ממשכנים,
ה, הל' למעלה (וראה ביום" המחרישה "ואת (קיג.) במשנה

בהלכה ו  ובלחםֿמשנה שם, מגידֿמשנה ועיין לו. בהערה
והוא 55)שלפנינו). מחרישות, שתי או כרים שני כגון

לאחד. רק ה"ג 56)צריך פ"י בבאֿמציעא תוספתא
מקובצת' ב'שיטה הובא הרשב"א וכפירוש קיג, שם (משנה
ד, הל' למעלה כמבואר מחזירו, ואינו המשנה) בפירוש
במכילתא  אמרו וכן לו. הצריך כלי אלא מחזיר שאינו
ואין  כלים שני לו היו אפילו "יכול כו כב, שמות דרשב"י
והיא  כסותה, היא תלמודֿלומר (=מחזיר), מהם לאחד צריך
אומר  עזאי בן ישכב. במה לעורו, והיא שמלתו (=משמשת)
ומונחת  למקופלת פרט בה, משתמש שעורו את 'לעורו'

לו.57)בתיבה". שצריך כחכמים.58)זה שם
גבייה.59) בתורת אצלו מחליטו שבא 60)ואינו מאחר

העבוט  השבת במצוות הוא הרי - משכון בתורת לידו
מחזיר  חובו? לגבות רוצה אם עושה, הוא "וכיצד לעולם.
ובא  בלילה, גם המחרישה ואת ביום גם ומשאירו הכר את

(מגידֿמשנה). חובו" לו ומגבים על 61)לב"ד שאין
העבוט. השבת מצות שמניחים 62)המלוה דברים אבל

ולא  במשכון נלקחים שאינם אעפ"י ומצע, מיטה כגון לו,
מוכרם  אינו העבוט, השבת במצות המלוה עליהם נתחייב
לבעלֿחוב  שמסדרים מהדברים הם אלו דברים כי - לעולם
סמ"ע  (עיין ז הל' פ"א למעלה כמבואר גבייה, בתורת ואינם

מא). ס"ק צ"ז לאחר 63)סי' אפילו המשכון נטילת כי
מלווהו  כאילו זה והרי היא, מחודשת כהלוואה - שהלווהו
בפחות  לתובעו רשאי שאינו בסתם, המשכון על עתה

ה. הל' פי"ג להלן שיתבאר כמו יום, שם 64)משלושים
סא. צז, סי' הגר"א ב"ד.65)ועיין שומת עלֿפי כלומר,

לו 66) לו: "תשיבנו שנאמר בביתֿדין המשכון מוכר אלא
דרשב"י  (מכילתא ליורשיו" מחזיר אתה ואי מחזיר, אתה
המלים: חמש שם. במשנה ברש"י והובאה כה, כב, שמות
ולא  (ר"מ) רומי בדפוס אינן לבניו" מחזיר אינו הלוה "מת
בבבא  נכלל זה שדין מפני נמחקו כנראה תימן, בכת"י

יוחנן.67)אחרונה). רבי של מאמר קיד: אמנם 68)שם
כמבואר  אביהם, חוב לשלם יתומים של מטלטלין גובים אין

גובין. משכון - ז, הל' פי"א להלן

.Ê·¯Ú‰69¯zÓ70B˙È·Ï Òk‰Ïe ÚB¯Êa BkLÓÏ ∆»≈À»¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ»≈¿≈
¯Ê ·¯Ú Èk B„‚a Á˜Ï :¯Ó‡pL ;ÔBkLn‰ ÏhÏÂ71. ¿ƒ…««¿∆∆¡«¿«ƒ¿ƒ»«»

¯ÎO BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ72¯ÎO ÔÈa ,B¯·Á Ïˆ‡ ¿≈ƒ∆≈»»≈∆¬≈≈¿«
BzÎ‡ÏÓ73- B˙Èa ¯ÎO ÔÈa ÂÈÏÎÂ BzÓ‰a ¯ÎO ÔÈa ¿«¿≈¿«¿∆¿¿≈»≈¿«≈

ÒÎÂ ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡lL BkLÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿«¿¿∆…«ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙È·Ï74Û˜Ê Ì‡Â .B¯ÎOa ÔBkLn‰ ÏËBÂ75ÂÈÏÚ ¿≈¿≈««¿ƒ¿»¿ƒ»«»»

‰ÂÏÓa ¯ÎO‰76EÚ¯· ‰M˙ Èk :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - «»»¿ƒ¿»»∆∆¡«ƒ«∆¿≈¬
'B‚Â ‰Óe‡Ó ˙‡MÓ77. ««¿»¿

הערב.69) ב"ד.70)את ע"פ שלא למלוה 71)אפילו
(שם  זר בשביל ערב כי ערב, של בגדו קח הכתוב אומר

אל  תבא "לא שנאמר ממה שם בגמרא למדוהו וכן קטו.).
אתה  אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו - לעבוט" ביתו
ולא  ממשלי, הפסוק רבינו (והביא ערב" של לביתו נכנס
לפי  נראה וטעמו תורה. של הפסוק על הדרש את הביא
הערב  של חובתו כי גם למדים אנו משלי של שמהפסוק
קעג:). ב"ב (עיין בלבד באמירה אפילו הוא המלוה כלפי

שכירות.72) של למלאכה.73)חוב עצמו את שהשכיר
נכנס 74) אתה אבל נכנס, אתה אי לוה) (של לביתו שם,

פעולה. שכר אלא מלוה, שאינו אחר חוב למשכנו
שם).75) ובב"י יד, סז, סי' חו"מ שו"ע (עיין רשם
הלוואה.76) בתור אצלו השכר מלוה 77)השאיר סוג כל

(שם). שהוא

.ÁB¯ÎO ‰È‰ Ì‡ ,ÈÚ ÏL BBkLÓ B„Èa ‰È‰L ÈÓ78 ƒ∆»»¿»«¿∆»ƒƒ»»¿»
B˙Át ÏÚ ¯˙È79Ìc¯˜ ÔB‚k ,80‡ˆBiÎÂ [ÏB„b‰] ¯qÓe »≈«¿»¿«¿…«»«»¿«≈

„ÈÓz B¯ÎO ‰kÓe ,B¯ÈkO‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆À»¿«¿ƒ¿«∆¿»»ƒ
˙eL¯ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‰fL ÈtÓ ;B·BÁa¿ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ¬≈»¿≈»ƒ¿

ÌÈÏÚa81. ¿»ƒ

בו.78) השימוש מחמת 79)שכר נפחת שהכלי מה
מעדר.80)השימוש. פב:81)את, פ: שם

á"ôùú'ä ïñéð 'ã éùéìù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.‡‡e‰ „Á‡ ˙Èa¯Óe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·e ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ ¯L‡ ¯·c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :¯ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ3¯ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
B¯Oa ˙‡ ÏÎB‡Â B¯·Á ˙‡4‰nÏÂ .5·e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek `ed cg` ziaxne jyp"

תתן  לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך "את האיסור
אוכל, על נוסף ואיסור כסף, על נפרד איסור אינו אכלך"
"לא  האיסור כמו (שלא בריבית ההלוואה כללות על אלא
של  הפעולה כללות על שאינו גו"' בשעריך לאכול תוכל
מעשר  לחוד, דגן על אלא לחומה חוץ שני מעשר אכילת

לחוד). יצהר ומעשר לחוד, תירוש
רבינו  למד "איך משנה' ה'לחם קושיית תתורץ זה פי ועל
דנשך  בכסף) וריבית באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים
ומרבית  בכסף איסור היה נשך אם כי הוא" אחד ומרבית

באוכל, שונים,איסור לאוין שני שהם ללמוד אפשר היה
הלוואה  - הוא אחד בשניהם האיסור הנ"ל פי שעל אלא

בריבית.
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כספך... את "שנאמר שכתב שאחרי הסיבה גם שזו וי"ל
מפני  נשך שמו נקרא "ולמה הוסיף, כו'" ישך אשר דבר כל
שנשך  העניין כללות מסיים אח"כ ורק כו'", נושך שהוא
ששני  אף כי כו'". הכתוב חילקן "ולמה הוא אחד ומרבית
לאוין  שני שהם לומר מקום היה דבר, בכל הם האיסורים
שנקרא  שהסיבה הוסיף ולכן והמרבית, הנשך מצד שונים
את  ואוכל חבירו את ומצער נושך שהוא "מפני נשך שמו
תרבית  בלא לנשך אפשר שאי מובן שמזה בשרו"

נשך. בלא ולתרבית
(32 'rd 184 'r 'e wlg y"ewl it lr)

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ

¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
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כספך... את "שנאמר שכתב שאחרי הסיבה גם שזו וי"ל
מפני  נשך שמו נקרא "ולמה הוסיף, כו'" ישך אשר דבר כל
שנשך  העניין כללות מסיים אח"כ ורק כו'", נושך שהוא
ששני  אף כי כו'". הכתוב חילקן "ולמה הוא אחד ומרבית
לאוין  שני שהם לומר מקום היה דבר, בכל הם האיסורים
שנקרא  שהסיבה הוסיף ולכן והמרבית, הנשך מצד שונים
את  ואוכל חבירו את ומצער נושך שהוא "מפני נשך שמו
תרבית  בלא לנשך אפשר שאי מובן שמזה בשרו"

נשך. בלא ולתרבית
(32 'rd 184 'r 'e wlg y"ewl it lr)

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה
דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈

¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ

¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר

משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל
רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
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לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא
רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»

ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
„Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰·eLz ‰OÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„B·ÎÏ29.ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ ¯·„ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב.27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני
שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן
אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע? אב בכבוד חייב הבן
ממרים  מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.‰e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰Ó31‰·eL˙Ï C¯c Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ ¯·c ˙Èa¯‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È¯‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó -36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

geztl ick mdn oilawn oi` exifgdy ziaixa ielne oiplfbd
."daeyz jxc odl

דעת  בריבית; מחילה יש אם הפוסקים מחלוקת ידועה
מחילת  אין הריבית את גבה כבר המלוה אם שגם הגאונים
כי  ללווה, מלהחזירה המלוה את לפטור מועילה הלווה

זו". מחילה אסרה "התורה
שיש  בשו"ע) ההלכה נפסקה (וכך הרא"ש דעת אבל
ריבית  ללקיחת מועילה אינה ואמנם בריבית, מחילה
להחזירה  וצריך זו ריבית לקח כבר אם אבל מעיקרא,

הלווה. מחילת מועילה
והכא  ... שבלע איסור כמו "שהוא הריטב"א: ומבאר
והיינו  חבירו" מחילת תועיל לא שכן וכיון חייב הוא לשמים
דין  בגדר אינו ריבית לקיחת שאיסור היא הגאונים שכוונת
שהתורה  ואיסור ענין שהוא אלא לחבירו חייב שהוא ממון
שיחזיר  עד לשמים וחיוב מצוה בגדר המלוה על הטילה

שבלע". ה"איסור את
היות  שעם לומר צריך מחילה, שמהני הרא"ש ובדעת
מצד  הרי לשמים, חיוב הוא ללווה הריבית להחזיר שהחיוב
מהני  כך ומשום ללווה הממון את להשיב התחייב זו מצוה

מחילה.
ממון  נחשב הרא"ש לדעת וגם הגאונים לדעת שגם ונמצא

מצד  להחזירו חיוב עליו ואין המלוה, של לממונו בריבית
התורה. שחייבה החיוב מצד אלא כשלעצמו ממון דין

לעשות  בא אם בריבית שהמלוה הרמב"ם פסק ולכן
לו  לפתוח כדי ממנו, מקבלין אין הריבית ולהחזיר תשובה

תשובה. דרך
(118 'r a"ig y"ewl it lr)

להחזיר.30) רצונם ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
עושה  אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי  למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר
בריבית  ומלווי הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:

מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין
סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו
"דבר  כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק בזה, למלך
נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא

ז). קסא, דעה יורה הכסף

.Â˙Èa¯ Ba ·e˙kL ¯ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa¯‰ ˙‡ ‰·B‚ BÈ‡Â ,Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - Ì‰È¯·c38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰·‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜·‡ Ï·‡41‰·B‚ BÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙Èa¯42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני"37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני לווה "פלוני
עב.). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י את קונסין ואין

כרבי  ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית  שאין וגבה , קדם אם

א. הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.Ê„ÈÚÓe ·˙BÎk ‰Ê È¯‰ - ˙Èa¯ ¯ËL ·˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ¯ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈
˙‡ÈˆÈa e¯ÙÎÂ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈ¯ÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿
È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי 45)על רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
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קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»
˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«

„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»
ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ

Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור
רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»
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קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ
„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆

‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»
˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«

„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»
ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ

Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור
רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»
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B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
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e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬
epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
לקנות  יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע

שם. ותוספות רש"י ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה

עד  אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו,
ואין  מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב חמישיתו,
שיטה  (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך

שם). התוספת 81)מקובצת של ההפרש את אפילו
מחמישיתו. הפחת 82)שלמטה מחמת הפירות הוקרו אם

ממטבע  לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף
עד  שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
(רי"ף  הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו

שם).

.·ÈÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰83Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ
d˙B‡Ï C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»
CÏ :BÏ ¯ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B - ‰È„Ó¿ƒ»≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈
- ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»

‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B84ÔÎÂ . ≈ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈
‰a˙Îa85. ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה שם
י.85) הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק ביארו

.‚ÈÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èa¯a»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡ - ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa¯ ÏkL ;88Ï·‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰¯Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰È¯·c ÏL ˙Èa¯a elÙ‡ ,˙Èa¯a ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
¯Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡¯B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L89¯·cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ ¯eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

e¯Ó‡ Le¯Ù·e .ÏÊb‰ ÏÁBnL C¯„k ,ÏÁBÓ -≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡ - e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב.86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים בספרים

הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול 
דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב: קמא בבא

ה). הלכה ד על 93)פרק חולק שאינו מורה רבינו לשון
מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י). הלכה למעלה והשווה

.„ÈÌ˙B‡ ÔzÏ ¯zÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈ·BË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈
ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz - ÁÂ¯ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»

‰fL .Ec·Ï ‰z‡ „ÈÒÙz - „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ
ÈÒÎ·e ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

e¯Ê‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע.).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
נחלות  מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי העסק נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."iebl jiydl dyrÎzevne"

ש"אסור  אף מעכו"ם ריבית לקחת התורה שהתירה מה
אסור  וגם מנכרי בין מישראל בין תורה דין כל־שהוא לגזול
ישראל  ואחד עכו"ם ואחד וממכר, במקח אדם בני לרמות
שריבית  והונאה, מגזל ריבית שונה כי הזה", בדבר שוים
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מעכו"ם  בריבית התורה הקילה ולכן הלווה, מדעת נלקחת
לעכו"ם. גם אסורים ולכן מדעתו שלא הם והונאה גזל אבל
לעכו"ם, להשיך מצות־עשה יש מדוע להבין צריך אבל
ומהו  ממון, חיסרון בו יש כי "נשך" קראתו התורה הלא

עכו"ם. של ממון לחסר שנצטווינו הטעם
ישראל  של בממונם העניינים: פנימיות פי על בזה והביאור
ומכיון  נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנן
על  בכספו להרוויח יכול שאדם בעולמו הקב"ה שהטביע
של  הניצוצין שגם מובן הרי בריבית, אותו שילווה ידי
מאחר  אלא נשמתו לשורש שייכות איזו להם יש ריבית
של  בדרך אלא לבררן ניתן לא ריבית אסרה שהתורה

האסורים. הדברים כל של בניצוצין כמו דחי'ה
לגוי  להלוות שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה
ממנו  לקחת כדי לו להלוות מצוה שאף אלא בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית,

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין
(115 'r a"ig y"ewl)

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי
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מעכו"ם  בריבית התורה הקילה ולכן הלווה, מדעת נלקחת
לעכו"ם. גם אסורים ולכן מדעתו שלא הם והונאה גזל אבל
לעכו"ם, להשיך מצות־עשה יש מדוע להבין צריך אבל
ומהו  ממון, חיסרון בו יש כי "נשך" קראתו התורה הלא

עכו"ם. של ממון לחסר שנצטווינו הטעם
ישראל  של בממונם העניינים: פנימיות פי על בזה והביאור
ומכיון  נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנן
על  בכספו להרוויח יכול שאדם בעולמו הקב"ה שהטביע
של  הניצוצין שגם מובן הרי בריבית, אותו שילווה ידי
מאחר  אלא נשמתו לשורש שייכות איזו להם יש ריבית
של  בדרך אלא לבררן ניתן לא ריבית אסרה שהתורה

האסורים. הדברים כל של בניצוצין כמו דחי'ה
לגוי  להלוות שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה
ממנו  לקחת כדי לו להלוות מצוה שאף אלא בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית,

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין
(115 'r a"ig y"ewl)

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

משנה4ֿ) (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
(כסף5ֿ)למלך). בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי
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ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל
הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות

ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,
קודם"). עמי -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»

ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.ËÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום
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בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«

˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆
.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»
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בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי (כסף63ֿ)שטרו, קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈

BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי

- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«

˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆
.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»
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סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,

יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים
(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים

חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת
שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת

ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד
להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊË¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).

.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות
ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא

חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי

.‡ÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»

ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.·CLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…

BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ
¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«
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ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ
‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ

ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום
בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆

¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
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ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ
‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ

ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'
(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי

ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום
בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים

המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל
המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆

¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
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המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר
כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,

מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.ÊBÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈
,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa¯˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL ¯LÙ‡Â ,˙B¯t53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»

¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«
‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«

e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»
‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ

d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿
È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈

˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).

משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק
שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל

ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי
בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ

.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
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פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות
רבינו  משמיענו זו בפיסקא ובאורֿשמח). במשנהֿלמלך
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).

á"ôùú'ä ïñéð 'ä éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן
אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆

‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈
ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»

eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿
ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו
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פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות
רבינו  משמיענו זו בפיסקא ובאורֿשמח). במשנהֿלמלך
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).

á"ôùú'ä ïñéð 'ä éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆

תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן
אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆

‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈
ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»

eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿
ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿

BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«
epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו
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(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה
שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון
פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד זכה 26)החוב ולא נפלו לווה של בשדה כי
המלווה. בבא 27)בהם בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדעת

קכה. שהיא 28)בתרא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף עד למלוה מהלכות 29)קנויה ט פרק עיין

שם. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה

.‰BÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜·‡Â ‡È‰ ‰¯eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e¯‡aL BÓk ,˙Èa¯31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C¯„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa¯ ˜·‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי בפרק 31)בלי
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני  קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי"ף
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא

.Â¯ÊÁÂ ,Ï‡¯OÈÏ B¯ˆÁ ÔkLnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡¯Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡¯OiÏ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

¯ÎO ‡Ïa ¯ˆÁa ¯„ ‡l‡35„·BÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈
‡e‰ È¯‰L ;BÊ ¯ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈

Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eL¯a36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»
.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני 36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.ÊÏÚa ‰È‰Â ,B¯·Á „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ú˜¯w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰p¯kÓz ‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ¯kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -39‰p¯kÓz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È¯‰ - E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
¯zÓ ‰Ê40. ∆À»

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום
שם). (רש"י משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו

ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.
מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי
מהלכות  ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין

.ÁÚ˜¯w‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯zÓ41BÏ ¯ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
¯ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ ¯OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È¯‰ - L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È¯‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

¯zÓ42. À»

סה.41) פי 42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי  - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי
היא  הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק. השכירות
המעות  הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף

.Ë¯ÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â44˙‡ Ô‰a Ò¯Ù‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45- ‰L ÏÎa ¯Bk ¯OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈ¯È„a ‰„O‰ ˙‡ Ò¯ÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

d¯ÎO ‰È‰È ,el‡46¯˙BÈ47˙eÁ BÏ ¯ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,‰La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ

˙eÁ Ô‰a ‰·‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48¯iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»
‰p¯iÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»

‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÎa ¯Èc ¯OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆
¯zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈

‰¯BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆
¯ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a ¯kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆»

סט:43) הלוויני.44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי 49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה מאחר 52)לשם שם,
תוספת  הרי - הספינה או החנות בגוף המעות משקיע שאינו

המעות. המתנת בשביל השכר

.ÈÌ„‡‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡53¯Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«
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,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿

CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»
„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»

‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ
Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«

‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר

טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ

‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ

BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆

˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«
¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»
ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ
.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»
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קיג dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'd iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא
כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿

CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»
„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»

‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ
Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«

‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר

טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ

‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ

BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆

˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«
¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»
ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ
.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»
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ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,d¯ÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»
Û‡ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ‰ˆ¯zL BÓk d¯ÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰·‚ B‡ ‰„·‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eL¯a21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי",

עולה,15) היין כששער הקיץ, עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ. מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי נמצא
ממתין  הלוקח רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי - "ואם 19)הזול זה קטע
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב

כ). דינר.20)הערה עתה שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע לגרוס
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי רבינו ומסביר הלוקח, על כשהאחריות אפילו
בפ"ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק התירו ולכן להחזירה
ו'פרישה' ובב"ח כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט, ס"ק קעג סי'

השלמות). וראה שם,

.„‰ˆ¯È Ì‡L ,˙B¯t BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa Ô¯ÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰¯OÚa Ô¯ÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Ú·z Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
¯OÚ25ÌÈL „Ú ¯OÚ ÌÈLa Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á ¯OÚ26‰Ê ‡È·‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ ¯OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע תבוא בשוק המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב"מ,26)הלוקח. הירושלמי (ע"פ ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח כיתנא גבי ו הל' הלוקח 27)פ"ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי הרי

ומוכר  המקח שמוזיל מפני אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי' יו"ד, (ב"י למעות דוחקו מסיבת בפחות,

.‰˙B˜Ï ¯eÒ‡29¯ÓbiL Ì„˜ Òc¯t‰ È¯t »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,¯OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ¯ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,¯ÓbiLk ÌÈ¯OÚ ‰ÂML È¯t ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈ·La31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï·‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È¯‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯a - LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ ¯·c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ

עג.29) בב"מ כרב תיכף. עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י). הל' פ"ט לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס ואע"פ
בהפסד  נושא הלוקח יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע
לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי שאין לפי -
ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס אילנות שיקנה -
בתחילת  רבינו שדקדק וזה (כסףֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס" "פרי ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי", רב "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי פסידא" "דנפיש (תוורי=בוקרים).

ב'תוספות'). עיי"ש הר"ח, כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח

.ÂÏÚÂ ÌÈ‚È¯O‰ ÏÚ Ì¯k‰ ÏÚ·Ï ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙B¯BÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,¯˜Èa Ì‰L ,e˙¯kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - e˙¯kÈÂ eL·ÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙B¯BÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ - Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.¯eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני
הובא  הר"ח וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי להנהו שמואל

שם). וב'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת

קעג). סי' יוסף' ב'בית ועיין ד, חלק בשעת 36)מ, עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.Ê˙B„O‰ È¯ÓBL38Ô¯ÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ô¯bÏ e‡B·iLk - Ô¯b‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ô¯ba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42- Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙e¯ÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú Ô¯ÎO e¯Á‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô¯ ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק. ובירורה.41)השער התבואה, כי 42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף, אלא משתלמת אינה השכירות כי
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי אלא בזול להם כשנותן

בשוק. הקציר.43)השער אחר תיכף פרעונה שזמן

.ÁÔÈÒÈ¯‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎa ÔÈÒÈ¯‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡47,¯i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ¯‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»
ÌL ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»

˙Èa¯48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק. בית של החכירות.47)שטח שכר

מפני 48) אלא סאין, הארבע המתנת בשביל התוספת, אין כי
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זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר
האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆
‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…

È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם

בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר
(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על

יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם
שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות

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
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זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר
האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆
‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…

È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם

בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר
(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על

יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם
שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
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(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«
ÌÈÁB¯Ù‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ

.˙Èaƒ̄ƒ

סח:75) מצוי 76)שם הפחת אין כי אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב'שיטה הובא הראב"ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע וכן רבינו,
'חסדי  – אחרת שמפרש שם רש"י ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ"ה למעלה והשווה ד. פרק התוספתא, על דוד'

.ÂËÏL ÌÈ¯È„ ‰Úa¯‡ B¯·Áa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa¯77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa¯ ˙¯B˙·e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ¯ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈ¯È„ ‰LÏL B¯ÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ
,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ¯ÎO ‰Úa¯‡a È¯‰L ;‰Úa¯‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆

ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין

בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון
סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע בשוק

קצוצה 81) שריבית א), הל' פ"ה (למעלה שנתבאר כמו
בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי רבא. בשם סה. שם

אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ אבל בשוק,
שבא  אע"פ קיים המקח מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי ה"א בפ"ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק לפי הטעם, הריב"ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ, בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
הרמב"ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר

"כי 84)והרשב"א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם
דרביתא  גלימתא - וקאי דמכסי גלימא לימרו דלא היכי
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י 86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי תימן:

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק דין מבאר

מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.‡ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙B¯t‰ ÏÚ3¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt - ¯ÚM‰5‰ÊÏ LÈ -6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˜eMÏ Úe·˜ ÌÈhÁÏ ¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈
ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
- ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
¯ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa¯ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¯ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ ¯zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈ·Úa ÌzÈÂ ÌÈ·Ú‰ ¯ˆ·iMÓ15- ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ - „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»
¯ˆBi‰ ‰OÚiMÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔL·ka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈

ÌÈˆÈa17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô¯ÙÚ19Ô·Ï20‰ ÏÚ ˜ÒBt - ¯ÁL ¯ÙÚ Ï·‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ - »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈

Ï·f‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ
.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ê BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב:2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי בשוק, הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב מה וראה סב: שם וברש"י עב: סג: שם

הראב"ד. בשם -7)הריטב"א בו לחזור יכול הוא והרי
בפכ"ב  (רבינו שפרע" ב"מי הוא הרי בו, חוזר שאם מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת
קללת  נוסח אע"פ. ד"ה סב: שם ('תוספות' הלווה ברשות

ה"ב). פ"ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע" שם 8)"מי
השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב: דוקא. לאו

המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון
לו. לו 10)שמקדים שאין לפי לוקח לרשות באו ולא

מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא  ועדיין המין,
הקדמת  מפני בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי 11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי משך, שלא ואע"פ
בתשובה  הרי"ף וראה עב:, שם (רש"י גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
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- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,
ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה

ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם
(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,

ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע
הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון

ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
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- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,
ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה

ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם
(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,

ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע
הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון

ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,
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ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
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¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««
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BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«
¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ
BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ¯ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈

ÁÈÏLa Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó55:¯ÓB‡ ÁlLÓ‰ È¯‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e¯‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני, לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח. שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע" "מי עליו לקבל וחייב ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי שפרע "מי ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,

ב). א, הל' פ"ז א; הל' פ"ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק

וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח שינה לא ואם הגבוה.
שפרע". ב"מי – המשלח - הוא הרי - בפ"א 57)המשלח

שהוא  בכל שטעה שהשליח ב, הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע בין -

.ÂÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60¯zÓ -61ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;¯eÒ‡ - BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰i·b ÔÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ Ú·B˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ

סג:58) ובס"א;59)שם רומא בדפוס הוא (כן ויתן צ"ל:
פלוני. לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י

והוא 60) מחסנו של המפתח אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. בפחות.61)דחוק כמוכרו זה הרי - לו שיש כיון

שם.62)

.ÊÚa¯‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«
ÌÈ¯Ùk·e63¯bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa LL «¿»ƒ≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»

‡È·iL È„k64eÈ‰iL ‡e‰Â .¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿
e„·‡ - e·‚ B‡ C¯ca e„·‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯aƒ¿«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿

·eLÁ Ì„‡Â .BÏ65‰Ê ˙BOÚÏ ¯eÒ‡66‰¯BÁÒ ÈÈÓ·e . ¿»»»»«¬∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÈeˆÓ ‰¯BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ -»¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ

˙B¯Ùk67. ¿≈

אזלן 63) בכפרי ארבעה, ארבעה אזלי "בסורא עג. שם
ורש"י  בכפרים. ר"ל בכפרי, רבינו (ומפרש חמשא" חמשא

מקום). שם בכפרי: מפרש (שו"ע 64)שם פלוני" "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי"ש טז, ס"ק קעג סי'
לפי  ו), הל' (השווה למפרע הכסף לו שנתן מפני לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות
אחריות  עליו לקבל הלוקח על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י  שם ועיין בגמ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,

קעג). סי' ט"ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל

הסאה  שכר בעד שהרי חשוב, לאדם אפילו מותר - חמש
בגמרא). (שם, טורח - התגר - תימן:67)הוא בכת"י

לפי  בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב'גידולי וראה שם, בגמ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק מו, שער

.ÁÔÈ¯nÁ‰68Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ È¯‰Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰È¯ÈkÓÏ e¯ÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰È¯ÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70¯ÈÚÏ71ÏÎÏ e¯kÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ¯ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ"ד שם ובכת"י,69)בתוספתא רומא בדפוס

להם  המוכרים החנויות לבעלי כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי תימן: בפרעון 71)בכת"י

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
בדרך  להם נתנו אם כי החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
- בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי אפילו מותר - מכר
שנתבאר  כמו - אותו ומסעדים השכר להם שמודיעים
שיתן  וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו ו: בהל' למעלה
להם  יש כאן הרי מותר", חיטים לו יש אם בסלע ה' לו

מגידֿמשנה). וראה (משנהֿלמלך. שמספקים 72)חטים
(ריטב"א. לחמוריהם ומזון סעודתם צרכי מוזל במחיר להם

שם). בגמרא ועיין

.ËÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰73B¯·Á B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙B¯t EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

¯zÓ - ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â76‰¯BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

¯zÓ - ÌLÏ ÚÈb‰L79- Á˜BÏ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
¯eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע"פ ברשותו
(רש"י  גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק אלא קצוצה ריבית

ב). הלכה פ"י לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י, היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן
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או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי

ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

á"ôùú'ä ïñéð 'å éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער

שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא
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או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי

ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

á"ôùú'ä ïñéð 'å éùéîç íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער

שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי

ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא
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לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד

.„BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰ Ì‡ :Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B - e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ú·wL ÔÓfa ˙B¯t≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב.23) הלכה בסוף למעלה כמבואר

.‰ÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ¯‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24Ú¯ÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ¯‡‰ „¯iL Ì„˜ ÔÈa26„¯iL ¯Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28?ÒÈ¯‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa „Èa È¯‰L ,Ú¯f‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa C¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Ú¯f‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‡‰ „¯È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ¯ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „¯È ‰„OÏ „¯iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „¯iL ¯Á‡ Ï·‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï·‡ ,Ú¯ÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33¯ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«

בסאה.24) באריסות 25)סאה שקיבל בשדה זריעתם לשם
עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל בשום 26)- לעבדה

בו. זכה לא ועדיין בו.27)עבודה זכה שאף 28)שכבר
מלווהו. - ירד לסלקו 29)אם הקרקע בעל וביד הואיל

היבול  כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה
פחות  השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -
(שם  שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים

והטיל 30)וברש"י). המקום ממנהג הקרקע בעל ושינה
הזרע. הבאת האריס כשיעור 31)על מחלקו לו וינכה

הקרקע 32)הזרע. בעל ונתחייב - האריס בה זכה וכבר
נימוק  מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת

זו. הוצאה עצמו על לקבל - זמן.33)שהוא קביעת בלא
אדם.34) בכל שהתירו כדרך

.Â‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ B¯·Áa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB¯ È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

¯zÓ -37¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL39˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ ¯znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙B¯t Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

¯eÒ‡ - ˙B¯t‰ ·b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿
,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰ .˙B¯t≈»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ
‰ˆB¯ È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ ¯Á‡ ‡·e»««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆

‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂ Ô¯ÎÓÏÔ˙B‡ ‰OÚÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»
È¯‰ - ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ¯ÚMk ÔÈÈ ÈÏÚ»««ƒ«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈
ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÏ ‰È‰ ‡lL È¯‰ .¯eÒ‡ -42¯ÈÊÁ‰Â ¯·ÚÂ ,43 »¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ
- Ck ¯Á‡ ˙B¯t ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»≈««ƒ∆»»≈««»
˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙B¯t BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈≈∆»≈»

e‰ÂÏ‰L44. ∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
שמשעה  מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק
הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות

א. הלכה ט פרק למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו פי 38)ונותן על אף

השער. למעלה.39)שיצא פי 40)כמבואר על שאף משום
פרק  (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין

בביאורנו). שם במה 41)ט - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה,

רש"י). פי על סג. (שם שם לבבא 42)ט נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף

שאין 44) ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ידו 1) כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר

היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

.‡ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2¯Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡¯˜ BÊ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL - ÈzÚ¯t :Ck ¯Á‡ ¯Ó‡Â7Ï·‡ .¯ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ - ¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡ - ‰Ê ¯ËL ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡·‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ e¯ÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

¯ËLa12¯ËL e·˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï ¯Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ,¯ËMa eÓ˙ÁL ¯Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰16‰Ó BÏ ·iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e·˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈
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קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
(מגידֿ קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
(כסףֿ עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
בבבאֿ כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
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קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
(מגידֿ קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
(כסףֿ עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
בבבאֿ כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי
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במקח. ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני והלוקח
(שם). עצמו על הפסיד

.Â‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
‰eˆÂ ,da ‰„BÓ ·iÁLk :el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»¿ƒ»

BÈÏÁa53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiL‰˙È‰L B‡ .ÔÈ„Ú ·BÁ ¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ∆»¿»
‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,dÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»«¬»»ƒ

BpÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡L54e‰ecpL B‡ .55„Ú ∆≈»»≈«¿¿«∆ƒ«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈ·B‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL56‡Ïa ∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ«¿ƒ¿…

‰Úe·L57,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ ‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»«»»∆»∆
,ÌeÏk L¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡ - e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ«≈¿

BÚ¯t ‡nL58ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;59ÔÈ‡ - ∆»¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈
Ô‰È·‡ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¬ƒ∆

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ - BÏ ·iÁ ‡e‰L60. ∆«»≈∆¿¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."epnf jez rxet mc` oi` dwfg"

שלפעמים  סוברים ורבא אביי אבל לקיש, ריש דעת והוא
כדי  לשלם ורוצה הפירעון זמן קודם מעות לאדם מזדמנים

אותו. יטרידו שלא
הגיע  לא שעדיין שבמקום לקיש לריש ורבא אביי ומודים
אם  כגון זמנו" תוך פורע אדם ש"אין חזקה  יש החיוב, זמן
השוכר  כי זמנך, תוך פרעתיך לומר נאמן שאינו בית השכיר
של  ביתו או הבית יפול אם כלל חיוב לידי יבוא שלא חושש
כלל. חיוב לידי יבוא ולא זה מבית ויוציאנו עצמו המשכיר

בחזקת  בנו הרי האב מת שאם הבן, בפדיון ועל־דרך־זה
ימות  שמא חושש עדיין נתחייב ולא שמאחר נפדה, שלא
זמן  קודם פורע אינו וממילא כלל, חיוב לידי יבוא ולא הבן

החיוב.
ההלוואה  בשעת שנתחייב כיון במלווה, מה־שאין־כן
עשוי  שאדם ורבא אביי סוברים מיד, נכסיו ונשתעבדו

זמנו. תוך לפרוע
למלווה. גם קשורה זמנו, תוך פורע אדם שאין החזקה
יפות  פנים בסבר לעני ליתן שצריך הוא בצדקה הדין שהרי
לדרוש  יכול המלווה ואין גמ"ח היא גם הלוואה והלא
יפות. פנים סבר של ההנהגה היפך זמנו תוך ההלוואה
אסור  לפרוע לו שאין יודע אם זמנו לאחר גם הרי ובנוסף,
לבעל  עצמו להראות לאדם ש"אסור אלא עוד ולא לנוגשו,
שלא  לפניו לעבור אפילו לו, שאין שיודע בזמן חובו
המלווה  שגם ומובן תובעו" שאינו אע"פ יכלימו או יפחידו

זמנו. תוך חובו תובע אינו
ישראל  בכורו בנו את לפדות הקב"ה של ל"חיוב" בנוגע
"מה  הרי ולכאורה אחישנה", "זכו נאמר הנה מהגלות,
יפרע  ומדוע לעשות" לישראל מצוה הוא עושה שהקב"ה

זמנו. תוך "חובו" הקב"ה
שאין  הסיבה הבן, לפדיון שבנוגע כיון בזה: והביאור

לחשוש  מקום שיש מפני היא אביו פדאו שמא לחשוש
זו ש  סיבה שייך לא כאן הרי החיוב, לזמן יגיע לא מא

ישראל  בנו את לפדות כביכול "חייב" שהקב"ה ובוודאי
תוך  פורע אדם שאין הסיבה לקיש, לריש וגם מהגלות.
זמנו, תוך לפרוע יוכל שלא דעתו שגילה כיון היא זמנו
סיבה  כל אין וממילא הקב"ה אצל שייך אינו שבוודאי דבר
"שכינתא  שגם ובפרט מהגלות, הפדיה את ח"ו לדחות

הגאולה? את לעכב מה ולשם בגלותא"
(i oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי. ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע סירובו על

ובמגיד56ֿ) א פי"ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע לא שעדיין הוברר שהרי

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.ÊÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈ¯Á‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙È·Ï62B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

¯kÓÏ63¯·c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,Ì‡È·È¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,B·BÁ ÏÚ·Ï65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ Ú¯tÈ ‡Ï - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,L¯Bi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈ¯Á‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰¯Bz‰ ÔÓ ·BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס"א, (למעלה כמבואר הקרקע מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח
במעות. לבעלֿחובו ופורע - הקרקע מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ"א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב – חכמים שמתקנת א. פי"ט,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי' גובה - קיים הלווה בעוד כי שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב"ד שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי היתומים?
שנכסיו  ערב, מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי להם, אין ערב דין אפילו - מטלטלין
רש"י  (ע"פ ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,
המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ

יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו
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.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
(בבאֿ לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת
חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם

משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
מגידֿ (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,

ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר
להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
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.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
(בבאֿ לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת
חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם

משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,

כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
מגידֿ (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,

ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר
להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
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קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי לפי אבל קרקע,
חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,

הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף זה, בתנאי
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם: אישות
מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים

אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי של 103)המטלטלין
שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע שלא מכיון

לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו
שמצד  מפני הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב - הדין
מתוך  כתב, לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב גאוני ראו ואףֿעלֿפיֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק כי אם - ידע לא שמא החשש
כאן). בכסףֿמשנה המובאים הריב"ש דברי (ע"פ בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי (ע"פ הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי והשווה ה"ט.
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב"ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
. . אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך

.(".

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נזקקים 1) ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר

ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.‡ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡2eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»
ÌÈpË˜ ÔÈL¯BÈ Ï·‡ ,ÌÈÏB„‚3Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡ - ¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆

.·BÁ ¯ËL¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי כב. וערכין קעד, בבאֿבתרא ע"פ
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב, בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים
בשטר  מלוה גרוע יהיה לא קטנים, מיורשים אף גובה -
מדברי  יוצא וכן וכסףֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי). פרק לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח סי' חו"מ (שו"ע שנה" עשרה שלוש בני שאינם

ג).

.·elÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.¯ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯·BML ‰È‡¯ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב" ההלכה

לפי 5)המשנה'. טו), פרק להלן (ראה נאמנות כגון
וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר

(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח יכולים אינם

.‚˙Èa¯ ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL7È¯‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈

Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa¯‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
ÔÈÚ¯BÙe ÔÈ¯ÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ

d˙a˙k ‰Ú·zL ‰M‡ ÔÎÂ .·BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈
ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰Le¯b¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ
‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»
dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È¯‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈
˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי, מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע שלא ישראל בדיני

בגמרא 8)כב.). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי
כמבואר  היתומים, מנכסי ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח פרק בריש
כדי  כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני, וללשון
אותה  לישא גברים בעיני חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק בכתובות, הרי"ף (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני, ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק אינו שני שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף מוסיף, שהוא אלא מזונות

(כסףֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.„„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „·Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L11ÔÈ˜˜Ê :e¯Ó‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó - Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ

‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê ¯·„a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח.11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני  לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק יש רבינו ולדעת חינא". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.‰ÔLÈ¯Bn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :¯Ó‡Â15- ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :¯Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆
Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆

ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
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מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע
וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין

- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:
יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי

ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»

ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»

ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ

‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿

eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
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מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע
וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין

- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:
יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי

ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»

ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»

ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ

‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»

כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿

eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
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Ú˜¯˜ e¯kÓiL ˙Úa ?‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«
‰¯e·˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»

ıeÁ ¯·c‰L ÈÙÏ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈
‰Ê¯Î‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»

Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰58‡nL - ÌÈ„·Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL - ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ;eÁ¯·ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

e·bÈ59Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
‰È„nÏ ·B¯˜ ˜eM‰ Ì‡Â .„iÓ60Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ƒ»¿ƒ«»«¿ƒ»ƒƒ»

.˜eMÏ«

טעות 46) כאן אין כמשפט, והכריזו "הואיל צט: כתובות
(מאירי  הקופצים" שנזדמנו מה לפי שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ' שם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק אפשר שזה מוסיף, ובכסףֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט: בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י. הלכה כלמעלה
הבנת  (ע"פ משתות בפחות טעו אם קיים מכרם  - כראוי

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה בלחםֿהכסףֿמשנה. ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ"ש (ראה שוה 49)כמשפט שמכרו כגון

(השווה  בשבע - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש
שם). מגידֿמשנה וראה ה"ב, מכירה מהלכות פי"ב רבינו

בשש.50) - מאות שבע או בחמש, - מאות שש שוה
שהשליח 51) ואף למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

בפי"ג  (כמבואר בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה
שם). (ב"מ יפה ב"ד כח - ט) הלכה מכירה מהלכות

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע"פ  שם, כתובות הרי"ף, (כדעת בשתות כשטעו ב"ד, כח
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי מס
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
לבעלֿחוב  משועבדים אינם יתומים של שהמטלטלין
בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי"א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי, אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק, השוק אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס חשש
כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר
נחלות  מהלכות פי"א רבינו ועיין ק: שם (גמ' רחוק למקום

שם). ובמגידֿמשנה בֿג הל'

á"ôùú'ä ïñéð 'æ éùéù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
על 1) מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר

את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן לו וקבע חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה

.‡ÈÙa ‡lL B„ÈaL ¯ËLa Ú¯t‰Ï ‡aL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»¿ƒ»«ƒ¿»∆¿»∆…ƒ¿≈
‰ÂÏ2BÚÈ„B‰Ïe ÂÈÏ‡ ÁÏLÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :3„Ú …∆ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿…«≈»¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBL - ÔÈca BnÚ „ÓÚiL4È‡ Ì‡Â ; ∆«¬…ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ
‰¯‰Óa BÚÈ„B‰Ï ¯LÙ‡5Ú·MiL ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ∆¿»¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««¿∆∆ƒ»«

ÏhÈÂ6,ÌÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ…ƒ¿»»≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
¯·BLÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â7ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ÔÈ„Â .8,‡e‰ ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ∆«»«¬»ƒ

ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÏËB „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»∆»¿∆»≈¿»∆
ÏÚB ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa BÏ ·LBÈÂ CÏB‰Â B¯·Á¬≈¿≈¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח.2) בכתובות נחמן קרוב.3)כרב במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום
הרשב"א  בו נחלקו המרחק? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח שילך בכדי
הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי
חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד

פז.). שם רש"י פי על פח. ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב:).
פרעתי  לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.·Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÈ‡¯ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
¯ËM‰ Ìi˜Ï - ‰BL‡¯ ‰È‡¯ :ÂÈÙa ‡lL Ú¯tÈƒ»«∆…¿»»¿»»ƒ»¿«≈«¿»

B„ÈaL10,˙¯Á‡ ‰È„Óa B·BÁ ÏÚaL - ‰iL ‰È‡¯ . ∆¿»¿»»¿ƒ»∆««ƒ¿ƒ»«∆∆
Ô‡Îa ÈeˆÓ BÈ‡Â11˙ÈLÈÏL ‰È‡¯ .ÔÈca BnÚ „ÓÚÏ ¿≈»¿»«¬…ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL ÌÈÒÎ el‡L -12.Ì‰ ‰Âl‰ ∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«…∆≈

יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא
בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום
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deleקכו deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם
משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ ,¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ ‰ˆ¯22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï·‡ ;¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰ - ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»

eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰Úe·La ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»

ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי

מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿

ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆
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קכז dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם
משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ ,¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ ‰ˆ¯22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï·‡ ;¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰ - ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»

eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰Úe·La ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»

ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי

מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿

ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆
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‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈML B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ¯‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚ¯t52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
·iÁ ‡Ï È¯‰L ;¯ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ·BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,·BÁ‰ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰L54- ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰Úe·L ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È¯‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

¯‡a˙iL BÓk57ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
¯˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י בפרק
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתבֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע חצי
דינרים.42) שני אחד.43)ותובע דינר לך ומגיע
מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני להישבע שעליו השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב.

מה). קטן סעיף שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה
הלוויתני  שהאומר קיח. קמא בבא במשנה המבואר פי על
מהלכות  א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני

ט). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר
ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
לו  יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע,

איני 53)משנה). אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע
מדין  אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע שאינו היסת

חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב חייב 54)גלגול הרי
חייב. הוא כמה יודע אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק להלן
בידי  לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה
ישלם  יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב"ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים
ראב"ד  (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שם.58)שאלה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא

.‰ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈

‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL -64ÔÈa ¯ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«

‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ·˙Ï BÏ LÈ - ‰ˆ¯iL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק השווה
קבוע.63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי וכל

.Â,ÈzÚ·wL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰ - zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66- BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰67.˙BÚh‰ ¯‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב
אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין

מקום 67) "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ
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deleקכח deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן

ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»
‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
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קכט dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'f iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן

ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»
‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆
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LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È¯‰ - ÏhÈÂ ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk Ú·M‰Ï ¯ËM‰ ÏÚa ·iÁL ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰¯Bz23BÚ¯tL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙Ba¯Â ;25,e¯B‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚ¯tL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

¯ËMa ‰„B‰ È¯‰L ,„·Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚ¯ÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï·‡27¯ËL Ïh·Ï epÓÈ‰ Ïk ‡Ï - ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆ¯iL28Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â ,BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב"ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב"ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ"ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב). סי' יוסף' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני
הלכה 24)חפץ. למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי ישבע

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י בתשובה, הרי"ף
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני 28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.„·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,B¯·Á ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚ¯t :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚ¯Ùƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL - Blk BÚ¯tL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L32‰„·‡ ·ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰·B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È¯‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»
CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ¯ËL eÏha È¯‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח:29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס"ק פב סי' ש"ך ועיין שם, (רש"י שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח:)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני ישבע לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק לנתבע לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי  אמר אם וכאן - אבידה כמשיב דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי נאמן, היה בעת 34)הכל,
יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
ועיין  הרי"ף, כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,

יוסף'). -35)ב'נמוקי לוה של רשותו תחת שהם מנכסים
הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.‰ÏBÎÈ BÈ‡L ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï·‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz·˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚ¯t¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
‰Ê È¯‰ - Ìi˜˙ ÂÈtÓ È¯‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆

ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,¯Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .¯Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««
˙B¯ËM‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈc ˙È·a Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»

לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט.) (כתובות

פרעתי. לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב, ולא קו.) (ב"ק נחמן כרב
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב הנתבע, שבועת הבעלים

ד). ס"ק מו סי' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ"ב

.ÂÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ¯ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
¯Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL B‡ ,ÂÈz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ ¯Lk ¯ËL Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„·‡Â42,B¯ËL ˙‡ ¯aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙È·a Ìi˜˙ È¯‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :¯Ó‡ ‰ˆ¯ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ -43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
¯ËM‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ËÙÂ44·eLÁ ‡e‰ Ò¯Ák45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף.40) כרב ופסק לב. בב"ב מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב"א והרמב"ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי 42)ואח"כ שטר, זייפתי ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו נאמינהו 45)שהציג תאמר? מה
חורין  בני מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב עלֿכלֿפנים
להוציא  'מיגו' – מזויף אינו אומר היה רצה שאילו ב'מיגו'
האדם  את לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא
מיגו" לטעון כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב,
ועיין  - ה. משנה פ"י שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון -

ט). ז, ס"ק פג סי' ש"ך

.ÊBa ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÚ¯Ùe Ba ‰ÂlL ¯ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.Ò¯Ák ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע ואפילו
יז.). (ב"מ עלֿפה כמלוה זה הרי לוה ואם ביום,

.Á:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ÏÚ Ìi˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ,EÈzÚ¯t ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

Èz¯ÊÁ‰Â Èz¯ÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
Ú¯ÙpL ;¯ËM‰ ÏËa È¯‰ - ‰iL48‡e‰ È¯‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

Ò¯Ák49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
¯ËM‰ ÏËa ‡Ï - ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙B·BË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»

Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב:47) ח.48)ב"ב בהלכה כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
והלוהו,49) שחזר המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע

בתחילה 51)שם.50)ונפטר. בהן הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן

מגידֿמשנה).

.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»
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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«
eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿

˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«
¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום
רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש

נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי
שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
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?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«
eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿

˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«
¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום
רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש

נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי
שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו
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בשו"ע): ומשם פב, (סי' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב"ח" ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי הצעת כך
לבעלֿ ליתן כדי ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח"כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.‚È„·‡Â ,¯ËLa B¯·Á ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Ú¯tL76:È˙Ba¯ e¯B‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Ú¯t‰Ï78,¯ËL B„Èa ÔÈ‡Â ¯ËM‰ BÏ e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚ¯tL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ - ÈzÚ¯t ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚ¯t ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ¯ËM‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ¯ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .BÙ¯O¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
¯Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL - BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;¯ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב כשלעצמו
ה). א, לט, סי' שו"ע ועיין א, הלכה פי"א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע"פ בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח.
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע"פ
מחלו"). או פרעו שמא - שני שטר לו כותבין אין אבד, לי

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע אדם שאין וחזקה

ו). הל' פי"א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע"פ
מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע"פ אדם 80)הזמן שאין

וכסףֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע

.„È¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Ú¯t‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:¯ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚ¯t83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê -84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ Ú·MÈ - BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚ¯tL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈

ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי ואומר חבירו של בטליתו ותוקף
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ"ט לי יש כלומר:

קלח  סמ"ע ועיין ה: ב: שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע"פ מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס"ק
לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע מעיקרנו "כי ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי ממה יותר על ישבע
כולה  שהיא ישבע ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי, יוחנן כרבי

ובכל  אוחזים, השטר מן חלק באיזה הבדל כל שאין ז:
מ). ס"ק סה סי' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.ÂË:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ ¯Ó‡ ;EÈzÚ¯t :¯ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ Ú·M‰ :Ú·Bz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ¯ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úe¯t‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBz Ck ¯Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
¯ËM‰ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

e¯B‰ - „·‡Â ÈÏ ‰È‰ ¯ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ¯ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ¯ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L ,È˙Ba«̄«∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Ì¯Á‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lw·e CÏÂ ,Ì˙Ò Ì¯Á93.¯ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי לך "אין הקודמת
בידי  לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי לך אין עתה
(לחםֿ ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי: הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי"ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ראובן 1) בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר

שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע, שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.‡‰ÂÏn‰2ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
¯Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ ¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯Ùe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙Úe·L ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈
Ì‰ÈÙa :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚ¯t¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈
ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈

ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈
‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆
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אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף
נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»

Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר
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אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף
נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»

Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר
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בטוען  כי רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב שהלוה רבינו מודה "סיטראי"
- החוב אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב"ד של ביאורו לפי  - הרי"ף גם
שגם  הראב"ד, דעת פירש טז, ס"ק שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב בפירוש שפרע מעידים אם
ששיטתו  משמע רבינו של מלשונו אולם וצ"ע. "סיטראי"
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י אגב, רבותיו. שיטת נוגדת

כראב"ד]. לא וזה הם, שקר עדי

.‚‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê È¯‰ - BÚ¯Ù ‡lL ¯Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â .BÚ¯tL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ -19. ≈≈¿

מב.17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי פרעתי, הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ"ע  שבועה לחיוב עצמו להכניס לו למה כי שבועה, בלי
תפרעני  אל "ואמר רבינו: כתב א, בהלכה ב). ס"ק עא סי'
מלמדנו, זה שינוי "התנה", וכתב שינה וכאן בעדים " אלא
אין  הלוואה בשעת שלא כי ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואףֿעלֿפיֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף שהרי לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.„Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«
epnÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆

‰Úe·L ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È¯‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ
‡Ïa epnÓ ‰·B‚ È¯‰ - BÚ¯tL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚ¯tL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ elÙ‡Â ,‰Úe·L¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï·‡ .24‰z‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚ¯t Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»

Úe¯t ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆
B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú¯˜È ?Ú¯ÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«

„ÈÚÈ B‡ ;¯ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ¯ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…

‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב.20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
בלי  גם שהרי שבועה, ללא שהכוונה פשוט הדבר בשטר,
פרעתי]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב),22) ס"ק שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי בשתי כמו
וביטל  עדים, כשני לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי
שבעולם  עדויות כל למפרע פסל כאילו זה והרי כמוכחשת,

זה. חוב פרעון ה"ג.23)לגבי פי"ח עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש

משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע. יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני 29)יבטיח יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
משנהֿ (ראה בפניו שלא או הלוה בפני בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי יביא - שנית המלוה וכשיתבע
פרעתי  טענת לגבי שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי הם, ענינים ששני הרי"ף, תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק שם בשבועות הלוי זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי נגד גם נאמן
עא  סי' ב'דרישה' (מובא הרשב"א גם כתב וכן שם), ב'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק שם במלחמותיו והרמב"ן סק"ח).
נפרע, שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק טעם כל אין
כאילו  זה הרי - ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל כשאמר
להעיד  פסלם לא אבל פרע, שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב למעלה שהודה.

פרע]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני

.‰BÚ¯tL È¯‰33BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ‰Âl‰ È¯‰ - ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ ·iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
;ÌlLÈ - ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚ¯tL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈

˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â35BÚ¯t ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»
˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני הפרעון שאחר הראב"ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק למלוה שהאמינו
גאון) האי רב בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול  פרעון
הנאמנות  כי כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י  כתב וכן זה. לפרעון הנוגע לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י עדים כשני שהאמינו כגון
שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב למה וצ"ע
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע

בנידון. גם חלה -

.Â‰Âl‰ ‰˙‰38¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…

Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈
eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»

‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆
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Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש

á"ôùú'ä ïñéð 'ç ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
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Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש

á"ôùú'ä ïñéð 'ç ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר

במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿
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eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ

ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆
ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ

ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»

Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆
¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L ,Ô·e‡¯Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô·e‡¯Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰ ‰·B‚Â¿∆«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆ¯iM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ Ú¯BÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈

B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת

מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי
שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ
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˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«
ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן

רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל
יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,

משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל
אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה בכתב62ֿ)שהרי
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
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קלז dele deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«
ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן

רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל
יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,

משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל
אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה בכתב62ֿ)שהרי
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈
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ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«
ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

מיגאש).

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,

בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר
בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.·‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת
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חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים

אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«
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חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים

אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«
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‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆

ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.Ë‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈

dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.‡ÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ
B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈
ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ

È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈
zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»
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deleקמ deln zekld - mihtyn xtq - oqip 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
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˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה

המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים
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מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
בחושןֿ חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
כמגידֿ ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.Â„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה

נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו

הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי

הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה
אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.Á·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
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zrxvקמב z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .
מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא

באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר
שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip 'gÎ'a -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïñéð 'á ïåùàø íåé

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר
שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או

לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור

שצמר  אמרנו הקודם בפרק מטמא. אינו אדם בידי הצבוע

הם  ואפילו אחר גוון בעלי ולא לבנים רק מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי הצבוע, אף מטמא עור אבל כך, מטבעם
יהודה, רבי נגד מ"ג) (שם שמעון כרבי פסק שמים. בידי
אדם  בידי בצבוע כמותו סובר מאיר רבי שגם מפני

עליו 5)(כסףֿמשנה). דופקים אלא טווי, שאינו צמר
מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח פרשת כהנים' 'תורת

הי"ב. פי"ג,

.·ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈzLt‰ ÔÓe ¯Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ"א. שם
ה"א. פ"ט למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע את דנים הישראל, אותם שקנה לפני נגע בהם
או  שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד
ה"ד), פ"ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבגד מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי
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קמג zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .
מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא

באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר
שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה
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עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

שצבעו 1) מוסגר בגד בנגעים, שמטמאים הבגדים מין יבאר
שנתערב  מוחלט בגד באחרים, נתערב או לגוי מכרו או

לעיר. חוץ אותם שמשלחים המנוגעים ובגדים באחרים,

.‡‡nhÓ ÔÈ‡2‚aÌÈzLÙe ¯Óˆ È„‚a ‡l‡ ÌÈÚ ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ
·¯Ú‰ B‡ È˙M‰ B‡ ,„·Ïa3ÏÎÂ ,ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL ƒ¿««¿ƒ»≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿»

È„Èa Úe·v‰ ¯BÚ‰ Û‡ .C¯ ÔÈa ‰L˜ ÔÈa ,¯BÚ‰ ÈÏk¿≈»≈»∆≈««»«»«ƒ≈
ÌÈÓL4ÌÈ„·l‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ5,ÌÈ„‚·k - »«ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿»ƒ

ÌÈÏ‰‡‰Â .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓe6ÔÈa ,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿»…»ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈
.¯BÚ ÏL eÈ‰L ÔÈa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL eÈ‰L∆»∆∆∆ƒ¿ƒ≈∆»∆

המפורשים 2) אלה רק נמנו מח) – מז יג, (ויקרא בתורה
עבים,3)כאן. יותר והערב דקים חוטים הם השתי בצמר,

המשנה, על בפירושו (רבינו ניכר הבדל אין בפשתן אבל
מ"ח). פי"א, אבל 4)נגעים מטבעו, לבן לא גוון בעל עור

שצמר  אמרנו הקודם בפרק מטמא. אינו אדם בידי הצבוע

הם  ואפילו אחר גוון בעלי ולא לבנים רק מטמאים ופשתים
כך  שהוא בתנאי הצבוע, אף מטמא עור אבל כך, מטבעם
יהודה, רבי נגד מ"ג) (שם שמעון כרבי פסק שמים. בידי
אדם  בידי בצבוע כמותו סובר מאיר רבי שגם מפני

עליו 5)(כסףֿמשנה). דופקים אלא טווי, שאינו צמר
מתחבר. שהוא עד נגעים 6)בכוח פרשת כהנים' 'תורת

הי"ב. פי"ג,

.·ÌÈ„‚a‰ Ïk7,ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÏL »«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÓ ÌÈ„‚a Á˜Bl‰ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„‚aÓ ıeÁƒƒ¿≈¿≈»ƒ«≈«¿»ƒƒ

‰lÁza e‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰8ÌÈ‡Ïk ‡e‰L „‚a .9 »¿≈»ƒ≈»«¿ƒ»∆∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈzLt‰ ÔÓe ¯Óv‰ ÔÓ10. ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

(רבינו 7) וקטנים ועבדים נשים של אפילו מ"א. שם
ה"א. פ"ט למעלה ראה המשנה). על נולד 8)בפירושו אם

כאילו  הנגע את דנים הישראל, אותם שקנה לפני נגע בהם
או  שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו נולד
ה"ד), פ"ו (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד עובר
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבגד מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
הנגע  את הכהן כשראה ומדובר שם). בפירושו (הר"ש ראוי
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כגון  בטעות, החליטה או והסגירה ישראל, שקנאה לפני
ש  של שחשב בבגד גם - כן לא שאם ישראל, של הבגד

הכהן  לראיית שקדמו הימים את בחשבון מביאין אין ישראל
הי"ב). פי "ד לקמן 'תורת 10)מעורב.9)(משנהֿלמלך

ללבשו. שאסור ואע"פ ה"ב. פי"ג שם כהנים'

.‚ÌÈlÓb ¯Óˆ11:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‡ÂhL ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÂ ∆∆¿«ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ∆
‡nhÓ BÈ‡ - ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯ Ì‡12·¯ Ì‡Â ,ÌÈÚ‚a ƒ…ƒ«¿«ƒ≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ…

ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - ÌÈÏÁ¯‰ ÔÓ13- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ; ƒ»¿≈ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ∆¡»¿∆¡»
Òeap˜Â ÔzLÙa ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ14ÔÙ¯hL ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿««∆¿»»

ÊÚ ˙a ÏÁ¯Â .‰Êa ‰Ê15‡nhÓ dlL ¯Óv‰ ÔÈ‡ - ∆»∆¿»≈«≈≈«∆∆∆»ƒ«≈
B‡ Òeap˜ Ba¯ÚÂ ÔzLt BÈ˙L ‰È‰L „‚a .ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ∆∆∆»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¿««

‡nhÓ BÈ‡ - ÔzLt Ba¯ÚÂ Òeap˜ BÈ˙L16.ÌÈÚ‚a ƒ¿««¿∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ
¯‡M‰Â ¯Óˆ B‡ ÔzLt Ba¯Ú B‡ BÈ˙L ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿«¿»
.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÌÈfÚ ÏL ‰ˆB»∆ƒƒ¿«≈»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

מ"ב.11) ברוב.12)שם בטל שהצמר 13)שהצמר מפני
בן  שמעון רבי מטהר פ"ה (בתוספתא ברוב נתבטל לא
'תפארת  ראה להקל. נגעים וספק כספק, שזה מפני יהודה,

כאן). (האנף 14)ישראל' לפשתן ודומה בשדה גדל
א.15)בלע"ז). יז, אחר 16)בכורות בזה הולכים ואין

פי"ב  למעלה (ראה צבוע ושתיו לבן בערבו כמו הנראה
ועירבו  סריקין ששתיו "בגד ה"ג: פ"ה נגעים תוספתא ה"י).
בנגעין". מטמאין אינם - סריקין ועירבו צמר שתיו צמר,
נגעים  במשנה והר"ש משי. מין הוא שסריקין רבינו ומפרש

צבוע. צמר – פירש מ"ד פי"א

.„¯BÚ‰17ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - „aÚÓ BÈ‡L18ÔÎÂ . »∆≈¿À»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈
BÈ‡ - ÌÈÏk epnÓ ‰OÚL Ì„˜ ÌÏ‚ ‡e‰L ¯BÚ‰»∆…∆…∆∆»»ƒ∆≈ƒ≈

¯BÚ‰ ÈÏk :¯Ó‡pL ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ19ÈÏk ÏÎÂ . ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ»¿»¿≈
Ô‰ÈËeLt ÔÈa ,¯BÚ‰20Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa21- Ô‰L Ïk »≈¿≈∆≈¿«¿≈∆»∆≈

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

ע"י 17) אותו מעבדים רצוי, לשימוש ראוי יהיה שהעור כדי
ועפצים. קמח מלח, בהם שנותנים במים ממושכת שרייה

וה"י.18) ה"ט פי"ג כהנים' דברים 20)שם.19)'תורת
וכדומה. כסאות לוחות, כגון קיבול, בית להם שאין

כלים 21) (בהל' נאדות. כגון קיבול, בית להם שיש כלים
מקבלים  אינם עור כלי שפשוטי רבינו, כותב ה"י פ"א
טומאת  ובין טומאה קבלת בין מחלק שהוא וברור טומאה,
שמרבה  הי"ב שם כהנים' ה'תורת על בזה והסתמך נגעים,
יעשה  אשר "לכל נא) יג, (ויקרא הכתוב מן אוהלים עורות

כאן). משנהֿלמלך ראה למלאכה", העור

.‰ÌiaL ‰iÁ ˙B¯BÚ22¯aÁ .ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ - «»∆«»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈
¯Óˆ ÏL ‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ elÙ‡ ,ı¯‡a Ï„b‰ ÔÓ Ô‰Ï»∆ƒ«»≈»»∆¬ƒ¿ƒ»∆∆∆
Ïk ÔÈ„aÚÓ‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ B‡ ÌÈzLt B‡ƒ¿ƒ¿≈»¿«»«¿À»ƒ»

‡e‰L23ÔÈ‡nhÓ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ,24.ÌÈÚ‚a ∆¿»»≈∆≈ƒƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰‡ÓËÏ ÌÈ„‚a È¯eaÁ C¯„k BÏ ep¯aÁiL ‡e‰Â25. ¿∆¿«¿∆¿∆∆ƒ≈¿»ƒ¿À¿»

מ"א.22) פ"א, נגעים שם 23)משנה, כהנים' ב'תורת שם.
מצמר  שהמשיחה בין בעור". "או הכתוב מן זה למדו ה"ט

שהיא. בכל מטמאה – מעור שהיא ובין גם 24)ופשתים

כאן. יוםֿטוב' 'תוספות ראה הימי. לא 25)העור היינו
זה  חיבור מועיל טומאה קבלת שלגבי תפירות, משתי פחות
באחד  טומאה נגעה שאם אחד, כבגד החלקים שני לדון

הבגד. כל נטמא מהם

.ÂÈÏk Ïk26˙B‡Óh‰ ¯‡La ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰27Û‡ , »¿ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»«À¿«
·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ28‡lL ÈtÓ «ƒ∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿««»ƒ¿≈∆…

.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - ·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ ‰OÚ«¬»¿ƒ¿»¿»¬≈∆ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÚÏ˜ ÔB‚k29ÒÈ·LÂ ,˙Î¯t‰Â ,‰ÈÙÒ ÏL30ÏL ¿∆«∆¿ƒ»¿«»…∆¿»ƒ∆

‰Î·O31ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,32˙BÚeˆ¯e ,Ë·‡‰Â , ¿»»ƒ¿¿¿»ƒ¿»«¿≈¿
ÒÈ¯‚k ·Á¯ Ô‰a LiL ÏcÒÂ ÏÚÓ33ÏÎÂ el‡ È¯‰ - ƒ¿»¿«¿»∆≈»∆…«ƒ¿ƒ¬≈≈¿…

¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿»
˙ÓÁ‰ .˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÌÈÏk‰34ÏÓ¯z‰Â35 «≈ƒ¿»ƒ¿»«≈∆¿«À¿»

Ôk¯„k ÔÈ‡¯36Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÎBzÓ Ú‚p‰ ‰OBÙe , ƒ¿ƒ¿«¿»∆«∆«ƒ»«¬≈∆
ÔÎB˙Ï Ô‰È¯BÁ‡Óe37ÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈¬≈∆¿»¿≈…«≈»∆ƒ¿≈

¯BÚ‰38.ÔÈÏeÙk‰ »«¿ƒ

מי"א.26) מת.27)שם בטמא או בשרץ נגיעה כגון
ישב 28) שכב, כולל ("דרס" שדרס הדבר את מטמא הזב

הדבר  על מונחת שאבן כגון בו, נגע לא אפילו עליו ורכב)
בהל' מבוארים מדרס, דיני (פרטי מדרס לטמא הראוי

ומושב). משכב הדק 30)מפרש.29)מטמאי הצעיף
ישראל'). ('תפארת פניהן על משלשלות שהנשים

למשנה,31) בפירושו (רבינו הראש על חובשות שהן הכיפה
מט"ז). פכ"ד מיוחדות 32)כלים ואינן מצוירות שאינן

ולפיכך  לספרים. רק ראויות מצוירות אבל בלבד, לספרים
גלם  חומר אלא בגד, שאינן מפני כלל, טומאה מקבלות אינן

ה"ו). כלים מהל' פכ"ב מכגריס 33)(ראה בפחות שהרי
כלל. מטמא נגע שהרועים 35)נאד.34)אין ילקוט,
חפציהם. בהם להיות 36)שמים דרכם והילקוט הנאד

אינן  הקשר שבמקום והכפלים אחד, מצד תמיד קשורים
נראה  שאינו מפני מטמא אינו אלה שבכפלים והנגע נראים.

הקשר. את מתירים זה 37)אלאֿאםֿכן בצד נגע נולד אם
שלפעמים  מפני ומטמא פשיון זה הרי שני, מצד ופשה
מהופכים. כשהם בהם ומשתמשים אותם מהפכים

משמע 38) וכן לצד. מצד פושה הנגע אין שבבגדים משמע
הי"ג. פ"ה נגעים בתוספתא

.ÊÔÈ„Ò39˙‡ ÔÈ‡B¯Â ÂÈËÓ˜ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ - Ën˜Ó‰ »ƒ«¿À»«¿ƒƒ∆¿»»¿ƒ∆
.BÚ‚ƒ¿

ה"ה.39) פ"א שם תוספתא

.Á·¯Ú‰Â È˙M‰40,ÔzLt ÏL ÔÈa ¯Óˆ ÏL ÔÈa , «¿ƒ¿»≈∆≈∆∆∆≈∆ƒ¿»
ÔaÏ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,eÂhiMÓ „iÓ ÔÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ∆ƒ»««ƒ∆…ƒ≈

ÔzLt‰41¯Óv‰ ˜ÏL ‡ÏÂ42‰È‰È ‰nÎÂ .43˙Ú˜Ùa44 «ƒ¿»¿…»««∆∆¿«»ƒ¿∆ƒ¿««
ÏÚ LÏL epnÓ ‚¯‡Ï È„k ?ÌÈÚ‚a ‡nh˙Â ÈÂË ÏL∆¿ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ∆»«
‰˙È‰L ÔÈa È˙L dlk ‰˙È‰L ÔÈa ,·¯ÚÂ È˙L LÏL»¿ƒ»≈∆≈∆»¿»À»¿ƒ≈∆»¿»

·¯Ú dlk45ÔÈ˜eÒt ÌÈËeÁÓ ˙ˆa˜Ó ˙Ú˜t‰ ‰˙È‰ .46 À»≈∆»¿»«¿««¿À∆∆ƒƒ¿ƒ
.ÌÈÚ‚a ‰‡nhÓ dÈ‡ -≈»ƒ«¿»ƒ¿»ƒ

לערב.40) או לשתי המיוחדים טווים, את 41)חוטים
ומתלבן. חמים במים מבשלים אין 42)הפשתן הצמר את
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zrxvקמד z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל
והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
המיוחד  בכלי עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי  נמצא שהוא מפני נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך
אותו. ומחזקת הגוף בתוך היושבת כנפש ומחזקו,

לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי חוטי
הנארג.54) מהבגד חלק כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי 55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי, מקצתו היה שהנגע

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע בנפש, ומקצתו בשתי הנגע מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי לאריג הנפש חוט משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף מוצא אתה לכך ודוגמה השתי.

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב לבדו. העומד בחוט בנראה שנאמר
שייפרד  החוט חלק וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט גרע לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק זה, (פירוש זו הלכה שבסוף שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים

אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים
לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא

במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.
אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»

מי"ב.66) גויים 67)שם שבגדי (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אףֿעלֿפי מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י. פ"ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע ואי
וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב ה"א) פי"ב (למעלה שנית להסגירו

מתחילה. לפני 69)כמותו מנוגע ספק הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק שנחלט) לפני =) לטומאה שנזקק
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי"ב. פי"א נגעים מס' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.·ÈËÏÁÓ „‚a74·¯Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÌÈ¯Á‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙ¯OÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a ¯eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע למטלית הנגע חזר ואח"כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב ה"ז) פי"ב (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק כיון
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קמה zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'a oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(רבינו  לרככו כדי חמים, במים אותו שורים אלא מבשלים
מ"ח. פי"א בנגעים כחכמים, פסק המשנה). על בפירושו

חלול.44)שם.43) קנה על כרוכים כל 45)חוטים
אחד. מסוג היה מונחים 46)החוט הם אלא קשרם, ולא

וכן  ('ברטנורא', מטמאים – קשרם אם אבל זה, על זה
יחובר  שכתב: שם, בפירושו רבינו של מלשונו גם משמע

חוט). "על" חוט

.Ë˙BiÚ˜t ÈzL47ËeÁa BÊÏ BÊ ˙B¯ÚÓ‰48ÔÎÂ , ¿≈«¿ƒ«¿…¿¿¿≈
ÛeÙÏ B˙ˆ˜nL È˙M‰49‰BÈÏÚ‰ „·k‰ ÏÚ50 «¿ƒ∆ƒ¿»»««…∆»∆¿»

Èt„ ÈL ÔÎÂ ,‰BzÁz‰ „·k‰ ÏÚ ÛeÙÏ B˙ˆ˜Óeƒ¿»»««…∆««¿»¿≈¿≈«≈
˜eÏÁ51‡a Ú‚p‰ ‰‡¯Â ,„Á‡ ËeÁa ˙B¯ÚnL„Á »∆¿…¿∆»¿ƒ¿»«∆«¿∆»

¯aÁÓ „Á‡ ËeÁL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ÈM‰ - Ô‰Ó≈∆«≈ƒ»««ƒ∆∆»¿«≈
˙Îqn‰ LÙa Ú‚p‰ ‰‡¯ .Ô‰ÈÈa52È˙M·e ≈≈∆ƒ¿»«∆«¿∆∆««∆∆«¿ƒ

„ÓBÚ‰53„‚aa Ú‚p‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,54B˙ˆ˜Óe »≈««ƒ∆ƒ¿»«∆««∆∆ƒ¿»
È˙Ma55„ÓBÚ‰ È˙Ma Ú‚p‰ ‰‡¯ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»«∆««¿ƒ»≈
Bc·Ï56¯B‰Ë ‚e¯‡‰ -57Bc·Ï ‚e¯‡a ‰‡¯ ;58- ¿«»»»ƒ¿»»»¿«

¯B‰Ë „ÓBÚ‰ È˙M‰59˙‡ Û¯BO - ÔÈ„qa ‰‡¯ . «¿ƒ»≈»ƒ¿»«»ƒ≈∆
ÔÈÓÈp‰60¯B‰Ë ÔÈ„q‰ - ÔÈÓÈpa ‰‡¯ ;61ÔÓ ‰Ot . «ƒƒƒ¿»«ƒƒ«»ƒ»»»ƒ

‡ÓË ÔÈ„q‰ - ÔÈ„qÏ ÔÈÓÈp‰62. «ƒƒ«»ƒ«»ƒ»≈

מ"ט.47) פי"א, שם בחוט 48)משנה, לזו זו מחוברות
שתיהן. על  האריגה 50)כרוך.49)הכרוך בכסא 

ועליה  האריג בראש העליונה עגולות, קורות שתי קבועות
לחוטים  מחוברים והם נארגו שטרם השתי חוטי כרוכים

התחתונה. הקורה על המונחים כבר משנה,51)שנארגו
חלקים  משני עשויים החלוקים היו המשנה בתקופת שם.
והשני  מלפניו, לאדם תלוי אחד "חלוק") נקרא כך שם (ועל
והאורג  ברצועה, או בחוט החלקים שני את וקושרים מגבו,
של  רצועה ביניהם ומשאיר במחובר החלקים שני עושה
ומפרידם. זה במקום גוזר והקונה לבדם, שתי חוטי

המסכת 52) ונפש "מסכת", נקרא וערב שתי בו שיש האריג
אלא  השתי לתוך כבר הכניסו שהאורג הערב חוט הוא
המיוחד  בכלי עליו מכה והאורג לאריג, עדיין צמוד שאינו
בשתי  נמצא שהוא מפני נפש, ונקרא לאריג. ונצמד לכך
אותו. ומחזקת הגוף בתוך היושבת כנפש ומחזקו,

לאריגה.53) מוכנים האריגה בכסא המתוחים השתי חוטי
הנארג.54) מהבגד חלק כבר שהיא המסכת בנפש כלומר,
ובשתי 55) המסכת "בנפש שנינו: שם במשנה העומד.

כגון  רבינו ומפרש מיד", בנגעים מיטמאים אלו הרי העומד,
המסכת. בנפש ומקצתו בשתי, מקצתו היה שהנגע

נראה.56) לא המסכת,57)ובנפש נפש ואפילו האריג, כל
מצרפם. הנגע בנפש, ומקצתו בשתי הנגע מקצת אם טהורה.
לחוט  זיקה כל בלי לאריג הנפש חוט משתייך לאו ואם
נימים. בדין זו הלכה בסוף מוצא אתה לכך ודוגמה השתי.

המסכת.58) בנפש עצמו 59)אפילו הנימוק מאותו
שמדובר  הר"ש, וכתב לבדו. העומד בחוט בנראה שנאמר
שייפרד  החוט חלק וטהור יותר לארוג ולא לקצצו כשדעתו
מנימין  החוט גרע לא - לארוג בדעתו אם אבל האריג, מן
הקשיים  כל מסלק זה, (פירוש זו הלכה שבסוף שבסדין

רבים). בהם הם 60)שהתלבטו נימין מ"י. פי"א נגעים
והם  לנוי הטלית או הסדין בקצות שמשאירים החוטים

אותם. גם מטמא שבסדין הנגע ולפיכך לסדין, טפלים
לנימין.61) טפל אינו פ"ה 62)שהסדין נגעים תוספתא

במשנה  ר"ש וראה טהור. הסדין שם: הגר"א (גירסת ה"י.
אחרת). בגירסת זו תוספתא שהביא כאן,

.È˜eÏÁ63˙Bi¯Ó‡‰ ˙‡ ÏÈvÓ - Ú‚ Ba ‰‡¯pL64 »∆ƒ¿»∆««ƒ∆»ƒ¿ƒ
ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ ‰¯Ó‡‰ ‰˙È‰ elÙ‡ .BaL65- ∆¬ƒ»¿»»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ

.˙Ù¯O dÈ‡Â dÏÈvÓ«ƒ»¿≈»ƒ¿∆∆

שם.63) בד 64)משנה, חתיכת תופרים החלוק שפת על
לקישוט. החלוק שפת על שתופרים זהב פס או עבה

למשנה),65) בפירושו (רא"ש בנגעים מיטמא שאינו צבוע
פט"ו  נגעים כהנים' ב'תורת טמאות. לבן מצמר אימרות אבל
הנגע", בו "אשר נז) יג, (ויקרא הכתוב מן זה דין דרשו ה"ג,
ארגמן", הן "אפילו [במשנה: בנגעים. המיטמא דבר היינו
ולפי  ה"אפילו". את לפרש יוםֿטוב' ה'תוספות שם ונדחק
"אפילו", המילה מובנת הלבן, את מציל שאינו שאמרנו, מה
או  מתכת כגון בנגעים, כלל מטמא שאינו מין רק לא היינו
מציל  צמר שהוא ארגמן אפילו אלא וכדומה, גמלים צמר
שמקצתו  עצמו שבבגד ואףֿעלֿפי צבוע, שהוא מפני אותו
הי"ג), פי"ב (למעלה טמא הכל הלבן בחלק נגע ונולד צבוע
כהנים' ב'תורת משמע וכן באמריות. היא הכתוב גזירת

שם).

.‡È„‚a66- ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯ÎÓ B‡ BÚ·vL ¯bÒÓ ∆∆À¿»∆¿»¿»¿≈»ƒ
¯B‰Ë67ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .68ÌÈ¯B‰Ë Ôlk -69. »¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿ƒ
Bˆv˜70ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ71- LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ƒ¿¿»»ƒ»ƒ»«»
¯B‰Ë72B˙È‰a ¯zÓe ,73ÏÚ LÏL ˙Á‡ Ô‰a ‰˙È‰ . »À»«¬»»»¿»»∆««»«

.‰‡ÓË dc·Ï ‡È‰ - Ú‚ da ‰‡¯Â LÏL»¿ƒ¿»»∆«ƒ¿«»¿≈»

מי"ב.66) גויים 67)שם שבגדי (ה"א), למעלה נתבאר
ראויים  שאינם ומפני צבועים, וכן בנגעים, מטמאים אינם
שנולד  שבשעה אףֿעלֿפי מיטמאים, אינם עכשיו לטומאה

ה"י. פ"ה שם תוספתא ראויים, היו אפשר 68)הנגע ואי
וצריך  וכהה פשה המוסגר אם כגון המנוגעים, את להכיר
כהים  במנוגעים ונתערב ה"א) פי"ב (למעלה שנית להסגירו

מתחילה. לפני 69)כמותו מנוגע ספק הוא אחד שכל
– זה כגון נגעים וספק שנחלט) לפני =) לטומאה שנזקק
שנתערב  כגון תערובת, של אפשרות עוד וישנה להקל.

מי"ב. פי"א נגעים מס' מנוגעים. גויים לבגד 70)בבגדי
שם. מאוד.71)מוסגר. דקות שאין 72)חתיכות

קטנטות. מטליות על חלה אסור 73)הטומאה מנוגע בגד
רק  שלא ומשמיענו, לשורפו. מצווה התורה שהרי בהנאה,

חל. לא הנאה איסור גם אלא עליהם חלה אינה הטומאה

.·ÈËÏÁÓ „‚a74·¯Ú˙pL75ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÌÈ¯Á‡a ∆∆À¿»∆ƒ¿»≈«¬≈ƒÀ»¿≈ƒ
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ,eÙ¯OÈÂ76Bˆv˜ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ¿≈ƒƒ¿
ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ÔÈÎBÓ e‰OÚÂ77.Ô˙È‰a ¯eÒ‡Â , ¿»»ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿»«¬»»»

שקרע 75)שם.74) כגון או גויים בבגדי כגון מכירו, ואינו
החור  במקום ותפר ונטהר, מנוגע שהיה הבגד מן מטלית
הבגד  ונטמא שקרע למטלית הנגע חזר ואח"כ אחרת מטלית
כמותו. מטולאים בבגדים ונתערב ה"ז) פי"ב (למעלה

בטל 76) אינו ולמה טמא. ספיקו לטומאה, שנזקק כיון
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כך, כל חמור אינו שמוסגר מפרש, במשנה הרא"ש ברוב?
ב'תורת  בטל. אינו - החמור מוחלט אבל ברוב, בטל ולכן
ממארת" "צרעת דרשו: י"א, הלכה פי"ד נגעים כהנים'
ממנו. תהנה שלא מאירה בו תן נא) יג, (ויקרא

השינוי.77) ע"י נפקעת אינה החלט טומאת

.‚È„‚a „Á‡78¯bÒn‰ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ¯BÚ ÈÏk B‡ ∆»∆∆¿ƒ¿ƒ≈∆«À¿»
˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰ È¯‰ .‰‡ÓË ÔÈÚÏ ËÏÁn‰ B‡«À¿»¿ƒ¿«À¿»¬≈»≈¬

Ú¯ˆÓ Ì„‡k ,‰‡Óh‰79ÚbÓa ‡nËÓ .¯·c ÏÎÏ «À¿»¿»»¿…»¿»»»¿«≈¿«»
˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBÓe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,‰‡È··e ‡OÓ·e¿«»¿ƒ»¿∆ƒ¿»»¬ƒƒ««

Ô·‡‰80ÈÏk B‡ ·¯Ú B‡ È˙L B‡ ÚbÓ „‚a ?„ˆÈk . »∆∆≈«∆∆¿À»¿ƒ≈∆¿ƒ
˙ÈÊk elÙ‡ Ô‰Ó ÒÈÎ‰L ÔÈÚbÓ‰ ¯BÚ81¯B‰Ë ˙È·Ï «¿À»ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ»

eOÚÂ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË -ƒ¿»»¬∆««ƒ≈»»≈≈ƒ¿«¬
˙Áz Ápn‰ ·LBÓe ·kLÓ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ÔlkÀ»ƒ¿À¿»¿≈ƒ¿»»«À»««

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ô‰Ó ˙ÈÊk ÁÈp‰Â ,Ô·‡‰‡ÓË - Ô·‡‰ »∆∆¿ƒƒ«¿«ƒ≈∆¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»
.·LBn‰ B‡ ·kLn‰«ƒ¿»«»

לבית 78) מהיקש זה למדו פט"ז, שם כהנים' ב'תורת
והי"ב.79)המנוגע. הי"א פ"י למעלה ראה 80)ראה

וכסףֿמשנה. מ"ח.81)ראב"ד פי"ג נגעים

.„ÈLÏL da LiL ˙ÈÏËÓ82Èt ÏÚ Û‡ ,LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»»«»««ƒ
¯B‰Ë ˙È·Ï da¯ ÒÎpL ÔÂÈk - ˙ÈÊk da ÔÈ‡L∆≈»¿«ƒ≈»∆ƒ¿«À»¿«ƒ»

ez‡nË83ÌÈ˙ÈÊ ‰nk da eÈ‰ .84‰pnÓ ÒÎpL ÔÂÈk - ƒ¿«»»«»≈ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ∆»
ÔÈ¯eÚM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË ¯B‰Ë ˙È·Ï ˙ÈÊk¿«ƒ¿«ƒ»ƒ¿»««ƒ∆»«ƒƒ

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰85¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,86Ú‚ ÏÎÏ : ¬»»¿∆ƒƒ«¬≈≈¿»∆«
ÈÚ‚ LÈw‰ - ˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe ,˜˙pÏÂ ˙Ú¯v‰«»««¿«»∆¿»«««∆∆¿«»ƒƒƒƒ¿≈

˙ÓÏ Ú¯ˆn‰ ‰ÂL‰Â .ÌÈz·e ÌÈ„‚a ÈÚ‚Ï Ì„‡87, »»¿ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…»¿≈
el‡ Û‡ ,˙ÈfÎa ˙n‰ ‰Ó .˙nÎ È‰˙ ‡ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««»¿ƒ«≈»«≈ƒ¿«ƒ«≈

.˙ÈÊÎaƒ¿«ƒ

כתנא83ֿ)אצבעות.82) פסק ה"ו. פ"ז נגעים תוספתא
ב.84)קמא. קג, יבמות ב.85)ברייתא ד, עירובין

הלכות 86) שכמה רבינו, מבאר המשנה לפירוש בהקדמתו
רבינו  ואומר במקרא, רמז להן יש בעלֿפה, למשל שנאמרו

מהן. אחת שזו קה.87)כאן, פיסקא בהעלותך, 'ספרי'

.ÂËÌÈÚbÓ‰ ÌÈ„‚a88,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ - ¿»ƒ«¿À»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ
‰ÊÂ .˙ÙwÓ dÈ‡L ÔÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»À∆∆»≈∆≈»À∆∆¿∆

Ì„‡aÓ ÌÈ„‚·a ¯ÓÁ89. …∆ƒ¿»ƒƒ»»»

הי"ג.88) פ"ז שם משתלח 89)תוספתא המנוגע שאדם
ה"ז). פ"י (למעלה בלבד חומה מוקפות מערים

á"ôùú'ä ïñéð 'â éðù íåé

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
בהם 1) יש טומאה סימני וכמה בתים צרעת שיעור יבאר

יאמר  איך הבית בתוך נגע כשיראה ודין לזה, זה בין ומה
התנאים  חלונות, בו פותחים אם אפל ובית לכהן, האומר
אם  לארץ וחוצה וירושלים בנגעים, לטמא בבית שיהיו
מגוים. בתים והלוקח ישראל שבארץ גויים בתי מטמאים,

.‡ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk - ÌÈza ˙Ú¯ˆ2‡ˆÓ .‰Ê „ˆa ‰Ê »««»ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆¿«∆ƒ¿»

˙B¯ÚO LL ˙ÁÈÓˆ ÌB˜Ó BÓk Ú‚p‰ ·Á¯3,Ûeba …««∆«¿¿¿ƒ«≈¿»«
Úea¯a ˙B¯ÚO ‰¯OÚ ÌÈzLk Bk¯‡Â4˙BÁt‰Â . ¿»¿ƒ¿≈∆¿≈¿»¿ƒ«¿«»

‰ÎÏ‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .¯B‰Ë - ÌÈz·a ‰Ê ¯eÚMÓƒƒ∆¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ5. ¿∆ƒƒ«

כגריס 2) שיעורם ובגדים אדם נגעי ג. משנה י"ב פרק נגעים
הנגע  את וראה בתים: בנגעי ונאמר ז) הלכה א פרק (למעלה
כשני  ששיעורם ללמד בא זה הרי לז) יד, (ויקרא הנגע והנה

הגריס.3)נגעים. מעוגל.4)שיעור כגריס דעת 5)לא
אלא  גמורה דרשה אינה למעלה שהבאנו שהדרשה רבינו,

פה. בעל מסיני משה שקיבל לשיעור אסמכתא

.·‰‡ÓË ÈÓÈÒ ‰LÏL6,˜¯˜¯È ‰‡¯Ó :ÌÈz·a LÈ ¿»ƒ»≈À¿»≈¿»ƒ«¿≈¿«¿«
ÈLe .‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ ÔlÎÂ .ÔBÈOt‰Â ,ÌcÓ„‡Â«¬«¿«¿«ƒ¿¿À»¿…»ƒ«»¿≈

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ˙B‡¯n‰7CeÓq‰ ÔBÈOÙe .8Ïk - ««¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿«»»
˜BÁ¯‰Â ,‡e‰L9- ÁBh‰ ¯Á‡ ¯ÊBÁ‰ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k - ∆¿»»ƒ¿ƒ¬»«≈««ƒ«

.ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ

טומאה",6) "סימני אלה למראות רבינו קרא למה הוברר לא
טומאה  סימני נקראים המראות ארבעת אין אדם בנגעי הלא
הטומאה  וסימני כלל, נגע אינם אחרים ומראות "נגע", אלא

ומחייה. לבן ושיער פשיון, מבגדים 7)הם: זה דין למד
א). יב, העיקרי).8)(למעלה נגע = (אום באום נוגע

האום.9) לבין בינו הפסק יש אם

.‚Ú‚p‰ ‰‡¯Ó ‰È‰iL „Ú ÔÈ‡nËÓ ÌÈza ÈÚ‚ ÔÈ‡≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆«¿≈«∆«
¯Èw‰ ÔÓ ÏÙL10eÈ‰iL - ˙¯e¯Ú˜L :¯Ó‡pL ; »»ƒ«ƒ∆∆¡«¿«¬…∆ƒ¿

˙B‡¯n‰ ÈL·e .˙B¯Èwa ÔÈÚ˜BL11B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ¿ƒ«ƒƒ¿≈««¿«¿ƒƒ
ÔÈËÈÏÁÓ12ÔÈˆ˙B ÔBÈOÙ·e ,13È¯Á‡ ‰Ot Ì‡Â , «¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»«¬≈

.¯‡a˙iL BÓk ,˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙B - ÁBh‰ƒ«≈∆»««ƒ¿∆ƒ¿»≈

העור.10) מן עמוק להיות שצריכים אדם בנגעי כמו
אדמדם.11) או לעולם 12)ירקרק מחליטים אין כלומר,

האלה. המראות משני באחד המנוגע.13)אלא המקום את

.„È‡cÂ Ú„BiL ,ÌÎÁ elÙ‡ - ˙Èaa Ú‚ ‰‡¯iLk¿∆≈»∆∆«««ƒ¬ƒ»»∆≈«««
‡l‡ ,˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚ :¯Ó‡ÈÂ ¯Ê‚È ‡Ï ,Ú‚ ‰fL∆∆∆«…ƒ¿…¿…«∆«ƒ¿»ƒ««ƒ∆»

Ô‰kÏ ¯ÓB‡14epÙe Ô‰k‰ ‰eˆÂ .˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k : ≈«…≈¿∆«ƒ¿»ƒ««ƒ¿ƒ»«…≈ƒ
ÌÈ˜ ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·Á elÙ‡ ,˙Èa‰ ˙‡15¯Á‡Â , ∆««ƒ¬ƒ¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿««
.Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ ÒkÈÂ Ô‰k‰ ‡B·È Ck»»«…≈¿ƒ»≈¿ƒ¿∆«∆«

מצורע 14) פרשת כהנים בתורת כהן. של כבודו משום
כבושים  דברי הכהן לו יאמר אמרו: ז הלכה ה פרשתא
הרע  לשון על אלא באים הנגעים אין "בני, מוסר): (תוכחת
זכור  וכו' הצרעת בנגע "השמר חֿט): כד, (דברים שנאמר
ללמד  אלא לזה? זה עניין מה למרים". ד' עשה אשר את
מטרת  במשה)". (שדיברה הרע לשון על אלא נענשה שלא
הרע. מלשון ושיישמר לתשובה לעוררו היא הזו התוכחה

התורה 15) גזרה אחר, במקום טומאה מקבלים שאינם
של  ממונם על חסה שהתורה ומפני המנוגע. בבית שייטמאו
הבית. את ויסגיר הכהן שיבוא לפני לפנותם ציוותה ישראל
בדברי  תלוייה נגעים שטומאת פעמים, כמה כבר ביררנו

טהור. הכל החליט או הסגיר שלא זמן וכל הכהן
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.‰˙‡ ˙B‡¯Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ - ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16¯Á‡Â .¯B‰Ë - Ba ‰‡¯ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ¯ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;¯ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

- .˙Èa‰Œ˙‡ ¯ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ¯ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ¯ÈbÒ‰Â B˙È·Ï CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.¯bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על
ור"ן  רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים

.ÂÚa¯‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa¯‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡a ı¯‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï·‡ .B¯ÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa¯‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙B¯B˜19‰Úa¯‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ -≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע.19) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע

.ÊÈzL ,‰BÓMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ba eÈ‰È ÌÈ·‡ ‰nk«»¬»ƒƒ¿≈»ƒ¿∆¿≈
;Ú‚Ï Èe‡¯ Ï˙k Ïk ‰È‰iL È„k ,Ï˙k ÏÎa ÌÈ·‡¬»ƒ¿»…∆¿≈∆ƒ¿∆»…∆»¿∆«
ÈLk Ba ‰‡¯iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆≈»∆ƒ¿≈
¯L‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ÔÈÒÈ¯‚¿ƒƒ«¿≈¬»ƒ∆∆¡«∆»¬»ƒ¬∆

ÌÈˆÚ ‰nÎÂ .Ú‚p‰ Ô‰a21˙Áz ÔzÏ È„k ?Ba eÈ‰È »≈«»«¿«»≈ƒƒ¿¿≈ƒ≈««
ÛB˜Ln‰22ÌÈvt ÔÈa ˙˙Ï È„k ?¯ÙÚÂ .23Ï·‡ .B¯·ÁÏ ««¿¿»»¿≈»≈≈«ƒ«¬≈¬»

‡nhÓ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯eÚMÓ ˙BÁt Ba ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒƒƒ≈≈ƒ«≈
.ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ

שצריך 21) אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
שני  של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו

באמצע 22)העצים. מחברים שהנגרים לעץ הכוונה
ידו. על תתעכב שהדלת כדי שבין 23)המשקוף, הסדקים

והאבנים. הקורות בין או האבנים נדבכי

.Á˙Èa .ÌÈ·‡k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ LÈM‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿««ƒ≈»¬ƒ«¬»ƒ«ƒ
„Á‡Â ÚÏÒa „Á‡Â LÈLa ‰tÁÓ ÂÈcvÓ „Á‡L∆∆»ƒƒ»¿À∆¿«ƒ¿∆»¿∆«¿∆»

a „Á‡Â ÌÈ·Ïa.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - ¯ÙÚ ƒ¿≈ƒ¿∆»¿»»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.Ë‰‡¯Â ¯eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»

- ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ BÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»
¯B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת מפני
בנגעים.

.ÈÔÏha - ÌÈÚ¯Êa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
- ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È¯‰ - ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ˙È·a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·MÏ26Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Èz·e .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ

.·È‰‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע
עובר  או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו
ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי.
של  שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה
מביאין  אין ישראל של בבית גם כן לא שאם ישראל,

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון

.‚È„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL ˙Èa«ƒ∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı¯‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı¯‡aL ÌÈza‰ Ïk ¯‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚe·ˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚe·ˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
- ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰¯Èc Ô‰a LiL L¯„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים,

ישראל. בארץ שהוא בית כל משמע

.ÂËÒe·‡‰ ˙B¯È˜31‰ˆÈÁn‰ ˙B¯È˜Â32ÔÈ‡ - ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
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קמז zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'b ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰˙‡ ˙B‡¯Ï ˙BBlÁ Ba ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ - ÏÙ‡ ˙Èa«ƒ»≈≈¿ƒ«ƒ¿∆
BÚ‚16¯Á‡Â .¯B‰Ë - Ba ‰‡¯ Ú‚p‰ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ¿∆»ƒ≈«∆«ƒ¿»»¿««

˙Èa‰ Á˙t ÏÚ „ÓÚÈÂ ‡ˆÈ Ú‚p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…≈∆«∆«≈≈¿«¬…«∆«««ƒ
ËÈÏÁÈ B‡ ¯ÈbÒÈÂ ÛB˜Ln‰ „ˆa17;¯ËÙÈ B‡ ¿«««¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿…

- .˙Èa‰Œ˙‡ ¯ÈbÒ‰Â ˙Èa‰ ÔÓ Ô‰k‰ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«…≈ƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ
,ÚbÓ‰ ˙Èa‰ CB˙a B‡ ,B˙Èa CB˙a ‡e‰Â ¯ÈbÒiL ‡Ï…∆«¿ƒ¿¿≈¿««ƒ«¿À»

BÁ˙t „ˆa ‡l‡ ,ÛB˜Ln‰ ˙Áz B‡18„ÓÚ Ì‡Â . ««««¿∆»¿«ƒ¿¿ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ¯ÈbÒ‰Â B˙È·Ï CÏ‰L B‡ ÛB˜Ln‰ ˙Áz««««¿∆»«¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈∆

.¯bÒÓÀ¿»

פרשתא 16) מצורע פרשת כהנים תורת ג. משנה ב פרק שם
לאורי. ולא - לי" נראה "כנגע י"א: הלכה במשנה 17)ה,

רבינו  ודעת כהנים. בתורת וכן בלבד בהסגר זה דין אמרו
הסגר. ובין ופיטור החלט בין בזה הבדל עומד 18)שאין

אבל  מוסגר, הבית ואומר: מבחוץ המנוגע הבית פתח יד על
ור"ן  רש"י ודעת למלך. (משנה ממש לסוגרו צריך אינו

אמרו). ממש שסגירה ב נו, בנדרים

.ÂÚa¯‡ Ba ‰È‰iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆«¿«
‰Úa¯‡ BÏ ‡‰ÈÂ ,¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡«««¿««»≈ƒ≈«¿»»
,ÌÈˆÚÂ ¯ÙÚÂ ÌÈ·‡a ı¯‡a Èea ‡e‰Â ,ÌÈÏ˙k¿»ƒ¿»»»∆«¬»ƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‡ Ï·‡ .B¯ÙÚ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆¬»»¿∆≈»¿∆¬»¬»ƒ
B‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt Ba ‰È‰»»»≈«¿««««¿««
ÏÚa B‡ ÌÈÏ˙k ‰LÏL ÏÚa ‰È‰L B‡ ,Ï‚Ú ‰È‰L∆»»»…∆»»««¿»¿»ƒ««
Úa¯‡ ÏÚ ÈeÏz B‡ ‰ÈÙÒa Èea ‰È‰L B‡ ,‰MÓÁ¬ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»»««¿«

˙B¯B˜19‰Úa¯‡ ÏÚ Èea ‰È‰ .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ -≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ»»»««¿»»
ÌÈ„enÚ20.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ - «ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ

המנוגע.19) הבית בנוי ועליהן בית, מתקרת הבולטות
עליהם.20) נשען והגג זויותיו בארבע

.ÊÈzL ,‰BÓMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ba eÈ‰È ÌÈ·‡ ‰nk«»¬»ƒƒ¿≈»ƒ¿∆¿≈
;Ú‚Ï Èe‡¯ Ï˙k Ïk ‰È‰iL È„k ,Ï˙k ÏÎa ÌÈ·‡¬»ƒ¿»…∆¿≈∆ƒ¿∆»…∆»¿∆«
ÈLk Ba ‰‡¯iL „Ú ÌÈÚ‚a ‡nhÓ ˙Èa‰ ÔÈ‡L∆≈««ƒƒ«≈ƒ¿»ƒ«∆≈»∆ƒ¿≈
¯L‡ ÌÈ·‡‰ ˙‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ÔÈÒÈ¯‚¿ƒƒ«¿≈¬»ƒ∆∆¡«∆»¬»ƒ¬∆

ÌÈˆÚ ‰nÎÂ .Ú‚p‰ Ô‰a21˙Áz ÔzÏ È„k ?Ba eÈ‰È »≈«»«¿«»≈ƒƒ¿¿≈ƒ≈««
ÛB˜Ln‰22ÌÈvt ÔÈa ˙˙Ï È„k ?¯ÙÚÂ .23Ï·‡ .B¯·ÁÏ ««¿¿»»¿≈»≈≈«ƒ«¬≈¬»

‡nhÓ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯eÚMÓ ˙BÁt Ba ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒƒƒ≈≈ƒ«≈
.ÌÈÚ‚aƒ¿»ƒ

שצריך 21) אומר למשנה בפירושו רבינו ד. משנה שם
שני  של גושם לשיעור כאן שכוונתו ונראה עצים. שני שיהיו

באמצע 22)העצים. מחברים שהנגרים לעץ הכוונה
ידו. על תתעכב שהדלת כדי שבין 23)המשקוף, הסדקים

והאבנים. הקורות בין או האבנים נדבכי

.Á˙Èa .ÌÈ·‡k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ LÈM‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿««ƒ≈»¬ƒ«¬»ƒ«ƒ
„Á‡Â ÚÏÒa „Á‡Â LÈLa ‰tÁÓ ÂÈcvÓ „Á‡L∆∆»ƒƒ»¿À∆¿«ƒ¿∆»¿∆«¿∆»

a „Á‡Â ÌÈ·Ïa.ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡ - ¯ÙÚ ƒ¿≈ƒ¿∆»¿»»≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ

.Ë‰‡¯Â ¯eÚMk ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ Ba eÈ‰ ‡lL ˙Èa«ƒ∆…»¬»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»

- ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡ BÏ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â Ú‚ Ba∆«¿««»≈ƒ¬»ƒ¿≈ƒ¿»»
¯B‰Ë24. »

לטמא 24) ראוי הבית היה לא הנגע ראיית שבשעת מפני
בנגעים.

.ÈÔÏha - ÌÈÚ¯Êa BÎkqL ˙Èa25ÔÈLnLÓe ÏÈ‡B‰ . «ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
- ˙Èa‰ ‡ÓË Ì‡Â ,ıÚk Ô‰ È¯‰ - ıÚ LÈÓLz«¿ƒ≈¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿»««ƒ

.¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÓÁ ‰‡ÓË BnÚ e‡ÓËƒ¿¿ƒÀ¿»¬»¿∆ƒ¿»≈

אוכלים 25) דין עליהם ואין הבניין לגבי הזרעים את ביטל
חמורה. טומאה מטמאים שאינם

.‡È;ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»∆≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ
‰˜lÁ˙ ‡Ï ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ˙È·a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆∆¬À«¿∆ƒ»«ƒ…ƒ¿«¿»

ÌÈË·MÏ26Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Èz·e .27 «¿»ƒ»≈»¿≈»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

גם 26) ממעט זה ופסוק א. כו, מגילה אחוזתכם, ואינה
ישראל. עם של אחוזתם שאינה מפני אפילו 27)חו"ל,

ישראל. שבארץ

.·È‰‡¯È - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈza Á˜Bl‰«≈«»ƒƒ»¿≈»ƒ≈»∆
‰lÁza28. «¿ƒ»

בהם 28) נולד אם ישראל. ביד כשהבית הנגע נולד כאילו
נולד  כאילו הנגע את דנים הישראל אותם שקנה לפני נגע
עובר  או שנתגייר לגוי דומה זה ואין ישראל. בידי עכשיו
ד), הלכה ו פרק (למעלה כלל מטמא אינו שנגעם ונולד
אלא  כן, לפני גם בנגעים לטמא היה ראוי זה שבית מפני
היה  לא עצמו הגוף אותו שם אבל ראויים, אינם שבעליו
ישראל, שקנאה לפני הנגע את הכהן כשראה והמדובר ראוי.
של  שהבית שחשב כגון בטעות, החליטה או והסגירה
מביאין  אין ישראל של בבית גם כן לא שאם ישראל,

הכהן. לראיית שקדמו הימים את בחשבון

.‚È„Á‡ BcˆÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡ BcvL ˙Èa«ƒ∆ƒ∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „Á‡ BcˆÂ ı¯‡a „Á‡ Bcˆ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ∆»»»∆¿ƒ∆»¿»»»∆
ı¯‡aL ÌÈza‰ Ïk ¯‡Le .ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿»»«»ƒ∆¿∆∆
ÔÈa Ì„‡ È„Èa ÌÈÚe·ˆ ÔÈa ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒƒ≈»»≈

ÌÈÓL È„Èa ÌÈÚe·ˆ29. ¿ƒƒ≈»«ƒ

מיטמאים.29) הלבנים שרק כבגדים ולא

.„È‰M‡‰ ˙Èa30˙Èa B‡ ˙Òk‰ ˙Èa ,ÔÈÙzM‰ ˙Èa , ≈»ƒ»≈«À»ƒ≈«¿∆∆≈
- ÌÈ„ÈÓÏzÏ B‡ ÔÈfÁÏ ‰¯Èc Ô‰a LiL L¯„n‰«ƒ¿»∆≈»∆ƒ»««»ƒ««¿ƒƒ

.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

יד,30) (ויקרא שנאמר מפני בגמרא, שם מפרש ב יא, יומא
לדרוש: דעתך על יעלה אפשר הבית" לו אשר "ובא לה):
משמיענו  השותפים), (בית להם ולא לו לה, ולא לו
אחוזתכם" ארץ "בבית לד): (שם, שנאמר מפני שמיטמאים,

ישראל. בארץ שהוא בית כל משמע

.ÂËÒe·‡‰ ˙B¯È˜31‰ˆÈÁn‰ ˙B¯È˜Â32ÔÈ‡ - ˙ÈaaL ƒ»≈¿ƒ«¿ƒ»∆««ƒ≈
.ÌÈÚ‚a ÔÈ‡nhÓƒ«¿ƒƒ¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להאכיל 31) האבוס את עליו לתלות כדי בבית, קיר בנה אם
בהמתו. את רבינו 32)בו מפרש המשנה על בפירושו

מפני  בהמותיו על להגן לצל שנעשתה לתקרה שהכוונה
בנגעים. מיטמאה אינה ממש בבית היא ואפילו השמש

á"ôùú'ä ïñéð 'ã éùéìù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
האב 1) חולץ ואיך בתים נגעי הסגר הנגע יבאר שבהם נים

והבונה  נגע, בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ,
המנוגע  בית מטהרים כיצד טהור, בבית מסוגרות אבנים

וטיחה. חליצה אחר

.‡˙BÚe·L ‰LÏL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈ ÌÈza ÈÚ‚2Ô‰L , ƒ¿≈»ƒ≈»∆∆¿≈¿»»∆≈
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ÚLzƒ¿»»»∆¿ƒƒ∆¿»¿»
‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈÂ¿¿»»»∆¿»¿»ƒ¿≈»«»
e‰‡B¯ - ˙BÚe·L ‰LÏLÏ CÈ¯ˆ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒ»ƒƒ¿»»≈
.¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ·e ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿¿»»»¿ƒ¿»»»
.‰¯Bza L¯ÙÓ BÈ‡ ˙BÚe·L ‰LÏL ÌÈza ¯bÒ‰Â¿∆¿≈»ƒ¿»»≈¿…»«»

.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c ÌÈza ÈÚ‚ ÈÈc ·¯ ÔÎÂ¿≈…ƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»»≈

מ"ז.2) פ"ג נגעים

.·‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza Ô‰a ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc‰ ÏÎÂ¿»«ƒƒ«¿…»ƒ»∆«»¿ƒ¿≈«»»
˜¯˜¯È Ú˜BL Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ Ô‰k‰ ‡B·iLk :Ì‰ Ck»≈¿∆»«…≈¿ƒ¿∆«∆«≈«¿«¿«
elÙ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈ ,e¯‡aL BÓk ,ÌcÓ„‡ B‡¬«¿«¿∆≈«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Blk B‡ˆÓ3¯ÈbÒÈ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza4. ¿»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿««¿ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ≈ƒ»»«∆«¿≈»ƒ«
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,„·Ïa Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - CÏ‰ Ì‡ƒ»«≈¿«∆«ƒ¿«¿««ƒ»
.ÈL Úe·L ¯ÈbÒÓ - ‰Ot ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚL B‡ˆÓ¿»∆»«¿≈»¿…»»«¿ƒ»«≈ƒ
CÏ‰ B‡ Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :¯OÚ ‰LÏL ÌBÈa e‰‡B¯Â¿≈¿¿»»»ƒ»»«∆«»«
;ÌÈ¯tˆa ˙Èa‰ ˙‡ ¯‰ËÓe Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - BÏ≈¿«∆«¿«≈∆««ƒ¿ƒ√ƒ
„ÓÚL B‡ ÈL Úe·L ÛBÒa ‰OtL Ú‚p‰ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»»«∆«∆»»¿»«≈ƒ∆»«
‰ˆ˜Óe Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - BÈÚa5 ¿≈≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆««¿∆

¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ï‡ ¯ÙÚ‰6B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ∆»»∆ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
¯ÊÁ Ì‡ :e‰‡B¯ ¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e .ÈLÈÏL Úe·L»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈ƒ»«

Ú‚ Ba,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk ∆«ƒ¿≈¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«
B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â ;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ¿≈∆»««ƒ¿ƒ…»«∆«¿«¬
B¯‰ËiL Ì„˜ Ú‚p‰ Ba ¯ÊÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¿»¿«∆«¬…«∆«…∆∆¿«¬
¯Á‡ Ú‚ Ba ‰‡¯ Ì‡Â ;ı˙pÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¬≈∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»∆«««
Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»¿≈ƒ»»«∆«
Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¿»«ƒ≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«
B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ¯ÈÚÏ ıeÁ ¯ÙÚ‰ ‰ˆB˜Â¿∆∆»»»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
- ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk Ú‚ Ba ‡ˆÓ Ì‡ :‰‡B¯Â .ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆ƒ»»∆«ƒ¿≈¿ƒƒ
;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ ,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«¿≈∆»««ƒ
ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆«¿«¬¿ƒ√ƒ¿»¿«
Ì‡Â ;ı˙pÈ - ÔÈ¯tˆa ‰¯‰Ë Ì„˜ Ú‚ Ba ‰‡¯iL∆≈»∆∆«…∆»√»¿ƒ√ƒƒ»≈¿ƒ
.‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL ¯Á‡ B· ‰‡¯ƒ¿»««∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבית.3) בגדים.4)כל ונגעי אדם בנגעי קולף.5)כמו
זו,6) שבהלכה הדינים כל לעיר. מחוץ שופכו פירוש,

א. פי"ג, שם במשנה מפורשים

.‚ıÏBÁ ‡e‰Lk7BÈ‡ - Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¿∆≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«≈
ÌÈ·‡ È˙MÓ ˙BÁt ıÏBÁ8„vÓ ÌÈ·‡ ÏËB BÈ‡Â . ≈»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈ·‡ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ Ô‡È·Óe ‰Ê∆¿ƒ»¿«∆∆∆¡«¿»¿¬»ƒ¬≈
¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ ‡È·Óe ‰Ê „vÓ ¯ÙÚ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆≈ƒ¿«∆∆∆¡«¿»»
‡l‡ ,„ÈÒa ÁË BÈ‡Â .˙Èa‰ ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡«≈ƒ«¿»∆«»ƒ¿≈»¿ƒ∆»
‡È·Ó BÈ‡ .¯ÓB‚Â ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,¯ÙÚa¿»»∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿≈≈≈ƒ

Ô·‡9ÌÈzL ˙Áz ˙Á‡10ÌÈ·‡ ÈzL ‡ÏÂ ,ıÏÁL ∆∆««««¿«ƒ∆»«¿…¿≈¬»ƒ
‰ˆeÏÁ ˙Á‡ Ô·‡ ˙Áz11˙Áz ÌÈzL ‡È·Ó ‡l‡ , ««∆∆««¬»∆»≈ƒ¿«ƒ««

LÏL ˙Áz ÌÈzL ‡È·‰Ï BÏ LÈÂ .ÌÈzL12. ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ««»

מ"ו.7) פי"ב את 8)שם "וחלצו מ): יד, (ויקרא שנאמר
רבים. בלשון אין 11)קטנות.10)גדולה.9)האבנים"

בראש  אמרנו שהרי אחת, אבן רק כשחלץ שהמדובר לפרש
לומר, ובעלֿכרחינו משתיים. פחות חולץ שאינו זו, הלכה
שחלץ, אחת אבן תחת אבנים שתי להביא שאסור שהכוונה,
פחות  להביא שמותר ואע"פ אבנים, כמה חלץ אם ואפילו
נא, אות יכין שם, ישראל תפארת ראה החולצות. ממספר

טוב'. יום להביא 12)ו'תוספות מותר שלוש, הוציא אם
יותר  שיחלוץ אלא הקפידה שלא גדולות, שתים במקומן
שאין  הקודמת בהערה (ראה מאחת יותר ושיביא מאחת,
יותר  חלץ אם אפילו אחת, חלוצה במקום שתים להביא

מאחת).

.„Ï˙k‰ ‰È‰13ÔÈˆÏBÁ Ô‰ÈL - B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa »»«…∆≈¿≈¬≈¿≈∆¿ƒ
ÌÈ·‡ ÔÈ‡È·Ó Ì‰ÈLe ¯ÙÚ‰ ˙‡ ÌÈˆB˜ Ô‰ÈLe¿≈∆ƒ∆∆»»¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ

˙B¯Á‡14˙Èa‰ ÏÚa Ï·‡ ,15;¯ÙÚ‰ ˙‡ Bc·Ï ‡È·Ó ¬≈¬»««««ƒ≈ƒ¿«∆∆»»
ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL16ÏthÓ B¯·Á ÔÈ‡ - ∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿»≈¬≈ƒ«≈

.‰ÁÈËa BnÚƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek oivleg odipy exag oial epia lzekd did"

גם  חברו, לבין שבינו האבנים כל שחולצין משמע מדבריו
ב.) קכ"ח, (חולין רש"י לדעת אבל זווית. אבני שאינן כאלו
וכמו  שבמקצוע" "באבן רק הוא חולצין" ש"שניהם שמה
שבזוית  "אבן ב.) (פי"ג, בנגעים המשנה דברי את שפירש
שבזוית  המנוגעת "אבן כולו" את חולץ חולץ, כשהוא
שם  לתת הזויות דרך שכן זה, ובבית זה בבית שנראה
משני  ונראה הכותל עובי כל את המחזיקים גדולות אבנים
הצד  (גם כולה" את לחלוץ חיוב עליה יש זו שאבן הצדדים

הנגע). בו נראה שלא
חז"ל  מאמר בפירוש נחלקו ורש"י שהרמב"ם לומר ויש
היא  השכנות הרמב"ם שלדעת לשכנו", ואוי לרשע "אוי
שייכים  שבמהותם השכנים של האמיתית מהותם על סימן
פירושו  לשכנו" ואוי לרשע "אוי רש"י לשיטת אבל לזה. זה
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לחלוץ  צריך ולכן שכנו. על פנימית השפעה לשכן שיש
אבל  השכן, של החלק לצד גם הבית שבזוית האבן כל את

בעצמו. השכן של האבנים את לא
(12 cenr bl wlg y"ewl itÎlr)

רבים:14)שם.13) בלשון כתובים האלה המעשים שכל
אחרות. אבנים ולקחו הקצו, אשר העפר וחלצו,

בו.15) יחיד.16)שהנגע בלשון

.‰˙ÈÂÊaL Ô·‡17˙‡ ıÏBÁ - ıÏBÁ ‡e‰L ÔÓÊa , ∆∆∆¿»ƒƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓÊ·e ,dlk18BlL ˙‡ ı˙B - ı˙B ‡e‰L19ÁÈpÓe À»ƒ¿«∆≈≈∆∆«ƒ«

B¯·Á ÏL ˙‡20ÏL BÊ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆∆¬≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆∆
BlL Ô·‡Ï „È BÓk B¯·Á21. ¬≈¿»¿∆∆∆

לבית 17) נכנס השני וחלקה המנוגע, בבית ממנה וחלק
"וחלצו".18)אחר. המנוגע.19)שנאמר הבית את

יחיד.ש 20) בלשון "ונתץ" חלק 21)נאמר אם פירוש,
את  ומביאה שלו, לחלק כביתֿיד נידון חבירו שבבית האבן
באוהל. מטמאה המנוגעת אבן שהרי חבירו, לבית הטומאה

ב. קכח, בחולין נפשטה שלא בעיא

.Â˙Èa22ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰Â Ú‚ Ba ‰‡¯pL23- «ƒ∆ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒ»««»
‰iÏÚÏ ˙B¯Bw‰ ˙‡ Ô˙B24˙‡ Ô˙B - ‰iÏÚa ‰‡¯ ; ≈∆«»¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»≈∆

ÂÈ·‡ - ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï .˙ÈaÏ ˙B¯Bw‰«««ƒ…»¿»¬ƒ»««»¬»»
BnÚ ÔÈˆz Ôlk B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ25ÔÈaÏn‰ ˙‡ ÏÈvÓe .26 ¿≈»«¬»À»ƒ»ƒƒ«ƒ∆««¿¿ƒ

˙BBlÁ‰ È‚È¯Ò ˙‡Â27. ¿∆¿ƒ≈««

מ"ג.22) פי"ג נגע.23)נגעים אין כלומר,24)ובה
וכשהוא  טהורות, והן העליה מן הן כאילו נחשבו הקורות
את  לתמוך התקרה תחת עמודים מעמיד הבית את נותץ

הן 25)העליה. הרי אליו, לצרפן אחר בנין שאין מכיוון
המנוגע. מבנין שהם 26)חלק רבינו מפרש שם, במשנה

הקורה". לשטח העשויות 27)"ממעל שבחלונות, שבכות
החלון. מן יפלו שלא התינוקות על לשמירה

.ÊÌÈ·‡ Á˜Bl‰28¯bÒÓ ˙ÈaÓ29:¯B‰Ë ˙È·a Ô‡·e «≈«¬»ƒƒ«ƒÀ¿»¿»»¿«ƒ»
¯ÊÁ¯bÒnÏ Ú‚p‰30ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ -31;¯B‰haL »««∆««À¿»≈∆»¬»ƒ∆«»

ı˙pÈ ¯bÒn‰ - ‰aL ÌÈ·‡‰ ÏÚ Ú‚ ‰‡¯32, ƒ¿»∆««»¬»ƒ∆»»«À¿»ƒ»≈
B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÈM‰ ˙Èa‰Â33˙Èa Ïk ÔÈ„k ,‰Ê Ú‚a ¿««ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ¿∆«∆¿ƒ»«ƒ

.‰lÁza Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆««¿ƒ»

מ"ה.28) ה"ב).29)שם למעלה (ראה שחלצן אחרי
לנתצו.30) וצריך האבנים, את לקח שממנו את 31)לבית

הן  שהרי הטהור, בבית ובנאן בית מאותו שלקח האבנים
נתיצה. הטעון מהבית לאבנים 32)חלק הנגע שחזר מפני

לבית. מפני 33)השייכות מיד, אותן חולצים ואין
למעלה  (ראה השני הבית בשביל הנגע את לראות שצריכים

בגדים). בדין ה"ז פי"ב

.ÁÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk34‰ˆÈÏÁ‰ ¯Á‡ ?ÚbÓ‰ ˙Èa‰ ˙‡ ≈«¿«¬ƒ∆««ƒ«¿À»«««¬ƒ»
ÌÈ¯tˆ ÈzLe Ò¯Á ÈÏÎa ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡È·Ó ‰ÁÈh‰Â¿«ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒƒ¿ƒ∆∆¿≈ƒ√ƒ
e¯‡aL Ì„‡ ˙¯‰Ëk ,˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚÂ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿»√«»»∆≈«¿
B„È ¯Á‡Ï ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ Ì„‡aL ‡l‡ .¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆¿»»«∆∆«¿»ƒ¿««»

ÏLÛB˜Ln‰ ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ ˙È··e ,Ú¯ˆÓ ∆¿…»¿«ƒ«∆∆«¿»ƒ«««¿
.ÔÈÂL Ô‰ÈOÚÓ Ïk ¯‡Le .ıeÁaÓ ˙Èa ÏL∆«ƒƒ«¿»»«¬≈∆»ƒ

יד)34) (ויקרא בתורה מפורשים זו, שבהלכה הדינים כל
פי"ד). (שם במשנה ומבוארים

á"ôùú'ä ïñéð 'ä éòéáø íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אסור 1) ואם הטומאות, מאבות אב המנוגע שבית יבאר

מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין בהנאה,
רוב  הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט והמוסגר
עומד  שהיה מי בגדיו, וייטמאו ישהה וכמה המנוגע, בבית
המציל  בהיפך, או לבית חוץ ידיו ופשט המנוגע בבית
כו', המנוגע בבית מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה
שהיא  צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי

בישראל. ופלא אות

.‡·‡ - ÚbÓ‰ ˙Èa2˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3Ú‚Bp‰ Ïk , «ƒ«¿À»»≈¬«À¿»«≈«
B‡ ¯bÒ‰ ¯Á‡ epnÓ ÔÈˆÏBÁL ÌÈ·‡ ÔÎÂ .‡ÓË Baƒ¿»¿≈¬»ƒ∆¿ƒƒ∆««∆¿≈
Ôlk - B˙B‡ ÔÈˆ˙BpLk ˙Èa ÏL ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¿∆¿ƒÀ»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ Ì‰Ó ˙ÈÊk ÏÎÂ ,˙B‡ÓË ˙B·‡¬À¿¿»¿«ƒ≈∆¿«≈»»¿≈ƒ

‡OÓ·e ÚbÓa4˙ÈÊk ÒÎ Ì‡ ?„ˆÈk .‰‡È··e5Ô‰Ó ¿«»¿«»¿ƒ»≈«ƒƒ¿«¿«ƒ≈∆
„‡Ó ˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ¯B‰Ë ˙È·Ï,ÌÈÏÎÂ Ì ¿«ƒ»ƒ¿»…¬∆««ƒ≈»»¿≈ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ .Ú¯ˆÓ Ì„‡k ‰‡È·a ÔÈ‡nËÓ ÔlkL∆À»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»¿…»¿À»¬ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÙ¯O Ì‡Â .‰‡‰a«¬»»¿ƒ¿»»¿»»≈∆ƒ¬≈∆»

‰¯‡Ó Ba Ôz - ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‰‡‰a6Ï‡Â «¬»»∆∆¡«»«««¿∆∆≈¿≈»¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .Ba ‰‰z≈»∆¿À»¿«¿ƒ»»ƒ««ƒ

‰ÓBÁ ˙ÙwÓ dÈ‡L7. ∆≈»À∆∆»

מ"ד.2) פי"ג הי"ג.3)נגעים פי"ג למעלה ראה
נגע 4) לא אפי' במשא מטמאים ה"ח. פ"ו נגעים תוספתא

טומאה  מקבל שאינו עץ, על מונחים שהיו כגון בהם,
העץ. את מ"ח.5)והגביה (פ'6)שם כהנים' ב'תורת

שגם  המנוגעים, בגדים גבי זו דרשה נאמרה יא) יד, נגעים
ממארת". "צרעת נאמר ה"ד.7)בהם פ"ד מצורע פ' שם

הט"ו  פי"ג למעלה ראה ממצורע. יותר חמורים שהם נמצא,
מנוגעים. בגדים בדין

.·¯bÒÓ ˙Èa8:¯Ó‡pL ,BÎBzÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ «ƒÀ¿»≈¿«≈∆»ƒ∆∆¡«
.·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ ‡a‰Â¿«»∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»»∆
Ba Ú‚Bp‰L ,ÂÈ¯BÁ‡Óe BÎBzÓ ‡nËÓ ËÏÁn‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«≈ƒ≈¬»∆«≈«
‡ÓË ˙Èaa ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈∆∆¡«»«««¿∆∆««ƒ»≈
ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ ¯B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«

‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈
Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ ¯bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ·‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב'תורת נאמרה זו דרשה
הי"ג. פ"ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ"ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â ¯bÒn‰ „Á‡11‰‡È·a ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»
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קמט zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לחלוץ  צריך ולכן שכנו. על פנימית השפעה לשכן שיש
אבל  השכן, של החלק לצד גם הבית שבזוית האבן כל את

בעצמו. השכן של האבנים את לא
(12 cenr bl wlg y"ewl itÎlr)

רבים:14)שם.13) בלשון כתובים האלה המעשים שכל
אחרות. אבנים ולקחו הקצו, אשר העפר וחלצו,

בו.15) יחיד.16)שהנגע בלשון

.‰˙ÈÂÊaL Ô·‡17˙‡ ıÏBÁ - ıÏBÁ ‡e‰L ÔÓÊa , ∆∆∆¿»ƒƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓÊ·e ,dlk18BlL ˙‡ ı˙B - ı˙B ‡e‰L19ÁÈpÓe À»ƒ¿«∆≈≈∆∆«ƒ«

B¯·Á ÏL ˙‡20ÏL BÊ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆∆¬≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆∆
BlL Ô·‡Ï „È BÓk B¯·Á21. ¬≈¿»¿∆∆∆

לבית 17) נכנס השני וחלקה המנוגע, בבית ממנה וחלק
"וחלצו".18)אחר. המנוגע.19)שנאמר הבית את

יחיד.ש 20) בלשון "ונתץ" חלק 21)נאמר אם פירוש,
את  ומביאה שלו, לחלק כביתֿיד נידון חבירו שבבית האבן
באוהל. מטמאה המנוגעת אבן שהרי חבירו, לבית הטומאה

ב. קכח, בחולין נפשטה שלא בעיא

.Â˙Èa22ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰Â Ú‚ Ba ‰‡¯pL23- «ƒ∆ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒ»««»
‰iÏÚÏ ˙B¯Bw‰ ˙‡ Ô˙B24˙‡ Ô˙B - ‰iÏÚa ‰‡¯ ; ≈∆«»¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»≈∆

ÂÈ·‡ - ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï .˙ÈaÏ ˙B¯Bw‰«««ƒ…»¿»¬ƒ»««»¬»»
BnÚ ÔÈˆz Ôlk B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ25ÔÈaÏn‰ ˙‡ ÏÈvÓe .26 ¿≈»«¬»À»ƒ»ƒƒ«ƒ∆««¿¿ƒ

˙BBlÁ‰ È‚È¯Ò ˙‡Â27. ¿∆¿ƒ≈««

מ"ג.22) פי"ג נגע.23)נגעים אין כלומר,24)ובה
וכשהוא  טהורות, והן העליה מן הן כאילו נחשבו הקורות
את  לתמוך התקרה תחת עמודים מעמיד הבית את נותץ

הן 25)העליה. הרי אליו, לצרפן אחר בנין שאין מכיוון
המנוגע. מבנין שהם 26)חלק רבינו מפרש שם, במשנה

הקורה". לשטח העשויות 27)"ממעל שבחלונות, שבכות
החלון. מן יפלו שלא התינוקות על לשמירה

.ÊÌÈ·‡ Á˜Bl‰28¯bÒÓ ˙ÈaÓ29:¯B‰Ë ˙È·a Ô‡·e «≈«¬»ƒƒ«ƒÀ¿»¿»»¿«ƒ»
¯ÊÁ¯bÒnÏ Ú‚p‰30ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ -31;¯B‰haL »««∆««À¿»≈∆»¬»ƒ∆«»

ı˙pÈ ¯bÒn‰ - ‰aL ÌÈ·‡‰ ÏÚ Ú‚ ‰‡¯32, ƒ¿»∆««»¬»ƒ∆»»«À¿»ƒ»≈
B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÈM‰ ˙Èa‰Â33˙Èa Ïk ÔÈ„k ,‰Ê Ú‚a ¿««ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ¿∆«∆¿ƒ»«ƒ

.‰lÁza Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆««¿ƒ»

מ"ה.28) ה"ב).29)שם למעלה (ראה שחלצן אחרי
לנתצו.30) וצריך האבנים, את לקח שממנו את 31)לבית

הן  שהרי הטהור, בבית ובנאן בית מאותו שלקח האבנים
נתיצה. הטעון מהבית לאבנים 32)חלק הנגע שחזר מפני

לבית. מפני 33)השייכות מיד, אותן חולצים ואין
למעלה  (ראה השני הבית בשביל הנגע את לראות שצריכים

בגדים). בדין ה"ז פי"ב

.ÁÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk34‰ˆÈÏÁ‰ ¯Á‡ ?ÚbÓ‰ ˙Èa‰ ˙‡ ≈«¿«¬ƒ∆««ƒ«¿À»«««¬ƒ»
ÌÈ¯tˆ ÈzLe Ò¯Á ÈÏÎa ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡È·Ó ‰ÁÈh‰Â¿«ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒƒ¿ƒ∆∆¿≈ƒ√ƒ
e¯‡aL Ì„‡ ˙¯‰Ëk ,˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚÂ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿»√«»»∆≈«¿
B„È ¯Á‡Ï ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ Ì„‡aL ‡l‡ .¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆¿»»«∆∆«¿»ƒ¿««»

ÏLÛB˜Ln‰ ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ ˙È··e ,Ú¯ˆÓ ∆¿…»¿«ƒ«∆∆«¿»ƒ«««¿
.ÔÈÂL Ô‰ÈOÚÓ Ïk ¯‡Le .ıeÁaÓ ˙Èa ÏL∆«ƒƒ«¿»»«¬≈∆»ƒ

יד)34) (ויקרא בתורה מפורשים זו, שבהלכה הדינים כל
פי"ד). (שם במשנה ומבוארים

á"ôùú'ä ïñéð 'ä éòéáø íåé

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אסור 1) ואם הטומאות, מאבות אב המנוגע שבית יבאר

מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין בהנאה,
רוב  הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט והמוסגר
עומד  שהיה מי בגדיו, וייטמאו ישהה וכמה המנוגע, בבית
המציל  בהיפך, או לבית חוץ ידיו ופשט המנוגע בבית
כו', המנוגע בבית מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה
שהיא  צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי

בישראל. ופלא אות

.‡·‡ - ÚbÓ‰ ˙Èa2˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3Ú‚Bp‰ Ïk , «ƒ«¿À»»≈¬«À¿»«≈«
B‡ ¯bÒ‰ ¯Á‡ epnÓ ÔÈˆÏBÁL ÌÈ·‡ ÔÎÂ .‡ÓË Baƒ¿»¿≈¬»ƒ∆¿ƒƒ∆««∆¿≈
Ôlk - B˙B‡ ÔÈˆ˙BpLk ˙Èa ÏL ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¿∆¿ƒÀ»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ Ì‰Ó ˙ÈÊk ÏÎÂ ,˙B‡ÓË ˙B·‡¬À¿¿»¿«ƒ≈∆¿«≈»»¿≈ƒ

‡OÓ·e ÚbÓa4˙ÈÊk ÒÎ Ì‡ ?„ˆÈk .‰‡È··e5Ô‰Ó ¿«»¿«»¿ƒ»≈«ƒƒ¿«¿«ƒ≈∆
„‡Ó ˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ¯B‰Ë ˙È·Ï,ÌÈÏÎÂ Ì ¿«ƒ»ƒ¿»…¬∆««ƒ≈»»¿≈ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ .Ú¯ˆÓ Ì„‡k ‰‡È·a ÔÈ‡nËÓ ÔlkL∆À»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»¿…»¿À»¬ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÙ¯O Ì‡Â .‰‡‰a«¬»»¿ƒ¿»»¿»»≈∆ƒ¬≈∆»

‰¯‡Ó Ba Ôz - ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‰‡‰a6Ï‡Â «¬»»∆∆¡«»«««¿∆∆≈¿≈»¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .Ba ‰‰z≈»∆¿À»¿«¿ƒ»»ƒ««ƒ

‰ÓBÁ ˙ÙwÓ dÈ‡L7. ∆≈»À∆∆»

מ"ד.2) פי"ג הי"ג.3)נגעים פי"ג למעלה ראה
נגע 4) לא אפי' במשא מטמאים ה"ח. פ"ו נגעים תוספתא

טומאה  מקבל שאינו עץ, על מונחים שהיו כגון בהם,
העץ. את מ"ח.5)והגביה (פ'6)שם כהנים' ב'תורת

שגם  המנוגעים, בגדים גבי זו דרשה נאמרה יא) יד, נגעים
ממארת". "צרעת נאמר ה"ד.7)בהם פ"ד מצורע פ' שם

הט"ו  פי"ג למעלה ראה ממצורע. יותר חמורים שהם נמצא,
מנוגעים. בגדים בדין

.·¯bÒÓ ˙Èa8:¯Ó‡pL ,BÎBzÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ «ƒÀ¿»≈¿«≈∆»ƒ∆∆¡«
.·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ ‡a‰Â¿«»∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»»∆
Ba Ú‚Bp‰L ,ÂÈ¯BÁ‡Óe BÎBzÓ ‡nËÓ ËÏÁn‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«≈ƒ≈¬»∆«≈«
‡ÓË ˙Èaa ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈∆∆¡«»«««¿∆∆««ƒ»≈
ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ ¯B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«

‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈
Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ ¯bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ·‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב'תורת נאמרה זו דרשה
הי"ג. פ"ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ"ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â ¯bÒn‰ „Á‡11‰‡È·a ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»
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˙Áz „ÓBÚ‰ - ÂÈÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡ B‡ ,¯bÒÓ ÔÈa≈À¿»ƒ»∆≈≈»»»≈««
‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ ˙ÈaÏ ÒÎp‰ B‡ ÔÏÈ‡‰»ƒ»«ƒ¿»««ƒ«ƒ»≈∆¬≈

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ‡Óh‰ ˙Èa‰Â15˙ÚbÓ Ô·‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ«»≈««…∆∆»¿≈∆∆¿À««
.Ï‰‡a ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ÌL ‰Áp‰Â Ï‰‡Ï ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆¿…∆¿À¿»»ƒ¿»»¬∆»…∆

‰ ˙Áz ˙ÁpÓ ‰˙È‰‰È‰ .‡ÓË - ¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡ »¿»À««««»ƒ»¿«»≈ƒ¿»»»
˙ÚbÓ Ô·‡a Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰«»≈««»ƒ»¿»«»»¿∆∆¿À««
·LBnL .e‰‡nË - ÌL dÁÈp‰ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï -…ƒ¿»¿ƒƒƒ»»ƒ¿»∆«
ÂÈˆÚÂ ÌÈ·‡ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‰BÓk ÚbÓ‰«¿À»»≈»»≈≈ƒ≈¬»ƒ¿≈»

B¯ÙÚÂ16. «¬»

למטה.11) האמורים בענינים שווה הבית 12)דינם כל אם
אחר. לאוהל מלמעלה.13)נכנס כגון 14)מכסה

מכסה  שתקרתו טהור, בית בתוך בנוי היה המנוגע שהבית
המנוגע. בית של נגעים 15)גגו במס' אלעזר, רבי כדעת

מ"ו. בהערות.16)שם הי"ב פ"י למעלה ראה מ"ז. שם

.„ÏÈ‰‡n‰17‰ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÚbÓ Ô·‡ ÏÚ B„Èa ««¬ƒ¿»«∆∆¿À««∆∆¡ƒ»
ÚbiL „Ú ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ18. »»»«∆ƒ«

ה"ג.17) פ"ז נגעים בה"ג 18)תוספתא שאמרנו ומה
מאהיל  אחר כשדבר היינו באוהל, מטמאה המנוגעת שאבן
ה'תוספתא' בביאור (הגר"א הכלי או האדם ועל האבן על

שם).

.‰¯B‰Ë19elÙ‡ ,ÂÈ¯BÁ‡ C¯c ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL »∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»∆∆¬»¬ƒ
Ï‡ ‡a‰Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - BÓËÁÓ ıeÁ Blk ÒÎƒ¿«À≈»¿»∆∆¡«¿«»∆

‰¯Bz ‰‡nË ‰‡Èa C¯c - ˙Èa‰20. ««ƒ∆∆ƒ»ƒ¿»»

ב.19) יז, שבועות אחוריו 20)גמרא דרך כולו וכנשנכנס
נמצא  שהוא מפני אלא לבית, הכניסה מפני ולא נטמא,
שנטמא, מלפני בבית הנמצאים הכלים כמו הבית, בתוך

שם. טמאים. שהם

.Â‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L ¯B‰Ë21. »∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ»≈ƒ¿»
˙ÈlË ÔÎÂ22LÏL ÏÚ LÏL ‰pnÓ ÒÈÎ‰L ‰¯B‰Ë ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ∆»»«»

Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .˙‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï23B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ¿«ƒ»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ
‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï24ÒÈÎiL „Ú - ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡ . ¿«ƒ»≈ƒ¿»¬»¿»≈ƒ«∆«¿ƒ

ÈÏk‰ ·¯25„iÓ ‡ÓË Ba¯ ÒÈÎiMÓ ,26ÌÈ¯·c ‰na . …«¿ƒƒ∆«¿ƒÀƒ¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÔÈˆeÏÁ eÒÎpL ÌÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡27Ì„‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¬ƒ¬»»»

ÂÈ„‚·a Le·Ï ‡e‰Â ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿»ƒ¿»»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ÂÈÏ‚¯a ÂÈÏcÒÂ28‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ - ¿«¿»»¿«¿»¿«¿»¿»»¬≈»»»»≈

·ÒiL È„k ÌL ‰‰LiL „Ú ÌÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚·e ,„iÓ29 ƒ»¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿≈∆»≈
ÌÈˆÈa LÏLk ÏÎ‡ÈÂ Ì„‡30ÔzÙÏa ÌÈhÁ ˙t31. »»¿…«¿»≈ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»

˙Èaa ÏÎ‡‰Â ,ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ·ÎM‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈««ƒ¿«≈∆¿»»¿»…≈««ƒ
ÂÈ„‚a ÔÈ‡L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ¿«≈∆¿»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆≈¿»»
·ÎBMÏ ¯eÚL ÔzÏ ‡l‡ !?ÌL ÏÎ‡iL „Ú ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ«∆…«»∆»ƒ≈ƒ«≈
Ì‡ ,„ÓBÚ‰ B‡ ·LBi‰ B‡ ·ÎBM‰ „Á‡Â .ÏÎB‡k¿≈¿∆»«≈«≈»≈ƒ
e‡ÓË - ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ÏÎ‡Ï È„k ‰‰L»»¿≈∆¡…ƒ¬ƒ»»¬»ƒ¿¿

.ÂÈ„‚a¿»»

אל 21) "והבא תורה: אמרה זה ועל ביאה, דרך כשנכנס
מ"ח). פי"ג (נגעים הערב" עד יטמא וכו' שם.22)הבית

ה"ז.23) פ"ז נגעה 24)תוספתא אם מיטמא חרס כלי
עצמו, בכלי נגעה לא ואפילו שבתוכו, באויר טומאה

נטמא. – הבית באויר אוירו כשנגע ורובו 25)ולפיכך
שהיה.26)ככולו. כל ללא הוציאם שאין 27)ואפילו

בהם. מלובש באצבעותיו.28)אדם כלומר,
את 29) לאכול היו נוהגים ולפניה, המשנה בתקופת

בגדים  גבי על נשענים היינו בהסיבה, הקבועות הסעודות
לשמאלם. במשנה 30)רכים עראי. אכילת היא מזה פחות

ככר)". חצי = (פרס פרס אכילת "כדי אמרו: מ"ט) (שם

בינוניות. תרנגולת ביצי כשלוש הוא ככר שחצי רבינו ודעת
(31- טעימות לו מוסיף והלפתן טעים, חטים שפת מכיון

מהרה. נאכל הוא

.ÊÒÎpL ÈÓ32BÏcÒÂ ÂÈÙ˙k ÏÚ ÂÈÏÎÂ ÚbÓ ˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿≈»«¿≈»¿«¿»
ÏÈvÓ BÈ‡L ;„iÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰Â ‡e‰ - ÂÈtÎa BzÚaËÂ¿««¿¿«»¿≈¿≈ƒƒ»∆≈«ƒ
ÔÎÂ .Ô‰a Le·Ï ‡e‰L ÌÈÏk ‡l‡ „iÓ ‡nËlÓƒ¿«≈ƒ»∆»≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌÈÏÎa ÔÈLe·Ï eÈ‰L ‰Ó‰a‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿«¿≈»∆»¿ƒ¿≈ƒ

„iÓ ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÚbÓ‰ ˙ÈaÏ eÒÎÂ33Ï·‡ . ¿ƒ¿¿««ƒ«¿À»ƒ¿¿«≈ƒƒ»¬»
.‰Ó‰ak ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ≈¿«≈À¿»«¿≈»

בהלכה 32) שנאמר למה מורחב ביאור הוא זה דין מ"ט. שם
חלוצים". שנכנסו "בכלים חלוצים.33)הקודמת: ככלים

לחשוב) (אתה "יכול ה"י: פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת
(שלא  המנוגע בבית בגדים מצילים יהו והגוי הבהמה
אתה  (מכאן בגדיו" "וכבס תלמודֿלומר: מיד), ייטמאו
הבהמה  יצאו המנוגע, בבית מציל בגדים המטמא למד)
טומאה  מקבלים אינם (שהרי בגדים מטמאים שאין והגוי

המנוגע. בבית בגדים מצילים אין – כלל)

.Á‰È‰L ÈÓ34B„È ËLÙe ÚbÓ ˙È·a „ÓBÚ35ıeÁ ƒ∆»»≈¿«ƒ¿À»»«»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ˙ÈaÏ36˙ÏÈÎ‡ È„k ‰‰L Ì‡ , ««ƒ¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈¬ƒ«

ıeÁa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚah‰ e‡ÓË - ¯eÚM‰37. «ƒƒ¿¿««»««ƒ∆≈«
ÔÎÂe‡ÓË - ÚbÓ ˙È·Ï B„È ËLÙe ıeÁa „ÓBÚ‰ ¿≈»≈«»«»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿

„iÓ „·Ïa ÂÈ„È38˙ÏÈÎ‡ È„k ÌL e‰zL Ì‡Â . »»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ«
˙B¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ˙BÚaË e‡ÓË - ¯eÚM‰39. «ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿

שם.34) כשיעור.35)משנה, ששהה על 36)לפני
ידיו. הגוף 37)אצבעות אחרי נגררות שהידים מפני
בפנים. מדרבנן.38)הנמצא ידים כחכמים,39)טומאת

טמאות  אינן מלבוש דרך שהכניסן מכיוון ונימוקם, שם.
בחוץ. נשאר האדם שגוף ואףֿעלֿפי כשיעור, שהו אם אלא

.ËÏÈvn‰ Ïk40ÏÈ˙t „ÈÓˆa41ÏÈvÓ - ˙n‰ Ï‰‡a »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
‰qÎÓ42Ï‰‡a ‰qÎÓ ÏÈvn‰ ÏÎÂ ;ÚbÓ ˙È·a ¿À∆¿«ƒ¿À»¿»««ƒ¿À∆¿…∆
˙n‰43‰Ê È¯‰ - ÚbÓ‰ ˙Èaa ‰l‚Ó ‰È‰ elÙ‡ , «≈¬ƒ»»¿À∆««ƒ«¿À»¬≈∆

‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .¯B‰Ë»≈«¿≈∆∆¿≈¬»ƒ¿≈¬»»
eÈ‰Â ÔÎB˙a ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»
„ÈÓˆ ÔÈÙwÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚbÓ‰ ˙Èaa ÔÈqÎÓ¿Àƒ««ƒ«¿À»««ƒ∆≈»À»ƒ»ƒ
˙ec‰Â ¯Ba‰ .¯B‰Ë ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ Ô‰ - ÏÈ˙t44 »ƒ≈¿»«∆¿»»«¿«

ÚbÓ‰ ˙ÈaaL45ÌÈÏk - ÔÈl‚Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««ƒ«¿À»««ƒ∆≈¿Àƒ≈ƒ
.ÔÈ¯B‰Ë ÔÎB˙aL∆¿»¿ƒ

מי"ב.40) טומאה 41)שם מקבלים שאינם הכלים כל
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שהם  חרס כלי וכן אדמה וכלי אבנים כלי כגון כלל,
בדופן  טומאה נגעה (אם מגבם ולא מתוכם טומאה מקבלים
באוהל  מליטמא שבתוכם מה את מצילים מבחוץ) הכלי
מהודק  בכיסוי פירוש, פתיל". ב"צמיד מכוסים הם אם המת
ה"א). פכ"א מת טומאת הל' (ראה יפה ומחובר

שם.42) יהודה כרבי מחובר. הכיסוי אין אפילו
לקמן.43) בנויה 44)מבואר – דות באדמה. חפורה – בור

הקרקע. שבתוכם 45)על מה על המת באוהל המצילים
מכוסים. כשהם

.ÈÌÈÈÚ ÏÏBk ,˙eÙzLa ¯eÓ‡‰ ÌL ‡e‰ ˙Ú¯v‰«»««≈»»¿À»≈ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ¯BÚ Ô·Ï È¯‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L ‰a¯‰«¿≈∆≈ƒ∆»∆∆¬≈…∆»»»
Èe¯˜ Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ¯ÚO ˙ˆ˜ ˙ÏÈÙe ,˙Ú¯ˆ Èe¯»̃»««¿ƒ«¿»¿«»…«»»»
.˙Ú¯ˆ Èe¯˜ ÌÈza‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÚ ÈepLÂ ,˙Ú¯»̂««¿ƒ≈«¿»ƒ«»ƒ»»««
‰¯Bz ez‡¯wL ,ÌÈz··e ÌÈ„‚·a ¯eÓ‡‰ ÈepM‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»«»
‡l‡ ,ÌÏBÚ ÏL B‚‰nÓ BÈ‡ ,ÌM‰ ˙eÙzLa ˙Ú¯»̂««¿À»«≈≈ƒƒ¿»∆»∆»
.Ú¯‰ ÔBLlÓ Ô¯È‰Ê‰Ï È„k Ï‡¯OÈa ‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙B‡»∆∆»»¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ»»»

B˙Èa ˙B¯È˜ ˙BpzLÓ - Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰L46Ì‡ . ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ız‰L „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡ ;˙Èa‰ ¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿«««ƒƒ»«¿ƒ¿«∆À«
·LBÈ ‡e‰L B˙È·aL ¯BÚ‰ ÈÏk ÔÈpzLÓ - ˙Èa‰««ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆¿≈∆≈
„ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô‰ÈÏÚ ·ÎBLÂ¿≈¬≈∆ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»«
Ì‡ .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ ÔÈpzLÓ - eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆»»ƒ
- eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ»¿
,Bc·Ï ÌÒ¯ÙÓe Ïc·Ó ‰È‰ÈÂ ,Ú¯ËˆÈÂ B¯BÚ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆À¿»¿À¿»¿«
˙eˆÈl‰ ‡e‰L ,ÌÈÚL¯‰ ˙ÁÈOa ˜qÚ˙È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ∆«≈»
:¯ÓB‡Â ‰¯Bza ¯È‰ÊÓ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .Ú¯‰ ÔBLÏÂ¿»»»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ«»¿≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆««»««»≈¬∆»»¿»¡…∆
Ú¯‡ ‰Ó eBa˙‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .C¯ca ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¬≈≈ƒ¿¿»≈«
‰ÏB„‚ ‰˙È‰L ,‰ÈÁ‡a ‰¯acL !‰‡È·p‰ ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ»∆»¿»¿»
dÓˆÚa ‰kÒÂ ‰Èk¯a ÏÚ ezÏc‚Â ÌÈLa epnÓƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿«¿»
‰˙ÚË ‡l‡ B˙e‚a ‰¯a„ ‡Ï ‡È‰Â ,Ìi‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿∆»»¬»
Ïk ÏÚ „Èt˜‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÌÈ‡È· ¯‡LÏ ezÂL‰L∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ«»
Û‡Â ,„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆∆¡«¿»ƒ∆»»¿…¿«
Ì„‡ È·Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ;˙Ú¯ˆa ‰LÚ „iÓ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ»∆∆¿»¿»«««»…∆ƒ¿≈»»
.˙B‡ÏÙÂ ˙BÏB„b ¯a„Ï ÌÈa¯nL ,ÌÈLth‰ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿»
˜Á¯˙‰Ï ÂÈ˙BÁ¯‡ ÔeÎÏ ‰ˆB¯L ÈÓÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ∆∆¿«≈…¿»¿ƒ¿«≈
Ì„‡ ÒÙzÈ ‡lL È„k ,Ô‰nÚ ¯a„lÓe Ô˙·ÈLÈÓƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ»≈»»
ÌÈˆl‰ ˙·ÈLÈ C¯„ ‰ÊÂ .Ì˙eÏÎÒÂ ÌÈÚL¯ ˙L¯a¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆¿ƒ««≈ƒ
ÔÈÚk ,È‡·‰ È¯·„a ÔÈa¯Ó ‰lÁza :ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ¿«
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿ƒ¿…¿»ƒƒ»»ƒ
‰ÓÏ‡z :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙e‚a ¯tÒÏ¿«≈ƒ¿««ƒƒ»ƒ¿»∆∆¡«≈»«¿»
‰È‰È Ck CBzÓe .˜˙Ú ˜Ècˆ ÏÚ ˙B¯·c‰ ¯˜L È˙ÙOƒ¿≈»∆«…¿««ƒ»»ƒ»ƒ¿∆
,Ì‰È¯·„a ÈÙc ˙˙ÏÂ ÌÈ‡È·pa ¯a„Ï Ïb¯‰ Ô‰Ï»∆∆¿≈¿«≈«¿ƒƒ¿»≈…ƒ¿ƒ¿≈∆
ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÂÈ‡È·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·eƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,¯wÚa ÔÈ¯ÙBÎÂ ÌÈ‰Ï‡a ¯a„Ï¿«≈≈…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»∆∆¡«
ÈÈ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·c Ï‡¯OÈ È· e‡tÁÈÂ«¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆…≈«¿»
Ì‰Èt ÌÈÓM· ezL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆«¬≈≈««»«ƒƒ∆

ÌÈÓMa ˙ÈLÏ Ì‰Ï Ì¯b ÈÓ .ı¯‡a CÏ‰z ÌBLÏe¿»ƒ¬«»»∆ƒ»«»∆»ƒ«»«ƒ
˙ÁÈO ‡È‰ BÊ .ı¯‡a ‰lÁz ‰Îl‰L ÌBLÏ ?Ì‰Ètƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ»»»∆ƒƒ«
˙·ÈLÈÂ ˙B¯˜ ˙·ÈLÈ Ô‰Ï ˙Ó¯BbL ,ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆∆∆»∆¿ƒ«¿»ƒƒ«
ÌÚ ˙B‡zLÓ Èza ˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰ ÈnÚ ÏL ˙BiÒk¿≈ƒ∆«≈»»∆ƒƒ«»≈ƒ¿»ƒ
‡l‡ dÈ‡ Ï‡¯OÈ È¯Lk ˙ÁÈO Ï·‡ .¯ÎL È˙BL≈≈»¬»ƒ«¿≈≈ƒ¿»≈≈»∆»
¯ÊBÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ CÎÈÙÏ .‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»«»»≈
ÈÈ È‡¯È e¯a„ Ê‡ :¯Ó‡pL .da Ô˙B‡ ‰kÊÓe Ô„È ÏÚ«»»¿«∆»»∆∆¡«»ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
ÔB¯kÊ ¯ÙÒ ·˙kiÂ ÚÓLiÂ ÈÈ ·L˜iÂ ,e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ƒ∆≈≈««¿≈¿»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆ƒ»

.BÓL È·LÁÏe ÈÈ È‡¯ÈÏ ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿≈¿»¿¿≈¿

ÏÒ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜È ¿ƒ¿ƒ¿À¿«»««
ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...l`xyia did `lte ze` `l`..."

שלמעלה  עניין זה שנס הוא, פלא ובין נס בין ההבדל
אבל  הטבע, מערכות שידוד תוך ומתגלה לגמרי מהטבע
כאן  הרמב"ם שכותב וזה בטבע. המלובש נס הוא  פלא
בבית  טבעי כנגע בא אחד מצד הצרעת נגע כי ופלא" "אות
בבית  שמופיע שאחרי פלא הוא שני מצד אבל בבגד, או
יופיע  תשובה עשה לא ואם בבגד יופיע תשובה עשה ולא

וכו' בעור
(13 dxrd 165 cenr b"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..rxd oeyln mxidfdl ick"

הרשעים: הלצים ישיבת "דרך את מתאר ההלכה ובהמשך
בגנות  לדבר באין כך ומתוך הבאי... בדברי מרבין בתחילה
ולתת  בנביאים לדבר הרגל להם יהיה כך ומתוך הצדיקים...
וכופרין  באלקים לדבר באין כך ומתוך בדבריהם... דופי
לתאר  הרמב"ם רוצה כאן הרי להבין וצריך כו'". בעיקר...
דיבור  הבאי, דברי והלא היא. היכן עד הרע לשון חומרת
וכפירה  הנביאים בדברי דופי נתינת הצדיקים, בגנות
אחרים, חמורים עניינים אלא הרע לשון אינם בעיקר
שיחת  השתלשלות סדר להביא הרמב"ם בחר ומדוע
הלכות  בסיום דווקא בעיקר, כפירה שסופה הרשעים

דעות. בהלכות ולא צרעת טומאת
"שיחת  בדבר הרמב"ם של לשונו שאריכות לומר ויש
שני  שבו הרע, לשון של גדרו את להבהיר באה הרשעים"
הרע  לשון בדברי חבירו את מזיק שהוא האחד עניינים.
וכו'. שנאה או קנאה של רעות מידות מתוך הבאים שלו,
בו  שהמדבר עצמו הדיבור מצד הרע לשון הוא והשני
הוא  שבאדם הדיבור שכוח הגם כי הרע, לתוך עצמו מושך
קשור  הוא זאת בכל האדם, את החוצה המבטא חיצוני כח
הרע  לשון דיבור ולכן "מדבר" הוא שתוארו האדם לעצם

הרע. אל יותר עוד האדם את מושך
הראשון  האופן שהרי ממרים, הדוגמא הרמב"ם הביא לכן
בה, שייך אינו שמדבר הרע לשון ידי על חברו היזק של
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קני zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oqip 'd iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהם  חרס כלי וכן אדמה וכלי אבנים כלי כגון כלל,
בדופן  טומאה נגעה (אם מגבם ולא מתוכם טומאה מקבלים
באוהל  מליטמא שבתוכם מה את מצילים מבחוץ) הכלי
מהודק  בכיסוי פירוש, פתיל". ב"צמיד מכוסים הם אם המת
ה"א). פכ"א מת טומאת הל' (ראה יפה ומחובר

שם.42) יהודה כרבי מחובר. הכיסוי אין אפילו
לקמן.43) בנויה 44)מבואר – דות באדמה. חפורה – בור

הקרקע. שבתוכם 45)על מה על המת באוהל המצילים
מכוסים. כשהם

.ÈÌÈÈÚ ÏÏBk ,˙eÙzLa ¯eÓ‡‰ ÌL ‡e‰ ˙Ú¯v‰«»««≈»»¿À»≈ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ¯BÚ Ô·Ï È¯‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L ‰a¯‰«¿≈∆≈ƒ∆»∆∆¬≈…∆»»»
Èe¯˜ Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ¯ÚO ˙ˆ˜ ˙ÏÈÙe ,˙Ú¯ˆ Èe¯»̃»««¿ƒ«¿»¿«»…«»»»
.˙Ú¯ˆ Èe¯˜ ÌÈza‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÚ ÈepLÂ ,˙Ú¯»̂««¿ƒ≈«¿»ƒ«»ƒ»»««
‰¯Bz ez‡¯wL ,ÌÈz··e ÌÈ„‚·a ¯eÓ‡‰ ÈepM‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»«»
‡l‡ ,ÌÏBÚ ÏL B‚‰nÓ BÈ‡ ,ÌM‰ ˙eÙzLa ˙Ú¯»̂««¿À»«≈≈ƒƒ¿»∆»∆»
.Ú¯‰ ÔBLlÓ Ô¯È‰Ê‰Ï È„k Ï‡¯OÈa ‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙B‡»∆∆»»¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ»»»

B˙Èa ˙B¯È˜ ˙BpzLÓ - Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰L46Ì‡ . ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ız‰L „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡ ;˙Èa‰ ¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿«««ƒƒ»«¿ƒ¿«∆À«
·LBÈ ‡e‰L B˙È·aL ¯BÚ‰ ÈÏk ÔÈpzLÓ - ˙Èa‰««ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆¿≈∆≈
„ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô‰ÈÏÚ ·ÎBLÂ¿≈¬≈∆ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»«
Ì‡ .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ ÔÈpzLÓ - eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆»»ƒ
- eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ»¿
,Bc·Ï ÌÒ¯ÙÓe Ïc·Ó ‰È‰ÈÂ ,Ú¯ËˆÈÂ B¯BÚ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆À¿»¿À¿»¿«
˙eˆÈl‰ ‡e‰L ,ÌÈÚL¯‰ ˙ÁÈOa ˜qÚ˙È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ∆«≈»
:¯ÓB‡Â ‰¯Bza ¯È‰ÊÓ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .Ú¯‰ ÔBLÏÂ¿»»»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ«»¿≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆««»««»≈¬∆»»¿»¡…∆
Ú¯‡ ‰Ó eBa˙‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .C¯ca ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¬≈≈ƒ¿¿»≈«
‰ÏB„‚ ‰˙È‰L ,‰ÈÁ‡a ‰¯acL !‰‡È·p‰ ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ»∆»¿»¿»
dÓˆÚa ‰kÒÂ ‰Èk¯a ÏÚ ezÏc‚Â ÌÈLa epnÓƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿«¿»
‰˙ÚË ‡l‡ B˙e‚a ‰¯a„ ‡Ï ‡È‰Â ,Ìi‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿∆»»¬»
Ïk ÏÚ „Èt˜‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÌÈ‡È· ¯‡LÏ ezÂL‰L∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ«»
Û‡Â ,„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆∆¡«¿»ƒ∆»»¿…¿«
Ì„‡ È·Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ;˙Ú¯ˆa ‰LÚ „iÓ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ»∆∆¿»¿»«««»…∆ƒ¿≈»»
.˙B‡ÏÙÂ ˙BÏB„b ¯a„Ï ÌÈa¯nL ,ÌÈLth‰ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿»
˜Á¯˙‰Ï ÂÈ˙BÁ¯‡ ÔeÎÏ ‰ˆB¯L ÈÓÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ∆∆¿«≈…¿»¿ƒ¿«≈
Ì„‡ ÒÙzÈ ‡lL È„k ,Ô‰nÚ ¯a„lÓe Ô˙·ÈLÈÓƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ»≈»»
ÌÈˆl‰ ˙·ÈLÈ C¯„ ‰ÊÂ .Ì˙eÏÎÒÂ ÌÈÚL¯ ˙L¯a¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆¿ƒ««≈ƒ
ÔÈÚk ,È‡·‰ È¯·„a ÔÈa¯Ó ‰lÁza :ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ¿«
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿ƒ¿…¿»ƒƒ»»ƒ
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,Ì‰È¯·„a ÈÙc ˙˙ÏÂ ÌÈ‡È·pa ¯a„Ï Ïb¯‰ Ô‰Ï»∆∆¿≈¿«≈«¿ƒƒ¿»≈…ƒ¿ƒ¿≈∆
ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÂÈ‡È·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·eƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,¯wÚa ÔÈ¯ÙBÎÂ ÌÈ‰Ï‡a ¯a„Ï¿«≈≈…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»∆∆¡«
ÈÈ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·c Ï‡¯OÈ È· e‡tÁÈÂ«¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆…≈«¿»
Ì‰Èt ÌÈÓM· ezL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆«¬≈≈««»«ƒƒ∆

ÌÈÓMa ˙ÈLÏ Ì‰Ï Ì¯b ÈÓ .ı¯‡a CÏ‰z ÌBLÏe¿»ƒ¬«»»∆ƒ»«»∆»ƒ«»«ƒ
˙ÁÈO ‡È‰ BÊ .ı¯‡a ‰lÁz ‰Îl‰L ÌBLÏ ?Ì‰Ètƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ»»»∆ƒƒ«
˙·ÈLÈÂ ˙B¯˜ ˙·ÈLÈ Ô‰Ï ˙Ó¯BbL ,ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆∆∆»∆¿ƒ«¿»ƒƒ«
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שלמעלה  עניין זה שנס הוא, פלא ובין נס בין ההבדל
אבל  הטבע, מערכות שידוד תוך ומתגלה לגמרי מהטבע
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בבית  טבעי כנגע בא אחד מצד הצרעת נגע כי ופלא" "אות
בבית  שמופיע שאחרי פלא הוא שני מצד אבל בבגד, או
יופיע  תשובה עשה לא ואם בבגד יופיע תשובה עשה ולא

וכו' בעור
(13 dxrd 165 cenr b"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..rxd oeyln mxidfdl ick"

הרשעים: הלצים ישיבת "דרך את מתאר ההלכה ובהמשך
בגנות  לדבר באין כך ומתוך הבאי... בדברי מרבין בתחילה
ולתת  בנביאים לדבר הרגל להם יהיה כך ומתוך הצדיקים...
וכופרין  באלקים לדבר באין כך ומתוך בדבריהם... דופי
לתאר  הרמב"ם רוצה כאן הרי להבין וצריך כו'". בעיקר...
דיבור  הבאי, דברי והלא היא. היכן עד הרע לשון חומרת
וכפירה  הנביאים בדברי דופי נתינת הצדיקים, בגנות
אחרים, חמורים עניינים אלא הרע לשון אינם בעיקר
שיחת  השתלשלות סדר להביא הרמב"ם בחר ומדוע
הלכות  בסיום דווקא בעיקר, כפירה שסופה הרשעים

דעות. בהלכות ולא צרעת טומאת
"שיחת  בדבר הרמב"ם של לשונו שאריכות לומר ויש
שני  שבו הרע, לשון של גדרו את להבהיר באה הרשעים"
הרע  לשון בדברי חבירו את מזיק שהוא האחד עניינים.
וכו'. שנאה או קנאה של רעות מידות מתוך הבאים שלו,
בו  שהמדבר עצמו הדיבור מצד הרע לשון הוא והשני
הוא  שבאדם הדיבור שכוח הגם כי הרע, לתוך עצמו מושך
קשור  הוא זאת בכל האדם, את החוצה המבטא חיצוני כח
הרע  לשון דיבור ולכן "מדבר" הוא שתוארו האדם לעצם

הרע. אל יותר עוד האדם את מושך
הראשון  האופן שהרי ממרים, הדוגמא הרמב"ם הביא לכן
בה, שייך אינו שמדבר הרע לשון ידי על חברו היזק של
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אלא  בגנותו דיברה "לא בעצמו הרמב"ם שמדגיש וכמו
שלא  ואף כו' דבריה על כלל הקפיד לא ומשה כו'" טעתה

מיד. נענשה למשה היזק שום גרמה
"השתנו  שבתחילה הרע לשון על העונש תוכן גם זהו
העור  כלי משתנין ברשעו" "עמד ואם ביתו" קירות
לא  ואם שעליו, הבגדים משתנין ברשעו" "עמד שבביתו,
לסדר  שמתאים ויצטרע" עורו "משתנה תשובה עשה
עניין  רק זהו בתחילה הרע. לשון המדבר באדם הרע כניסת
ואח"כ  כלל, באחר פוגע שאינו שלו בדיבור הקשור חיצוני

ממש. שמצטרע עד ועוד עוד באדם ונטמע הרע הולך
כי  "אדם הפסוק על אדמוה"ז דברי גם יובנו זה בהסבר
יותר  נעלה הכי השם הוא אדם שהרי כו'" בשרו בעור יהיה
צרעת  הנעלה באדם שתהיה יתכן ואיך ואנוש, איש מגבר
של  שהרע שם ומסביר חמורות. הכי מהטומאות שהיא
אדם  של בפנימיותו נכנס ואינו חיצוני עניין הוא הרע לשון
מלבושיו" "בסוף בלבד פסולת בבחינת בו נמצא אלא
"הצדיק  אפילו בימינו כי בזמננו צרעת נגע אין זה ומטעם
הרע  לשון ולכאורה בפנימיותו". קצת הרע עדיין והטוב
ב.) טו, (ערכין חז"ל ושקלוהו החמורות, מהעבירות הוא
כפר  ו"כאילו יעבור" ואל "יהרג שדינם עבירות שלוש כנגד
עצמו  מצד הרע לשון של הנ"ל בגדר מדבר שם כי בעיקר".
עלול  עצמו שבדיבור שהרע רק לחברו מזיק אינו שעדיין
שהוא  כתב ולכן נמוך, למקום ולהביאו המדבר את למשוך

מלבושיו". ש"בסוף עניין
(65 cenr a"k wlg y"ewl it lr)

ויקרא 46) רבה מדרש הם: זה ומלבב נאה סיום מקורות
פ"ו  נגעים ותוספתא א. וטז, ב, טו ערכין גמרא טז, פרשה

ה"ו.

á"ôùú'ä ïñéð 'å éùéîç íåé

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ
.‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚ .˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰c ˙‡ÓËÀ¿«ƒ»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»

.·Ê ˙‡ÓË ÔÈc („ƒÀ¿«»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אב 1) מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב יבאר

חמה  וסריס אדם וסריס וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות
ושאר  היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס, טומטום
מקור  ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין
שלו  ראשונה וראייה הזב וזוב שהזיע, או שנעקר האשה
ורוקק  מוצץ היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע, ושל

דם.

.‡·f‰2‰·f‰Â3‰cp‰Â4˙„ÏBi‰Â5„Á‡ Ïk - «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆»∆»

˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ÔzÚa¯‡Ó6,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ . ≈«¿«¿»»≈¬«À¿¿«≈≈ƒ¿«»
·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,‡OÓ·e ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓe¿«≈»»¿«»¿«»¿«≈ƒ¿»»

‰‡ÓË ·‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÂÈzÁzÓ ·k¯Óe7‡nËÓe , ∆¿»ƒ«¿»¿∆»«À¿»¿«≈
ÛcÓ8Bab ÏÚ9. «»««

זב 2) יהיה כי איש "איש ב): טו, (ויקרא בתורה כתוב
הזרע  כלי אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו
בין  היכר סימני הונא רב מוסר ב לה, נדה במסכת (ספורנו).

חולני. זוב ובין הטבעי האדם כי 3)זרע ואשה כה: שם
היא. טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב

וטמאה 4) נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה האשה
ימים. כנידה 5)שבעת ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. עשר ארבעה טמאה נקבה טומאות,6)ויולדת ראשי
הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים
נמנו  אלו ארבעה בלבד. ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו
בהקדמתו  ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק כלים במסכת
הטומאות. אבות חלקי עשר אחד מונה טהרות לספר

ומפורשים 7) טו) פרק (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים
לקמן. מבוארים ופרטיהם ה פרק זבים זבים 8)במשנה

נודף" "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק
נגיעה. בלי מרחוק גבי 9)שמורגש על הנמצאים דברים

הזב, לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב
אוכלין  לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף טמאים
דיני  רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין,
ולאחר  הטומאה" אב אותם "ועושה באמרו: ומושב משכב
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף ומטמא מוסיף: מכאן

.·„Á‡10‰·Ê „Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê „Á‡Â ‰pË˜ ‰·Ê ∆»»»¿«»¿∆»»»¿»¿∆»»»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ11Ò‡ ˙ÓÁÓ B‡12ÈzL ÏÚa ·Ê „Á‡Â , ≈¬««¿»≈¬«…∆¿∆»»««¿≈

˙Bi‡¯13‡nËÏ ‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - LÏL ÏÚa B‡ ¿ƒ««»À¿«À»»»¿«≈
ÌÈ¯Á‡14. ¬≈ƒ

הבנת 10) תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
דין  עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות
ומושב. משכב מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי בעל אלא זב
אחר  בזה ימים בשני בין אחד ביום בין ראיות, שתי ראה ב.
ואם  קרבנות, להבאת מחוץ דבר לכל גמור זב הוא הרי זה,
טהרתו. אחרי קרבנות להביא הוא מחוייב ראיות שלוש ראה
בתקופה  ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג.
איסורי  מהלכות ו בפרק רבינו (לדעת לנידה נידה שבין
ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי ימי כל ביאה
ולתקופת  ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים
תקופת  שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה
היום  כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) וכן נידה
במקווה. טבילה אחר טהורה - בטהרה עבר ואם שלאחריו,
ושומרת  היום אותו כל טמאה השני, ביום גם ראתה אם ד.
מובן  טהורה. - בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא
"שומרת  נקראת היא האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה
יום  נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום
ביום  גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,
ימים  שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי
קרבנות. מביאה היום ולמחרת שמיני, בליל וטובלת בטהרה
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חיצונית.11) סיבה כל איזה 12)בלי של השפעה ידי על
זב  אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה

באונס. מטמא אחת.13)אינו ראייה לבעל פרט
שונים 14) הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ביניהם

.‚‰¯OÚ ˙a ;‰ca ‰‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ ˙a ‰pË¿̃«»«∆»ƒ«¿»¿ƒ»«¬»»
‰·ÈÊa - ÌÈÓÈ15‰‡nËÓ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ; »ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿∆»¿«¿»

dÏÚBa ˙‡16.¯‡a˙iL BÓk , ∆¬»¿∆ƒ¿»≈

ראתה 15) ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
ימים  שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה

בתורה 16) ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות
וטמא  ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ודין  בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת

בה. כנוגע בועלה

.„ÌÈ¯b „Á‡Â .‰·ÈÊa ‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ Ôa ÔË»̃»∆∆»ƒ«≈¿ƒ»¿∆»≈ƒ
„Á‡Â ÌÈ„·ÚÂ17.‰·ÈÊ·e ‰ca ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ «¬»ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ובין.17) בין

.‰Ì„‡ ÒÈ¯Ò18‰nÁ ÒÈ¯Ò ,19¯‡Lk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ

אדם.18) ידי על את 19)שנסתרס שראה מיום סריס. נולד
ח). פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה

.ÂÔ·Ïa ‰‡nhÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡20Ì„‡a LÈ‡‰ ‡ÏÂ ,21; ≈»ƒ»ƒ«¿»¿…∆¿…»ƒ¿…∆
.Ô·Ïa LÈ‡‰Â ,Ì„‡a ‰M‡‰ ‡l‡∆»»ƒ»¿…∆¿»ƒ¿…∆

לבנה.20) היא הזיבה אדומה.21)אם בזיבה

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚B¯c‡Â23È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ È¯ÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k Ô·Ïa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡·e25ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27- „Á‡k Ì„‡Â Ô·Ï ‰‡¯ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO28Ï·‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡:¯Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰·˜ „Ú ¯ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú - ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰·˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â Ô·Ïa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â Ô·Ïa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני

לחומרא. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק אם 25)איש
הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו

קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם
טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם

בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים
וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי

המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק אין זה ובנידון
נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים

ואנדרוגינוס. וודאי.32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰·f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :¯Ó‡pL .‡OÓ·e ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰Â33¯·Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˜¯È Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»

‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡Le dw¯ BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»
„¯BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜¯‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ Ì„ B˙B‡ È¯‰ -¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

¯B˜n‰L ,‰·Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰¯B‰Ë38.ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי דמיה נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה ה

הטמא. בדם שנגעה מפני אחד

.È¯˜ÚpL ‰M‡‰ ¯B˜Ó39‰M‡‰ - ı¯‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L ¯B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

˙BiÏb¯Ó41·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ -42dÈ‡ Ï·‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»
‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡¯zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ

.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
¯B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»

(44- טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים.

.·È,·Êk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - ·Ê ÏL B·BÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË B·BÊ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ ·Ê ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

Ú¯Ê ˙·ÎLk ‡È‰ È¯‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ ·LiL ˙B·LBn‰Â ˙B·kLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
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חיצונית.11) סיבה כל איזה 12)בלי של השפעה ידי על
זב  אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה

באונס. מטמא אחת.13)אינו ראייה לבעל פרט
שונים 14) הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ביניהם

.‚‰¯OÚ ˙a ;‰ca ‰‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ ˙a ‰pË¿̃«»«∆»ƒ«¿»¿ƒ»«¬»»
‰·ÈÊa - ÌÈÓÈ15‰‡nËÓ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ; »ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿∆»¿«¿»

dÏÚBa ˙‡16.¯‡a˙iL BÓk , ∆¬»¿∆ƒ¿»≈

ראתה 15) ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
ימים  שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה

בתורה 16) ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות
וטמא  ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ודין  בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת

בה. כנוגע בועלה

.„ÌÈ¯b „Á‡Â .‰·ÈÊa ‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ Ôa ÔË»̃»∆∆»ƒ«≈¿ƒ»¿∆»≈ƒ
„Á‡Â ÌÈ„·ÚÂ17.‰·ÈÊ·e ‰ca ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ «¬»ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ובין.17) בין

.‰Ì„‡ ÒÈ¯Ò18‰nÁ ÒÈ¯Ò ,19¯‡Lk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ

אדם.18) ידי על את 19)שנסתרס שראה מיום סריס. נולד
ח). פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה

.ÂÔ·Ïa ‰‡nhÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡20Ì„‡a LÈ‡‰ ‡ÏÂ ,21; ≈»ƒ»ƒ«¿»¿…∆¿…»ƒ¿…∆
.Ô·Ïa LÈ‡‰Â ,Ì„‡a ‰M‡‰ ‡l‡∆»»ƒ»¿…∆¿»ƒ¿…∆

לבנה.20) היא הזיבה אדומה.21)אם בזיבה

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚B¯c‡Â23È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ È¯ÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k Ô·Ïa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡·e25ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27- „Á‡k Ì„‡Â Ô·Ï ‰‡¯ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO28Ï·‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡:¯Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰·˜ „Ú ¯ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú - ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰·˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â Ô·Ïa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â Ô·Ïa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני

לחומרא. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק אם 25)איש
הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו

קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם
טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם

בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים
וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי

המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק אין זה ובנידון
נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים

ואנדרוגינוס. וודאי.32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰·f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :¯Ó‡pL .‡OÓ·e ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰Â33¯·Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˜¯È Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»

‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡Le dw¯ BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»
„¯BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜¯‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ Ì„ B˙B‡ È¯‰ -¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

¯B˜n‰L ,‰·Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰¯B‰Ë38.ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי דמיה נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה ה

הטמא. בדם שנגעה מפני אחד

.È¯˜ÚpL ‰M‡‰ ¯B˜Ó39‰M‡‰ - ı¯‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L ¯B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

˙BiÏb¯Ó41·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ -42dÈ‡ Ï·‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»
‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡¯zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ

.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
¯B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»

(44- טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים.

.·È,·Êk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - ·Ê ÏL B·BÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË B·BÊ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ ·Ê ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

Ú¯Ê ˙·ÎLk ‡È‰ È¯‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ ·LiL ˙B·LBn‰Â ˙B·kLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
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.ÌÈ¯B‰Ë - ‰iM‰ ‰‡¯L „Ú ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‰‡¯MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡¯ ¯Á‡ ‡l‡ ·Ê Èe¯˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ ‰‡¯ .‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a46- ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ
l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰B¯Á‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי היינו, אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה

בינוני. אדם של אמה ידי 47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי

זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זב,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È¯‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ B·BÊ - ¯eÓ‚ ·f ‰Ó :¯eÓb ·Êk Úe¯v‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡¯‰ B˙i‡¯ - Ú¯ˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„È·ÎLÂ ·f‰ ˜¯„Á‡ Ïk - ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ·‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓ·e ÚbÓa49·f‰ ˜¯È ÈÎÂ :˜¯a ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL ¯LÙ‡ È‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe .¯B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰·ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב.49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk - ‰·ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â ·Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .·Êk ‰‡ÓË ·‡ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BwÀ̄≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
¯‡L „Á‡Â ·f‰ „Á‡ - ·f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa¯‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,

.ÊË.‰‡ÓË ·‡ Ô‰Ó ‰LÏL .·Êa ÔÈ˜LÓ ‰ÚLzƒ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆«À¿»
„Á‡ Ïk .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ,BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ,Bw¯ :Ô‰Â»≈À¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‡e‰L ÏÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ el‡Ó≈≈¿«≈»»¿≈ƒ¿»∆¿∆≈«¿
,BÈÚ ˙ÚÓc :Ô‰ el‡Â .‰‡Óh‰ „ÏÂk Ô‰Ó ‰LÏL¿»≈∆ƒ¿««À¿»¿≈≈ƒ¿«≈

Â˙ÙbÓ Ì„Â52ÔÈ˜LÓk el‡Ó „Á‡ Ïk .‰M‡‰ ·ÏÁÂ , ¿««≈»…«¬≈»ƒ»»∆»≈≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË53ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»»¬»¿«¿ƒ≈ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ‰LÏLe .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿¿»≈∆¿ƒ
,epnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ,B˙ÚÊ :Ô‰ el‡Â¿≈≈≈»¿≈»¿»«¿ƒƒ∆

ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ ÔÓ ‰LÏL el‡ È¯‰ .ÈÚ¯‰Â54Ô˙BÓk55 ¿»¿ƒ¬≈≈¿»ƒ«»«¬≈»¿»
Ì„‡‰ ¯‡MÓ56BÚÈÂ BÁÈk .57B¯È¯Â58BlL Û‡‰ ÈÓe ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«∆

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ˜¯‰ ÏÏÎ·e ,¯·c ÏÎÏ Bw¯k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À¿»»»ƒ¿«»…≈¬ƒ
‰n‡ ÈtÓ ‡ˆBi‰ Ìc59Ô‰ È¯‰ - ÂÈtÓ ˙˙BM‰ Ì„Â »«≈ƒƒ«»¿»«≈ƒƒ¬≈≈

‰Ê È¯‰ - Ìc ˜˜B¯Â ıˆBÓ ‰È‰ .B˙ÙbÓ Ìc ÏÏÎaƒ¿«««≈»»»≈¿≈»¬≈∆
‡Ïa BÏ ¯LÙ‡ È‡ ıˆBnL Ìc‰L ;˜¯k ‡nËÓ¿«≈¿…∆«»∆≈ƒ∆¿»¿…

.˜¯ ÈÁeˆÁƒ̂¿≈…

שבגופו.52) מפצע הזב  אבל 53)דם נגיעה, ידי על
רביעית. כששתה ויולדת.54)מטמאים נידה זבה

אלו.55) משקין כמו טהורים.56)דינם מאנשים
בגרון.57) חרחור או שיעול ידי על מוציא שהאדם הליחה
מאליו.58) הפה מן הזב הזכר.59)נוזל אבר

á"ôùú'ä ïñéð 'æ éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לח 1) מטמא אם זב של וזובו ויולדת זבה נידה דם יבאר

שטווהו  פשתן או הזב ממנה ששתה כוס המסיט ודין ויבש,
או  במים שנתערב טמא רוק או דם ודין בזה, וכיוצא נידה
כלי  שואלין אם גויים, של רגלים במי שנתערבו רגליו מי
מימי  שנעקרו שנתגיירה גויה או וזבה מקום, מכל רגלים מי
ובנידה  בזיבה המטמאה היא מי ודין והטילו, וטבלו רגליהן

ובלידה.

.‡‰c Ìc2Ï·‡ ,L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ «ƒ»¿»»¿∆∆¿«≈«¿»≈¬»
Ïk ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ Bw¯Â ·Ê ÏL B·BÊ∆»¿À¿ƒ¿««¿≈¿«≈∆»»
.‡nËÓ BÈ‡ È‡cÓ ¯˙BÈ L·È Ï·‡ ,ÁÏ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«¬»»≈≈ƒ«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯BL Ì‡ ?‰nk „ÚÂ¿««»ƒƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈

ÁÏa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊBÁÂ3eÈ‰ Ì‡ . ¿≈ƒ¿∆»»¬≈∆¿«≈¿«ƒ»
ÔÈ¯LBt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙lÁ˙a ÔÈ¯LBt ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»««ƒ∆≈»¿ƒ

ÔÙBÒa4.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ¿»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«»»≈

א.2) נד, טהור.3)נדה - יבש נשאר אלא חזר, לא ואם
המעתֿלעת 4) כל במשך פושרים המים היו שאם ואפשר

בן  יהודה כר' טהור. - אעפ"כ שהיה, לכמות חוזר היה
שגירסא  משמע ומדבריו כסףֿמשנה, (ראה א נו, שם נקוסה

משנהֿלמלך). וראה זו, בהלכה לפניו היתה אחרת

.·ÔzLt5‰c ez‡ÂhL6BËÈÒn‰ -7¯B‰Ë8Ì‡Â . ƒ¿»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
ÁÏ ‰È‰9.‰Èt ˜¯ ÈtÓ ,‡nËÓ - »»«¿«≈ƒ¿≈…ƒ»

ה"ו.5) פ"ד טהרות להרטיב 6)תוספתא נשים של  ודרכן
טוויה. אגב ברוקן החוטים בלי 7)את ממקומו מזיזו

מפני  "המסיטו" ונקט לנוגע, והואֿהדין ישירה. נגיעה
בהיסט. גם מטמא שלח להשמיענו הבאה, מפני 8)הבבא

מטמא  אינו שרוק הקודמת בהלכה ואמרנו נתייבש, שהרוק
לח. כשהוא נתייבש 9)אלא לא שהרוק כלומר,

נתייבש  שאפילו ואומר, יהודה ר' חולק שם (בתוספתא
לשונו  נקט ורבינו טמא. - מים ע"י הפשתן ונתלחלח הרוק
עיין  לדעתו. שהתכוון להניח יש ולפיכך תנאֿקמא, של

שם).

.‚B˙BzLÏ ‡lL CÏÓÂ ÒBk‰ Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈp‰L ·Ê»∆ƒƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿«∆…ƒ¿
¯B‰Ë ÒBk‰ ˙‡ ËÈÒn‰ -10Ïk ·f‰ epnÓ ‰˙L . «≈ƒ∆«»»»ƒ∆«»»

·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË BËÈÒn‰ - ‡e‰L11. ∆«¿ƒ»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»

הכוס.10) על רוק נשאר שמא חוששים ואין
שבפיו 11) רוק קצת יתערב שלא איֿאפשר שותה כשהאדם

ה"ג. פ"ה טהרות תוספתא המשקה. עם

.„CLpL ·Ê12ÔËÈÒn‰ - Ïˆa‰ ˙‡Â ˙t‰ ˙‡13 »∆»«∆««¿∆«»»«¿ƒ»
¯B‰Ë14ÔBÙÙÏn‰Â ˙eLÈw‰ ˙‡ CL .15ÔËÈÒn‰ - »»«∆«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

.Ô‰a ·¯Ú˙n‰ ·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»«ƒ¿»≈»∆

הבצל.13)שם.12) את או הפת הרוק 14)את שאין
יבש. דבר עם לחות.15)מתערב הרבה בהם שיש

.‰ÔÈÏBt ÈtÏ˜16ÔÈÒBÓ¯ez ÈtÏ˜e17ÔˆˆwL18„·BÚ‰ ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆¿»»»≈
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ayeneקנד akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oqip 'f iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ;‡ÓË ÔËÈÒn‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿ƒ»»≈∆»»¿≈»ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk19ÔÈtÏw‰ . ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ

ÔÈ˜ÂMaL20·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ -21. ∆«¿»ƒ¿ƒ»∆««»…

שבע 17)שם.16) אותו ושולקים מר, שטעמו קטנית מין
סעודה  לקינוח אותו אוכלים ואח"כ מרירותו להפיג פעמים

ב). כד, ופירש 18)(ביצה "שפסקן". הגירסא בתוספתא,
בפיו. שקלפם ה"ו.19)הגר"א  אנו 20)לקמן ואין

גויים. של או ישראל של הם אם רוב 21)יודעים אם
רובם  ואם טמאים, – גויים הם לשוק הקליפים מביאי

טהורים. - יהודים

.ÂÌc22- ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË »»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ»¿«¿»
ÔÈÈ·e ¯B‰Ë Ì„a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰23B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -24 «…»ƒ¿»≈¿»»¿«ƒƒ

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k25Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË ˜¯ ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈…»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ
Le¯˜ ‰È‰26‰ÁÓ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B˙i¯·k »»»ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»

˜¯a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰ - ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈna««ƒƒ»¿«¿»«…»ƒ¿»≈¿…
ÂÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈«¿»
Ïk‰ - Ô‰È‡¯Ó eÏËa Ì‡ :ÌÈÓa e·¯Ú˙pL ‡ÓË ÏL∆»≈∆ƒ¿»¿¿«ƒƒ»¿«¿≈∆«…
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿≈«¿«ƒ
ÈÓa e·¯Ú˙ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿»¿¿≈

·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÌÈÏ‚¯27. «¿«ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ««»…
ÔÈÏÈËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰L ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ¿ƒƒ
,‡ÓË Ïk‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ Ì‡ :Ì‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÌL»≈«¿≈∆ƒ…¿≈»ƒ«…»≈
Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë Ïk‰ - Ï‡¯OÈ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»≈«…»∆¡»¿∆¡»«…
ÈÓa ‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÏ‚¯ ÈÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .‡ÓË»≈¿≈ƒƒ¿»≈≈«¿≈≈»ƒ∆¿≈

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰Ê Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ««»…

ה"ב.22) מתבטל 23)שם הדם מראה ואין אדום, יין
והיין.24)בהם. הטהור הדם מראה 25)את היה אם

טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתבֿיד סמיך מפני 27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒ¯Á30Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰·f‰ B‡ ·f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ¯‡L ‡Ï È¯‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס.30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט
הזב.

.Ë‰·Ê34‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL35ÈÓÈ ˙Ú·L ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ -36‰·ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ40‰¯ib˙Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„·BÚ‰ ÈÏ‚¯ ÈÓk Ô‰ È¯‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È¯‰Â ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈ¯B‰h‰ Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„·Ú‰41‰„Ï·e ‰c·e ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:¯Ó‡pL .‰¯Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰·ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ e¯ac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„·BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ Èa - ·Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈ·ÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰·˜p‰Â45Ï·‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡¯OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,¯eÎÊ ·kLÓa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»̄ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
- Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï46BÚ¯Ê ˙·ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰¯Bz ÔÈ„k ‰¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈ·Ê eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙·ÎLk ‰‡Óh‰ ·‡ ÌÚ¯Ê ˙·ÎL ‰˙È‰ - ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«
È¯·cÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL ¯Á‡Óe .·f‰ Ú¯Ê∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ Û¯OÏ e‡B·È ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ
‰c Ì„Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B·BfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰·ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„·BÚ‰ ˜¯Â ,·f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚB·e ,Ô·k¯Óe Ô·kLÓe ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚÈ¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;¯·c ÏÎÏ ·Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k - ˙È¯Îp‰ Ì„Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»
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ãycew zegiyn zecewpã

miiebd la` l`xyik dcilae dcpae daifa oi`nhn micard"
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ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ;‡ÓË ÔËÈÒn‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿ƒ»»≈∆»»¿≈»ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk19ÔÈtÏw‰ . ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ

ÔÈ˜ÂMaL20·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ -21. ∆«¿»ƒ¿ƒ»∆««»…

שבע 17)שם.16) אותו ושולקים מר, שטעמו קטנית מין
סעודה  לקינוח אותו אוכלים ואח"כ מרירותו להפיג פעמים

ב). כד, ופירש 18)(ביצה "שפסקן". הגירסא בתוספתא,
בפיו. שקלפם ה"ו.19)הגר"א  אנו 20)לקמן ואין

גויים. של או ישראל של הם אם רוב 21)יודעים אם
רובם  ואם טמאים, – גויים הם לשוק הקליפים מביאי

טהורים. - יהודים

.ÂÌc22- ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË »»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ»¿«¿»
ÔÈÈ·e ¯B‰Ë Ì„a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰23B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -24 «…»ƒ¿»≈¿»»¿«ƒƒ

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k25Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË ˜¯ ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈…»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ
Le¯˜ ‰È‰26‰ÁÓ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B˙i¯·k »»»ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»

˜¯a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰ - ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈna««ƒƒ»¿«¿»«…»ƒ¿»≈¿…
ÂÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈«¿»
Ïk‰ - Ô‰È‡¯Ó eÏËa Ì‡ :ÌÈÓa e·¯Ú˙pL ‡ÓË ÏL∆»≈∆ƒ¿»¿¿«ƒƒ»¿«¿≈∆«…
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿≈«¿«ƒ
ÈÓa e·¯Ú˙ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿»¿¿≈

·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÌÈÏ‚¯27. «¿«ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ««»…
ÔÈÏÈËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰L ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ¿ƒƒ
,‡ÓË Ïk‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ Ì‡ :Ì‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÌL»≈«¿≈∆ƒ…¿≈»ƒ«…»≈
Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë Ïk‰ - Ï‡¯OÈ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»≈«…»∆¡»¿∆¡»«…
ÈÓa ‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÏ‚¯ ÈÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .‡ÓË»≈¿≈ƒƒ¿»≈≈«¿≈≈»ƒ∆¿≈

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰Ê Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ««»…

ה"ב.22) מתבטל 23)שם הדם מראה ואין אדום, יין
והיין.24)בהם. הטהור הדם מראה 25)את היה אם

טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתבֿיד סמיך מפני 27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒ¯Á30Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰·f‰ B‡ ·f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ¯‡L ‡Ï È¯‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס.30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט
הזב.

.Ë‰·Ê34‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL35ÈÓÈ ˙Ú·L ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ -36‰·ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ40‰¯ib˙Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„·BÚ‰ ÈÏ‚¯ ÈÓk Ô‰ È¯‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È¯‰Â ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈ¯B‰h‰ Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„·Ú‰41‰„Ï·e ‰c·e ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:¯Ó‡pL .‰¯Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰·ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ e¯ac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„·BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ Èa - ·Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈ·ÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰·˜p‰Â45Ï·‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡¯OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,¯eÎÊ ·kLÓa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»̄ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
- Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï46BÚ¯Ê ˙·ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰¯Bz ÔÈ„k ‰¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈ·Ê eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙·ÎLk ‰‡Óh‰ ·‡ ÌÚ¯Ê ˙·ÎL ‰˙È‰ - ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«
È¯·cÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL ¯Á‡Óe .·f‰ Ú¯Ê∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ Û¯OÏ e‡B·È ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ
‰c Ì„Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B·BfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰·ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„·BÚ‰ ˜¯Â ,·f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚB·e ,Ô·k¯Óe Ô·kLÓe ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚÈ¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;¯·c ÏÎÏ ·Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k - ˙È¯Îp‰ Ì„Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»
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אלא  לשרות מתאוה אינה הטומאה... "רוח כי הקדושה
וחיות, יניקה תוספת לקבל שתוכל כדי הקדושה" במקום
האמיתית  הטהרה עניין העולם אומות אצל שייך אין ולכן
לא  שהרי עליהם, לשרות מתאווה הטומאה רוח אין כי
של  תוכנה ונמצא וחיות, יניקה תוספת מהם לקבל תוכל

לישראל. ומעלה שבח זו הלכה
אהבתי  אתכם "רק כתיב האדם: לעבודת מזה יש והוראה
כל  את עליכם אפקוד כן על האדמה, משפחות מכל
שיהיה  כדי רק הוא ב"עוונותיכם" התכלית כי עוונותיכם"
זכויות  סוג של עילוי בו ויתווסף כזכויות" לו נהפכו "זדונות
אלא  כשלעצמה הבריאה מצד כלל שייך שאינו יותר נעלה
"חטא" על כאן שמדובר ופשיטא האדם. עבודת מצד רק
היינו  חטאים" שלמה ובני אני "והייתי כמו חסרון מלשון
עדיין  גמור, צדיק – ומעלתו עבודתו אחר שגם חסרים,
"אלקים  ה' אל וצועק התשובה עבודת של העילוי לו חסר
שהרי  חסרונו יתמלא ואז משיח כבר שיבוא לך" דמי אל

בתיובתא". צדיקייא לאתבא אתא "משיח
(e"h oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

א.41) א, פרשתא זבים פרק כהנים' ו'תורת מ"א, פ"ב זבים
א.42) א, פרשתא תזריע פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב.44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ), רומא בדפוס אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע"פ  הנז': שבכת"י זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב "נקיים", המלה בפירוש
מדרבנן  שהרי התורה", "מן המלים את הוסיף ולפיכך
שהם  שכתבנו, כמו הוא הנכון הפירוש אולם מטמאים,

זוב]. או דם ראו ולא חכמים.49)נקיים גזירת הכוונה כאן
ה"ז.50) פ"א למעלה ישראלית 51)ראה כדם שלא

שם. במשנה כביתֿהלל ויבש. לח שמטמא

á"ôùú'ä ïñéð 'ç ÷"ù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

דינן. ומה למפרע הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת

.‡‰ck - ‰c ÏÚBa2‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰L , ≈ƒ»¿ƒ»∆»≈¬«À¿»
‡OÓ· Ì„‡ ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL3 ∆»¿«≈≈ƒ¿«»¿«≈»»¿«»

Ëq‰a ‡nËÓe ,ÚbÓ·e4·k¯Óe ·kLÓ ‡nËÓe , ¿«»¿«≈¿∆≈¿«≈ƒ¿»∆¿»
‰ck5. ¿ƒ»

אותה 2) איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא שנאמר
כהנים' 'תורת כנדה, טמא הבועל פירוש, עליו". נדתה ותהי

ה"ג. פ"ז, זבים הנדה,3)פרשת בועל את נשא הטהור אם
בו. נגע שלא אע"פ נטמא להיפך, אותו 4)או נשא ולא

משא  טומאת רבינו שלדעת ללמוד, יש (מכאן נטמא –
לך  אין כן, לא שאם הטומאה, את הניד לא אפילו פירושה
בהקדמתו  ישראל' 'תפארת ראה היסט. שאינן משא

ו).לטהרות, ומרכב 5)אות משכב שהרי ממש, כנדה לא
כראשון  דינו נדה בועל ושל הטומאה, אב הוא נדה של
ללמדנו, רק והתכוון בה"ב, רבינו שמבאר כמו לטומאה,
נדה, כדין בהם נגע שלא אע"פ ומרכב משכב שמטמא
מה  יתבאר ששי פרק לקמן אחרים. בטמאים מהֿשאיןֿכן

כאן). משנהֿלמלך (ראה למרכב משכב בין

.·‰c ·kLÓk B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿«ƒ»
‰c ÂÈÏÚ ‰Ò¯cL ·k¯n‰ B‡ ·kLn‰L .d·k¯Óe∆¿»»∆«ƒ¿»«∆¿»∆»¿»»»ƒ»
B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓe ,‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -»≈¬«À¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¿»

‰‡ÓË „ÏÂ -6ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚BpL ÌÈÏÎk , ¿«À¿»¿≈ƒ∆≈«»∆∆≈»¿«¿ƒ
‰nÏÂ .„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»»

?d·kLÓ ˙‡ÓhÓ B·kLÓ ˙‡ÓË ‰Ú¯‚7ÈtÓ ƒ¿¿»À¿«ƒ¿»ƒÀ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈
‡ÓËÂ ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :‰c ÏÚB·a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»¿ƒƒ»»»»¿»≈
·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :Ba ¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«
,ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .‡ÓËÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈««∆∆¡«¿ƒƒ»»»»
?¯Ó‡ ‰nÏÂ !?·kLÓ ‡nËÓ ‡e‰L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆¿«≈ƒ¿»¿»»∆¡«

B˜z ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ8‰‡ÓhÓ ƒƒ«¿»»¿∆«»ƒ¿ƒÀ¿»
‰‡ÓËa B‡Ï˙e ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËlÓ ,‰¯eÓÁ¬»ƒ¿«≈»»¿≈ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,„ÏÂ B·kLÓ ‰È‰iL ,‰l«̃»∆ƒ¿∆ƒ¿»»»¿…¿«≈»»¿≈ƒ
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿

.˙B‡Óh‰«À¿

ב.6) לב, עליו",7)נדה נדתה "ותהי תורה: כתבה הלא
ממש? כנידה שדינו א.8)ומשמע לג, שם

.‚Ú ‡a‰ „Á‡ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ B‡ ‰cp‰ Ï9 ∆»«»««ƒ»«∆∆¿∆∆
„Á‡ [.Ôk¯„k ‡lL ÔÈa Ôk¯„k ÔÈa] .˙„ÏBi‰ ÏÚ B‡««∆∆≈¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»

‰¯Ún‰10‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b ÔÈa .¯ÓBb‰ „Á‡Â ««¬∆¿∆»«≈≈»∆»««¿«»
ÏÚBa ÌeMÓ ‡nË˙Ó - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÔÈa≈»»∆»««¿»ƒ¿«≈ƒ≈
ÚLz Ôa ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰cƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈∆≈«

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL11ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰Â , »ƒ¿∆»¿«ƒ¿∆∆»¿»«»»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ12ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt Ï·‡ ; ¿∆»¬»»ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ

„ÏÂ ‡e‰L ,„·Ïa ‰ca Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa≈ƒ»∆»ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆»»
Ba Ú‚Bk ‡e‰ È¯‰ - ·f‰ ÏÚBa ÔÎÂ .·‡ BÈ‡Â13. ¿≈»¿≈≈«»¬≈¿≈«

·f‰ ÔÓ ˙ÏÚ·p‰ B‡ ·fa Ú‚Bp‰ „Á‡Â14. ¿∆»«≈««»«ƒ¿∆∆ƒ«»

וד.9) ג, דין בהערות ה"ב פ"א למעלה 'תורת 10)ראה
ה"י. ביאה איסורי מהל' פ"א ראה ה"א. שם כהנים'

א.11) מה, ב.12)נדה מד, א.13)שם עג, שם
מטמא 14) הזב ואין בועלה, את מטמאה היא דרשו: שם

בועל. שהוא מה

.„˙„ÏBi‰Â ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBLÂ ‰·f‰Â ‰cp‰«ƒ»¿«»»¿∆∆¿∆∆¿«∆∆
˙B‡nËÓ Ìlk - Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¬»»À»¿«¿

‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ú¯ÙÓÏ15e‰ÊÂ . ¿«¿≈«≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿∆
‰˙È‰L ‰M‡ ?„ˆÈk .‰cpaL ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¿≈∆«ƒ»≈«ƒ»∆»¿»

˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡Â ‰¯B‰Ë16˙È¯ÁLa dÓˆÚ ‰˜„·e , ¿»¿≈»∆∆»¿»«¿»¿«¬ƒ
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ayeneקנו akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oqip 'g w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„a ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»¿»«¬ƒ«»¿»«¿»»¿»
‰„È˜t ˙ÚMÓ ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - Ìc»¬≈»«¿»∆»¿»ƒ¿«¿ƒ»

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ‰iL ‰„È˜t ˙ÚL „Ú ‰BL‡¯17. ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«
ÌÈL ¯Á‡Ïe ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ÌBi‰ ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«»¿»¿»¿««¿«ƒ
˙B¯‰h‰ Ïk - Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡¿»»ƒ»¿»»¿»»»«¿»
ÌÈ¯OÚ „Ú Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„aL ˙ÚÓ ‰˙OÚL∆»¿»≈≈∆»¿»»¿»»«∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â18„ÚÂ .˙B‡ÓË Ú¯ÙÓÏ19¯Á‡lL ¿«¿«»¿«¿≈«¿≈¿≈∆¿««
LÈÓLz‰ ÈÙlLÂ ,‰„È˜Ùk ‡e‰ È¯‰ - LÈÓLz‰««¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈««¿ƒ

‰ÙÈ Ba ˙˜„Ba dÈ‡L ÈtÓ ,‰„È˜Ùk BÈ‡ -20. ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆∆»∆

לבדיקה.15) רוב 16)מבדיקה דם. לראיית קבוע זמן
ראתה  ואם מסוים. ביום לחודש אחת דם רואות הנשים
רצופים, חדשים בשלושה בחודש יום באותו פעמים שלוש

זה. ביום וסת לה תיכף 17)נקבע הדם בא שמא חוששים
בו. הרגישה ולא הראשונה הבדיקה אבל 18)אחרי

אףֿעלֿפי  טהורות, – לעת מעת לפני בהן שנגעה הטהרות
א. ב, נדה במשנה, כחכמים רב. זמן עצמה בדקה שלא

בו.19) שבדקה א.20)המטלית ה, שם

.‰- dzÒÂ ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯Â ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ƒ»∆≈»∆∆¿»¬»»ƒ¿«ƒ¿»
d˙ÚL dic21Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË dÈ‡Â22˙ÚL ÚÈb‰ . «»¿»»¿≈»¿≈»¿«¿≈«ƒƒ«¿«

dÓˆÚ ‰˜„a ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,dÓˆÚ ‰˜„a ‡ÏÂ dzÒÂƒ¿»¿…»¿»«¿»¿««»ƒ»¿»«¿»
˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓe»¿»»¬≈¿≈»¿«¿≈««¬≈ƒ¿∆¿«
‰¯eÓ‡‰ ˙B˙ÒÂ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊÂ .dzÒÂ ˙ÚMÓ ‰cƒ»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ¿«¿»»¬»
¯Á‡ ‰˜„aLk ‰¯B‰Ë dÓˆÚ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿ƒ»¿»«¿»¿»¿∆»¿»««

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙Òe‰23. «∆∆¬≈¿»

וסתה 21) משעת בהן שנגעה הטהרות את רק מטמאת
א. ב, שם משנה, והטעם,22)ואילך. א. לט, שם משנה,

הקבוע. בזמן בא שהדם מניחים -23)שאנו א טז, שם
שהלכה  למקובל בהתאם כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת
הבדיקה  הוא: רב של נימוקו באיסורים. שמואל נגד כרב

הוסת. ביום דם בא שלא הוכיחה

.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈb¯z - »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒ¯k Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙È¯e¯Óˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡¯ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„·k ‰È¯·È‡ B‡ ‰ÈÏÚ „·k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰¯˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰¯˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk -32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk - ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙B¯B‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»

˙Ú „Ú ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם
הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת

שיש  באשה שמדובר משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב. מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה ומצאה הווסת  בסוף בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B¯‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË -35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :¯Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË - »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :¯ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב ד, שם
פ"ט). ביאה איסורי בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע בראייה שהרי
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני קורקוס, הר"י בשם בכסףֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב, זמן בכתם להרגיש

רב. זמן לפני בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק אחרי בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב. נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק ולא טרי
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k -41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .Ú¯ÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ
Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡¯ ÔÈa ,Ú¯ÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ Ú¯ÙÓÏ ·k¯Óe ·kLÓ ˙B‡nËÓ -¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔÎÂ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .Ú¯ÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈
Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«

„·Ïa43¯Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ Ï·‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««
‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע קבוע, וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ"ד חנינא כרבי דם, ראיית כדין הכתם דין

א. ה, שם כלי 42)אנטיגנוס לכלי. ומהודק צמוד כיסוי
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס

וזבה. וזב נדה ו,43)ע"י שם ומושב. משכב מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי חכמים
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‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„a ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»¿»«¬ƒ«»¿»«¿»»¿»
‰„È˜t ˙ÚMÓ ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - Ìc»¬≈»«¿»∆»¿»ƒ¿«¿ƒ»

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ‰iL ‰„È˜t ˙ÚL „Ú ‰BL‡¯17. ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«
ÌÈL ¯Á‡Ïe ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ÌBi‰ ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«»¿»¿»¿««¿«ƒ
˙B¯‰h‰ Ïk - Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡¿»»ƒ»¿»»¿»»»«¿»
ÌÈ¯OÚ „Ú Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„aL ˙ÚÓ ‰˙OÚL∆»¿»≈≈∆»¿»»¿»»«∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â18„ÚÂ .˙B‡ÓË Ú¯ÙÓÏ19¯Á‡lL ¿«¿«»¿«¿≈«¿≈¿≈∆¿««
LÈÓLz‰ ÈÙlLÂ ,‰„È˜Ùk ‡e‰ È¯‰ - LÈÓLz‰««¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈««¿ƒ

‰ÙÈ Ba ˙˜„Ba dÈ‡L ÈtÓ ,‰„È˜Ùk BÈ‡ -20. ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆∆»∆

לבדיקה.15) רוב 16)מבדיקה דם. לראיית קבוע זמן
ראתה  ואם מסוים. ביום לחודש אחת דם רואות הנשים
רצופים, חדשים בשלושה בחודש יום באותו פעמים שלוש

זה. ביום וסת לה תיכף 17)נקבע הדם בא שמא חוששים
בו. הרגישה ולא הראשונה הבדיקה אבל 18)אחרי

אףֿעלֿפי  טהורות, – לעת מעת לפני בהן שנגעה הטהרות
א. ב, נדה במשנה, כחכמים רב. זמן עצמה בדקה שלא

בו.19) שבדקה א.20)המטלית ה, שם

.‰- dzÒÂ ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯Â ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ƒ»∆≈»∆∆¿»¬»»ƒ¿«ƒ¿»
d˙ÚL dic21Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË dÈ‡Â22˙ÚL ÚÈb‰ . «»¿»»¿≈»¿≈»¿«¿≈«ƒƒ«¿«

dÓˆÚ ‰˜„a ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,dÓˆÚ ‰˜„a ‡ÏÂ dzÒÂƒ¿»¿…»¿»«¿»¿««»ƒ»¿»«¿»
˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓe»¿»»¬≈¿≈»¿«¿≈««¬≈ƒ¿∆¿«
‰¯eÓ‡‰ ˙B˙ÒÂ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊÂ .dzÒÂ ˙ÚMÓ ‰cƒ»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ¿«¿»»¬»
¯Á‡ ‰˜„aLk ‰¯B‰Ë dÓˆÚ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿ƒ»¿»«¿»¿»¿∆»¿»««

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙Òe‰23. «∆∆¬≈¿»

וסתה 21) משעת בהן שנגעה הטהרות את רק מטמאת
א. ב, שם משנה, והטעם,22)ואילך. א. לט, שם משנה,

הקבוע. בזמן בא שהדם מניחים -23)שאנו א טז, שם
שהלכה  למקובל בהתאם כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת
הבדיקה  הוא: רב של נימוקו באיסורים. שמואל נגד כרב

הוסת. ביום דם בא שלא הוכיחה

.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈb¯z - »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒ¯k Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙È¯e¯Óˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡¯ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„·k ‰È¯·È‡ B‡ ‰ÈÏÚ „·k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰¯˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰¯˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk -32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk - ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙B¯B‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»

˙Ú „Ú ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם
הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת

שיש  באשה שמדובר משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב. מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה ומצאה הווסת  בסוף בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B¯‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË -35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :¯Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË - »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :¯ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב ד, שם
פ"ט). ביאה איסורי בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע בראייה שהרי
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני קורקוס, הר"י בשם בכסףֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב, זמן בכתם להרגיש

רב. זמן לפני בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק אחרי בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב. נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק ולא טרי
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k -41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .Ú¯ÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ
Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡¯ ÔÈa ,Ú¯ÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ Ú¯ÙÓÏ ·k¯Óe ·kLÓ ˙B‡nËÓ -¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔÎÂ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .Ú¯ÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈
Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«

„·Ïa43¯Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ Ï·‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««
‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע קבוע, וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ"ד חנינא כרבי דם, ראיית כדין הכתם דין

א. ה, שם כלי 42)אנטיגנוס לכלי. ומהודק צמוד כיסוי
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס

וזבה. וזב נדה ו,43)ע"י שם ומושב. משכב מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי חכמים
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‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈
˙ÚÏ47e¯‡aL BÓk Ú¯ÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿

˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50È¯·cÓ Ïk‰ - ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬
L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ53Ï·‡ .ÔÈÏBz - el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»

ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ
‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈

,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B¯ ÏÚB·e ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·k¯Óe Ô·kLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
¯Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚB·e ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL ¯Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

¯·È‡‰ ‡ˆiL56È¯·cÓ ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ôlk - ¯ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

א.45) כח, שם הונא, רב של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,

ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י (ר"מ) רומא בדפוס כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק המעתיק

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע
א. טז, שם רב, לדעת יצחק בר נחמן כרב מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ"ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י. שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק. שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק הקפידו מהם ויש בקדשים,

קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף שם.

העובר.56) של



zeevnd xtq m"anx ixeriyoqip 'gÎ'a -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïñéð 'á ïåùàø íåé
.áîø äùò úåöî
― הרמ"ב חּנם,הּמצוה ׁשֹומר ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

אֹוֿ ּכסף אלֿרעהּו איׁש "ּכיֿיּתן יתעּלה: אמרֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָוהּוא
לׁשמר" e)כלים ,k zeny)זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ

מ ט' מ(aa`)ּבפרק ג' ּופרק ח'(aa`)קּמא ּופרק מציעא ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
ְִמּׁשבּועֹות.

á"ôùú'ä ïñéð 'â éðù íåé
.ãìø äùòú àì úåöî .æö÷ äùò úåöî

― הקצ"ז ּכדיהּמצוה לעני, להלות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
ויֹותר חֹובה יֹותר זֹו ּומצוה עניניו. על ּולהקל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלהרחיב
ּפניו ּומגּלה ונתּבּזה ׁשּנצר מי ּכי צדקה; מּמצות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחמּורה

זה ּבדבר וצערֹו מצּוקתֹו אין מּבניֿאדם, (zhiytaלבּקׁש ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ
(dwcvl eciזקּוק והּוא ּפניו, ּגּלה לא ׁשעדין זה ְְֲִִֶֶַָָָָֹּכמֹו

נצר יהא ולא מּצבֹו יתּגּלה ׁשּלא ּכדי (ezwevneלעזרה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
(zilklk wx `le ziytp mb `idהּוא זֹו ּבמצוה הּצּוּוי .ְְִִַָ

"עּמ אתֿהעני אתֿעּמי ּתלוה "אםּֿכסף יתעּלה: ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמרֹו
(ck ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִַָ

האחד: מּׁשלׁשה, חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ואם ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ"ּכלֿאם
― ּתלוה אםּֿכסף אמרּו: אתֿעּמי". ּתלוה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָאםּֿכסף
ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה ְְֵֵֶַַָָָָחֹובה.

מחסרֹו ּדי ּתעביטּנּו העבט g)לֹומר: ,eh mixac)חֹובה ― ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹ
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר רׁשּות". ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹולא

ּבכתּבֹות .(g.)ּבתרא(aa`)ּוב(gn.)מקֹומֹות ְְְְִַָֻ

― הרל"ד מּלתּבֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא חֹובֹו, לפרֹוע יכֹול ׁשאינֹו נדע אם אתֿהּלוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמלוה

ּכנׁשה" לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: ck)אמרֹו ,bk zeny). ְְְְִִֶֶֶַָֹֹ
מציעא ּבבא ּבחברֹו(dr:)ּובגמרא לנֹוׁשה "מּנין אמרּו: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לפניו לעבֹור ׁשאסּור לֹו, ׁשאין ּבֹו ויֹודע deldמנה iptl) ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
(eizeaeg exikfi `ly ickלֹו "לאֿתהיה לֹומר: ּתלמּוד ?ְְִֶַַֹ

ּובּמכלּתא my)ּכנׁשה". mihtey zyxt)לֹו "לאֿתהיה : ְְְְִִֶֶַָֹֹ
ּכֹולל זה ׁשּלאו ודע ּבכלֿזמן". לֹו ּתראה ׁשּלא ― ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכנׁשה
ׁשהּמלוה אמרּו, ּולפיכ הרּבית, חֹוב הּתֹובע את ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
ּכנׁשה", לֹו "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו על ּגם עֹובר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּברּבית

לקּמן. ׁשאבאר ְְֲֵֶַָָּכמֹו

á"ôùú'ä ïñéð 'ã éùéìù íåé
.áî÷ äùò úåöî
― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלחמֹול

ּתּגׂש" b)"אתֿהּנכרי ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִִֵֶַָֹ
(d`x."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש "אתֿהּנכרי :ְְֲִִִֵֶַַָֹ

á"ôùú'ä ïñéð 'ä éòéáø íåé
.èìø äùòú àì úåöî
ïñéð'ä-'áéòéáø-ïåùàøíåé

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלּוחֹו, ועלֿידי הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאתֿהחּיב,
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oqipקנח 'fÎ'e iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא
עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ

(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ
יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא אתֿחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה

תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ
(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ
מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה
ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

á"ôùú'ä ïñéð 'å éùéîç íåé
.îø äùòú àì úåöî .èö÷ äùò úåöî

― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזקקים

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(mֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

הּׁשמׁש(oekynd)אתֿהעבֹוט bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא אלּֿביתֹו(fh.)נתּבאר "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון אתֿהעבֹוט". לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו dpynּבּלילה, h wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi."ּבּיֹום ואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו
ai)ּבעבטֹו" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)לא" : ְְֲִֵַֹֹ

לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו מחזיר אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָתׁשּכב
yeniyl)ּבלעדיו silgz el oi`)ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי (zenyואמר: ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ

(ek ,akמּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
.(my)מציעא ְִָ

á"ôùú'ä ïñéð 'æ éùéù íåé
.áîø .àîø äùòú àì úåöî
ïñéð'æ-'åéùéù-éùéîçíåé

― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹאלמנה

אלמנה" fi)ּבגד ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .`rivn `aa) ְְְִֶֶַַָָָ
(bi dpyn h wxtׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין אין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׁשירה
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה".

.(my)מציעא ְִָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלים
ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכגֹון
ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם מּמהּֿׁשּכֹוללֹו וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd wlgd)הּוא ִֶֶּכיֿנפׁש
e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכיֿנפׁש
ורכב", רחים "לאֿיחבל ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום
וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן זה עלּֿפי לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

fhw.)ּבאמרם `rivn `aa)עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
ׁשּכלֿ רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,
ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד
ו ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן זהּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָ

ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמהּֿׁשאין
לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבגד
ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ּכלּֿבגד על עֹובר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחבל
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּככלי
לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ּכלֿאחד על חּיב ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלים
אףֿעלּֿפי ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

vz`)ספרי ik zyxt)מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
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קנט oqip 'fÎ'e iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא
עבטֹו" לעבט אלּֿביתֹו "לאֿתבא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ

(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ
יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא אתֿחברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה

תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: אתֿמׁשּכֹונֹו, לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ
(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

אתֿהעבֹוט" לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ
מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה
ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

á"ôùú'ä ïñéð 'å éùéîç íåé
.îø äùòú àì úåöî .èö÷ äùò úåöî

― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ
אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו מּמהּֿׁשּנזקקים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמהּֿׁשּנזקקים

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(mֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ּכלֿהּיֹום; לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכלֿהּלילה ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

הּׁשמׁש(oekynd)אתֿהעבֹוט bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא אלּֿביתֹו(fh.)נתּבאר "לאֿתבא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון אתֿהעבֹוט". לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ּוכליֿלילה ּבּיֹום ּכליֿיֹום לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו dpynּבּלילה, h wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi."ּבּיֹום ואתֿהּמחרׁשה ּבּלילה אתֿהּכר "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו
ai)ּבעבטֹו" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)לא" : ְְֲִֵַֹֹ

לֹו אפׁשר מהּֿׁשאי לֹו מחזיר אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָתׁשּכב
yeniyl)ּבלעדיו silgz el oi`)ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי (zenyואמר: ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ

(ek ,akמּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
.(my)מציעא ְִָ

á"ôùú'ä ïñéð 'æ éùéù íåé
.áîø .àîø äùòú àì úåöî
ïñéð'æ-'åéùéù-éùéîçíåé

― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹאלמנה

אלמנה" fi)ּבגד ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .`rivn `aa) ְְְִֶֶַַָָָ
(bi dpyn h wxtׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין אין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׁשירה
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה".

.(my)מציעא ְִָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלים
ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכגֹון
ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם מּמהּֿׁשּכֹוללֹו וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים "לאֿיחבל יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd wlgd)הּוא ִֶֶּכיֿנפׁש
e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּכלּֿדבר אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכיֿנפׁש
ורכב", רחים "לאֿיחבל ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום
וכלֿׁשּכן מצות, ׁשּתי ׁשהן זה עלּֿפי לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

fhw.)ּבאמרם `rivn `aa)עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּכלֿהממׁשּכן זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
ׁשּכלֿ רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלאֿתעׂשה,
ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד
ו ליׁשה. ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן זהּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָ

ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמהּֿׁשאין
לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבגד
ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ּכלּֿבגד על עֹובר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחבל
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּככלי
לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ּכלֿאחד על חּיב ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלים
אףֿעלּֿפי ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ׁשּכלֿאחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

vz`)ספרי ik zyxt)מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
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oqip 'g w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכלֿׁשני ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלים
אףֿעלּֿפי ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָועל
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבפני
לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו אבד ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליו,
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכ

מציעא. מּבבא ְִִָָָט'

á"ôùú'ä ïñéð 'ç ÷"ù íåé
.äìø äùòú àì úåöî

― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּברּבית,

(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efk dxeva)ְְִַּובמרּבית
(aegd llka dzid `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy)

"אכל fl)לאֿתּתן ,dk `xwie)ּבענין ּבאּו אּלּו לאוין ּוׁשני . ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ
swez)לחּזּוק(exn`pe)אחד xzil)יהיה ּברּבית ׁשהּמלוה , ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ

ענינים ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני zehytayעֹובר s`) ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹ
Ð 'ziaxz'e oenn ziaix Ð 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd

(Ð lke`d ziaixהּוא והרּבית הרּבית הּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְְִִִִִֶֶֶַָָ
מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש(:q):אמרּוlaewndy s`) ְְְִִֶֶַָָָָָָ

(z`f lka "ziaxz" lke`ae "jyp" zlina oenn iabl ynzydl

נׁש ּבלא ּתרּבית ולא ּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה (ikאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(ziaixd ibeq ipya mikiiy mixacd ze`ivnaחלקֹו ולּמה ,ְֲָָָ

"ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם לאוין. ּבׁשני עליו לעבֹור ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהּכתּוב?
ננהֹו מּלתא חדא ותרּבית נׁש(md cg` xac)אמרּו ועֹוד ." ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָ

ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ ּדכתיב, הׁשּתא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשם:
ּבּה קרי ― lirlnּובמרּבית mi`xwp "ziaxne jyp" milind) ְְְִִֵַ

(rxlneּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו לאֿתּתן אתּֿכסּפ :ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹ
ּכסף ּברּבית ּכלֿהּמלוה ויהיה ,"אכל לאֿתּתן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּובמרּבית
ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ׁשני על עֹובר ּפרֹות ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָאֹו
ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי לחּזּוק, ּבּמלוה, ּכן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּגם

ותרּבית" נׁש מאּתֹו "אלּֿתּקח ואמר: el)אחר ,my) ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָ
מציעא ּבבא ּבגמרא לּמלוה(q`.)ונתּבאר זה לאו ׁשּגם , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לאוי ׁשּכלֿאּלּו אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא,
ׁשהזהר והּוא נכּפלּו, אחד ּבענין ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֻֻהּתׁשיעי,
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּברּבית. מּלהלות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּמלוה

מציעא. מּבבא ה' ְְִִֶֶָָָּבפרק
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו מודיע אשר היום ג' ניסן נתמלאו לו טו"ב שנה. הנה יה"ר מהשי"ת שיגדל 
בגו"ר גם יחד ויהי' חסיד ירא שמים ולמדן מתאים לכוונה האמיתית, והוריו שיחיו ירוו ממנו ומשאר 

ילידיהם שיחיו רוב נחת חסידותי.

ידוע הנמצא בשיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר מהנכון לקבל איזה זהירות נוספת בראש השנה, 
ויש ללמוד מזה ג"כ על ראש השנה הפרטי בזמן הפרטי דכל אחד, היינו יום ההולדת שאז מתחלת שנה 

חדשה הפרטית לקבל על עצמו איזה זהירות נוספת, ויש להתחיל בזה בהוספת שיעור בדא"ח.

בברכה לחג פסח כשר ושמח.

נ"ב: בנוגע לשאלתו איך להפטר מח"ן ר"ל. הנה לכל לראש צריך להסיח דעת מזה לגמרי, היינו 
וכן שיהיו חקוקים   - - בדבור  אפילו מהמחשבה בתיקון הדבר, ולהוסיף באותיות התורה והתפילה 
וכמבואר בלקו"ת  ואיזה פרקים תניא אשר אז נמצאים עמו בתמידות  בזכרונו איזה פרקים משנה 

ס"פ קדושים.
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à:ìàøNé éàéNð-ìà äðé÷ àN äzàåáäúaø íéøôk CBúa äöáø úBéøà ïéa àiáì Enà äî zøîàå §©¨Æ¨´¦½̈¤§¦¥−¦§¨¥«§¨©§À̈¨³¦§Æ§¦½̈¥¬£¨−¨¨®¨§¬§¦¦−¦§¨¬
:äéøeââ:ìëà íãà óøè-óøèì ãîìiå äéä øéôk äéøbî ãçà ìòzåãízçLa íéBb åéìà eòîLiå ¤«¨©©²©¤¨¬¦ª¤−¨§¦´¨¨®©¦§©¬¦§¨¤−¤¨¨¬¨¨«©¦§§¬¥¨²¦−§©§¨´

:íéøöî õøà-ìà íéççá eäàáéå Ntúðäøéôk äéøbî ãçà çwzå dúå÷z äãáà äìçBð ék àøzå ¦§¨®©§¦ª¬©«©¦−¤¤¬¤¦§¨«¦©¥Æ¤Æ¦´«£½̈¨§−̈¦§¨¨®©¦©²¤¨¬¦ª¤−¨§¦¬
:eäúîN̈¨«§

i"yx
(ËÎ).ïëúé àì:בלע"ז אפייאט"ש יתקן לא כמו

(Ï).åáéùäå åáåù אחרים את והשיבו אתם שובו
בלע"ז: רטורני"ר

(·).àéáì êîà äî אתה אמך חשובה היתה כמה
ללביאה: שנמשלה úåéøà.צדקיהו ïéá:יהודה שרי

(‚).äéøåâî ãçà ìòúå זו קינה נאמרה יאשיהו בני על
יהואחז: הוא ìëà.שראשון íãà כי ישראל את גוזל

שנאמר כמו אדם נקראו ל"ד )ישראל צאני (לקמן ואתנה

שטעמה  חיה כל המשל ולפי אתם, אדם מרעיתי צאן
לעולם: באנשים מתגרה אדם בשר åòîùéå(„)טעם

.íéåâ åéìà:מצרים מלך ùôúð.פרעה íúçùá גומין
נופ  והחיה בקש פיהם ומכסין בתוכה:חופרין íéçç.לת

בהן: אותן ומושכין חוטמו נוקבין ברזל טבעות כמין
(‰).àøúå:ישראל כנסת äìçåð.אמו éë:חולי לשון

.äéøåâî ãçà ç÷úå:יהויקים.åäúîù øéôë כל מלך,
וגבור: בחור ארי שבמקרא כפיר

cec zcevn
(ËÎ).Â¯Ó‡Â:'וגו יאמרו  יתכן‰„¯ÈÎ.ואיך  לא  דרכי האם

משפטי: דרך  מחייב  השכל  הלא כאומר  הואיל ÔÎÏ.(Ï)וגו'
הדרך  כפי איש כל  אתכם  גם אשפוט לכן כן מחייב והשכל 
נשיכם את והשיבו בעצמיכם  אתם  שובו לזאת בו עתה שהוא 

Â‚Â'.ובניכם: ‰È‰È ‡ÏÂלכם יהיה לא בידיכם אשר העון ר"ל 
המעשים וכפי  לזכות  נשפטים ותהיו  עוד  יזכר  לא כי למכשול 

Â‚Â'.(Ï‡)האחרונים: ÂÎÈÏ˘‰ויושלכו עליהם התחרטו  ר "ל 
Á„˘.בזה: ·Ï:לעבודתו ˙Â˙ÂÓ.להתקרב ‰ÓÏÂלא אם  כי

והאבדון: המיתה לכם תגרמו למה  וא"כ תמותו הנה  תשובו
(·Ï).ıÂÙÁ‡ ‡Ï ÈÎהוא התשובה על  שואל  שאני מה ר"ל

בעוונו: ימות אשר  המת במיתת חפצי אין  כי  לכןÂ·È˘‰Â.על 
ותחיו: הפשע  מן עצמיכם השיבו

(‡).Ï‡¯˘È È‡È˘ Ï‡יהודה מלכי הם ישראל  נשיאי על 
המלך : יאשיהו ירך  יוצאי ויהויקים ‡ÍÓ(·)יהואחז ‰Ó

.‡È·Ïחשובה היא מאד  מה  יאמר המלך  יאשיהו בית על 
האריות: אם לביא ¯·ˆ‰.להקרא ˙ÂÈ¯‡ ÔÈ· על משל הוא

פחד : מבלי לבטח האדמה מלכי בין רובצים  היו  ההוא  המלך  בית  ור"ל האומות המלוכהÏÚ˙Â.(‚)מלכי מבני אחד  העלה 
יאמר: יהואחז  ועל מלך ונעשה לטרוףÓÏÈÂ„.למעלה המורגלת  החיה כמו  ר"ל אדם בני גם שאכל  עד טרף  לטרוף עצמו  הרגיל 

אדם קרויים שהיו ישראל את  גם  שעשק  עד  העכו"ם לעשוק  מאד עצמו הרגיל יהואחז כן אדם , בני  גם טורפת  סופה  ביותר
אתם אדם וכו ' צאני ואתן  לד)כמ "ש  והםÂÚÓ˘ÈÂ.(„):(לקמן עליו עשו אשר בהשחת ונלכד למלחמה  אליו התאספו האומות 

וכו ' פרעה ויאסרהו כמ"ש  למצרים בשלשלאות  כב)הביאוהו הנופל (מ"ב החיה בלכידת הנופל לשון  אמר  לאריה שהמשילו ועל
בחחים : ונמשך  תקותהÂ˙¯‡.(‰)בשחת אבדה והנה למלכותה שתשוב בתוחלתה מה זמן  עמדה כי ראתה יאשיהו מלכות  בית 

שבה: לא יאמר:Á˜˙Â.כי יהויקים  ועל  למלך  אותו ושמה המלוכה  מבני  אחד  לקחה

oeiv zcevn
(‡Ï).ÁÂ¯Âללכת הרוח שמה יהיה  אשר אל כמו רצון ענין 

א) ‰Ó˙.(Ï·).(לעיל ˙ÂÓ·:סופו ע"ש מת  קראו
קול :˘‡.(‡) הרמת  על Ó‰.(·)ענין יורה ההיא המלה

שמך אדיר  מה  וכן ח)ההפלגה אםÈ·Ï‡.:(תהלים תקרא כן 
יתפרדו לביא ובני וכן ד)האריות השכיבה¯·ˆ‰.:(איוב ענין 

בחור:ÌÈ¯ÈÙÎ.לנוח: ארי יקרא  ואימון¯·˙‰.כן גידול  ענין 
ורביתי טפחתי  אשר ב)כמו ילדי‚È¯Â‰.:(איכה יקראו כן

גורותיו  בדי  וכן הקטנים ב)האריות עניןÓÏÈÂ„.(‚):(נחום
שקר דבר לשונם  למדו  כמו ט)הרגל  עניןÂÚÓ˘ÈÂ.(„):(ירמיה

העם את  שאול וישמע כמו טו)אסיפה  שאסיפת(ש"א לפי וזהו
המאסף: קול השמעת  ע"י באה כמו·˘Ì˙Á.העם וגומא  בור

עשו  ט)בשחת  לכידה:Ù˙˘.:(תהלים הם·ÌÈÁÁ.ענין
חחים ונתתי וכן ע "י למושכה החיה בלחיי שמשימים הטבעות

לח)בלחייך  ותקוה:ÏÁÂ‰.(‰):(לקמן תוחלת ˘Â‰˙Ó.מלשון 
שימה: מל'

aÎ` wxt minid ixac - miaezk

à-÷øô à íéîéä éøáãcpÎdl

äì(ñ) :çø÷å íìòéå Leòéå ìàeòø æôéìà åNò éðaåìòðîúå æð÷ ízòâå éôö øîBàå ïîéz æôéìà éða §¥−¥¨®¡¦©²§¥¬¦−§©§¨¬§«Ÿ©§¥−¡¦¨®¥¨³§¨Æ§¦´§©§½̈§©−§¦§¨¬
ñ) :÷ìîòå(æì(ñ) :äfîe änL çøæ úçð ìàeòø éðaçìïLéãå äðòå ïBòáöå ìáBLå ïèBì øéòN éðáe ©£¨¥«§¥−§¥®©¬©¤−©©¨¬¦¨«§¥´¥¦½¨¬§−̈§¦§´©«£¨®§¦¬Ÿ

(ñ) :ïLéãå øöàåèì(ñ) :òðîz ïèBì úBçàå íîBäå éøç ïèBì éðáeîìáéòå úçðîe ïéìò ìáBL éða §¥−¤§¦¨«§¥¬−̈Ÿ¦´§¨®©£¬−̈¦§¨«§¥´½̈©§¨̄¨©²©§¥−̈
(ñ) :äðòå äià ïBòáö éðáe íðBàå éôLàî:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïøîç ïBLéã éðáe ïBLéc äðò éða §¦´§¨®§¥¬¦§−©¨¬©£¨«§¥¬£−̈¦®§¥´¦½©§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

áî(ô) :ïøàå õeò ïBLéã éða ï÷òé ïåòæå ïäìa øöà-éðaâîíBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå §«¥¥½¤¦§¨¬§©£−̈©£®̈§¥¬¦−¬©£¨«§¥´¤©§¨¦À£¤³¨§Æ§¤´¤¡½
:äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôìãîçøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå ¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥´¦§¨¥®¤µ©¤§½§¥¬¦−¦§¨«¨©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©

:äøöaîäî:éðîézä õøàî íLeç åézçz Cìîiå ááBé úîiååîããä åézçz Cìîiå íLeç úîiå ¦¨§¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈−̈¥¤¬¤©¥¨¦«©−̈¨¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´
:úéåò (úåéò) Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïaæîäìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå ¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈

:ä÷øNnîçî:øäpä úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiåèîìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå ¦©§¥¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©
:øBaëò-ïa ïðçðãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå éòt Bøéò íLå ããä åézçz Cìîiå ïðç ìòa úîiå ¨−̈¤©§«©Æ̈¨Æ©´©¨½̈©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®¦§¥̧¦§³§¥©§¥Æ©©§¥½
:áäæ éî úaàðà éôelà eéäiå (ô) ããä úîiå:úúé óelà äåìò (äéìò) óelà òðîz óelà íBã ©−¥¬¨¨«©−̈¨£¨®©¦§Æ©¥´¡½©¬¦§¨²©¬©«§−̈©¬§¥«

áð:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelàâð:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelàãðìàécâî óelà ©¯¨¢¦¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©´¦§¨«©¬©§¦¥−
(ô) :íBãà éôelà älà íøéò óelà©´¦¨®¥−¤©¥¬¡«

á-÷øô à íéîéä éøáãcÎ`

à:ïeìáæe øëùNé äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø ìàøNé éða älàá(ô) :øLàå ãb éìzôð ïîéðáe óñBé ïc ¥−¤§¥´¦§¨¥®§¥³¦§Æ¥¦´¦½̈¦¨−̈§ª«¨µ¥´¦§¨¦½©§¨¦−¨¬§¨¥«
âéðéòa òø äãeäé øBëa | øò éäéå úéðòðkä òeL-úaî Bì ãìBð äLBìL äìLå ïðBàå øò äãeäé éða§¥´§À̈¥³§¨Æ§¥½̈§¨Æ´©½¦©−©©«§©£¦®©§¦º¥´§´§À̈©²§¥¥¬

(ñ) :eäúéîéå ýåýéã(ñ) :äMîç äãeäé éða-ìk çøæ-úàå õøt-úà Bl äãìé Búlk øîúå §−̈©§¦¥«§¨¨Æ©¨½¨¬§¨−¤¤¤́§¤®̈©¨§¥¬§−̈£¦¨«

i"yx
(‰Ï).æôéìà åùò éðá והזכירו ולהשליכו לקצר כדי

יצחק: ïáùàå.(Ó‡)לכבוד ïøîç בראשית) ובחומש
כצדיקים  ונחמדין חמודים היו בתחלה חמדן כתיב ל"ו)
חמוד  בתחילה החמור דרך כן כחמור, מכוערין ולבסוף
ולבסוף  מכוער מתחלה והסוס מכוער נעשה ולבסוף

íéëìîä.(Ó‚)יפה: äìàå איבו א"ר בב"ר מפרש
מלך  משמלך (אבל מישראל מלך עמד שלא קודם
אומר  חנינא בן יוסי רבי באדום. מלך נצב לישראל)
זה  שופטים מעמיד זה מלכים מעמיד שזה בשעה

בן  יהושע רבי אמר נשיאים מעמיד זה אלופים מעמיד
היה  לא וכי ושמעתי ח' העמיד וזה ח' העמיד זה לוי
היו  יותר והלא ח' ולישראל מלכים ח' אלו אלא לאדום
פירוש  מלכים ח' העמיד זה אלא וכו' יואש אחזיה יורם
המליכו  לא אדום של מלכים ח' אותן שהמליכו מזמן
אבותיו: בית וראשי היו דוד קודם כי ישראל מלכי את

(‚).'ä éðéòá òø בגנות חורש שהיה בב"ר מפורש
כדרכה: שלא עליה בא לאשפות) øîúå(„)(ומערה

.åúìë:דוד של זקינתו גנות מזכיר היאך אני תמיה

cec zcevn
(ÂÏ).ÚÓ˙Âעמלק ואת לפילגש  לו היתה ותמנע אמר כאילו

עשו בן לאליפז  פילגש  היתה ותמנע  בתורה נאמר וכן לו ילדה
לו): (בראשית עמלק  את לאליפז ˘ÈÚ¯.(ÁÏ)ותלד È·Âשהיתה אשתו  בת תמני בעבור והזכירו עשו מבני שעיר היה לא

עשו : בן לאליפז  ˙ÚÓ.(ËÏ)פילגש ÔËÂÏ ˙ÂÁ‡Âשעיר אשת על בא אליפז כי  אביו שעיר  בת  היתה ולא האם  מן אחותו 
פילגשו : ונעשית תמנע  את לו  ÂÎÂ'.(Ó‚)וילדה  ÍÏÓ ÍÏÓ ÈÙÏ:בישראל מלכים עמדו לא היה·ÚÏ.עד הראשון המלך  ר "ל 

ÂÎÂ'.(ÂÓ)בלע : ÔÈ„Ó ˙‡ ‰ÎÓ‰:מדין את והכה מואב לעזרת הוא בא מואב  על  להלחם  Ê‰·.()כשבאו  ÈÓ היתה·˙ מטרד
אדם: שם והוא זהב מי ‡„ÌÂ.(‡)בת ÈÙÂÏ‡ ÂÈ‰ÈÂ:אלופים ע "פ עצמן והנהיגו המלכות  מהם  פסקה  הדד  שמת אחר 

(‚).‰„Â‰È È·:בראשונה יהודה  שבט  את מייחס דוד  ‰'.לכבוד ÈÈÚ· Ú¯:ימיו השלים לא עד המיתו ולזה לו, חטא כי

oeiv zcevn
(‡).ÈÙÂÏ‡:(י"ג (ירמיה לראש אלופים  וכן שררה ענין 



קסי hiÎgi wxt l`wfgi - mi`iap

çé-÷øô ìà÷æçéalÎhk

èë:ïëzé àì íëéëøã àìä ìàøNé úéa epëzé àì éëøcä éðãà Cøc ïëzé àì ìàøNé úéa eøîàå§¨«§Æ¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦¨¥−¤´¤£Ÿ¨®©§¨©º³Ÿ¦¨«§Æ¥´¦§¨¥½£¬Ÿ©§¥¤−¬Ÿ¦¨¥«
ìäéäé-àìå íëéòLt-ìkî eáéLäå eáeL ýåýé éðãà íàð ìàøNé úéa íëúà ètLà åéëøãk Léà ïëì̈¥Á¦̧¦§¨¹̈¤§³Ÿ¤§¤Æ¥´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡¦®³§¨¦ÆÆ¦¨¦§¥¤½§«Ÿ¦§¤¬

:ïBò ìBLëîì íëìàìçeøå Lãç áì íëì eNòå ía ízòLt øLà íëéòLt-ìk-úà íëéìòî eëéìLä ¨¤²§¦§−¨«©§¦´¥£¥¤À¤¨¦§¥¤Æ£¤´§©§¤´½̈©£¬¨¤²¥¬¨−̈§´©
:ìàøNé úéa eúîú änìå äLãçáì(ô) :eéçå eáéLäå ýåýé éðãà íàð únä úBîa õtçà àì ék £¨¨®§¨¬¨¨ª−¥¬¦§¨¥«¦´³Ÿ¤§ŸÆ§´©¥½§ª−£Ÿ¨´¡¦®§¨¦−¦«§«

èé-÷øô ìà÷æçédÎ`

à:ìàøNé éàéNð-ìà äðé÷ àN äzàåáäúaø íéøôk CBúa äöáø úBéøà ïéa àiáì Enà äî zøîàå §©¨Æ¨´¦½̈¤§¦¥−¦§¨¥«§¨©§À̈¨³¦§Æ§¦½̈¥¬£¨−¨¨®¨§¬§¦¦−¦§¨¬
:äéøeââ:ìëà íãà óøè-óøèì ãîìiå äéä øéôk äéøbî ãçà ìòzåãízçLa íéBb åéìà eòîLiå ¤«¨©©²©¤¨¬¦ª¤−¨§¦´¨¨®©¦§©¬¦§¨¤−¤¨¨¬¨¨«©¦§§¬¥¨²¦−§©§¨´

:íéøöî õøà-ìà íéççá eäàáéå Ntúðäøéôk äéøbî ãçà çwzå dúå÷z äãáà äìçBð ék àøzå ¦§¨®©§¦ª¬©«©¦−¤¤¬¤¦§¨«¦©¥Æ¤Æ¦´«£½̈¨§−̈¦§¨¨®©¦©²¤¨¬¦ª¤−¨§¦¬
:eäúîN̈¨«§

i"yx
(ËÎ).ïëúé àì:בלע"ז אפייאט"ש יתקן לא כמו

(Ï).åáéùäå åáåù אחרים את והשיבו אתם שובו
בלע"ז: רטורני"ר

(·).àéáì êîà äî אתה אמך חשובה היתה כמה
ללביאה: שנמשלה úåéøà.צדקיהו ïéá:יהודה שרי

(‚).äéøåâî ãçà ìòúå זו קינה נאמרה יאשיהו בני על
יהואחז: הוא ìëà.שראשון íãà כי ישראל את גוזל

שנאמר כמו אדם נקראו ל"ד )ישראל צאני (לקמן ואתנה

שטעמה  חיה כל המשל ולפי אתם, אדם מרעיתי צאן
לעולם: באנשים מתגרה אדם בשר åòîùéå(„)טעם

.íéåâ åéìà:מצרים מלך ùôúð.פרעה íúçùá גומין
נופ  והחיה בקש פיהם ומכסין בתוכה:חופרין íéçç.לת

בהן: אותן ומושכין חוטמו נוקבין ברזל טבעות כמין
(‰).àøúå:ישראל כנסת äìçåð.אמו éë:חולי לשון

.äéøåâî ãçà ç÷úå:יהויקים.åäúîù øéôë כל מלך,
וגבור: בחור ארי שבמקרא כפיר

cec zcevn
(ËÎ).Â¯Ó‡Â:'וגו יאמרו  יתכן‰„¯ÈÎ.ואיך  לא  דרכי האם

משפטי: דרך  מחייב  השכל  הלא כאומר  הואיל ÔÎÏ.(Ï)וגו'
הדרך  כפי איש כל  אתכם  גם אשפוט לכן כן מחייב והשכל 
נשיכם את והשיבו בעצמיכם  אתם  שובו לזאת בו עתה שהוא 

Â‚Â'.ובניכם: ‰È‰È ‡ÏÂלכם יהיה לא בידיכם אשר העון ר"ל 
המעשים וכפי  לזכות  נשפטים ותהיו  עוד  יזכר  לא כי למכשול 

Â‚Â'.(Ï‡)האחרונים: ÂÎÈÏ˘‰ויושלכו עליהם התחרטו  ר "ל 
Á„˘.בזה: ·Ï:לעבודתו ˙Â˙ÂÓ.להתקרב ‰ÓÏÂלא אם  כי

והאבדון: המיתה לכם תגרמו למה  וא"כ תמותו הנה  תשובו
(·Ï).ıÂÙÁ‡ ‡Ï ÈÎהוא התשובה על  שואל  שאני מה ר"ל

בעוונו: ימות אשר  המת במיתת חפצי אין  כי  לכןÂ·È˘‰Â.על 
ותחיו: הפשע  מן עצמיכם השיבו

(‡).Ï‡¯˘È È‡È˘ Ï‡יהודה מלכי הם ישראל  נשיאי על 
המלך : יאשיהו ירך  יוצאי ויהויקים ‡ÍÓ(·)יהואחז ‰Ó

.‡È·Ïחשובה היא מאד  מה  יאמר המלך  יאשיהו בית על 
האריות: אם לביא ¯·ˆ‰.להקרא ˙ÂÈ¯‡ ÔÈ· על משל הוא

פחד : מבלי לבטח האדמה מלכי בין רובצים  היו  ההוא  המלך  בית  ור"ל האומות המלוכהÏÚ˙Â.(‚)מלכי מבני אחד  העלה 
יאמר: יהואחז  ועל מלך ונעשה לטרוףÓÏÈÂ„.למעלה המורגלת  החיה כמו  ר"ל אדם בני גם שאכל  עד טרף  לטרוף עצמו  הרגיל 

אדם קרויים שהיו ישראל את  גם  שעשק  עד  העכו"ם לעשוק  מאד עצמו הרגיל יהואחז כן אדם , בני  גם טורפת  סופה  ביותר
אתם אדם וכו ' צאני ואתן  לד)כמ "ש  והםÂÚÓ˘ÈÂ.(„):(לקמן עליו עשו אשר בהשחת ונלכד למלחמה  אליו התאספו האומות 

וכו ' פרעה ויאסרהו כמ"ש  למצרים בשלשלאות  כב)הביאוהו הנופל (מ"ב החיה בלכידת הנופל לשון  אמר  לאריה שהמשילו ועל
בחחים : ונמשך  תקותהÂ˙¯‡.(‰)בשחת אבדה והנה למלכותה שתשוב בתוחלתה מה זמן  עמדה כי ראתה יאשיהו מלכות  בית 

שבה: לא יאמר:Á˜˙Â.כי יהויקים  ועל  למלך  אותו ושמה המלוכה  מבני  אחד  לקחה

oeiv zcevn
(‡Ï).ÁÂ¯Âללכת הרוח שמה יהיה  אשר אל כמו רצון ענין 

א) ‰Ó˙.(Ï·).(לעיל ˙ÂÓ·:סופו ע"ש מת  קראו
קול :˘‡.(‡) הרמת  על Ó‰.(·)ענין יורה ההיא המלה

שמך אדיר  מה  וכן ח)ההפלגה אםÈ·Ï‡.:(תהלים תקרא כן 
יתפרדו לביא ובני וכן ד)האריות השכיבה¯·ˆ‰.:(איוב ענין 

בחור:ÌÈ¯ÈÙÎ.לנוח: ארי יקרא  ואימון¯·˙‰.כן גידול  ענין 
ורביתי טפחתי  אשר ב)כמו ילדי‚È¯Â‰.:(איכה יקראו כן

גורותיו  בדי  וכן הקטנים ב)האריות עניןÓÏÈÂ„.(‚):(נחום
שקר דבר לשונם  למדו  כמו ט)הרגל  עניןÂÚÓ˘ÈÂ.(„):(ירמיה

העם את  שאול וישמע כמו טו)אסיפה  שאסיפת(ש"א לפי וזהו
המאסף: קול השמעת  ע"י באה כמו·˘Ì˙Á.העם וגומא  בור

עשו  ט)בשחת  לכידה:Ù˙˘.:(תהלים הם·ÌÈÁÁ.ענין
חחים ונתתי וכן ע "י למושכה החיה בלחיי שמשימים הטבעות

לח)בלחייך  ותקוה:ÏÁÂ‰.(‰):(לקמן תוחלת ˘Â‰˙Ó.מלשון 
שימה: מל'

aÎ` wxt minid ixac - miaezk

à-÷øô à íéîéä éøáãcpÎdl

äì(ñ) :çø÷å íìòéå Leòéå ìàeòø æôéìà åNò éðaåìòðîúå æð÷ ízòâå éôö øîBàå ïîéz æôéìà éða §¥−¥¨®¡¦©²§¥¬¦−§©§¨¬§«Ÿ©§¥−¡¦¨®¥¨³§¨Æ§¦´§©§½̈§©−§¦§¨¬
ñ) :÷ìîòå(æì(ñ) :äfîe änL çøæ úçð ìàeòø éðaçìïLéãå äðòå ïBòáöå ìáBLå ïèBì øéòN éðáe ©£¨¥«§¥−§¥®©¬©¤−©©¨¬¦¨«§¥´¥¦½¨¬§−̈§¦§´©«£¨®§¦¬Ÿ

(ñ) :ïLéãå øöàåèì(ñ) :òðîz ïèBì úBçàå íîBäå éøç ïèBì éðáeîìáéòå úçðîe ïéìò ìáBL éða §¥−¤§¦¨«§¥¬−̈Ÿ¦´§¨®©£¬−̈¦§¨«§¥´½̈©§¨̄¨©²©§¥−̈
(ñ) :äðòå äià ïBòáö éðáe íðBàå éôLàî:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïøîç ïBLéã éðáe ïBLéc äðò éða §¦´§¨®§¥¬¦§−©¨¬©£¨«§¥¬£−̈¦®§¥´¦½©§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

áî(ô) :ïøàå õeò ïBLéã éða ï÷òé ïåòæå ïäìa øöà-éðaâîíBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå §«¥¥½¤¦§¨¬§©£−̈©£®̈§¥¬¦−¬©£¨«§¥´¤©§¨¦À£¤³¨§Æ§¤´¤¡½
:äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôìãîçøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå ¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥´¦§¨¥®¤µ©¤§½§¥¬¦−¦§¨«¨©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©

:äøöaîäî:éðîézä õøàî íLeç åézçz Cìîiå ááBé úîiååîããä åézçz Cìîiå íLeç úîiå ¦¨§¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈−̈¥¤¬¤©¥¨¦«©−̈¨¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´
:úéåò (úåéò) Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà äknä ããa-ïaæîäìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå ¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈

:ä÷øNnîçî:øäpä úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiåèîìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiå ¦©§¥¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©
:øBaëò-ïa ïðçðãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå éòt Bøéò íLå ããä åézçz Cìîiå ïðç ìòa úîiå ¨−̈¤©§«©Æ̈¨Æ©´©¨½̈©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®¦§¥̧¦§³§¥©§¥Æ©©§¥½
:áäæ éî úaàðà éôelà eéäiå (ô) ããä úîiå:úúé óelà äåìò (äéìò) óelà òðîz óelà íBã ©−¥¬¨¨«©−̈¨£¨®©¦§Æ©¥´¡½©¬¦§¨²©¬©«§−̈©¬§¥«

áð:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelàâð:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelàãðìàécâî óelà ©¯¨¢¦¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬§©²©¬¥−̈©´¦§¨«©¬©§¦¥−
(ô) :íBãà éôelà älà íøéò óelà©´¦¨®¥−¤©¥¬¡«

á-÷øô à íéîéä éøáãcÎ`

à:ïeìáæe øëùNé äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø ìàøNé éða älàá(ô) :øLàå ãb éìzôð ïîéðáe óñBé ïc ¥−¤§¥´¦§¨¥®§¥³¦§Æ¥¦´¦½̈¦¨−̈§ª«¨µ¥´¦§¨¦½©§¨¦−¨¬§¨¥«
âéðéòa òø äãeäé øBëa | øò éäéå úéðòðkä òeL-úaî Bì ãìBð äLBìL äìLå ïðBàå øò äãeäé éða§¥´§À̈¥³§¨Æ§¥½̈§¨Æ´©½¦©−©©«§©£¦®©§¦º¥´§´§À̈©²§¥¥¬

(ñ) :eäúéîéå ýåýéã(ñ) :äMîç äãeäé éða-ìk çøæ-úàå õøt-úà Bl äãìé Búlk øîúå §−̈©§¦¥«§¨¨Æ©¨½¨¬§¨−¤¤¤́§¤®̈©¨§¥¬§−̈£¦¨«

i"yx
(‰Ï).æôéìà åùò éðá והזכירו ולהשליכו לקצר כדי

יצחק: ïáùàå.(Ó‡)לכבוד ïøîç בראשית) ובחומש
כצדיקים  ונחמדין חמודים היו בתחלה חמדן כתיב ל"ו)
חמוד  בתחילה החמור דרך כן כחמור, מכוערין ולבסוף
ולבסוף  מכוער מתחלה והסוס מכוער נעשה ולבסוף

íéëìîä.(Ó‚)יפה: äìàå איבו א"ר בב"ר מפרש
מלך  משמלך (אבל מישראל מלך עמד שלא קודם
אומר  חנינא בן יוסי רבי באדום. מלך נצב לישראל)
זה  שופטים מעמיד זה מלכים מעמיד שזה בשעה

בן  יהושע רבי אמר נשיאים מעמיד זה אלופים מעמיד
היה  לא וכי ושמעתי ח' העמיד וזה ח' העמיד זה לוי
היו  יותר והלא ח' ולישראל מלכים ח' אלו אלא לאדום
פירוש  מלכים ח' העמיד זה אלא וכו' יואש אחזיה יורם
המליכו  לא אדום של מלכים ח' אותן שהמליכו מזמן
אבותיו: בית וראשי היו דוד קודם כי ישראל מלכי את

(‚).'ä éðéòá òø בגנות חורש שהיה בב"ר מפורש
כדרכה: שלא עליה בא לאשפות) øîúå(„)(ומערה

.åúìë:דוד של זקינתו גנות מזכיר היאך אני תמיה

cec zcevn
(ÂÏ).ÚÓ˙Âעמלק ואת לפילגש  לו היתה ותמנע אמר כאילו

עשו בן לאליפז  פילגש  היתה ותמנע  בתורה נאמר וכן לו ילדה
לו): (בראשית עמלק  את לאליפז ˘ÈÚ¯.(ÁÏ)ותלד È·Âשהיתה אשתו  בת תמני בעבור והזכירו עשו מבני שעיר היה לא

עשו : בן לאליפז  ˙ÚÓ.(ËÏ)פילגש ÔËÂÏ ˙ÂÁ‡Âשעיר אשת על בא אליפז כי  אביו שעיר  בת  היתה ולא האם  מן אחותו 
פילגשו : ונעשית תמנע  את לו  ÂÎÂ'.(Ó‚)וילדה  ÍÏÓ ÍÏÓ ÈÙÏ:בישראל מלכים עמדו לא היה·ÚÏ.עד הראשון המלך  ר "ל 

ÂÎÂ'.(ÂÓ)בלע : ÔÈ„Ó ˙‡ ‰ÎÓ‰:מדין את והכה מואב לעזרת הוא בא מואב  על  להלחם  Ê‰·.()כשבאו  ÈÓ היתה·˙ מטרד
אדם: שם והוא זהב מי ‡„ÌÂ.(‡)בת ÈÙÂÏ‡ ÂÈ‰ÈÂ:אלופים ע "פ עצמן והנהיגו המלכות  מהם  פסקה  הדד  שמת אחר 

(‚).‰„Â‰È È·:בראשונה יהודה  שבט  את מייחס דוד  ‰'.לכבוד ÈÈÚ· Ú¯:ימיו השלים לא עד המיתו ולזה לו, חטא כי

oeiv zcevn
(‡).ÈÙÂÏ‡:(י"ג (ירמיה לראש אלופים  וכן שררה ענין 



`קסב dpyn iyily wxt mi`lk zkqn

‡Èäàeáz éab ìò äèBð äàeáz,éåé éab ìò ÷ø÷ø,é éab ìò äàeáz÷ø,éäàeáz éab ìò ÷ø–ìkä §¨¨©©¥§¨§¨¨©©¥¨¨§¨©©¥¨¨¨¨©©¥§¨©Ÿ
øzî,úéðåé úòìcî õeç.øéàî éaøøîBà:eMwä óàéøönä ìBôe ú;éøácî ïäéøác úà éðà äàBøå. ª¨¦§©©§¨¦©¦¥¦¥©©¦©¦§¦§¤£¦¤¦§¥¤¦§¨©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéçôè äML ìò íéçôè äML àéäL äâeøò,íéðBòøæ äMîç dëBúa íéòøBæ–äâeøòä úBçeø òaøàa äòaøà £¨¤¦¦¨§¨¦©¦¨§¨¦§¦§¨£¦¨¥§¦©§¨¨§©§©¨£¨

`i.d`eaz iab lr dhep d`eaz:ïìåë ïëå ,äæ ìò äæ íéáëåùå íéôôëð ïìãâ êåúî íéìåáùäù àìà ïúëìäë åòøæðù ïåâë.zipei zrlcn uegïéìòù
:íéàìë åæçéîå ïéðéî øàù ìëî øúåé ïéøù÷úîå ïéëáúñî ïä ÷øé åà äàåáú â"ò ïéèåð ïäùëå øúåéá ïéèùôúîå íéëåøà äìù.ixvnd lete:æ"òìá é"ìåùô

.ixacn odixac z` ip` d`exe:úéðåé úòìãî õåç øúåî ìëäù äëìä ïëå .úéðåé úòìãë ïéëáúñîå ïéëáñî ïäá ïéàù
b`.migth dyy lr migth dyy `idy dbexr:ñøèðå÷ä óåñá äèîì úùøåôîåðéëæ øùàë äúòå ñøèðå÷ä óåñá äæä ùåøéôä àöîð àì íéñåôãä ìëá ä"à]

øôñä øåàìäîìù úëàìîìù äæä ùåøéôä ÷úòä åá åðàöîá"òøä.[åì éåàøä íå÷îä ìò äô åäåðñôãä äîéîú 'ä úøåú äéäú ïòîìå .åéúåäâä íòdbexríéçôè äùù àéäù
'åëåmirxefçéîöú äéòåøæ äðâëå äçîö àéöåú õøàë éë áéúëã àø÷î äì ùøã àáé÷ò 'ø 'ôá .'åëå(àé àñ äéòùé)äéòåøæ ,éøú éøä ,ãç äçîö ,ãç àéöåú

òøåæ ïéàã àëä ìáà äáøä ÷øé äá ùéù äìåãâ äãùá éìéî éðä ,íéçôè äùù ÷øéá ÷øé éðù ÷øôá ìéòì ïðúã àäå .äùîç éøä ãç çéîöú ,'ã éøä éøú
äöçîå çôè ÷åçø äòéøæå äòéøæ ìë ïéá äéäéù ïéëéøö åðçðà éë àåä äðùîä ùåøéôì íéã÷äì ùéù äîå .ïðéùééç àì èòî àìà ãçàå ãçà ìëîäæ ä"äâä]

[è"éåúá áåúëù åîë íúäã ì"æ é"ùøéôî ÷éúòä àáé÷ò éáø ÷øô úáùá ìáà .íéçôè äùìù òøæå òøæ ìë ïéá ÷éçøäì êéøöù íéøáåñ ì"æ íäù ì"æ ã"áàøäå é"ùø úòãë àìùéãë
íú÷éðéì ïéùùåç ïéà æàå íúìãáä äàøé úåéåæä úìáâä éë ,êøèöé àì æà äééðù äòéøæ íå÷î òìö ãöá åà úåéåæ ãöá úåéåæ äéäú íà àìà äæî äæ å÷ðéé àìù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

äàeáz éab ìò äèBð äàeáz והרחיק תבואה מיני  שני זרע – ÀÈÈÇÇÅÀÈ
מין  היה השיבולים שגדלו שלאחר  אלא להם, הראויה הרחקה ביניהם
אלו  נכפפות היו  שהשיבולים כלומר  השני, המין גבי על  נוטה אחד 

אלו, גבי  éåéעל éab ìò ÷ø÷ø כדינם ירק מיני שני  שזרע – ÀÈÈÇÇÅÈÈ
מהמין  העלים גבי  על נוטים האחד  מהמין  הירק עלי  היו וכשגדלו 

éהשני , éab ìò äàeáz÷ø כהלכה וירק תבואה נזרע אם וכן  – ÀÈÇÇÅÈÈ
או הירק, של העלים גבי על נוטות היו  התבואה éìòושיבולי  ÷øÈÈÇ

äàeáz éab,התבואה של  השיבולים גבי  על נוטים היו הירק שעלי  – ÇÅÀÈ
øzî ìkä,כשיעור ביניהם והרחיק הואיל כלאים, משום בזה ואין – ÇÙËÈ

úéðåé úòìcî õeç במינים הרבה ומסתבכים מתפשטים שעליה – ÄÀÇÇÀÈÄ
נוטים  היוונית הדלעת עלי  אם ולפיכך ככלאים, ונראים לה, הסמוכים

שלפניה  מה לעקור  צריך ירק, של  אחר  מין  גבי על או תבואה גבי  על 

יד ). ג, כלאים  הל ' øîBà(רמב"ם  øéàî éaø:גורסים ויש –iax ÇÄÅÄÅ
:xne`àéøönä ìBôe úeMwä ó עליהם הללו המינים שני  אף – ÇÇÄÇÄÀÄ

אחרים, מינים גבי  על נוטים שיהיו  ואסור הרבה äàBøåÀÆמסתבכים
éøácî ïäéøác úà éðà,מדברי חכמים דברי לי  נראים כלומר – ÂÄÆÄÀÅÆÄÀÈÇ

מרבותי קיבלתי  שכך  אלא בלבד, יוונית בדלעת אלא לאסור  שאין

בי לחזור  יכול  ואיני  אסורים, המצרי ופול הקישות ("תפארת שאף

ישראל").

א ה נ ש מ ר ו א ב

אך טפחים. ששה הוא לירק ירק בין  ההרחקה ששיעור י ), (ב, לעיל למדנו
ירקות, של בערוגות אבל הרבה, ירק הזרועה גדולה בשדה אלא אינו  זה שיעור 
צורך שאין  חכמים הקלו מעט, אלא מין  מכל  בהן  זורעים ואין  קטן ששטחן 
סנטימטרים  14) ומחצה טפח שהוא היניקה כשיעור  אלא מינים שני  בין  להרחיק
יהא  לא היניקות מקום שגם צורך  יש ב) פד , (שבת רש"י לדעת אמנם בערך).

טפחים שלושה איפוא היא שביניהם וההרחקה xeriylמעורב, dvgne gth)
,(oin lk ly dwipidלמין מין  בין  להרחיק שמספיק סוברים המפרשים רוב אבל

המינים  יינקו שלא אלא חכמים הקפידו  שלא לפי  ומחצה, טפח ירקות שבערוגת
מזה xephxa`)זה ;m"anx ;y"x) איפוא נבאר  הזאת המקובלת הדעה יסוד על  .

תור , בראש בזה זה נוגעים מינים שני שאם להקדים, עוד  יש  אך משנתנו . את
זו : כצורה אחר, מין  של בצלע נוגעת אחד מין של זווית שקרן %¥היינו

זו : כצורה זווית, בקרן נוגעת זווית שקרן  שכן  לפי¥¤ומכל  מותר , זה הרי 
בערבוביא נזרעו שלא היכר  כאן  m"anxdl)שיש  zeipynd yexit)ששנינו כמו  ,

המשפט  את עוד  נוסיף המשנה להבנת – ז). ב, (לעיל חיטים" תור  "ראש בענין 
הריבוע  שקדקדי  באופן  ריבוע בתוך ריבוע רושמים שאם ההנדסה, שבתורת

כזו : בצורה החיצוני  הריבוע של  הצלעות באמצעי נוגעים הרי*%הפנימי 
גם  וכן החיצוני. הריבוע של  שטחו  למחצית שווה הפנימי הריבוע של שטחו

המלבן. של שטחו  למחצית שווה שטחו  מלבן , בתוך זו  בצורה הרשום מעויין

íéçôè äML ìò íéçôè äML àéäL äâeøò הקטנה כלומר – ÂÈÆÄÄÈÀÈÄÇÄÈÀÈÄ
ששה  על  טפחים ששה של  ריבוע הוא ששטחה הגינה, שבערוגות

אמה), על (אמה íéðBòøæטפחים äMîç dëBúa íéòøBæמותר – ÀÄÀÈÂÄÈÅÀÄ
כלאים, ואינם ירקות, של  זרעים מיני  חמישה בה äòaøàÇÀÈÈלזרוע

äâeøòä úBçeø òaøàaשל הצדדים בארבעת מינים ארבעה – ÀÇÀÇÈÂÈ
בכל להניח שיש לזוויות, פרט טפח ברוחב צד  בכל מין הערוגה,

פנוי , טפח על  טפח òöîàaזווית ãçàå באמצע חמישי ומין – ÀÆÈÈÆÀÇ
השטח  ונמצא א), (כציור הערוגה
וארבעה  עשרים הערוגה של הזרוע

טפחים  ארבעה מרובעים: טפחים
בכל הרי צד, בכל  מרובעים

טפחים  עשר  ששה יחד  הצדדים
האמצעי והריבוע מרובעים,

שכן  מרובעים, טפחים שמונה
הריבוע  למחצית שווה שטחו

ארבעה  על  ארבעה שהוא הנשאר
אין  הרי  בזה, זה נוגעים שהמינים פי על  ואף הציור ). (ראה טפחים

גם  ויש לעיל. שהקדמנו  כמו  מותרת, שהיא תור, בראש אלא הנגיעה
זו בערוגה המינים חמשת זריעת של  שנייה שבת אפשרות בבלי  (לפי

ב): זווית פה , בכל  מין  הערוגה, של הזוויות בארבע מינים ארבעה
טפח  על ומחצה טפח של  בריבוע

באמצע  חמישי ומין ומחצה
הזרוע  השטח ונמצא ב), (כציור

מרובעים:עשרים טפחים ושבעה
בכל מרובעים טפחים ורבע שניים

תשעה  יחד הזוויות בכל  הרי זוית,
והריבוע  מרובעים, טפחים
למחצית  שווה שטחו האמצעי

היינו  בציור ), (ראה כולה הערוגה
ב): ט, (משנה שנו  שבת במסכה מרובעים. טפחים עשר  oiipnשמונה

?...oiperxf dying dkeza oirxefy migth dyy lr dyy `idy dbexrl
xn`py:( יא סא, וכגנה(ישעיה  צמחה תוציא כארץ תצמיח"direxf"כי 

–"direxf `l` ,xn`p `l drxf.בגמרא שם ב ),ומבואר  פד, שכך(שבת
הכתוב: אחד,"dgnv"אחד,–"ivez`"נדרש  –"direxf" שניים –

שניים), רבים דורשים –"ginvz"(מיעוט (בירושלמי  חמישה הרי  אחד,
מינים  שחמישה החכמים, בידי  הדבר ומקובל "זרועיה"). מתיבת הכל

בארבע  ארבעה נזרעים כשהם טפחים, ששה על  ששה בת ערוגה בתוך

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iyily wxt mi`lk zkqn

òöîàa ãçàå.çôè dáb ìeáb dì äéä,GL dëBúa ïéòøBæøNò äL–GLòöîàa ãçàå ìeáâe ìeáb ìk ìò äL. §¤¨¨¤§©¨¨¨§¨Ÿ©¤©§¦§¨§¨¨¨§¨©¨§§§¤¨¨¤§©
ìeábä CBúa úôlä Làø òhé àG,eäàlîî àeäL éðtî.äãeäé éaøøîBà:òöîàa äML. ¦©Ÿ©¤¤§©§¦§¥¤§©§¥©¦§¨¥¦¨¨¤§©

ã"ë äâåøòä åæá òøæðù äî úãî äéäéå :*äúøåö åæå íéàìë äéäú àìå íéòøæ éðéî äùîç äá òåøæì øùôà äùù àéäù äâåøòá ë"àå äæ ãöá äæ íä åìéôà
ìëáå åæ äâåøòáù çåø ìëá òøæé íàù ïéðéî äùîç äá òåøæì øåñà úåâåøòä ïéá äâåøò ìáà åðéðù äáøçá äâåøòáã àáé÷ò 'ø ÷øô àøîâá ïðéøîàå ,íéçôè
çôè ìò ùîåç éöçå çôè áøç úåðø÷á çéðî ,äòéøæä øãñ àåä êëã éîìùåøéä ô"ò 'éô ì"æ ïåùîù ø"øäå .áøåòîë ìëä äàøé äéúåáéáñù äâåøòáù çåø
ùîåç øñç íéçôè òáøà çåø ìëá òøåæå ,éöçå çôè åðééäã ,ùîåç éöçå çôè ìù ïåñëìà øåòéù íåøã òøæî çøæî òøæ ,òøæî òøæ ÷çøúéù éãë ùîåç éöçå

ùîåç øñç çôè áçåøì äìë àäéù ãò ãö ìëá êìåäå øöéîù àìà äöçîå çôè áçåøå êøåàáïëå ,éöçå çôè çøæî òøæì íåøã òøæ ïéá íìåòì àäéù éãë
æå á÷ð òöîàá äùåòå äùìù ìò äùìù äâåøòä òöîàá çéðî àäéù ãò çåø ìëìäæë 'à ïéòøâ åá òøå(2 øåéö).*÷ø åæ äøåöáù òåøæä ìë äìòé àìù î"é ä"äâä]

.[íéçôè øùò íéðùî úåçôàîù äøéæâ åöøúå ,òåøæ øáã äá ïéàå úåðø÷ä ãâðë ãö ìëî úåâåøò äåôé÷é äáøçáù äâåøòá äéî÷åàì äé÷çåã éàî àøîâá åù÷äå
äøåöä åæ ìò äâåøòä òøæéå úåðø÷ä àìîé(3 øåéö)äøåöä åæ ìò åà *(4 øåéö)'è äëåúá ïéòøåæ íéçôè äùù ìò äùù àéäù äâåøòá åøîà àìù íòèäå :*
äæë äöçîå çôè ãçà ìë ïéá äéäéå ïéðåòøæ(5 øåéö)äùù äâåøò è÷ðã àäå ,íéçôè ã"ë äéäé åðîã÷äù åæ ìòå ãáìá íéçôè 'è àåä äðîî òøæðä ìëù éôì .*

:íéàìë åéäé àìå íéðúùî íéòøæ äá òåøæì øùôàù åðòéîùäå äîà ìò äîà àéäù úåâåøòáù äðè÷ øúåéä àéäù éôì äùù ìò.'eke deab laeb dl did
éîìùåøéá[ò"ø 'ô éìááä ïî äàøð ïëå ä"äâä]'àå ìáåâå ìáåâ ìë ìò äùìù .øùò äùìù äëåúá ïéòøåæ 'ç ìò 'ç äâåøòä úàöîð çôè ìáåâä áçåø íâù åøîà

äæë òöîàá(6 øåéö)ïø÷å ïø÷ ìë ïéáå úåðø÷ä 'ãá 'ã òøåæ ìáåâå ìáåâ ìë ìò 'éô ì"æ ù"àøäå .íéçôè íéùìù äðîî òåøæä úãî äéäéå *ìë øàù 'éô ä"äâä]
[ïø÷ì ïø÷îù ìáåâäêéøö çåø ìëáù ïéðéî 'ã ïéáå çåø ìëì úçà ïø÷ äðåîå íéðùä íò äðîð ãçà ïø÷ã íåùî ìáåâ ìë ìò äùìù éðú÷ã àäå íéòøæ éðéî éðù

'â ïéðéî 'ã òøæ íå÷îì øàùéå ,éöçå íéçôè 'ã íäéðéáù ïéøéåà äùìù ú÷çøäììëì àåäå äöçîå íéçôèéðúéðå êéøô éîìùåøéáå .çôè úéðéîù øñç çôè ïéî
ìåáâä òøæî äâåøòä òøæ ÷éçøäì êéøöù 'éô ,íéèòîî íéìåáâäù íåùî éðùîå ïéðéî æ"é éåäìå àùéøã äâåøòá åîë òöîàá äùîçå ìáåâå ìáåâ ìë ìò 'â

äöçîå çôè['åëå øàùð àìå äùìù éøä áøòî ãöî äöçîå çôèå çøæî ãöî äöçîå çôè 'éô ä"äâä].äùìù ìò äùìù íà éë äâåøòá òåøæì éåðô íå÷î øàùð àìå
ìëì çôè éùîåç éðù .ïéðéîä úùîçì íéçôè éðù øàùéå ïéðéî äùîç ïéáù íéøéåà 'ãì íéçôè äùù ïéðéî äùîç ìáåâå ìáåâ ìë ìò òøæé àì äîì ú"àå

ïéðéî æ"è ìëä ïéá åéäéå çôè êøåàá ïéî:[éòöîàä ïî õåç ïéðéî øùò äùù éøä ìáåâå ìáåâ ìë ìò äùìù ãåòå úåðø÷ä 'ãì 'ã 'éô ä"äâä]íéðéîä éåáøá àîùã øîåì ùéå
:àéáåáøò àëéà.ed`lnn `edy iptn:ìáåâ ìëá 'â òåøæì ìëåé àìå.rvn`a dyy xne` dcedi iaxî"åäã ,àúìú éøä äéòåøæ äòøæ òøæ ùéøã éîìùåøéá

éðú éëéä ïéèòîî ïéìåáâäù ïðáøì ìéòì ïðéðùã éàîì êéøô éîìùåøéáã ì"æ ù"øä áúëå .äùù éøä àúìú çéîöú äçîö àéöåúå äéòåøæ áéúëå òøæ áúëéîì
àîìà òöîàá ç"é øîåà äãåäé 'ø àééç 'ø éðú àä äùù øîåà àåäå äùîç ÷"ú øîåàù 'éô éà÷ àùéøà äãåäé 'ø àîéú éàå ,òöîàá äùù äãåäé 'ø

`xephxa yexit

כלאים. ואינם מזה, זה יונקים אינם באמצע, ואחד  הערוגה רוחות
מחמישה  יותר אבל זו, בערוגה לזרוע מותר מינים חמישה דווקא מכאן ,
כשיעור למין מין  בין  שמרחיק פי  על אף בה, לזדוע אסור  מינים

בערוגה  מינים מחמישה שיותר לפי  ומחצה, טפח דהיינו  הרחקתם,
בערבוביה כזרועים נראים הם הרי  ט ).כזו  ד, כלאים  הל' רמב"ם  (ר"ש;

בגמרא מבואר  בודדת(שם),כן  בערוגה daxegaשהמדובר dbexr")
,("epipy מוקפה שהיא ערוגה אבל לה, סמוך  ערוגות עוד שאין  כלומר 

צד בכל  ייזרע שאם מינים, חמישה בה לזרוע אסור  אחרות, ערוגות
על ואף כמעורב. הכל  ייראה שמסביבה, בערוגות גם וכן  זו בערוגה

ציור (כפי הפנויות הזוויות מול הסמוכות בערוגות לזרוע שאפשר  פי 
ב). ציור  (כפי בזוויות יזרע שמא גזירה חכמים, אסרו  מקום מכל  א),

dì äéä,לערוגה –çôè dáb ìeábטפח ורחב בבלי)– (ירושלמי; ÈÈÈÀÈÙÇÆÇ
שמונה  שמסביבה הגבול עם הערוגה כל  ונמצאת רוחותיה, בארבע

טפחים  שמונה GL,על dëBúa ïéòøBæøNò äL,מינים –GLäL ÀÄÀÈÀÈÈÈÀÈ
ìeáâe ìeáb ìk ìò וזורעים פנוי טפח על  טפח בזווית מניחים – ÇÈÀÀ

למין, מין  בין ומחצה טפח בהרחקת טפח על טפח מין  ãçàåÀÆÈכל
òöîàa באמצע אחד  ומין  – ÈÆÀÇ

השטח  ונמצא ג) (כציור  הערוגה
מרובעים: טפח שלושים הזרוע

על מרובעים טפח עשר  שנים
ושמונה  לערוגה, שמסביב הגבול 

שכן  באמצע, מרובעים טפח עשר 
שווה  האמצעי  הריבוע של שטחו
(כמו  הערוגה של  שטחה למחצית

מבואר, בירושלמי  בארנו). שכבר
שהגבולים  לפי ברישא, ששנינו כמו  בערוגה, מינים חמישה זורעים שאין

ומחצה  טפח הגבול מזרע הערוגה זרע להרחיק שצריך  כלומר ממעטים,
על שלושה אם כי בערוגה לזרוע פנוי מקום נשאר  ולא צד , מכל

לשיעור הוא אף מצטרף הגבול גובה שאמנם מפרשים, ויש  שלושה.
חצי עוד  להרחיק צריך  מקום מכל אבל ומחצה, טפח של  ההרחקה

בכגון  ואף טפחים, חמישה על  חמישה אלא נשארו  ולא צד מכל  טפח
מינים חמישה בה לזרוע אסור  ישראל ").זה Làø("תפארת òhé àGÄÇÙ

úôlä,(טורני"פ) לפת של שורש  –ìeábä CBúa,לערוגה שמסביב – ÇÆÆÀÇÀ
eäàlîî àeäL éðtî כמעורב ונראה להתפשט דרכו זה שירק – ÄÀÅÆÀÇÀÅ

צד . באותו  הזרועים המינים äMLבשאר :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈ
òöîàa לה והיה טפחים ששה על ששה שהיא שערוגה כלומר  – ÈÆÀÇ

מינים, עשר שמונה בתוכה זורעין  סביב, טפח ורחב טפח גבוה גבול

מינים  וששה קמא, תנא בדברי  לעיל שבארנו כמו גבול , כל  על  שלושה
טפח  שלושים הזרוע השטח ונמצא ד ) (כציור מעויינים בצורת באמצע

טפח  עשר  שנים מרובעים:
עשר ושמונה הגבול, על  מרובעים

הזרוע  מעויין  שכל באמצע, טפח
המלבן  למחצית שווה שטחו

שהוא  בתוכו ) רשום (שהמעויין
טפחים, שלושה על טפחים שני

מרובעים, טפחים ששה היינו
שלושה ונמצ  המעויין  שטח א

ששת  והרי מרובעים; טפחים
מרובעים טפח עשר שמונה יחד למשנתנו).המעויינים בפירושו (הרמב"ם 

והוא  הרישא, בענין גם קמא תנא על  חולק יהודה שרבי  מפרשים יש
ששה  בתוכה זורעים טפחים ששה על ששה שהיא שערוגה סובר,

מינים, ששה לזריעת לדעתו  נדרש  לעיל ) (שהבאנו  הכתוב ואף מינים;
צמחה", ו "תוציא זרעים, מיני  שלושה משמעה "זרועיה" תיבת שכן

ששה. הרי הם, שלושה – "תצמיח"
תור שראש הדעה לפי משנתנו בארנו
הסוברים  לדעת ברם בערוגה. מותר 
אין בערוגה, תור ראש להתיר  שאין 
הערוגה  בתוך מינים חמישה זורעים
בין ומחצה טפח של  בהרחקה אם כי 
ומחצה  טפחים שלושה כגון למין , מין 
טפח  ובאמצע צד , בכל  טפח רוחב על
השטח  ונמצא ה), (כציור טפח על
מרובעים  טפח עשר חמישה הזרוע

.("my iyp` zetqez")
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‡Èäàeáz éab ìò äèBð äàeáz,éåé éab ìò ÷ø÷ø,é éab ìò äàeáz÷ø,éäàeáz éab ìò ÷ø–ìkä §¨¨©©¥§¨§¨¨©©¥¨¨§¨©©¥¨¨¨¨©©¥§¨©Ÿ
øzî,úéðåé úòìcî õeç.øéàî éaøøîBà:eMwä óàéøönä ìBôe ú;éøácî ïäéøác úà éðà äàBøå. ª¨¦§©©§¨¦©¦¥¦¥©©¦©¦§¦§¤£¦¤¦§¥¤¦§¨©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéçôè äML ìò íéçôè äML àéäL äâeøò,íéðBòøæ äMîç dëBúa íéòøBæ–äâeøòä úBçeø òaøàa äòaøà £¨¤¦¦¨§¨¦©¦¨§¨¦§¦§¨£¦¨¥§¦©§¨¨§©§©¨£¨

`i.d`eaz iab lr dhep d`eaz:ïìåë ïëå ,äæ ìò äæ íéáëåùå íéôôëð ïìãâ êåúî íéìåáùäù àìà ïúëìäë åòøæðù ïåâë.zipei zrlcn uegïéìòù
:íéàìë åæçéîå ïéðéî øàù ìëî øúåé ïéøù÷úîå ïéëáúñî ïä ÷øé åà äàåáú â"ò ïéèåð ïäùëå øúåéá ïéèùôúîå íéëåøà äìù.ixvnd lete:æ"òìá é"ìåùô

.ixacn odixac z` ip` d`exe:úéðåé úòìãî õåç øúåî ìëäù äëìä ïëå .úéðåé úòìãë ïéëáúñîå ïéëáñî ïäá ïéàù
b`.migth dyy lr migth dyy `idy dbexr:ñøèðå÷ä óåñá äèîì úùøåôîåðéëæ øùàë äúòå ñøèðå÷ä óåñá äæä ùåøéôä àöîð àì íéñåôãä ìëá ä"à]

øôñä øåàìäîìù úëàìîìù äæä ùåøéôä ÷úòä åá åðàöîá"òøä.[åì éåàøä íå÷îä ìò äô åäåðñôãä äîéîú 'ä úøåú äéäú ïòîìå .åéúåäâä íòdbexríéçôè äùù àéäù
'åëåmirxefçéîöú äéòåøæ äðâëå äçîö àéöåú õøàë éë áéúëã àø÷î äì ùøã àáé÷ò 'ø 'ôá .'åëå(àé àñ äéòùé)äéòåøæ ,éøú éøä ,ãç äçîö ,ãç àéöåú

òøåæ ïéàã àëä ìáà äáøä ÷øé äá ùéù äìåãâ äãùá éìéî éðä ,íéçôè äùù ÷øéá ÷øé éðù ÷øôá ìéòì ïðúã àäå .äùîç éøä ãç çéîöú ,'ã éøä éøú
äöçîå çôè ÷åçø äòéøæå äòéøæ ìë ïéá äéäéù ïéëéøö åðçðà éë àåä äðùîä ùåøéôì íéã÷äì ùéù äîå .ïðéùééç àì èòî àìà ãçàå ãçà ìëîäæ ä"äâä]

[è"éåúá áåúëù åîë íúäã ì"æ é"ùøéôî ÷éúòä àáé÷ò éáø ÷øô úáùá ìáà .íéçôè äùìù òøæå òøæ ìë ïéá ÷éçøäì êéøöù íéøáåñ ì"æ íäù ì"æ ã"áàøäå é"ùø úòãë àìùéãë
íú÷éðéì ïéùùåç ïéà æàå íúìãáä äàøé úåéåæä úìáâä éë ,êøèöé àì æà äééðù äòéøæ íå÷î òìö ãöá åà úåéåæ ãöá úåéåæ äéäú íà àìà äæî äæ å÷ðéé àìù

`xephxa yexit
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א י ה נ ש מ ר ו א ב

äàeáz éab ìò äèBð äàeáz והרחיק תבואה מיני  שני זרע – ÀÈÈÇÇÅÀÈ
מין  היה השיבולים שגדלו שלאחר  אלא להם, הראויה הרחקה ביניהם
אלו  נכפפות היו  שהשיבולים כלומר  השני, המין גבי על  נוטה אחד 

אלו, גבי  éåéעל éab ìò ÷ø÷ø כדינם ירק מיני שני  שזרע – ÀÈÈÇÇÅÈÈ
מהמין  העלים גבי  על נוטים האחד  מהמין  הירק עלי  היו וכשגדלו 

éהשני , éab ìò äàeáz÷ø כהלכה וירק תבואה נזרע אם וכן  – ÀÈÇÇÅÈÈ
או הירק, של העלים גבי על נוטות היו  התבואה éìòושיבולי  ÷øÈÈÇ

äàeáz éab,התבואה של  השיבולים גבי  על נוטים היו הירק שעלי  – ÇÅÀÈ
øzî ìkä,כשיעור ביניהם והרחיק הואיל כלאים, משום בזה ואין – ÇÙËÈ

úéðåé úòìcî õeç במינים הרבה ומסתבכים מתפשטים שעליה – ÄÀÇÇÀÈÄ
נוטים  היוונית הדלעת עלי  אם ולפיכך ככלאים, ונראים לה, הסמוכים

שלפניה  מה לעקור  צריך ירק, של  אחר  מין  גבי על או תבואה גבי  על 

יד ). ג, כלאים  הל ' øîBà(רמב"ם  øéàî éaø:גורסים ויש –iax ÇÄÅÄÅ
:xne`àéøönä ìBôe úeMwä ó עליהם הללו המינים שני  אף – ÇÇÄÇÄÀÄ

אחרים, מינים גבי  על נוטים שיהיו  ואסור הרבה äàBøåÀÆמסתבכים
éøácî ïäéøác úà éðà,מדברי חכמים דברי לי  נראים כלומר – ÂÄÆÄÀÅÆÄÀÈÇ

מרבותי קיבלתי  שכך  אלא בלבד, יוונית בדלעת אלא לאסור  שאין

בי לחזור  יכול  ואיני  אסורים, המצרי ופול הקישות ("תפארת שאף

ישראל").

א ה נ ש מ ר ו א ב

אך טפחים. ששה הוא לירק ירק בין  ההרחקה ששיעור י ), (ב, לעיל למדנו
ירקות, של בערוגות אבל הרבה, ירק הזרועה גדולה בשדה אלא אינו  זה שיעור 
צורך שאין  חכמים הקלו מעט, אלא מין  מכל  בהן  זורעים ואין  קטן ששטחן 
סנטימטרים  14) ומחצה טפח שהוא היניקה כשיעור  אלא מינים שני  בין  להרחיק
יהא  לא היניקות מקום שגם צורך  יש ב) פד , (שבת רש"י לדעת אמנם בערך).

טפחים שלושה איפוא היא שביניהם וההרחקה xeriylמעורב, dvgne gth)
,(oin lk ly dwipidלמין מין  בין  להרחיק שמספיק סוברים המפרשים רוב אבל

המינים  יינקו שלא אלא חכמים הקפידו  שלא לפי  ומחצה, טפח ירקות שבערוגת
מזה xephxa`)זה ;m"anx ;y"x) איפוא נבאר  הזאת המקובלת הדעה יסוד על  .

תור , בראש בזה זה נוגעים מינים שני שאם להקדים, עוד  יש  אך משנתנו . את
זו : כצורה אחר, מין  של בצלע נוגעת אחד מין של זווית שקרן %¥היינו

זו : כצורה זווית, בקרן נוגעת זווית שקרן  שכן  לפי¥¤ומכל  מותר , זה הרי 
בערבוביא נזרעו שלא היכר  כאן  m"anxdl)שיש  zeipynd yexit)ששנינו כמו  ,

המשפט  את עוד  נוסיף המשנה להבנת – ז). ב, (לעיל חיטים" תור  "ראש בענין 
הריבוע  שקדקדי  באופן  ריבוע בתוך ריבוע רושמים שאם ההנדסה, שבתורת

כזו : בצורה החיצוני  הריבוע של  הצלעות באמצעי נוגעים הרי*%הפנימי 
גם  וכן החיצוני. הריבוע של  שטחו  למחצית שווה הפנימי הריבוע של שטחו

המלבן. של שטחו  למחצית שווה שטחו  מלבן , בתוך זו  בצורה הרשום מעויין

íéçôè äML ìò íéçôè äML àéäL äâeøò הקטנה כלומר – ÂÈÆÄÄÈÀÈÄÇÄÈÀÈÄ
ששה  על  טפחים ששה של  ריבוע הוא ששטחה הגינה, שבערוגות

אמה), על (אמה íéðBòøæטפחים äMîç dëBúa íéòøBæמותר – ÀÄÀÈÂÄÈÅÀÄ
כלאים, ואינם ירקות, של  זרעים מיני  חמישה בה äòaøàÇÀÈÈלזרוע

äâeøòä úBçeø òaøàaשל הצדדים בארבעת מינים ארבעה – ÀÇÀÇÈÂÈ
בכל להניח שיש לזוויות, פרט טפח ברוחב צד  בכל מין הערוגה,

פנוי , טפח על  טפח òöîàaזווית ãçàå באמצע חמישי ומין – ÀÆÈÈÆÀÇ
השטח  ונמצא א), (כציור הערוגה
וארבעה  עשרים הערוגה של הזרוע

טפחים  ארבעה מרובעים: טפחים
בכל הרי צד, בכל  מרובעים

טפחים  עשר  ששה יחד  הצדדים
האמצעי והריבוע מרובעים,

שכן  מרובעים, טפחים שמונה
הריבוע  למחצית שווה שטחו

ארבעה  על  ארבעה שהוא הנשאר
אין  הרי  בזה, זה נוגעים שהמינים פי על  ואף הציור ). (ראה טפחים

גם  ויש לעיל. שהקדמנו  כמו  מותרת, שהיא תור, בראש אלא הנגיעה
זו בערוגה המינים חמשת זריעת של  שנייה שבת אפשרות בבלי  (לפי

ב): זווית פה , בכל  מין  הערוגה, של הזוויות בארבע מינים ארבעה
טפח  על ומחצה טפח של  בריבוע

באמצע  חמישי ומין ומחצה
הזרוע  השטח ונמצא ב), (כציור

מרובעים:עשרים טפחים ושבעה
בכל מרובעים טפחים ורבע שניים

תשעה  יחד הזוויות בכל  הרי זוית,
והריבוע  מרובעים, טפחים
למחצית  שווה שטחו האמצעי

היינו  בציור ), (ראה כולה הערוגה
ב): ט, (משנה שנו  שבת במסכה מרובעים. טפחים עשר  oiipnשמונה

?...oiperxf dying dkeza oirxefy migth dyy lr dyy `idy dbexrl
xn`py:( יא סא, וכגנה(ישעיה  צמחה תוציא כארץ תצמיח"direxf"כי 

–"direxf `l` ,xn`p `l drxf.בגמרא שם ב ),ומבואר  פד, שכך(שבת
הכתוב: אחד,"dgnv"אחד,–"ivez`"נדרש  –"direxf" שניים –

שניים), רבים דורשים –"ginvz"(מיעוט (בירושלמי  חמישה הרי  אחד,
מינים  שחמישה החכמים, בידי  הדבר ומקובל "זרועיה"). מתיבת הכל

בארבע  ארבעה נזרעים כשהם טפחים, ששה על  ששה בת ערוגה בתוך

izdw - zex`ean zeipyn
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òöîàa ãçàå.çôè dáb ìeáb dì äéä,GL dëBúa ïéòøBæøNò äL–GLòöîàa ãçàå ìeáâe ìeáb ìk ìò äL. §¤¨¨¤§©¨¨¨§¨Ÿ©¤©§¦§¨§¨¨¨§¨©¨§§§¤¨¨¤§©
ìeábä CBúa úôlä Làø òhé àG,eäàlîî àeäL éðtî.äãeäé éaøøîBà:òöîàa äML. ¦©Ÿ©¤¤§©§¦§¥¤§©§¥©¦§¨¥¦¨¨¤§©

ã"ë äâåøòä åæá òøæðù äî úãî äéäéå :*äúøåö åæå íéàìë äéäú àìå íéòøæ éðéî äùîç äá òåøæì øùôà äùù àéäù äâåøòá ë"àå äæ ãöá äæ íä åìéôà
ìëáå åæ äâåøòáù çåø ìëá òøæé íàù ïéðéî äùîç äá òåøæì øåñà úåâåøòä ïéá äâåøò ìáà åðéðù äáøçá äâåøòáã àáé÷ò 'ø ÷øô àøîâá ïðéøîàå ,íéçôè
çôè ìò ùîåç éöçå çôè áøç úåðø÷á çéðî ,äòéøæä øãñ àåä êëã éîìùåøéä ô"ò 'éô ì"æ ïåùîù ø"øäå .áøåòîë ìëä äàøé äéúåáéáñù äâåøòáù çåø
ùîåç øñç íéçôè òáøà çåø ìëá òøåæå ,éöçå çôè åðééäã ,ùîåç éöçå çôè ìù ïåñëìà øåòéù íåøã òøæî çøæî òøæ ,òøæî òøæ ÷çøúéù éãë ùîåç éöçå

ùîåç øñç çôè áçåøì äìë àäéù ãò ãö ìëá êìåäå øöéîù àìà äöçîå çôè áçåøå êøåàáïëå ,éöçå çôè çøæî òøæì íåøã òøæ ïéá íìåòì àäéù éãë
æå á÷ð òöîàá äùåòå äùìù ìò äùìù äâåøòä òöîàá çéðî àäéù ãò çåø ìëìäæë 'à ïéòøâ åá òøå(2 øåéö).*÷ø åæ äøåöáù òåøæä ìë äìòé àìù î"é ä"äâä]

.[íéçôè øùò íéðùî úåçôàîù äøéæâ åöøúå ,òåøæ øáã äá ïéàå úåðø÷ä ãâðë ãö ìëî úåâåøò äåôé÷é äáøçáù äâåøòá äéî÷åàì äé÷çåã éàî àøîâá åù÷äå
äøåöä åæ ìò äâåøòä òøæéå úåðø÷ä àìîé(3 øåéö)äøåöä åæ ìò åà *(4 øåéö)'è äëåúá ïéòøåæ íéçôè äùù ìò äùù àéäù äâåøòá åøîà àìù íòèäå :*
äæë äöçîå çôè ãçà ìë ïéá äéäéå ïéðåòøæ(5 øåéö)äùù äâåøò è÷ðã àäå ,íéçôè ã"ë äéäé åðîã÷äù åæ ìòå ãáìá íéçôè 'è àåä äðîî òøæðä ìëù éôì .*

:íéàìë åéäé àìå íéðúùî íéòøæ äá òåøæì øùôàù åðòéîùäå äîà ìò äîà àéäù úåâåøòáù äðè÷ øúåéä àéäù éôì äùù ìò.'eke deab laeb dl did
éîìùåøéá[ò"ø 'ô éìááä ïî äàøð ïëå ä"äâä]'àå ìáåâå ìáåâ ìë ìò äùìù .øùò äùìù äëåúá ïéòøåæ 'ç ìò 'ç äâåøòä úàöîð çôè ìáåâä áçåø íâù åøîà

äæë òöîàá(6 øåéö)ïø÷å ïø÷ ìë ïéáå úåðø÷ä 'ãá 'ã òøåæ ìáåâå ìáåâ ìë ìò 'éô ì"æ ù"àøäå .íéçôè íéùìù äðîî òåøæä úãî äéäéå *ìë øàù 'éô ä"äâä]
[ïø÷ì ïø÷îù ìáåâäêéøö çåø ìëáù ïéðéî 'ã ïéáå çåø ìëì úçà ïø÷ äðåîå íéðùä íò äðîð ãçà ïø÷ã íåùî ìáåâ ìë ìò äùìù éðú÷ã àäå íéòøæ éðéî éðù

'â ïéðéî 'ã òøæ íå÷îì øàùéå ,éöçå íéçôè 'ã íäéðéáù ïéøéåà äùìù ú÷çøäììëì àåäå äöçîå íéçôèéðúéðå êéøô éîìùåøéáå .çôè úéðéîù øñç çôè ïéî
ìåáâä òøæî äâåøòä òøæ ÷éçøäì êéøöù 'éô ,íéèòîî íéìåáâäù íåùî éðùîå ïéðéî æ"é éåäìå àùéøã äâåøòá åîë òöîàá äùîçå ìáåâå ìáåâ ìë ìò 'â

äöçîå çôè['åëå øàùð àìå äùìù éøä áøòî ãöî äöçîå çôèå çøæî ãöî äöçîå çôè 'éô ä"äâä].äùìù ìò äùìù íà éë äâåøòá òåøæì éåðô íå÷î øàùð àìå
ìëì çôè éùîåç éðù .ïéðéîä úùîçì íéçôè éðù øàùéå ïéðéî äùîç ïéáù íéøéåà 'ãì íéçôè äùù ïéðéî äùîç ìáåâå ìáåâ ìë ìò òøæé àì äîì ú"àå

ïéðéî æ"è ìëä ïéá åéäéå çôè êøåàá ïéî:[éòöîàä ïî õåç ïéðéî øùò äùù éøä ìáåâå ìáåâ ìë ìò äùìù ãåòå úåðø÷ä 'ãì 'ã 'éô ä"äâä]íéðéîä éåáøá àîùã øîåì ùéå
:àéáåáøò àëéà.ed`lnn `edy iptn:ìáåâ ìëá 'â òåøæì ìëåé àìå.rvn`a dyy xne` dcedi iaxî"åäã ,àúìú éøä äéòåøæ äòøæ òøæ ùéøã éîìùåøéá

éðú éëéä ïéèòîî ïéìåáâäù ïðáøì ìéòì ïðéðùã éàîì êéøô éîìùåøéáã ì"æ ù"øä áúëå .äùù éøä àúìú çéîöú äçîö àéöåúå äéòåøæ áéúëå òøæ áúëéîì
àîìà òöîàá ç"é øîåà äãåäé 'ø àééç 'ø éðú àä äùù øîåà àåäå äùîç ÷"ú øîåàù 'éô éà÷ àùéøà äãåäé 'ø àîéú éàå ,òöîàá äùù äãåäé 'ø
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כלאים. ואינם מזה, זה יונקים אינם באמצע, ואחד  הערוגה רוחות
מחמישה  יותר אבל זו, בערוגה לזרוע מותר מינים חמישה דווקא מכאן ,
כשיעור למין מין  בין  שמרחיק פי  על אף בה, לזדוע אסור  מינים

בערוגה  מינים מחמישה שיותר לפי  ומחצה, טפח דהיינו  הרחקתם,
בערבוביה כזרועים נראים הם הרי  ט ).כזו  ד, כלאים  הל' רמב"ם  (ר"ש;

בגמרא מבואר  בודדת(שם),כן  בערוגה daxegaשהמדובר dbexr")
,("epipy מוקפה שהיא ערוגה אבל לה, סמוך  ערוגות עוד שאין  כלומר 

צד בכל  ייזרע שאם מינים, חמישה בה לזרוע אסור  אחרות, ערוגות
על ואף כמעורב. הכל  ייראה שמסביבה, בערוגות גם וכן  זו בערוגה

ציור (כפי הפנויות הזוויות מול הסמוכות בערוגות לזרוע שאפשר  פי 
ב). ציור  (כפי בזוויות יזרע שמא גזירה חכמים, אסרו  מקום מכל  א),

dì äéä,לערוגה –çôè dáb ìeábטפח ורחב בבלי)– (ירושלמי; ÈÈÈÀÈÙÇÆÇ
שמונה  שמסביבה הגבול עם הערוגה כל  ונמצאת רוחותיה, בארבע

טפחים  שמונה GL,על dëBúa ïéòøBæøNò äL,מינים –GLäL ÀÄÀÈÀÈÈÈÀÈ
ìeáâe ìeáb ìk ìò וזורעים פנוי טפח על  טפח בזווית מניחים – ÇÈÀÀ

למין, מין  בין ומחצה טפח בהרחקת טפח על טפח מין  ãçàåÀÆÈכל
òöîàa באמצע אחד  ומין  – ÈÆÀÇ

השטח  ונמצא ג) (כציור  הערוגה
מרובעים: טפח שלושים הזרוע

על מרובעים טפח עשר  שנים
ושמונה  לערוגה, שמסביב הגבול 

שכן  באמצע, מרובעים טפח עשר 
שווה  האמצעי  הריבוע של שטחו
(כמו  הערוגה של  שטחה למחצית

מבואר, בירושלמי  בארנו). שכבר
שהגבולים  לפי ברישא, ששנינו כמו  בערוגה, מינים חמישה זורעים שאין

ומחצה  טפח הגבול מזרע הערוגה זרע להרחיק שצריך  כלומר ממעטים,
על שלושה אם כי בערוגה לזרוע פנוי מקום נשאר  ולא צד , מכל

לשיעור הוא אף מצטרף הגבול גובה שאמנם מפרשים, ויש  שלושה.
חצי עוד  להרחיק צריך  מקום מכל אבל ומחצה, טפח של  ההרחקה

בכגון  ואף טפחים, חמישה על  חמישה אלא נשארו  ולא צד מכל  טפח
מינים חמישה בה לזרוע אסור  ישראל ").זה Làø("תפארת òhé àGÄÇÙ

úôlä,(טורני"פ) לפת של שורש  –ìeábä CBúa,לערוגה שמסביב – ÇÆÆÀÇÀ
eäàlîî àeäL éðtî כמעורב ונראה להתפשט דרכו זה שירק – ÄÀÅÆÀÇÀÅ

צד . באותו  הזרועים המינים äMLבשאר :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÈ
òöîàa לה והיה טפחים ששה על ששה שהיא שערוגה כלומר  – ÈÆÀÇ

מינים, עשר שמונה בתוכה זורעין  סביב, טפח ורחב טפח גבוה גבול

מינים  וששה קמא, תנא בדברי  לעיל שבארנו כמו גבול , כל  על  שלושה
טפח  שלושים הזרוע השטח ונמצא ד ) (כציור מעויינים בצורת באמצע

טפח  עשר  שנים מרובעים:
עשר ושמונה הגבול, על  מרובעים

הזרוע  מעויין  שכל באמצע, טפח
המלבן  למחצית שווה שטחו

שהוא  בתוכו ) רשום (שהמעויין
טפחים, שלושה על טפחים שני

מרובעים, טפחים ששה היינו
שלושה ונמצ  המעויין  שטח א

ששת  והרי מרובעים; טפחים
מרובעים טפח עשר שמונה יחד למשנתנו).המעויינים בפירושו (הרמב"ם 

והוא  הרישא, בענין גם קמא תנא על  חולק יהודה שרבי  מפרשים יש
ששה  בתוכה זורעים טפחים ששה על ששה שהיא שערוגה סובר,

מינים, ששה לזריעת לדעתו  נדרש  לעיל ) (שהבאנו  הכתוב ואף מינים;
צמחה", ו "תוציא זרעים, מיני  שלושה משמעה "זרועיה" תיבת שכן

ששה. הרי הם, שלושה – "תצמיח"
תור שראש הדעה לפי משנתנו בארנו
הסוברים  לדעת ברם בערוגה. מותר 
אין בערוגה, תור ראש להתיר  שאין 
הערוגה  בתוך מינים חמישה זורעים
בין ומחצה טפח של  בהרחקה אם כי 
ומחצה  טפחים שלושה כגון למין , מין 
טפח  ובאמצע צד , בכל  טפח רוחב על
השטח  ונמצא ה), (כציור טפח על
מרובעים  טפח עשר חמישה הזרוע

.("my iyp` zetqez")
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·äâeøòa íéòøBæ ïéà íéòøæ ïéî ìk,äâeøòa ïéòøBæ úB÷øé ïéî ìëå.ïéôeMä íéðeôàå ìcøç–íéòøæ ïéî;íéðeôà ¨¦§¨¦¥§¦¨£¨§¨¦§¨§¦¨£¨©§¨©£¦©¦¦§¨¦£¦
íéðìîbä–é ïéî÷ø.çôè dáb äéäL ìeábèòîúðå–øLk,Búlçzî øLk äéäL.íäL íénä únàå íìzä ©©§¨¦¦¨¨§¤¨¨¨Ÿ©¤©§¦§¨©¨¥¤¨¨¨¥¦§¦¨©¤¤§©©©©¦¤¥

çôè íéwîò,GL ïëBúì íéòøBæïéðBòøæ äL–ïàkî ãçà,ïàkî ãçàå,òöîàa ãçàå. £ª¦¤©§¦§¨§¨¥§¦¤¨¦¨§¤¨¦¨§¤¨¨¤§©
‚é øBz Làø äéäé äãN CBúì ñðëð ÷øøçà ÷ø–øzî,eäãN óBñk äàøð àeäL éðtî.äòeøæ eäãN äúéä ¨¨Ÿ¨¨¦§¨§§¥¨¨©¥ª¨¦§¥¤¦§¤§¨¥¨§¨¨¥§¨
é÷ø,é ìL äøeL dëBúa òhì Lwáî àeäåøçà ÷ø–ìàòîLé éaøøîBà:lôî íìzä àäiL ãòäãOä Làøî L ¨¨§§©¥¦©§¨¨¤¨¨©¥©¦¦§¨¥¥©¤§¥©¤¤§ª¨¥Ÿ©¨¤

÷åçéøä ïéðîì äìåò ìåáâä äáåâù äàøð êëìä .éîìùåøéá íåìë õøúî åðéàå øùò äðåîù éøä òöîàá äùùå ìåáâä ìò øùò íéðùù ùåøéôå ,éà÷ àôéñà
.÷åçéøä úãî ììëá äáåâäù ïðéòîùàì çôè äåáâ àðú éàãå àìà 'ç ìò 'ç äâåøòä äúéä éðúéì çôè äåáâ ìáåâ äì äéä è÷ð éàîà éëä àîéú àì éàã
éáøì ïéðîä ïî ìåáâä äáåâù ïåéë àúùäå çôè íà éë ÷éçøäì êéøö ïéàå çôè åðééäã äñøôä áçåø àìîë ïé÷øéôá øîàã äéîòèì äãåäé 'øã øîåì êéøöå
áçåø çôè ùéìùå çôè ïéîå ïéî ìëå áøòîä ïî úçà äøåùá äùìùå çøæîä ïî úçà äøåùá äùìù ïéðéî äùù äá òøåæå .äâåøòä ìëá òåøæì ìåëé äãåäé

äöçîå íéçôè 'á êøåàá(7 øåéö)*úåøåù 'â ïéáì äæ ãöîù úåøåù 'â ïéáù áøçä ïáìä å÷äå äöçîå íéçôè éðù êøåàá ùéìùå çôè äìàî òåøæ ìë áçåøå ,
àìã äãåäé 'ø úòãë ãçà çôè åáçø ìáà òåøæä êøåàë éöçå íéçôè éðù àåä òåøæì òåøæ ïéáù áøçäå ,äâåøòä êøåàá íéçôè äùù íä ,øçàä ãöîù
äìåò ïéìáåâä ãáìî äâåøòä òöîàá òåøæä ìë êñå íéçôè øùò äùù äâåøòá áøçä ìë êñ íéçôè äøùò ïäù íéøéåà 'ã íäå çôè ÷ø ä÷çøä éòá
ìëá ãçà ïéî íà éë òøåæ åðéà éàîà ïðáøì ú"àå .ìåáâä ïî ãö ìëî çôè éöç êéøö éë äùîç ìò äùîç äâåøòá ãçà ïéî òøåæ ïðáøìå .íéçôè íéøùò

ãâðë éòöîàä çôè ìù ïåñëìà àäé àìù ãáìáå òöîàá çôè ìò çôèå ïø÷å ïø÷ ìëá çôè ìò çôè ïéðéî äùîç äá òåøæì ìåëé àìäå äâåøòäïåñëìà
íéçôè äòáù äâåøòä ïåñëìàù éôì úåðø÷ä òøæì éòöîàä òøæ ïéá äöçîå äâåøòä*àìãî ì"éå .ùîåçå íéçôè 'ã éòöîàäå úåðø÷ä ìù íéòøæä ïåñëìàå

ìò äùù àéäù äâåøòä åæá òøæéù øùôàù äãåäé éáø úòãù 'éô ì"æ î"øäå .áåáøò àëéà äùùî úåçôã ììëî äùù êåúá äùîç àìà àðîçø àøù
äøåöä åæë ïéðéî øùò äðîù çôè ìåáâ äì ùéå äùù(8 øåéö)*êøåà íéðîåñî äùù àöîú åæ äøåöá ìëúñúùëå íéçôè íéùìù äðîî òåøæä úãî äéäéå .*

íà íðîà .äöçîå çôèî øúåé äæî äæ íé÷çåøî íéòøæä åàöîð çôè ìò äöçîå çôè ïåñëìà ïäî òìö ìë àöîð íéçôè éðù áçåøå íéçôè 'â ãçà ìë
äøåöä úàæ åîë äúåà øééöðå úàæä äòéøæä úãîëå òöîàá äâåøòá ïéðéî 'è òøæéù äãåäé 'øì øîåì äöøð(9 øåéö)*äòùúäî ïîåñî ìëù éôì øùôà éà äæ *

äöçîå çôèì ïéëéøö åðàå ïéùîåç éðùå çôè àåäå çôè ìò çôè ïåñëìà íäî òìö ìë àöîð íéçôè éðù åáçøå íéçôè éðù åëøà àåä ïéøééåöîä ïéðîåñîä
:äãåäé 'øë äëìäå .àëéìå:['è ÷øô úáù úëñîá åùåøéôá 'éòå]

a.dbexra mirxef oi` mirxf oin lkúå÷øé éðéîá éìéî éðä ,çôè ìåáâ äì ùéùë íéðåòøæ éðéî øùò äùìùå .äâåøòá íéðåòøæ äùîç ìéòì ïðéøùã àä
:íéàìëë åæçéîã íåùî ,àì äìåãâ äãù ïäî òåøæì ïëøãù íéòøæ éðéî ìáà ,úåâåøò úåâåøò íòøæì êøãù.miteyd mipet`åìéàë ïéàøðù íé÷ìç íéðåôà

åá ïé÷éìçîå ïéôùîù éìëá ïéôåùî ïä:àðåìîâ ìåãâ øáãì ïéøå÷ éîøà ïåùì íéìåãâå íéñâ íéðåìîâ [íéðè÷ íéôåùä] íéðåôà øçà ùåøéô .íéöòä.leabïéîë
:íãà éìâø úñéøãì äâåøòì áéáñ ïéùåòù ìáåâî èéè ìù àáèöà.gth deab didyíéðåòøæä íéøúåî èòîúðå [íéðåòøæ éðéî øùò íéðù åá] åòøæùë

øçàì [äìéçúá] åá òåøæì ìåëé åðéà åäéîå äòéøæ úòùá åúìçúî øùë äéäù ïåéë íéàìë íéé÷î íåùî øå÷òì êéøö ïéàå èòîúðù øçàì 'éôà åá íéìãâù
:çôè äáåâ ìò åðãéîòéù ãò èòîúðù.o`kn zg`ïé÷çåøî åéäéù ãò ïéî ìëî òøåæå êìåäå íìúä òöîàá úçàå úøçàä äôùá úçàå åáçøì íìúä úôùá

:ùåáçë éæçéîã øñàã ïàî àëéà éîìùåøéáã íåùî è÷ð àúåáøì çôè íé÷åîò ïäùå äöçîå çôè äæî äæ
b.xez y`x:úåããåçî úåéåæ ùìù ïäì ùéù äùà éèéùëú ìù áäæ éøåúë ,øçà äãù êåúì úñðëð úããåçî úéåæ ïø÷.edcy seqk d`xp `edyøëéðå

:íéàìëë éæçéî àìå.yletn:úåçåø éúùî çåúôù ùìåôî éåáî åîë åéããö éðùî çåúô.migth dyy jxe` xne` `aiwr 'xàäéù àìà ùìåôî ïðéòá àì
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לזרוע  חכמים התירו  שלא ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שדרך ירקות במיני אלא טפחים ששה על  ששה של בערוגה זרעונים מיני  חמישה
אסור  גדולים, יותר  שטחים מהם שזורעים זרעים מיני אבל ערוגות. ערוגות לזרעם
הזכרנו וכבר  ככלאים. שנראים לפי  אחת, ערוגה בתוך  מינים חמישה מהם לזרוע
לזרוע  שדרכם זרעונים גינה מזרעוני "יש ט): א, כלאים (הל' הרמב"ם שכותב מה

הנקראים הם ואלו והחרדל, הפשתן  כגון שדות, גינה "mirxf".מהם מזרעוני  ויש 
הלפת  כגון קטנות, ערוגות ערוגות אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין  זרעונים

הנקראים הם אילו בהם, וכיוצא והמרור  והכרפס והבצלים והתרדים "ipinוהצנון
"zewxi.

íéòøæ ïéî ìk גדולות שדה חלקות מהם לזרוע אדם בני שדרך  – ÈÄÀÈÄ
קטנות, ערוגות äâeøòaולא íéòøBæ ïéà כמה מהם לזרוע אסור – ÅÀÄÈÂÈ

טפחים, ששה על  ששה של בערוגה ïéòøBæמינים úB÷øé ïéî ìëåÀÈÄÀÈÀÄ
äâeøòa שהיא "ערוגה הקודמת: במשנה ששנינו שמה כלומר – ÈÂÈ

היינו  זרעונים" חמישה בתוכה זורעים טפחים ששה על  טפחים ששה

אבל קטנות, ערוגות ערוגות לזרעם שדרך ירקות, מיני חמישה דווקא
לעיל . שבארנו כמו  זרעים, מיני  ïéîלא ,ïéôeMä íéðeôàå ìcøçÇÀÈÇÂÄÇÄÄ

íéòøæ;בערוגה אותם זורעים ואין הם, –oiteyd קטנים היינו – ÀÈÄ
íéðìîbäוחלקים; íéðeôà,הגסים –é ïéî÷ø וזורעים הם, – ÂÄÇÇÀÈÄÄÈÈ

שלגבי מבארים, ויש לדוגמה. אלה נקטה משנתנו בערוגה. אותם

מין  השופין  ואפונים שחרדל להיפך, לחשוב היה אפשר הללו המינים
שאין  להשמיע המשנה באה ולפיכך  זרעים, מין הגמלנים ואפונים ירק

ירק מין ואלו זרעים מין אלו אלא כן, ישראל").הדבר  ìeábÀ("תפארת 
çôè dáb äéäL,לערוגה מסביב טפח ורחב שנים – עליו וזרעו ÆÈÈÈÙÇÆÇ

הקודמת, במשנה ששנינו כמו מין, כךèòîúðåעשר אחר  – ÀÄÀÈÇ
ומרחבו משום øLk(רדב"ז ),מגבהו  הצמחים את לעקור צריך  ואין  – ÈÅ

לפי Búlçzîכלאים, øLk äéäL בתחילה שזרע הזריעה, בשעת – ÆÈÈÈÅÄÀÄÈ
הגבול, את שיתקן  עד להבא בו  לזרוע אסור  ברם, בהיתר. המינים את

טפח. ורחבו  טפח גבהו ערוגה íìzäשיהא שבין  המחרשה חריץ – ÇÆÆ
קצת, משופעים וכתליו  íénäלערוגה, únàå,מימיה ויבשו  תעלה, – ÀÇÇÇÇÄ

çôè íéwîò íäLטפחים ששה ורחבים ïëBúì(ר "ש),– íéòøBæ ÆÅÂËÄÆÇÀÄÀÈ
GLïéðBòøæ äL,זרעים מיני שלושה –ïàkî ãçàאחד מין – ÀÈÅÀÄÆÈÄÈ

זה, מצד  התעלה או  התלם שפת ïàkîעל  ãçàåבצד אחד ומין – ÀÆÈÄÈ
òöîàaשכנגדו, ãçàåובלבד התעלה, של  או התלם של  הקרקע – ÀÆÈÈÆÀÇ

שבארנו  כמו  ומחצה, טפח היינו  יניקה, כשיעור המינים בין  שירחיק

הקודמת. במשנה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

é øBz Làø äéäé äãN CBúì ñðëð ÷øøçà ÷ø קרן אם – ÈÈÙÈÈÄÀÈÀÀÅÈÈÇÅ
אחר, ירק של שדה לתוך  נכנסת היתה ירק ערוגת של חדה øzîËÈזוית

כלאים, משום בזה אין  כלומר –eäãN óBñk äàøð àeäL éðtîÄÀÅÆÄÀÆÀÈÅ
ערבוב, כאן  ואין  האחד, המין של  השדה כסוף נראה התור  שראש –

שעורים". של  לתוך שנכנס חיטים תור  ב"ראש  ז), ב, (לעיל ששנינו כדין 
é äòeøæ eäãN äúéääøeL dëBúa òhì Lwáî àeäå ,÷ø ÈÀÈÈÅÀÈÈÈÀÀÇÅÄÇÀÈÈ

é ìLøçà ÷ø?לשורה מהשדה להרחיק צריך  הוא כמה –éaø ÆÈÈÇÅÇÄ
ãòå äãOä Làøî Llôî íìzä àäiL ãò :øîBà ìàòîLéÄÀÈÅÅÇÆÀÅÇÆÆÀËÈÅÙÇÈÆÀÇ

BLàø חשוב השורה, צידי  שבשני  המחרשה חריץ היינו  התלם, – Ù
רב  וסובר  לשורה, השדה בין מפסיק הפסק התלם שאין ישמעאל , י 
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BLàø ãòå.àáé÷ò éaøøîBà:BàBìî áçøå íéçôè äML Cøà.äãeäé éaøøîBà:äñøtä áçø àGîk áçø. §©Ÿ©¦£¦¨¥Ÿ¤¦¨§¨¦§Ÿ©§©¦§¨¥Ÿ©¦§Ÿ©©©§¨
„ïéàeM÷ ìL úBøeL ézL òèBpä,íéòeìc ìL úBøeL ézL,éøönä ìBt ìL úBøeL ézL–øzî.ìL äøeL ©¥©§¥¤¦¦§¥¤§¦§¥¤©¦§¦ª¨¨¤

íéàeM÷,íéòeìc ìL äøeL,éøönä ìBt ìL äøeL–øeñà.íéàeM÷ ìL äøeL,íéòeìc ìL äøeL,ìL äøeL ¦¦¨¤§¦¨¤©¦§¦¨¨¤¦¦¨¤§¦¨¤
íéàeM÷ ìL äøeLå éøönä ìBt–øæòéìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. ©¦§¦§¨¤¦¦©¦¡¦¤¤©¦©£¨¦§¦

‰úçà àîeb CBúì úòìãe úeM÷ íãà òèBð,äæ ãöì äèBð Bæ àäzL ãáìáe,äæ ãöì äèBð Bæå,ìL øòN äèBðå ¥©¨¨¦§©©§¨©©¦§©¤§¥¨§©¤§¨§©¤§¤¥¨¤
ïàëì Bæ ìL øòNå ïàëì Bæ;eøñàM äî ìkLíéîëçïéòä úéàøî éðtî àlà eøæb àG. §¨§¥¨¤§¨¤¨©¤¨§£¨¦¨§¤¨¦§¥©§¦¨©¦

:éøù åéúåçåø ùìùî åôé÷î øçà òøæù ô"òà íéçôè äùù êåøà òåøæä íìúä.e`eln agexeìàòîùé 'øå íìú áçåø øåòéù àåäù íéçôè äùù åðééä
'éô í"áîøå .øéîçîã ìàòîùé 'ø ù"ë åàåìî áçåø éòá ùìåôî éòá àìå ì÷éîã àáé÷ò éáøã ïåéëã äéúìîì ùøéô àìã â"òà åàåìîá íìúä áçåø éòá éîð

:[å÷îòë] åáçø äéäéù åàåìî áçåø.dqxt agexëã àø÷î äì ÷éôîã íåùî çôè áçåø øîà÷ àìå äñøô áçåø øîà÷ã àäå çôè åðééäåáéú(àé íéøáã)
íéçôè 'å ÷øéá ÷øé ïðúã ìéòìã ïé÷øôáå ,àáé÷ò éáøë äëìäå ,äñøô áçåø åðééäã ìâøä úçðäì íå÷î ÷øéì ÷øé ïéá úåéäì êéøöù ,÷øéä ïâë êìâøá úé÷ùäå
àåäå àéãäá ïðúãë äãù êåúá ÷øé ìù úçà äøåù òèéì àáá éøééî àëäå ,íéçôè äùù äæî äæ ÷éçøäì êéøöù øçà ÷øé äãùì ÷øé äãù ïéá éøééî íúä

:äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øîì áçø íìúá ÷éñôî êëìä øçà ÷øé ìù äøåù åëåúá òèéì ù÷áî
c.xzen ixvnd let ly zexey izy oirelc ly zexey izy oi`eyw ly zexey izyïéàå àøéëä àëéàå äîöò éðôá äãùë úéàøð úåøåù éúù ìëã

íìúã â"òà ,øåñà éøöîä ìåô ìù úçà äøåùå ïéòåìã ìù úçà äøåùå ïéàåù÷ ìù úçà äøåù ìáà ,ïéîì ïéî ïéá ÷éñôî íìú àëéàã àåäå áåáøò ïàë
åòøæð åìéàë ïéàøð ïéîå ïéî ìëî úçà äøåù àìà íù ïéàùëå ,åæ íò åæ íéáøòúîå íéèùôúî íäìù íéìò åììä íéðéî äùìùù éôì ïéîå ïéî ìë ïéá ÷éñôî

:ïäá úøëéð íìúä ú÷ñôä ïéàå íéàìëë åæçéîå ãé úìåôîá ãçé ïìåë.xizn `"x mi`eyw ly dxeyeô"òà ïéàåù÷ ìù úåøåù éúù àëéàå ìéàåä øáñ÷
ìù äãùá úåòåèð åìéàë ååä éøöîä ìåô ìù äøåùå ïéòåìã ìù äøåùå ïéàåù÷ ìù äãù ïàë ùéå úåëåîñ ïä åìéàë åäì ïðéáùç åæì åæ úåëåîñ ïðéàù

:'åëå øçà ÷øé åëåúá òèéì ù÷áî àåäå ÷øé äòåøæ åäãù äúéä ìéòì ïðúãë ,íìú ú÷çøäá åäì éâñå ïéàåù÷.mixqe` minkgeìù úåøåù éúù ïéàù éôì
:íéîëçë äëìäå ,ïäá úìòåî íìúä ú÷ñôä ïéàå áåáøò ïàë ùéå íéàìëë éæçéîå ïéàåù÷ ìù äãùë éáéùç àì åæì åæ úåëåîñ ïéàåù÷

d.zrlce zeyiw:íéðéî øàù ù"ëå åæ íò åæ íéáøòúîå íéèùôúî ïäìù íéìòäù.df cvl dhep efúééèä ,ïäì ìéòåî íìú ìù ÷ñôä ïéàã â"òàã
:ïéòä úéàøî éðôî àìà åøñà àì íéàìëá íéîëç åøñàù äîå ìéàåä ,ïäì ìéòåî äæ ãöì åæå äæ ãöì åæ íéìòä

`xephxa yexit

שעובר דהיינו קצה, ועד  השדה מקצה (פתוח) מפולש הוא כן  אם אלא

כלומר חבושה, השורה תהא שלא הוא, טעמו  השדה. כל לאורך
השדה. ירק ידי על  íéçôèמוקפה äML Cøà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÙÆÄÈÀÈÄ

ששה  אורכו שיהא די  אלא מפולש , להיות צריך המפסיק התלם אין  –
BàBìîטפחים, áçøå טפחים ששה היינו  תלם, רוחב מלוא ורחבו – ÀÙÇÀ

מפרש :(ר "ש), הרמב"ם טפחים. ששה על  ששה התלם שיהא כלומר 
e`eln agexe) כעומקו  התלם רוחב שיהא –e`eln.(התלם מלוא –

מלואו. רוחב שצריך סובר  ישמעאל  רבי שאף מבואר, éaøÇÄבירושלמי
áçø :øîBà äãeäéאלא להיות צריך  אינו áçøהתלם àGîk ÀÈÅÙÇÄÀÙÇ

äñøtä בגמרא מבואר  שכן טפח, והוא הרגל, פיסת רוחב כשיעור – ÇÇÀÈ
א ), פה , שכתוב(שבת  משום יהודה, רבי של  י):שטעמו  יא, (דברים 

להשקות  האדם מהלך שמקום ומכאן הירק", כגן ברגלך  "והשקית
האורך ובענין טפח. דהיינו  רגל , פיסת כשיעור הוא הירק שורת את
מפרשים  יש  טפחים. ששה להיות שצריך עקיבא, כרבי הוא סובר

השורה  בשיעור אלא ההרחקה שיעור בענין  במשנתנו  נחלקו  שלא
ישמעאל: רבי  שסובר  אחר , ירק yletn...הזרועה mlzd `diy cr–

כל לאורך  ותעבור  רוחותיה משתי מפולשת תהא שהשורה כלומר
אין  עקיבא רבי  ולדעת עצמה), בפני כשדה חשובה היא (שאז  השדה

ששה  על טפחים ששה שתהא די  אלא מפולשת להיות צריכה השורה
אחד טפח על אורך  טפחים בששה שדי סובר  יהודה ורבי טפחים,

ישראל").רוחב "תפארת  (ברטנורא ;

i y i l y m e i
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,íéòeìc ìL úBøeL ézL ,ïéàeM÷ ìL úBøeL ézL òèBpäÇÅÇÀÅÆÄÄÀÅÆÀÄ
éøönä ìBt ìL úBøeL ézL למין מין  בין  מפסיק ותלם (רמב"ם ),– ÀÅÆÇÄÀÄ

øzî ואין היכר, ויש  עצמה בפני כשדה נראות שורות שתי שכל – ËÈ
הנוטע אבל  כלאים. íéòeìc,כאן ìL äøeL ,íéàeM÷ ìL äøeLÈÆÄÄÈÆÀÄ

éøönä ìBt ìL äøeLפי על  אף מין, מכל אחת שורה כלומר – ÈÆÇÄÀÄ
למין, מין בין תלם המינים øeñàשמפסיק שלשת של  שהעלים לפי  – È

אחת  שורה אלא שם שאין  וכיון  בזה, זה ומתערבים מתפשטים הללו

בכלאים. נזרעו  כאילו נראים הם הרי  מין, ÷íéàeM,מכל ìL äøeLÈÆÄÄ
ìL äøeLå éøönä ìBt ìL äøeL ,íéòeìc ìL äøeLÈÆÀÄÈÆÇÄÀÄÀÈÆ

íéàeM÷ וביניהן קישואים, של קיצוניות שורות שתי שנטע כלומר – ÄÄ
המצרי, פול  של אחת ושורה דלועים של אחת øæòéìàשורה éaøÇÄÁÄÆÆ

øézî,קישואים של שורות שתי ויש הואיל אליעזר, רבי שסובר – ÇÄ
זו  והרי  סמוכות היו כאילו אותן  רואים סמוכות, שאינן פי על אף
פול ושל דלועים של השורות, שתי ונמצאות קישואים, של שדה

בהפסק  מותר זה שבכגון  הקישואים, בשדה נטועות הן כאילו המצרי,
הקודמת במשנה ששנינו כמו  ywanתלם, `ede wxi drexf edcy dzid")

,(..."xg` wxi dkeza rhilïéøñBà íéîëçå אין חכמים שלדעת – ÇÂÈÄÀÄ
כשדה  חשובות ואינן כסמוכות הקישואים של השורות שתי רואים

כלאים  משום בהן גזרו  לפיכך ערבוב, כאן  ויש והואיל קישואים,

ברטנורא ). (רמב "ם;

ה ה נ ש מ ר ו א ב

על היכר עושים אם הרחקה, ללא מינים שני לזרוע שמותר ללמד , באה משנתנו
מזה. זה נבדלים שייראו אחר , לצד  מין כל של העלים הפניית ידי 

úòìãe úeM÷ íãà òèBð שעליהם ודלעת קישות אפילו – ÅÇÈÈÄÀÇÇ
אחרים, מינים שכן וכל  בזה, זה ומתערבים àîebמתפשטים CBúìÀÈ

úçà,המינים בין  הרחקה בלא –ãöì äèBð Bæ àäzL ãáìáe ÇÇÄÀÇÆÀÅÈÀÇ
äæ ãöì äèBð Bæå ,äæלצד נוטים יהיו הקישות של שהעלים – ÆÀÈÀÇÆ

אחר, לצד  נוטים יהיו  הדלעת של  והעלים øòNאחד , äèBðå היינו – ÀÆÅÈ
– העלים ïàëìראשי Bæ ìL øòNå ïàëì Bæ ìL זו פיסקה – ÆÀÈÀÅÈÆÀÈ

גורסים  שאין  נוסחאות ויש הקודמת. לפיסקה פירוש תוספת אלא אינה
העלים  הטיית ידי  ועל  שהואיל היא, המשנה כוונת מקום מכל  אותה.
הרחקה  כל  שאין  פי  על  אף ערבוב, כאן שאין  היכר  יש  שונים לצדדים

כלאים; זה אין  המינים, íéîëçבין  eøñàM äî ìkL משום – ÆÈÇÆÈÀÂÈÄ
ïéòäכלאים, úéàøî éðtî àlà eøæb àG אין התורה שמן  – ÈÀÆÈÄÀÅÇÀÄÈÇÄ

המינים  אם ואילו  בערבוביא, מינים שני בזורע אלא כלאים איסור 
לזרוע  אסרו חכמים אבל מותר, זה בצד זה זרועים אלא מעורבים אינם

בערבוביה, שנזרעו יאמרו שמא העין, מראית מפני זה בצד זה מינים שני 
וכותב  חכמים. גזרו  לא בערבוביה, נזרעו שלא היכר  כשיש הלכך 
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·äâeøòa íéòøBæ ïéà íéòøæ ïéî ìk,äâeøòa ïéòøBæ úB÷øé ïéî ìëå.ïéôeMä íéðeôàå ìcøç–íéòøæ ïéî;íéðeôà ¨¦§¨¦¥§¦¨£¨§¨¦§¨§¦¨£¨©§¨©£¦©¦¦§¨¦£¦
íéðìîbä–é ïéî÷ø.çôè dáb äéäL ìeábèòîúðå–øLk,Búlçzî øLk äéäL.íäL íénä únàå íìzä ©©§¨¦¦¨¨§¤¨¨¨Ÿ©¤©§¦§¨©¨¥¤¨¨¨¥¦§¦¨©¤¤§©©©©¦¤¥

çôè íéwîò,GL ïëBúì íéòøBæïéðBòøæ äL–ïàkî ãçà,ïàkî ãçàå,òöîàa ãçàå. £ª¦¤©§¦§¨§¨¥§¦¤¨¦¨§¤¨¦¨§¤¨¨¤§©
‚é øBz Làø äéäé äãN CBúì ñðëð ÷øøçà ÷ø–øzî,eäãN óBñk äàøð àeäL éðtî.äòeøæ eäãN äúéä ¨¨Ÿ¨¨¦§¨§§¥¨¨©¥ª¨¦§¥¤¦§¤§¨¥¨§¨¨¥§¨
é÷ø,é ìL äøeL dëBúa òhì Lwáî àeäåøçà ÷ø–ìàòîLé éaøøîBà:lôî íìzä àäiL ãòäãOä Làøî L ¨¨§§©¥¦©§¨¨¤¨¨©¥©¦¦§¨¥¥©¤§¥©¤¤§ª¨¥Ÿ©¨¤

÷åçéøä ïéðîì äìåò ìåáâä äáåâù äàøð êëìä .éîìùåøéá íåìë õøúî åðéàå øùò äðåîù éøä òöîàá äùùå ìåáâä ìò øùò íéðùù ùåøéôå ,éà÷ àôéñà
.÷åçéøä úãî ììëá äáåâäù ïðéòîùàì çôè äåáâ àðú éàãå àìà 'ç ìò 'ç äâåøòä äúéä éðúéì çôè äåáâ ìáåâ äì äéä è÷ð éàîà éëä àîéú àì éàã
éáøì ïéðîä ïî ìåáâä äáåâù ïåéë àúùäå çôè íà éë ÷éçøäì êéøö ïéàå çôè åðééäã äñøôä áçåø àìîë ïé÷øéôá øîàã äéîòèì äãåäé 'øã øîåì êéøöå
áçåø çôè ùéìùå çôè ïéîå ïéî ìëå áøòîä ïî úçà äøåùá äùìùå çøæîä ïî úçà äøåùá äùìù ïéðéî äùù äá òøåæå .äâåøòä ìëá òåøæì ìåëé äãåäé

äöçîå íéçôè 'á êøåàá(7 øåéö)*úåøåù 'â ïéáì äæ ãöîù úåøåù 'â ïéáù áøçä ïáìä å÷äå äöçîå íéçôè éðù êøåàá ùéìùå çôè äìàî òåøæ ìë áçåøå ,
àìã äãåäé 'ø úòãë ãçà çôè åáçø ìáà òåøæä êøåàë éöçå íéçôè éðù àåä òåøæì òåøæ ïéáù áøçäå ,äâåøòä êøåàá íéçôè äùù íä ,øçàä ãöîù
äìåò ïéìáåâä ãáìî äâåøòä òöîàá òåøæä ìë êñå íéçôè øùò äùù äâåøòá áøçä ìë êñ íéçôè äøùò ïäù íéøéåà 'ã íäå çôè ÷ø ä÷çøä éòá
ìëá ãçà ïéî íà éë òøåæ åðéà éàîà ïðáøì ú"àå .ìåáâä ïî ãö ìëî çôè éöç êéøö éë äùîç ìò äùîç äâåøòá ãçà ïéî òøåæ ïðáøìå .íéçôè íéøùò

ãâðë éòöîàä çôè ìù ïåñëìà àäé àìù ãáìáå òöîàá çôè ìò çôèå ïø÷å ïø÷ ìëá çôè ìò çôè ïéðéî äùîç äá òåøæì ìåëé àìäå äâåøòäïåñëìà
íéçôè äòáù äâåøòä ïåñëìàù éôì úåðø÷ä òøæì éòöîàä òøæ ïéá äöçîå äâåøòä*àìãî ì"éå .ùîåçå íéçôè 'ã éòöîàäå úåðø÷ä ìù íéòøæä ïåñëìàå

ìò äùù àéäù äâåøòä åæá òøæéù øùôàù äãåäé éáø úòãù 'éô ì"æ î"øäå .áåáøò àëéà äùùî úåçôã ììëî äùù êåúá äùîç àìà àðîçø àøù
äøåöä åæë ïéðéî øùò äðîù çôè ìåáâ äì ùéå äùù(8 øåéö)*êøåà íéðîåñî äùù àöîú åæ äøåöá ìëúñúùëå íéçôè íéùìù äðîî òåøæä úãî äéäéå .*

íà íðîà .äöçîå çôèî øúåé äæî äæ íé÷çåøî íéòøæä åàöîð çôè ìò äöçîå çôè ïåñëìà ïäî òìö ìë àöîð íéçôè éðù áçåøå íéçôè 'â ãçà ìë
äøåöä úàæ åîë äúåà øééöðå úàæä äòéøæä úãîëå òöîàá äâåøòá ïéðéî 'è òøæéù äãåäé 'øì øîåì äöøð(9 øåéö)*äòùúäî ïîåñî ìëù éôì øùôà éà äæ *

äöçîå çôèì ïéëéøö åðàå ïéùîåç éðùå çôè àåäå çôè ìò çôè ïåñëìà íäî òìö ìë àöîð íéçôè éðù åáçøå íéçôè éðù åëøà àåä ïéøééåöîä ïéðîåñîä
:äãåäé 'øë äëìäå .àëéìå:['è ÷øô úáù úëñîá åùåøéôá 'éòå]

a.dbexra mirxef oi` mirxf oin lkúå÷øé éðéîá éìéî éðä ,çôè ìåáâ äì ùéùë íéðåòøæ éðéî øùò äùìùå .äâåøòá íéðåòøæ äùîç ìéòì ïðéøùã àä
:íéàìëë åæçéîã íåùî ,àì äìåãâ äãù ïäî òåøæì ïëøãù íéòøæ éðéî ìáà ,úåâåøò úåâåøò íòøæì êøãù.miteyd mipet`åìéàë ïéàøðù íé÷ìç íéðåôà

åá ïé÷éìçîå ïéôùîù éìëá ïéôåùî ïä:àðåìîâ ìåãâ øáãì ïéøå÷ éîøà ïåùì íéìåãâå íéñâ íéðåìîâ [íéðè÷ íéôåùä] íéðåôà øçà ùåøéô .íéöòä.leabïéîë
:íãà éìâø úñéøãì äâåøòì áéáñ ïéùåòù ìáåâî èéè ìù àáèöà.gth deab didyíéðåòøæä íéøúåî èòîúðå [íéðåòøæ éðéî øùò íéðù åá] åòøæùë

øçàì [äìéçúá] åá òåøæì ìåëé åðéà åäéîå äòéøæ úòùá åúìçúî øùë äéäù ïåéë íéàìë íéé÷î íåùî øå÷òì êéøö ïéàå èòîúðù øçàì 'éôà åá íéìãâù
:çôè äáåâ ìò åðãéîòéù ãò èòîúðù.o`kn zg`ïé÷çåøî åéäéù ãò ïéî ìëî òøåæå êìåäå íìúä òöîàá úçàå úøçàä äôùá úçàå åáçøì íìúä úôùá

:ùåáçë éæçéîã øñàã ïàî àëéà éîìùåøéáã íåùî è÷ð àúåáøì çôè íé÷åîò ïäùå äöçîå çôè äæî äæ
b.xez y`x:úåããåçî úåéåæ ùìù ïäì ùéù äùà éèéùëú ìù áäæ éøåúë ,øçà äãù êåúì úñðëð úããåçî úéåæ ïø÷.edcy seqk d`xp `edyøëéðå

:íéàìëë éæçéî àìå.yletn:úåçåø éúùî çåúôù ùìåôî éåáî åîë åéããö éðùî çåúô.migth dyy jxe` xne` `aiwr 'xàäéù àìà ùìåôî ïðéòá àì
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לזרוע  חכמים התירו  שלא ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
שדרך ירקות במיני אלא טפחים ששה על  ששה של בערוגה זרעונים מיני  חמישה
אסור  גדולים, יותר  שטחים מהם שזורעים זרעים מיני אבל ערוגות. ערוגות לזרעם
הזכרנו וכבר  ככלאים. שנראים לפי  אחת, ערוגה בתוך  מינים חמישה מהם לזרוע
לזרוע  שדרכם זרעונים גינה מזרעוני "יש ט): א, כלאים (הל' הרמב"ם שכותב מה

הנקראים הם ואלו והחרדל, הפשתן  כגון שדות, גינה "mirxf".מהם מזרעוני  ויש 
הלפת  כגון קטנות, ערוגות ערוגות אלא מהם לזרוע אדם בני דרך שאין  זרעונים

הנקראים הם אילו בהם, וכיוצא והמרור  והכרפס והבצלים והתרדים "ipinוהצנון
"zewxi.

íéòøæ ïéî ìk גדולות שדה חלקות מהם לזרוע אדם בני שדרך  – ÈÄÀÈÄ
קטנות, ערוגות äâeøòaולא íéòøBæ ïéà כמה מהם לזרוע אסור – ÅÀÄÈÂÈ

טפחים, ששה על  ששה של בערוגה ïéòøBæמינים úB÷øé ïéî ìëåÀÈÄÀÈÀÄ
äâeøòa שהיא "ערוגה הקודמת: במשנה ששנינו שמה כלומר – ÈÂÈ

היינו  זרעונים" חמישה בתוכה זורעים טפחים ששה על  טפחים ששה

אבל קטנות, ערוגות ערוגות לזרעם שדרך ירקות, מיני חמישה דווקא
לעיל . שבארנו כמו  זרעים, מיני  ïéîלא ,ïéôeMä íéðeôàå ìcøçÇÀÈÇÂÄÇÄÄ

íéòøæ;בערוגה אותם זורעים ואין הם, –oiteyd קטנים היינו – ÀÈÄ
íéðìîbäוחלקים; íéðeôà,הגסים –é ïéî÷ø וזורעים הם, – ÂÄÇÇÀÈÄÄÈÈ

שלגבי מבארים, ויש לדוגמה. אלה נקטה משנתנו בערוגה. אותם

מין  השופין  ואפונים שחרדל להיפך, לחשוב היה אפשר הללו המינים
שאין  להשמיע המשנה באה ולפיכך  זרעים, מין הגמלנים ואפונים ירק

ירק מין ואלו זרעים מין אלו אלא כן, ישראל").הדבר  ìeábÀ("תפארת 
çôè dáb äéäL,לערוגה מסביב טפח ורחב שנים – עליו וזרעו ÆÈÈÈÙÇÆÇ

הקודמת, במשנה ששנינו כמו מין, כךèòîúðåעשר אחר  – ÀÄÀÈÇ
ומרחבו משום øLk(רדב"ז ),מגבהו  הצמחים את לעקור צריך  ואין  – ÈÅ

לפי Búlçzîכלאים, øLk äéäL בתחילה שזרע הזריעה, בשעת – ÆÈÈÈÅÄÀÄÈ
הגבול, את שיתקן  עד להבא בו  לזרוע אסור  ברם, בהיתר. המינים את

טפח. ורחבו  טפח גבהו ערוגה íìzäשיהא שבין  המחרשה חריץ – ÇÆÆ
קצת, משופעים וכתליו  íénäלערוגה, únàå,מימיה ויבשו  תעלה, – ÀÇÇÇÇÄ

çôè íéwîò íäLטפחים ששה ורחבים ïëBúì(ר "ש),– íéòøBæ ÆÅÂËÄÆÇÀÄÀÈ
GLïéðBòøæ äL,זרעים מיני שלושה –ïàkî ãçàאחד מין – ÀÈÅÀÄÆÈÄÈ

זה, מצד  התעלה או  התלם שפת ïàkîעל  ãçàåבצד אחד ומין – ÀÆÈÄÈ
òöîàaשכנגדו, ãçàåובלבד התעלה, של  או התלם של  הקרקע – ÀÆÈÈÆÀÇ

שבארנו  כמו  ומחצה, טפח היינו  יניקה, כשיעור המינים בין  שירחיק

הקודמת. במשנה
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é øBz Làø äéäé äãN CBúì ñðëð ÷øøçà ÷ø קרן אם – ÈÈÙÈÈÄÀÈÀÀÅÈÈÇÅ
אחר, ירק של שדה לתוך  נכנסת היתה ירק ערוגת של חדה øzîËÈזוית

כלאים, משום בזה אין  כלומר –eäãN óBñk äàøð àeäL éðtîÄÀÅÆÄÀÆÀÈÅ
ערבוב, כאן  ואין  האחד, המין של  השדה כסוף נראה התור  שראש –

שעורים". של  לתוך שנכנס חיטים תור  ב"ראש  ז), ב, (לעיל ששנינו כדין 
é äòeøæ eäãN äúéääøeL dëBúa òhì Lwáî àeäå ,÷ø ÈÀÈÈÅÀÈÈÈÀÀÇÅÄÇÀÈÈ

é ìLøçà ÷ø?לשורה מהשדה להרחיק צריך  הוא כמה –éaø ÆÈÈÇÅÇÄ
ãòå äãOä Làøî Llôî íìzä àäiL ãò :øîBà ìàòîLéÄÀÈÅÅÇÆÀÅÇÆÆÀËÈÅÙÇÈÆÀÇ

BLàø חשוב השורה, צידי  שבשני  המחרשה חריץ היינו  התלם, – Ù
רב  וסובר  לשורה, השדה בין מפסיק הפסק התלם שאין ישמעאל , י 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iyily wxt mi`lk zkqn

BLàø ãòå.àáé÷ò éaøøîBà:BàBìî áçøå íéçôè äML Cøà.äãeäé éaøøîBà:äñøtä áçø àGîk áçø. §©Ÿ©¦£¦¨¥Ÿ¤¦¨§¨¦§Ÿ©§©¦§¨¥Ÿ©¦§Ÿ©©©§¨
„ïéàeM÷ ìL úBøeL ézL òèBpä,íéòeìc ìL úBøeL ézL,éøönä ìBt ìL úBøeL ézL–øzî.ìL äøeL ©¥©§¥¤¦¦§¥¤§¦§¥¤©¦§¦ª¨¨¤

íéàeM÷,íéòeìc ìL äøeL,éøönä ìBt ìL äøeL–øeñà.íéàeM÷ ìL äøeL,íéòeìc ìL äøeL,ìL äøeL ¦¦¨¤§¦¨¤©¦§¦¨¨¤¦¦¨¤§¦¨¤
íéàeM÷ ìL äøeLå éøönä ìBt–øæòéìà éaøøézî,íéîëçåïéøñBà. ©¦§¦§¨¤¦¦©¦¡¦¤¤©¦©£¨¦§¦

‰úçà àîeb CBúì úòìãe úeM÷ íãà òèBð,äæ ãöì äèBð Bæ àäzL ãáìáe,äæ ãöì äèBð Bæå,ìL øòN äèBðå ¥©¨¨¦§©©§¨©©¦§©¤§¥¨§©¤§¨§©¤§¤¥¨¤
ïàëì Bæ ìL øòNå ïàëì Bæ;eøñàM äî ìkLíéîëçïéòä úéàøî éðtî àlà eøæb àG. §¨§¥¨¤§¨¤¨©¤¨§£¨¦¨§¤¨¦§¥©§¦¨©¦

:éøù åéúåçåø ùìùî åôé÷î øçà òøæù ô"òà íéçôè äùù êåøà òåøæä íìúä.e`eln agexeìàòîùé 'øå íìú áçåø øåòéù àåäù íéçôè äùù åðééä
'éô í"áîøå .øéîçîã ìàòîùé 'ø ù"ë åàåìî áçåø éòá ùìåôî éòá àìå ì÷éîã àáé÷ò éáøã ïåéëã äéúìîì ùøéô àìã â"òà åàåìîá íìúä áçåø éòá éîð

:[å÷îòë] åáçø äéäéù åàåìî áçåø.dqxt agexëã àø÷î äì ÷éôîã íåùî çôè áçåø øîà÷ àìå äñøô áçåø øîà÷ã àäå çôè åðééäåáéú(àé íéøáã)
íéçôè 'å ÷øéá ÷øé ïðúã ìéòìã ïé÷øôáå ,àáé÷ò éáøë äëìäå ,äñøô áçåø åðééäã ìâøä úçðäì íå÷î ÷øéì ÷øé ïéá úåéäì êéøöù ,÷øéä ïâë êìâøá úé÷ùäå
àåäå àéãäá ïðúãë äãù êåúá ÷øé ìù úçà äøåù òèéì àáá éøééî àëäå ,íéçôè äùù äæî äæ ÷éçøäì êéøöù øçà ÷øé äãùì ÷øé äãù ïéá éøééî íúä

:äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øîì áçø íìúá ÷éñôî êëìä øçà ÷øé ìù äøåù åëåúá òèéì ù÷áî
c.xzen ixvnd let ly zexey izy oirelc ly zexey izy oi`eyw ly zexey izyïéàå àøéëä àëéàå äîöò éðôá äãùë úéàøð úåøåù éúù ìëã

íìúã â"òà ,øåñà éøöîä ìåô ìù úçà äøåùå ïéòåìã ìù úçà äøåùå ïéàåù÷ ìù úçà äøåù ìáà ,ïéîì ïéî ïéá ÷éñôî íìú àëéàã àåäå áåáøò ïàë
åòøæð åìéàë ïéàøð ïéîå ïéî ìëî úçà äøåù àìà íù ïéàùëå ,åæ íò åæ íéáøòúîå íéèùôúî íäìù íéìò åììä íéðéî äùìùù éôì ïéîå ïéî ìë ïéá ÷éñôî

:ïäá úøëéð íìúä ú÷ñôä ïéàå íéàìëë åæçéîå ãé úìåôîá ãçé ïìåë.xizn `"x mi`eyw ly dxeyeô"òà ïéàåù÷ ìù úåøåù éúù àëéàå ìéàåä øáñ÷
ìù äãùá úåòåèð åìéàë ååä éøöîä ìåô ìù äøåùå ïéòåìã ìù äøåùå ïéàåù÷ ìù äãù ïàë ùéå úåëåîñ ïä åìéàë åäì ïðéáùç åæì åæ úåëåîñ ïðéàù

:'åëå øçà ÷øé åëåúá òèéì ù÷áî àåäå ÷øé äòåøæ åäãù äúéä ìéòì ïðúãë ,íìú ú÷çøäá åäì éâñå ïéàåù÷.mixqe` minkgeìù úåøåù éúù ïéàù éôì
:íéîëçë äëìäå ,ïäá úìòåî íìúä ú÷ñôä ïéàå áåáøò ïàë ùéå íéàìëë éæçéîå ïéàåù÷ ìù äãùë éáéùç àì åæì åæ úåëåîñ ïéàåù÷

d.zrlce zeyiw:íéðéî øàù ù"ëå åæ íò åæ íéáøòúîå íéèùôúî ïäìù íéìòäù.df cvl dhep efúééèä ,ïäì ìéòåî íìú ìù ÷ñôä ïéàã â"òàã
:ïéòä úéàøî éðôî àìà åøñà àì íéàìëá íéîëç åøñàù äîå ìéàåä ,ïäì ìéòåî äæ ãöì åæå äæ ãöì åæ íéìòä
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שעובר דהיינו קצה, ועד  השדה מקצה (פתוח) מפולש הוא כן  אם אלא

כלומר חבושה, השורה תהא שלא הוא, טעמו  השדה. כל לאורך
השדה. ירק ידי על  íéçôèמוקפה äML Cøà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÙÆÄÈÀÈÄ

ששה  אורכו שיהא די  אלא מפולש , להיות צריך המפסיק התלם אין  –
BàBìîטפחים, áçøå טפחים ששה היינו  תלם, רוחב מלוא ורחבו – ÀÙÇÀ

מפרש :(ר "ש), הרמב"ם טפחים. ששה על  ששה התלם שיהא כלומר 
e`eln agexe) כעומקו  התלם רוחב שיהא –e`eln.(התלם מלוא –

מלואו. רוחב שצריך סובר  ישמעאל  רבי שאף מבואר, éaøÇÄבירושלמי
áçø :øîBà äãeäéאלא להיות צריך  אינו áçøהתלם àGîk ÀÈÅÙÇÄÀÙÇ

äñøtä בגמרא מבואר  שכן טפח, והוא הרגל, פיסת רוחב כשיעור – ÇÇÀÈ
א ), פה , שכתוב(שבת  משום יהודה, רבי של  י):שטעמו  יא, (דברים 

להשקות  האדם מהלך שמקום ומכאן הירק", כגן ברגלך  "והשקית
האורך ובענין טפח. דהיינו  רגל , פיסת כשיעור הוא הירק שורת את
מפרשים  יש  טפחים. ששה להיות שצריך עקיבא, כרבי הוא סובר

השורה  בשיעור אלא ההרחקה שיעור בענין  במשנתנו  נחלקו  שלא
ישמעאל: רבי  שסובר  אחר , ירק yletn...הזרועה mlzd `diy cr–

כל לאורך  ותעבור  רוחותיה משתי מפולשת תהא שהשורה כלומר
אין  עקיבא רבי  ולדעת עצמה), בפני כשדה חשובה היא (שאז  השדה

ששה  על טפחים ששה שתהא די  אלא מפולשת להיות צריכה השורה
אחד טפח על אורך  טפחים בששה שדי סובר  יהודה ורבי טפחים,

ישראל").רוחב "תפארת  (ברטנורא ;
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,íéòeìc ìL úBøeL ézL ,ïéàeM÷ ìL úBøeL ézL òèBpäÇÅÇÀÅÆÄÄÀÅÆÀÄ
éøönä ìBt ìL úBøeL ézL למין מין  בין  מפסיק ותלם (רמב"ם ),– ÀÅÆÇÄÀÄ

øzî ואין היכר, ויש  עצמה בפני כשדה נראות שורות שתי שכל – ËÈ
הנוטע אבל  כלאים. íéòeìc,כאן ìL äøeL ,íéàeM÷ ìL äøeLÈÆÄÄÈÆÀÄ

éøönä ìBt ìL äøeLפי על  אף מין, מכל אחת שורה כלומר – ÈÆÇÄÀÄ
למין, מין בין תלם המינים øeñàשמפסיק שלשת של  שהעלים לפי  – È

אחת  שורה אלא שם שאין  וכיון  בזה, זה ומתערבים מתפשטים הללו

בכלאים. נזרעו  כאילו נראים הם הרי  מין, ÷íéàeM,מכל ìL äøeLÈÆÄÄ
ìL äøeLå éøönä ìBt ìL äøeL ,íéòeìc ìL äøeLÈÆÀÄÈÆÇÄÀÄÀÈÆ

íéàeM÷ וביניהן קישואים, של קיצוניות שורות שתי שנטע כלומר – ÄÄ
המצרי, פול  של אחת ושורה דלועים של אחת øæòéìàשורה éaøÇÄÁÄÆÆ

øézî,קישואים של שורות שתי ויש הואיל אליעזר, רבי שסובר – ÇÄ
זו  והרי  סמוכות היו כאילו אותן  רואים סמוכות, שאינן פי על אף
פול ושל דלועים של השורות, שתי ונמצאות קישואים, של שדה

בהפסק  מותר זה שבכגון  הקישואים, בשדה נטועות הן כאילו המצרי,
הקודמת במשנה ששנינו כמו  ywanתלם, `ede wxi drexf edcy dzid")

,(..."xg` wxi dkeza rhilïéøñBà íéîëçå אין חכמים שלדעת – ÇÂÈÄÀÄ
כשדה  חשובות ואינן כסמוכות הקישואים של השורות שתי רואים

כלאים  משום בהן גזרו  לפיכך ערבוב, כאן  ויש והואיל קישואים,

ברטנורא ). (רמב "ם;

ה ה נ ש מ ר ו א ב

על היכר עושים אם הרחקה, ללא מינים שני לזרוע שמותר ללמד , באה משנתנו
מזה. זה נבדלים שייראו אחר , לצד  מין כל של העלים הפניית ידי 

úòìãe úeM÷ íãà òèBð שעליהם ודלעת קישות אפילו – ÅÇÈÈÄÀÇÇ
אחרים, מינים שכן וכל  בזה, זה ומתערבים àîebמתפשטים CBúìÀÈ

úçà,המינים בין  הרחקה בלא –ãöì äèBð Bæ àäzL ãáìáe ÇÇÄÀÇÆÀÅÈÀÇ
äæ ãöì äèBð Bæå ,äæלצד נוטים יהיו הקישות של שהעלים – ÆÀÈÀÇÆ

אחר, לצד  נוטים יהיו  הדלעת של  והעלים øòNאחד , äèBðå היינו – ÀÆÅÈ
– העלים ïàëìראשי Bæ ìL øòNå ïàëì Bæ ìL זו פיסקה – ÆÀÈÀÅÈÆÀÈ

גורסים  שאין  נוסחאות ויש הקודמת. לפיסקה פירוש תוספת אלא אינה
העלים  הטיית ידי  ועל  שהואיל היא, המשנה כוונת מקום מכל  אותה.
הרחקה  כל  שאין  פי  על  אף ערבוב, כאן שאין  היכר  יש  שונים לצדדים

כלאים; זה אין  המינים, íéîëçבין  eøñàM äî ìkL משום – ÆÈÇÆÈÀÂÈÄ
ïéòäכלאים, úéàøî éðtî àlà eøæb àG אין התורה שמן  – ÈÀÆÈÄÀÅÇÀÄÈÇÄ

המינים  אם ואילו  בערבוביא, מינים שני בזורע אלא כלאים איסור 
לזרוע  אסרו חכמים אבל מותר, זה בצד זה זרועים אלא מעורבים אינם

בערבוביה, שנזרעו יאמרו שמא העין, מראית מפני זה בצד זה מינים שני 
וכותב  חכמים. גזרו  לא בערבוביה, נזרעו שלא היכר  כשיש הלכך 

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéìöa äòeøæ eäãN äúéä,íéòeìc ìL úBøeL dëBúa òhì Lwáîe–ìàòîLé éaøøîBà:úBøeL ézL ø÷Bò ¨§¨¨¥§¨§¨¦§©¥¦©§¨¤§¦©¦¦§¨¥¥¥§¥
úçà äøeL òèBðå,úBøeL ézL íB÷îa íéìöa úî÷ çépîe,úçà äøeL òèBðå úBøeL ézL ø÷Bòå.àáé÷ò éaø §¥©¨©©©¦©¨©§¨¦¦§§¥§¥§¥§¥©¨©©©¦£¦¨

øîBà:úBøeL ézL òèBðå úBøeL ézL ø÷Bò,úBøeL ézL íB÷îa íéìöa úî÷ çépîe,òèBðå úBøeL ézL ø÷Bòå ¥¥§¥§¥©§¥©¦©¨©§¨¦¦§§¥§¥§¥§¥©
úBøeL ézL.íéîëçåíéøîBà:änà äøNò íézL dzøáçì äøeL ïéa ïéà íà,íézða ìL òøfä úà íi÷é àG. §¥©£¨¦§¦¦¥¥¨©£¤§¨§¥¤§¥©¨§©¥¤©¤©¤¦§©¦

Êéa úòìc÷ø–ék÷ø,äàeáúáe–òáø úéa dì ïéðúBð.äàeáz äòeøæ eäãN äúéä,äøeL dëBúì òhì Lwáe §©©§¨¨§¨¨¦§¨§¦¨¥Ÿ©¨§¨¨¥§¨§¨¦¥¦©§¨¨

e` dxey rhepe zexey izy xwer.zgäøåù ïòöîàá òèåðå úåîà 'ç ïäù íéìöá ìù úåøåù éúù ø÷åòùëå ,áçåø úåîà 'ãî úåçô ïéà äøåùä øåòéù
:ïàëî úåøåá úåîà 'áå ïàëî úåøåá úåîà 'á åøééúùð úåîà 'ã àéäù íéòåìã ìù úçà.zexey 'a milva znw gipneø÷åòå áçåø úåîà äðåîù ïäù

úåîà éúù íéìöáä úî÷ì ïéòåìã ìù äðåùàø äøåù ïéá àöîð ,úåîà 'ã àéäù ïéòåìã ìù 'à äøåù ïòöîàá òøåæå úåîà 'ç ïë åîë ïäù úåøåù éúù
ïëå äîà á"é íéòåìã ìù äøåùì íéòåìã ìù äøåù ïéá éøä ,íéòåìã ìù äéðù äøåùì íéìöáä úî÷ ïéá úåøåá úåîà éúùå ,úåîà 'ç íéìöáä úî÷å úåøåá

:íìåòì.zexey izy rhepe zexey 'a xwer xne` `aiwr iaxïðúãë ,íìúä àìà íéìöáä úî÷ì íéòåìã ìù úåøåù éúù ïéá ÷éñôäì êéøö ïéàù øáñ÷
:ãáìá íéìöáä úî÷ ìù úåîà äðîù íé÷éñôî íéòåìã ìù úåøåùì íéòåìã ìù úåøåù ïéáå .úå÷øé øàùá ïé÷øôá ìéòìoia oi` m` mixne` minkge

.'eke dn` a"i dzxagl dxey÷ñôä êéøöî ìàòîùé éáø åäéî ,äîà á"é äúøáçì íéòåìã ìù äøåù ïéá äéäéù êéøöù åäì àøéáñ ìàòîùé 'øë íéîëç
ãçà íìú àìà éëøöî àìå íéìöá ìù äî÷ ìöà íéòåìã ìù äøåù êåîñì íéøéúî íéîëçå íéìöá ìù äî÷ì íéòåìã ìù äøåù ïéá úåøåá úåîà éúù
ìë äàøú àìù éãë äáøä úåèùôúîå úåáçø ïäìù ïéìò íéòåìãäù éôì íéîëç åòá äúøáçì íéòåìã ìù äøåù ïéá äîà á"é ìáà .úå÷øé øàùë ãáìá

:íéîëçë äëìäå .íéòåìãå íéìöáá úááøåòî äãùä
f.wxia zrlcøåòéùë òáåø úéá åì áéçøäì êéøö äàåáúá úòìã òèéì àá íà ìáà .íéçôè äùù åðééäã ÷øéë äúãåáò ÷øé ìöà úòìã òèéì àáä

`xephxa yexit

ליניקתן , חוששים אין  מזה זה מובדלים שייראו  "בזמן  הרמב"ם:

זה" בצד זה הן  טז ).אפילו ד, כלאים  (הל'

i r i a x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

הזרועה  שדהו בתוך דלועים של  שורות שורות לזרוע שרוצה במי  דנה משנתנו
הזכרנ וכבר  הירקות. ממיני  ומתפשטים מין הם ארוכים הדלועים של  שהעלים ו ,

כלאים. לענין מיוחדים דינים בהם נישנו  הלכך  שבצידם. בצמחים ומסתבכים הרבה

íéìöa äòeøæ eäãN äúéä,ירקות של  אחר  למין  הדין  והוא – ÈÀÈÈÅÀÈÀÈÄ
Lwáîe,הבצלים שדה בעל  ורוצה –ìL úBøeL dëBúa òhì ÀÇÅÄÇÀÈÆ
íéòeìc,לעיל שהזכרנו כמו ולהסתבך , להתפשט דרכם שעליהן  – ÀÄ

úBøeL ézL ø÷Bò :øîBà ìàòîLé éaøוכל בצלים, של – ÇÄÄÀÈÅÅÅÀÅ
בקירוב), מטרים 2) אמות ארבע רחבה úçàשורה äøeL òèBðåÀÅÇÈÇÇ

נשארו , אמות ארבע השורה שרוחב וכיון באמצע, דלועים של –
מכאן, אמות ושתי מכאן פנויות אמות שתי  ÷úîאיפוא, çépîeÇÄÇÈÇ

íéìöa,כתבואה קמה נקראים בגידולם כשהם הבצלים –íB÷îa ÀÈÄÄÀ
úBøeL ézL, במקומן בצלים של  שורות שתי שמשאיר  כלומר – ÀÅ

רוחב, אמות שמונה úBøeLשהן ézL ø÷Bòåאחרי בצלים של – ÀÅÀÅ
שהניח, הבצלים úçàקמת äøeL òèBðå.באמצע דלועים של  – ÀÅÇÈÇÇ

זו: כצורה אמה, עשרה שתים של מרחק הדלועים שורות בין  נמצא

ישמעאל, רבי  של טעמו כרצונו. השדה כל פני על  לעשות הוא יכול וכן

בין  אין  אם מסתבכים, והם ארוכים הדלועים של  והעלים שהואיל
מעורבת  השדה נראית אמה עשרה שתים של מרחק הדלועים שורות

כלאים. שהם ובצלים, ézLמדלועים ø÷Bò :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÀÅ
úBøeL,בצלים של –òèBðå,העקורים הבצלים במקום –ézL ÀÅÇÀÅ
úBøeL,דלועים של –úBøeL ézL íB÷îa íéìöa úî÷ çépîeÇÄÇÈÇÀÈÄÄÀÀÅ

מהדלועים  אמות שתי  להרחיק צריך ואינו שורות; שתי  במקומן  –
(משנה  לעיל ששנינו  כמו שביניהם, התלם בהפסק די  אלא לבצלים,

úBøeLג), ézL ø÷Bòå,בצלים של  –úBøeL ézL òèBðåשל – ÀÅÀÅÀÅÇÀÅ
לדעת  – לדלועים דלועים בין המרחק נמצא הבצלים; במקום דלועים

אמות. שמונה שהוא בלבד , הבצלים קמת רוחב כשיעור – עקיבא רבי
dzøáçì äøeL ïéa ïéà íà :íéøîBà íéîëçå הדלועים של  – ÇÂÈÄÀÄÄÅÅÈÇÂÆÀÈ

–íézða ìL òøfä úà íi÷é àG ,änà äøNò íézLאסור – ÀÅÆÀÅÇÈÀÇÅÆÇÆÇÆÄÀÇÄ
מבואר, בירושלמי כלאים. משום שביניהם הבצלים את לקיים  לו 
לדלועים  דלועים שבין ישמעאל  כרבי בזה סוברים חכמים שאמנם

בשיעור הם שחלוקים אלא אמה, עשרה שתים של  מרחק להיות צריך 
הפסק  צריך  ישמעאל  רבי  לדעת לדלועים: הבצלים שבין ההרחקה

חכמים  לדעת ואילו הבצלים, לקמת הדלועים שורת בין  אמות שתי של
ואין  הדלועים, שורות שבין אמה עשרה שתים כל בצלים לזרוע מותר

שורות  בין  מקום מכל  לבצלים. הדלועים בין  תלם בהפסק אלא צורך 
תיראה  שלא כדי אמה, עשרה שתים של  מרחק שיהא צריך  הדלועים

בערבוביה. ובצלים דלועים זרועה minkgk.השדה dkldd

שתי קשואים, של שורות שתי  "הנוטע ד): (משנה לעיל  ששנינו  ההלכה בענין 
בירושלמי מובאות מותר ", – המצרי  פול של שורות שתי דלועים, של  שורות
שמותר במשנתנו  הסובר עקיבא רבי  כדעת היא זו שהלכה אומר יש דעות. שתי 

במקום  דלועים של שורות שתי לדעת לזרוע אבל  הבצלים. של  השורות שתי 
שתים  שהן  שורות, שלש של  הרחקה שם גם צריכים וחכמים ישמעאל רבי
"יפה  שכן  הכל , לדברי היא ד ) (שבמשנה זו שהלכה אומר  ויש אמה. עשרה
כלומר, בשמונה", להציל  ודלועים) (קישואים המוקשיות בין  מוקשה כוח
אלו כל  של והעלים הואיל המצרי , ופול ודלועים בקישואים מודים שהכל

אמות שמונה שהן  שורות, שתי לזרעם שמותר  וניכרים, `walארוכים g"x)
.("zenlyd" Ðבתחילה הנוטע מן  יותר חמור לעקור  שהבא מפרשים, (y"x;ויש

.("dpey`x dpyn" ,"aeh mei zetqez" oiire
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éa úòìc÷ø,ירק בשדה יחידית דלעת ליטע הבא –ék÷ø דינה – ÀÇÇÀÈÈÀÈÈ
טפחים. ששה הירק מן  להרחיקה שצריך אבלäàeáúáeכירק, – ÄÀÈ

תבואה, בשדה יחידית דלעת ליטע dìהבא ïéðúBðבכל לדלעת – ÀÄÈ
òáøצד , úéa אמות עשר  על  האמה וחמישית אמות עשר  הקב, – ÅÙÇ

י). ב, לעיל , (עיין  בתבואה ירק כדין האמה, eäãNוחמישית äúéäÈÀÈÈÅ
ïéòeìc ìL äøeL dëBúì òhì Lwáe ,äàeáz äòeøæ ורצה – ÀÈÀÈÄÅÄÇÀÈÈÆÀÄ

דלועים, של  אחת שורה התבואה לתוך dúãBáòìליטע dì ïéðúBðÀÄÈÇÂÈÈ
הדלועים, שורת של עבודתה לצורך  –íéçôè äMLפנוי שטח – ÄÈÀÈÄ

טפחים, ששה (כמפורשjxe`aeברוחב בקירוב ומחצה אמות עשר  –
הקלו  דלועים של בשורה לפיבתוספתא). יחידית, מבדלעת חכמים

לעיל שנינו יחידית בדלעת ולכן  בערבוב, נזרעה שלא ניכרת ששורה
צורך אין  דלועים של  בשורה ואילו  רובע, בית של  הרחקה שצריך

טפחים. ששה של  בהרחקה äìécâäאלא íàå ונכנסו השורה, – ÀÄÄÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéòeìc ìL–íéçôè äML dúãBáòì dì ïéðúBð.äìécâä íàå–äéðôlî ø÷òé.éñBé éaøøîBà:dúãBáò dì ïéðúBð ¤§¦§¦¨©£¨¨¦¨§¨¦§¦¦§¦¨©£Ÿ¦§¨¤¨©¦¥¥§¦¨£¨¨
úBnà òaøà.Bì eøîà:ïôbä ïî Bæ øéîçúä?ïäì øîà:ïôbä ïî äøeîç BfL eðéöî,dì ïéðúBð úéãéçé ïôâlL ©§©©¨§£©£¦¦©¤¤¨©¨¤¨¦¤£¨¦©¤¤¤§¤¤§¦¦§¦¨

íéçôè äML dúãBáò,òáø úéa dì ïéðúBð úéãéçé úòìãìå.øéàî éaøíeMî øîBàìàòîLé éaø:GL ìkäL £¨¨¦¨§¨¦§¦§©©§¦¦§¦¨¥Ÿ©©¦¥¦¥¦©¦¦§¨¥¨§¨
äàñ úéáì ïéòeìc–äàñ úéa CBúì òøæ àéáé àG.éúøôà óèBçä ïa éñBé éaøíeMî øîàìàòîLé éaø:ìk §¦§¥§¨¨¦¤©§¥§¨©¦¥¤©¥¤§¨¦¨©¦©¦¦§¨¥¨

GLøBk úéáì ïéòeìc äL–øBk úéa CBúì òøæ àéáé àG. §¨§¦§¥¨¦¤©§¥
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡íøkä úçø÷–éànL úéaíéøîBà:òaøàå íéøNòúBnà;ìlä úéáeíéøîBà:änà äøNò LL.ìBçî ¨©©©¤¤¥©©§¦¤§¦§©§©©¥¦¥§¦¥¤§¥©¨§
íøkä–éànL úéaíéøîBà:äøNò LLänà;ìlä úéáeíéøîBà:änà äøNò íézL.úçø÷ àéä Bæéàå ©¤¤¥©©§¦¥¤§¥©¨¥¦¥§¦§¥¤§¥©¨§¥¦¨©©

:á÷ä òáåø úòéøæ íå÷î àåäå ,úåîà øùò ìò äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò àåäù äàåáúä úãåáò.migth dyy dzcear dl mipzep mirelc ly dxey
íéçôè äùùå ,úéãéçé úòìãá åîë áåáøò àëéìå äîöò éðôá àøëðî äøåùù éôì ,òáåø úéá äëéøö äàåáúá úéãéçé úòìãã ,úéãéçé úòìãî äøåù àìé÷å

:äöçîå úåîà øùò êøåàä øåòéù äéäéù êéøöã åùøéô àúôñåúáå ïéúéðúîá ùøôúà àì êøåà øåòéù ìáà áçåø øåòéù éåä àëä ïðúã.dlicbd m`eäøåùä
:äæ øåòéù êåúá åñðëðå åèùôúðù íéôðòä ìë äéðôìî øå÷òé ,íéçôè äùù êåúá íéôðòä åñðëðå.dzcear dl oipzep,úåîà òáøà íéòåìãä úøåù ìù

:äàåáúä ïî úåîà òáøà ÷éçøäì êéøöù.otbd on ef xingzdïúåð åðéàå íøë åðéà íéøîåà ììä úéá íéðôâ ùîç ìù äøåù òèåðä ã"ôá ïî÷ì ïðúã
éàìëáî øúåé íéòøæ éàìëá øéîçäì ïéàã úåîà 'ã ïäì ïúéìå øéîçäì ïéà íéòåìã ìù äøåùá éîð éëäå ,íéçôè äùù àìà úåîà òáøà íøëä úãåáò äì

:íøëä.otbd on dxeng efy epivnïéðúåð äàåáúá äúåà òèéì àáùë úéãéçé ïôâìã ïçëùà àä î"î ,íøëä éàìë øåñéàî ìé÷ íéòøæ éàìë øåñéàã â"òà
÷åçøî úëìåäå úèùôúî àéäù éðôî úåîà øùò ìò äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò ïäù òáåø úéá äì íéðúåð úéãéçé úòìãìå íéçôè äùù äúãåáò äì

:úåîà òáøà äì ïéðúåð ïéòåìã ìù äøåùìå íéçôè äùù äúãåáò äì íéðúåð íéðôâ ìù úçà äøåùì íà äåîúì ïéà éîð éëäzial oirelc dyly lk
.d`qéúøôà óèåçä ïá éñåé éáøå ,äàñ úéá úéùéìù äì íéðúåðã åäéà øáñå òáåø úéá äì íéðúåð äàåáúá úéãéçé úòìãìù øîàã àî÷ àðúà âéìô î"ø

íéëëñîå íéáçø äìù íéìòù ãáìá úéðåé úòìã àéä ïéúéðúîá äéåðùä úòìãå .ãáìá àî÷ àðúë àìà íìåë éøáãë äëìä ïéàå .øåë úéá úéùéìù øáñ
:úå÷øé øàùë ïðéã ïéòåìã øàù íò úéøöî úòìã ìáà ,éôè íéëáúñîå

c`zgxw:ìéæàå åäì ùøôî ,íøëä ìåçîå íøëä.zen` c"k mixne` i`ny ziaàéáé àì ïàëî úåçô íùì òåøæì øúåî úåîà ã"ë äúçø÷ íà
:íùì òøæ.ervn`n axgyíøëä áçåø éðô ìò úçø÷ä äëìä íà ïëå ,äîà äøùò ùù ìò äîà äøùò ùù àéäù äçø÷ä úåáéáñ ìë íéðôâ ùéå

:úçø÷ä éãö éðùî àìà íéðôâ ïéàù.dn` dxyr yy my oi` m`ãöáù úåîà òáøàã ,úéòöîàä äîàá åìéôà íùì òøæ àéáé àì ììä úéá éøáãë
äùéøçä úòáå úåìâòáå íéøååùá íéøöåá åéäù éôì ,ïî÷ì ïðúãë úåîà òáøà íøëä úãåáòã íøëä úãåáò ååä äæî íøëä ãöáù úåîà òáøàå äæî íøëä
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הטפחים, ששת של הפנוי השטח לתוך הדלועים äéðôlîעלי  ø÷òéÇÂÙÄÀÈÆÈ
הטפחים. ששת לתוך שנתפשטו  העלים את –:øîBà éñBé éaøÇÄÅÅ

úBnà òaøà dúãBáò dì ïéðúBð עבודתה לצורך להניח צריך  – ÀÄÈÂÈÈÇÀÇÇ
ארבע  של  פנוי  שטח התבואה שדה בתוך הזרועה הדלועים שורת של

טפחים. וארבעה עשרים היינו  Bìאמות, eøîà: יוסי לרבי  חכמים – ÈÀ
ïôbä ïî Bæ øéîçúä?הגפן מדין  דלעת של  דינה חמור האם – ÂÇÂÄÄÇÆÆ

ששה  אלא לעבודתה לה נותנים אין גפנים חמש של שורה הנוטע שכן

מכלאי הם חמורים הרי הכרם וכלאי ה); ד , לקמן  (כמפורש  טפחים
אפילו  מותרים זרעים כלאי ואילו בהנאה, אסורים הכרם שכלאי זרעים,

א). ח, לקמן ומפורש – למסכתנו  בהקדמה שהזכרנו  (כמו באכילה
ïäì øîà:יוסי רבי –eðéöî,אנחנו מוצאים אמנם –äøeîç BfL ÈÇÈÆÈÄÆÂÈ
ïôbä ïî,מבגפן יותר  בדלעת החמירו  שחכמים –úéãéçé ïôâlL ÄÇÆÆÆÀÆÆÀÄÄ

תבואה, של שדה בתוך יחידית גפן  ליטע הבא –dúãBáò dì ïéðúBðÀÄÈÂÈÈ
עבודתה, לצורך  –íéçôè äML,טפחים ששה של פנוי שטח – ÄÈÀÈÄ
úéãéçé úòìãìå,בתבואה יחידית דלעת ליטע הבא אבל –ïéðúBð ÀÄÀÇÇÀÄÄÀÄ

òáø úéa dì דלועים של בשורה אף הלכך  לעיל . כמפורש הקב, – ÈÅÙÇ
שהדלועים  מפני  אמות, ארבע לעבודתה לה ולתת מבגפן, להחמיר  יש

למרחוק. מתפשטים éaøעליהם íeMî øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÄÇÄ
GL ìk :ìàòîLéäàñ úéáì ïéòeìc äL שלושה נטועים אם – ÄÀÈÅÈÀÈÀÄÀÅÀÈ

אמה, חמישים על חמישים שהוא סאה, בית של בשטח àGדלועים
äàñ úéa CBúì òøæ àéáé שטח בתוך  אחר זרע כל  לזרוע אסור  – ÈÄÆÇÀÅÀÈ

בתבואה  יחידית לדלעת נותנים מאיר רבי  שלדעת מכאן סאה. בית של

קמא. תנא כדעת רובע בבית די  ולא סאה, בית שליש  של éaøÇÄרווח
ìk :ìàòîLé éaø íeMî øîà éúøôà óèBçä ïa éñBéÅÆÇÅÆÀÈÄÈÇÄÇÄÄÀÈÅÈ

GLøBk úéáì ïéòeìc äL בבית אפילו דלועים, שלושה נטע אם – ÀÈÀÄÀÅ
שבעים  ושטחו  תבואה, סאה שלושים בו  שזורעים מקום דהיינו כור ,

מרובעות, אמה אלף øBkוחמישה úéa CBúì òøæ àéáé àG לא – ÈÄÆÇÀÅ
החוטף  בן יוסי  רבי שלדעת כלומר  כור ; בית באותו  אחר  זרע יזרע

היינו  כור , בית שליש  של  ריווח בתבואה יחידית לדלעת נותנים אפרתי

נחלקו  שלא מבואר , בירושלמי תבואה. סאה עשר  בו  שזורעים מקום
ימיו  שבתחילת אלא אפרתי, החוטף בן  יוסי ורבי מאיר רבי  ביניהם

דלועים "שלושה מאיר  לרבי  ישמעאל  רבי d`qשנה zial ובסוף ,"
דלועים "שלושה יוסי  לרבי ושנה בו  חזר  xekימיו zialמבואר כן  ."

ביותר מתפשטים שעליה יוונית, בדלעת במשנתנו שהמדובר  שם
ירקות. כשאר  דינם הדלועים ושאר  מצרית דלעת אבל ומסתבכים,

.`nw `pzk dkldd
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– הבאים הפרקים בארבעת – ואילך  מכאן  זרעים. כלאי  הלכות נישנו  כאן  עד 
(עיין למסכתנו בפתיחה הכרם כלאי  ענייני בארנו וכבר הכרם; כלאי  דיני  נישנים
2) אמות ארבע עבודתו  כדי לכרם שנותנים להקדים, יש  משנתנו  ולענין  – שם).
נקראות, אלו  אמות ארבע מזרעים. הרחקתו  שיעור וזהו  צד , לכל בקירוב ) מטרים
בשעת  בכרם בהם שעובדים ולשוורים לעגלה מקום היינו הכרם", "עבודת איפוא,

הבצירה. ובשעת החרישה

íøkä úçø÷שיבואר כפי גפנים, מסביבו  שיש  בכרם חשוף שטח – ÈÇÇÇÆÆ
יהא  ולא בו  לזרוע מותר  שיהא שיעורו להיות צריך  מה להלן, עוד

כלאים? úBnàבזה òaøàå íéøNò :íéøîBà éànL úéa אם – ÅÇÇÀÄÆÀÄÀÇÀÇÇ
לזרוע  מותר אמה וארבע עשרים על  אמה וארבע עשרים היא הקרחת

אסור; מכן  פחות änàבה. äøNò LL :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÅÆÀÅÇÈ
בה. לזרוע מותר אמה עשרה שש  על אמה עשרה שש שהיא קרחת

להלן  שמבואר כפי לזרוע, אסור אמה עשרה משש בפחות אבל 
íøkäבמשנתנו. ìBçîכמפורש לגדר , הכרם שבין  הפנוי השטח – ÀÇÆÆ

ב, במשנה änàלהלן äøNò LL :íéøîBà éànL úéa אם – ÅÇÇÀÄÅÆÀÅÇÈ
בו ; לזרוע מותר  אמה עשרה שש רחב íéøîBà:הוא ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

änà äøNò íézL לזרוע מותר אמה עשרה שתים רחבו  אם – ÀÅÆÀÅÇÈ
íøkäבו . úçø÷ àéä Bæéàå?"הכרם "קרחת נקרא מה –íøk ÀÅÄÈÇÇÇÆÆÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéìöa äòeøæ eäãN äúéä,íéòeìc ìL úBøeL dëBúa òhì Lwáîe–ìàòîLé éaøøîBà:úBøeL ézL ø÷Bò ¨§¨¨¥§¨§¨¦§©¥¦©§¨¤§¦©¦¦§¨¥¥¥§¥
úçà äøeL òèBðå,úBøeL ézL íB÷îa íéìöa úî÷ çépîe,úçà äøeL òèBðå úBøeL ézL ø÷Bòå.àáé÷ò éaø §¥©¨©©©¦©¨©§¨¦¦§§¥§¥§¥§¥©¨©©©¦£¦¨

øîBà:úBøeL ézL òèBðå úBøeL ézL ø÷Bò,úBøeL ézL íB÷îa íéìöa úî÷ çépîe,òèBðå úBøeL ézL ø÷Bòå ¥¥§¥§¥©§¥©¦©¨©§¨¦¦§§¥§¥§¥§¥©
úBøeL ézL.íéîëçåíéøîBà:änà äøNò íézL dzøáçì äøeL ïéa ïéà íà,íézða ìL òøfä úà íi÷é àG. §¥©£¨¦§¦¦¥¥¨©£¤§¨§¥¤§¥©¨§©¥¤©¤©¤¦§©¦

Êéa úòìc÷ø–ék÷ø,äàeáúáe–òáø úéa dì ïéðúBð.äàeáz äòeøæ eäãN äúéä,äøeL dëBúì òhì Lwáe §©©§¨¨§¨¨¦§¨§¦¨¥Ÿ©¨§¨¨¥§¨§¨¦¥¦©§¨¨

e` dxey rhepe zexey izy xwer.zgäøåù ïòöîàá òèåðå úåîà 'ç ïäù íéìöá ìù úåøåù éúù ø÷åòùëå ,áçåø úåîà 'ãî úåçô ïéà äøåùä øåòéù
:ïàëî úåøåá úåîà 'áå ïàëî úåøåá úåîà 'á åøééúùð úåîà 'ã àéäù íéòåìã ìù úçà.zexey 'a milva znw gipneø÷åòå áçåø úåîà äðåîù ïäù

úåîà éúù íéìöáä úî÷ì ïéòåìã ìù äðåùàø äøåù ïéá àöîð ,úåîà 'ã àéäù ïéòåìã ìù 'à äøåù ïòöîàá òøåæå úåîà 'ç ïë åîë ïäù úåøåù éúù
ïëå äîà á"é íéòåìã ìù äøåùì íéòåìã ìù äøåù ïéá éøä ,íéòåìã ìù äéðù äøåùì íéìöáä úî÷ ïéá úåøåá úåîà éúùå ,úåîà 'ç íéìöáä úî÷å úåøåá

:íìåòì.zexey izy rhepe zexey 'a xwer xne` `aiwr iaxïðúãë ,íìúä àìà íéìöáä úî÷ì íéòåìã ìù úåøåù éúù ïéá ÷éñôäì êéøö ïéàù øáñ÷
:ãáìá íéìöáä úî÷ ìù úåîà äðîù íé÷éñôî íéòåìã ìù úåøåùì íéòåìã ìù úåøåù ïéáå .úå÷øé øàùá ïé÷øôá ìéòìoia oi` m` mixne` minkge

.'eke dn` a"i dzxagl dxey÷ñôä êéøöî ìàòîùé éáø åäéî ,äîà á"é äúøáçì íéòåìã ìù äøåù ïéá äéäéù êéøöù åäì àøéáñ ìàòîùé 'øë íéîëç
ãçà íìú àìà éëøöî àìå íéìöá ìù äî÷ ìöà íéòåìã ìù äøåù êåîñì íéøéúî íéîëçå íéìöá ìù äî÷ì íéòåìã ìù äøåù ïéá úåøåá úåîà éúù
ìë äàøú àìù éãë äáøä úåèùôúîå úåáçø ïäìù ïéìò íéòåìãäù éôì íéîëç åòá äúøáçì íéòåìã ìù äøåù ïéá äîà á"é ìáà .úå÷øé øàùë ãáìá

:íéîëçë äëìäå .íéòåìãå íéìöáá úááøåòî äãùä
f.wxia zrlcøåòéùë òáåø úéá åì áéçøäì êéøö äàåáúá úòìã òèéì àá íà ìáà .íéçôè äùù åðééäã ÷øéë äúãåáò ÷øé ìöà úòìã òèéì àáä
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ליניקתן , חוששים אין  מזה זה מובדלים שייראו  "בזמן  הרמב"ם:

זה" בצד זה הן  טז ).אפילו ד, כלאים  (הל'
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הזרועה  שדהו בתוך דלועים של  שורות שורות לזרוע שרוצה במי  דנה משנתנו
הזכרנ וכבר  הירקות. ממיני  ומתפשטים מין הם ארוכים הדלועים של  שהעלים ו ,

כלאים. לענין מיוחדים דינים בהם נישנו  הלכך  שבצידם. בצמחים ומסתבכים הרבה

íéìöa äòeøæ eäãN äúéä,ירקות של  אחר  למין  הדין  והוא – ÈÀÈÈÅÀÈÀÈÄ
Lwáîe,הבצלים שדה בעל  ורוצה –ìL úBøeL dëBúa òhì ÀÇÅÄÇÀÈÆ
íéòeìc,לעיל שהזכרנו כמו ולהסתבך , להתפשט דרכם שעליהן  – ÀÄ

úBøeL ézL ø÷Bò :øîBà ìàòîLé éaøוכל בצלים, של – ÇÄÄÀÈÅÅÅÀÅ
בקירוב), מטרים 2) אמות ארבע רחבה úçàשורה äøeL òèBðåÀÅÇÈÇÇ

נשארו , אמות ארבע השורה שרוחב וכיון באמצע, דלועים של –
מכאן, אמות ושתי מכאן פנויות אמות שתי  ÷úîאיפוא, çépîeÇÄÇÈÇ

íéìöa,כתבואה קמה נקראים בגידולם כשהם הבצלים –íB÷îa ÀÈÄÄÀ
úBøeL ézL, במקומן בצלים של  שורות שתי שמשאיר  כלומר – ÀÅ

רוחב, אמות שמונה úBøeLשהן ézL ø÷Bòåאחרי בצלים של – ÀÅÀÅ
שהניח, הבצלים úçàקמת äøeL òèBðå.באמצע דלועים של  – ÀÅÇÈÇÇ

זו: כצורה אמה, עשרה שתים של מרחק הדלועים שורות בין  נמצא

ישמעאל, רבי  של טעמו כרצונו. השדה כל פני על  לעשות הוא יכול וכן

בין  אין  אם מסתבכים, והם ארוכים הדלועים של  והעלים שהואיל
מעורבת  השדה נראית אמה עשרה שתים של מרחק הדלועים שורות

כלאים. שהם ובצלים, ézLמדלועים ø÷Bò :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÀÅ
úBøeL,בצלים של –òèBðå,העקורים הבצלים במקום –ézL ÀÅÇÀÅ
úBøeL,דלועים של –úBøeL ézL íB÷îa íéìöa úî÷ çépîeÇÄÇÈÇÀÈÄÄÀÀÅ

מהדלועים  אמות שתי  להרחיק צריך ואינו שורות; שתי  במקומן  –
(משנה  לעיל ששנינו  כמו שביניהם, התלם בהפסק די  אלא לבצלים,

úBøeLג), ézL ø÷Bòå,בצלים של  –úBøeL ézL òèBðåשל – ÀÅÀÅÀÅÇÀÅ
לדעת  – לדלועים דלועים בין המרחק נמצא הבצלים; במקום דלועים

אמות. שמונה שהוא בלבד , הבצלים קמת רוחב כשיעור – עקיבא רבי
dzøáçì äøeL ïéa ïéà íà :íéøîBà íéîëçå הדלועים של  – ÇÂÈÄÀÄÄÅÅÈÇÂÆÀÈ

–íézða ìL òøfä úà íi÷é àG ,änà äøNò íézLאסור – ÀÅÆÀÅÇÈÀÇÅÆÇÆÇÆÄÀÇÄ
מבואר, בירושלמי כלאים. משום שביניהם הבצלים את לקיים  לו 
לדלועים  דלועים שבין ישמעאל  כרבי בזה סוברים חכמים שאמנם

בשיעור הם שחלוקים אלא אמה, עשרה שתים של  מרחק להיות צריך 
הפסק  צריך  ישמעאל  רבי  לדעת לדלועים: הבצלים שבין ההרחקה

חכמים  לדעת ואילו הבצלים, לקמת הדלועים שורת בין  אמות שתי של
ואין  הדלועים, שורות שבין אמה עשרה שתים כל בצלים לזרוע מותר

שורות  בין  מקום מכל  לבצלים. הדלועים בין  תלם בהפסק אלא צורך 
תיראה  שלא כדי אמה, עשרה שתים של  מרחק שיהא צריך  הדלועים

בערבוביה. ובצלים דלועים זרועה minkgk.השדה dkldd

שתי קשואים, של שורות שתי  "הנוטע ד): (משנה לעיל  ששנינו  ההלכה בענין 
בירושלמי מובאות מותר ", – המצרי  פול של שורות שתי דלועים, של  שורות
שמותר במשנתנו  הסובר עקיבא רבי  כדעת היא זו שהלכה אומר יש דעות. שתי 

במקום  דלועים של שורות שתי לדעת לזרוע אבל  הבצלים. של  השורות שתי 
שתים  שהן  שורות, שלש של  הרחקה שם גם צריכים וחכמים ישמעאל רבי
"יפה  שכן  הכל , לדברי היא ד ) (שבמשנה זו שהלכה אומר  ויש אמה. עשרה
כלומר, בשמונה", להציל  ודלועים) (קישואים המוקשיות בין  מוקשה כוח
אלו כל  של והעלים הואיל המצרי , ופול ודלועים בקישואים מודים שהכל

אמות שמונה שהן  שורות, שתי לזרעם שמותר  וניכרים, `walארוכים g"x)
.("zenlyd" Ðבתחילה הנוטע מן  יותר חמור לעקור  שהבא מפרשים, (y"x;ויש

.("dpey`x dpyn" ,"aeh mei zetqez" oiire
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éa úòìc÷ø,ירק בשדה יחידית דלעת ליטע הבא –ék÷ø דינה – ÀÇÇÀÈÈÀÈÈ
טפחים. ששה הירק מן  להרחיקה שצריך אבלäàeáúáeכירק, – ÄÀÈ

תבואה, בשדה יחידית דלעת ליטע dìהבא ïéðúBðבכל לדלעת – ÀÄÈ
òáøצד , úéa אמות עשר  על  האמה וחמישית אמות עשר  הקב, – ÅÙÇ

י). ב, לעיל , (עיין  בתבואה ירק כדין האמה, eäãNוחמישית äúéäÈÀÈÈÅ
ïéòeìc ìL äøeL dëBúì òhì Lwáe ,äàeáz äòeøæ ורצה – ÀÈÀÈÄÅÄÇÀÈÈÆÀÄ

דלועים, של  אחת שורה התבואה לתוך dúãBáòìליטע dì ïéðúBðÀÄÈÇÂÈÈ
הדלועים, שורת של עבודתה לצורך  –íéçôè äMLפנוי שטח – ÄÈÀÈÄ

טפחים, ששה (כמפורשjxe`aeברוחב בקירוב ומחצה אמות עשר  –
הקלו  דלועים של בשורה לפיבתוספתא). יחידית, מבדלעת חכמים

לעיל שנינו יחידית בדלעת ולכן  בערבוב, נזרעה שלא ניכרת ששורה
צורך אין  דלועים של  בשורה ואילו  רובע, בית של  הרחקה שצריך

טפחים. ששה של  בהרחקה äìécâäאלא íàå ונכנסו השורה, – ÀÄÄÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéòeìc ìL–íéçôè äML dúãBáòì dì ïéðúBð.äìécâä íàå–äéðôlî ø÷òé.éñBé éaøøîBà:dúãBáò dì ïéðúBð ¤§¦§¦¨©£¨¨¦¨§¨¦§¦¦§¦¨©£Ÿ¦§¨¤¨©¦¥¥§¦¨£¨¨
úBnà òaøà.Bì eøîà:ïôbä ïî Bæ øéîçúä?ïäì øîà:ïôbä ïî äøeîç BfL eðéöî,dì ïéðúBð úéãéçé ïôâlL ©§©©¨§£©£¦¦©¤¤¨©¨¤¨¦¤£¨¦©¤¤¤§¤¤§¦¦§¦¨

íéçôè äML dúãBáò,òáø úéa dì ïéðúBð úéãéçé úòìãìå.øéàî éaøíeMî øîBàìàòîLé éaø:GL ìkäL £¨¨¦¨§¨¦§¦§©©§¦¦§¦¨¥Ÿ©©¦¥¦¥¦©¦¦§¨¥¨§¨
äàñ úéáì ïéòeìc–äàñ úéa CBúì òøæ àéáé àG.éúøôà óèBçä ïa éñBé éaøíeMî øîàìàòîLé éaø:ìk §¦§¥§¨¨¦¤©§¥§¨©¦¥¤©¥¤§¨¦¨©¦©¦¦§¨¥¨

GLøBk úéáì ïéòeìc äL–øBk úéa CBúì òøæ àéáé àG. §¨§¦§¥¨¦¤©§¥
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡íøkä úçø÷–éànL úéaíéøîBà:òaøàå íéøNòúBnà;ìlä úéáeíéøîBà:änà äøNò LL.ìBçî ¨©©©¤¤¥©©§¦¤§¦§©§©©¥¦¥§¦¥¤§¥©¨§
íøkä–éànL úéaíéøîBà:äøNò LLänà;ìlä úéáeíéøîBà:änà äøNò íézL.úçø÷ àéä Bæéàå ©¤¤¥©©§¦¥¤§¥©¨¥¦¥§¦§¥¤§¥©¨§¥¦¨©©

:á÷ä òáåø úòéøæ íå÷î àåäå ,úåîà øùò ìò äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò àåäù äàåáúä úãåáò.migth dyy dzcear dl mipzep mirelc ly dxey
íéçôè äùùå ,úéãéçé úòìãá åîë áåáøò àëéìå äîöò éðôá àøëðî äøåùù éôì ,òáåø úéá äëéøö äàåáúá úéãéçé úòìãã ,úéãéçé úòìãî äøåù àìé÷å

:äöçîå úåîà øùò êøåàä øåòéù äéäéù êéøöã åùøéô àúôñåúáå ïéúéðúîá ùøôúà àì êøåà øåòéù ìáà áçåø øåòéù éåä àëä ïðúã.dlicbd m`eäøåùä
:äæ øåòéù êåúá åñðëðå åèùôúðù íéôðòä ìë äéðôìî øå÷òé ,íéçôè äùù êåúá íéôðòä åñðëðå.dzcear dl oipzep,úåîà òáøà íéòåìãä úøåù ìù

:äàåáúä ïî úåîà òáøà ÷éçøäì êéøöù.otbd on ef xingzdïúåð åðéàå íøë åðéà íéøîåà ììä úéá íéðôâ ùîç ìù äøåù òèåðä ã"ôá ïî÷ì ïðúã
éàìëáî øúåé íéòøæ éàìëá øéîçäì ïéàã úåîà 'ã ïäì ïúéìå øéîçäì ïéà íéòåìã ìù äøåùá éîð éëäå ,íéçôè äùù àìà úåîà òáøà íøëä úãåáò äì

:íøëä.otbd on dxeng efy epivnïéðúåð äàåáúá äúåà òèéì àáùë úéãéçé ïôâìã ïçëùà àä î"î ,íøëä éàìë øåñéàî ìé÷ íéòøæ éàìë øåñéàã â"òà
÷åçøî úëìåäå úèùôúî àéäù éðôî úåîà øùò ìò äöçîå íéçôè éðùå úåîà øùò ïäù òáåø úéá äì íéðúåð úéãéçé úòìãìå íéçôè äùù äúãåáò äì

:úåîà òáøà äì ïéðúåð ïéòåìã ìù äøåùìå íéçôè äùù äúãåáò äì íéðúåð íéðôâ ìù úçà äøåùì íà äåîúì ïéà éîð éëäzial oirelc dyly lk
.d`qéúøôà óèåçä ïá éñåé éáøå ,äàñ úéá úéùéìù äì íéðúåðã åäéà øáñå òáåø úéá äì íéðúåð äàåáúá úéãéçé úòìãìù øîàã àî÷ àðúà âéìô î"ø

íéëëñîå íéáçø äìù íéìòù ãáìá úéðåé úòìã àéä ïéúéðúîá äéåðùä úòìãå .ãáìá àî÷ àðúë àìà íìåë éøáãë äëìä ïéàå .øåë úéá úéùéìù øáñ
:úå÷øé øàùë ïðéã ïéòåìã øàù íò úéøöî úòìã ìáà ,éôè íéëáúñîå

c`zgxw:ìéæàå åäì ùøôî ,íøëä ìåçîå íøëä.zen` c"k mixne` i`ny ziaàéáé àì ïàëî úåçô íùì òåøæì øúåî úåîà ã"ë äúçø÷ íà
:íùì òøæ.ervn`n axgyíøëä áçåø éðô ìò úçø÷ä äëìä íà ïëå ,äîà äøùò ùù ìò äîà äøùò ùù àéäù äçø÷ä úåáéáñ ìë íéðôâ ùéå

:úçø÷ä éãö éðùî àìà íéðôâ ïéàù.dn` dxyr yy my oi` m`ãöáù úåîà òáøàã ,úéòöîàä äîàá åìéôà íùì òøæ àéáé àì ììä úéá éøáãë
äùéøçä úòáå úåìâòáå íéøååùá íéøöåá åéäù éôì ,ïî÷ì ïðúãë úåîà òáøà íøëä úãåáòã íøëä úãåáò ååä äæî íøëä ãöáù úåîà òáøàå äæî íøëä

`xephxa yexit

הטפחים, ששת של הפנוי השטח לתוך הדלועים äéðôlîעלי  ø÷òéÇÂÙÄÀÈÆÈ
הטפחים. ששת לתוך שנתפשטו  העלים את –:øîBà éñBé éaøÇÄÅÅ

úBnà òaøà dúãBáò dì ïéðúBð עבודתה לצורך להניח צריך  – ÀÄÈÂÈÈÇÀÇÇ
ארבע  של  פנוי  שטח התבואה שדה בתוך הזרועה הדלועים שורת של

טפחים. וארבעה עשרים היינו  Bìאמות, eøîà: יוסי לרבי  חכמים – ÈÀ
ïôbä ïî Bæ øéîçúä?הגפן מדין  דלעת של  דינה חמור האם – ÂÇÂÄÄÇÆÆ

ששה  אלא לעבודתה לה נותנים אין גפנים חמש של שורה הנוטע שכן

מכלאי הם חמורים הרי הכרם וכלאי ה); ד , לקמן  (כמפורש  טפחים
אפילו  מותרים זרעים כלאי ואילו בהנאה, אסורים הכרם שכלאי זרעים,

א). ח, לקמן ומפורש – למסכתנו  בהקדמה שהזכרנו  (כמו באכילה
ïäì øîà:יוסי רבי –eðéöî,אנחנו מוצאים אמנם –äøeîç BfL ÈÇÈÆÈÄÆÂÈ
ïôbä ïî,מבגפן יותר  בדלעת החמירו  שחכמים –úéãéçé ïôâlL ÄÇÆÆÆÀÆÆÀÄÄ

תבואה, של שדה בתוך יחידית גפן  ליטע הבא –dúãBáò dì ïéðúBðÀÄÈÂÈÈ
עבודתה, לצורך  –íéçôè äML,טפחים ששה של פנוי שטח – ÄÈÀÈÄ
úéãéçé úòìãìå,בתבואה יחידית דלעת ליטע הבא אבל –ïéðúBð ÀÄÀÇÇÀÄÄÀÄ

òáø úéa dì דלועים של בשורה אף הלכך  לעיל . כמפורש הקב, – ÈÅÙÇ
שהדלועים  מפני  אמות, ארבע לעבודתה לה ולתת מבגפן, להחמיר  יש

למרחוק. מתפשטים éaøעליהם íeMî øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÄÇÄ
GL ìk :ìàòîLéäàñ úéáì ïéòeìc äL שלושה נטועים אם – ÄÀÈÅÈÀÈÀÄÀÅÀÈ

אמה, חמישים על חמישים שהוא סאה, בית של בשטח àGדלועים
äàñ úéa CBúì òøæ àéáé שטח בתוך  אחר זרע כל  לזרוע אסור  – ÈÄÆÇÀÅÀÈ

בתבואה  יחידית לדלעת נותנים מאיר רבי  שלדעת מכאן סאה. בית של

קמא. תנא כדעת רובע בבית די  ולא סאה, בית שליש  של éaøÇÄרווח
ìk :ìàòîLé éaø íeMî øîà éúøôà óèBçä ïa éñBéÅÆÇÅÆÀÈÄÈÇÄÇÄÄÀÈÅÈ

GLøBk úéáì ïéòeìc äL בבית אפילו דלועים, שלושה נטע אם – ÀÈÀÄÀÅ
שבעים  ושטחו  תבואה, סאה שלושים בו  שזורעים מקום דהיינו כור ,

מרובעות, אמה אלף øBkוחמישה úéa CBúì òøæ àéáé àG לא – ÈÄÆÇÀÅ
החוטף  בן יוסי  רבי שלדעת כלומר  כור ; בית באותו  אחר  זרע יזרע

היינו  כור , בית שליש  של  ריווח בתבואה יחידית לדלעת נותנים אפרתי

נחלקו  שלא מבואר , בירושלמי תבואה. סאה עשר  בו  שזורעים מקום
ימיו  שבתחילת אלא אפרתי, החוטף בן  יוסי ורבי מאיר רבי  ביניהם

דלועים "שלושה מאיר  לרבי  ישמעאל  רבי d`qשנה zial ובסוף ,"
דלועים "שלושה יוסי  לרבי ושנה בו  חזר  xekימיו zialמבואר כן  ."

ביותר מתפשטים שעליה יוונית, בדלעת במשנתנו שהמדובר  שם
ירקות. כשאר  דינם הדלועים ושאר  מצרית דלעת אבל ומסתבכים,

.`nw `pzk dkldd

i y i n g m e i
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– הבאים הפרקים בארבעת – ואילך  מכאן  זרעים. כלאי  הלכות נישנו  כאן  עד 
(עיין למסכתנו בפתיחה הכרם כלאי  ענייני בארנו וכבר הכרם; כלאי  דיני  נישנים
2) אמות ארבע עבודתו  כדי לכרם שנותנים להקדים, יש  משנתנו  ולענין  – שם).
נקראות, אלו  אמות ארבע מזרעים. הרחקתו  שיעור וזהו  צד , לכל בקירוב ) מטרים
בשעת  בכרם בהם שעובדים ולשוורים לעגלה מקום היינו הכרם", "עבודת איפוא,

הבצירה. ובשעת החרישה

íøkä úçø÷שיבואר כפי גפנים, מסביבו  שיש  בכרם חשוף שטח – ÈÇÇÇÆÆ
יהא  ולא בו  לזרוע מותר  שיהא שיעורו להיות צריך  מה להלן, עוד

כלאים? úBnàבזה òaøàå íéøNò :íéøîBà éànL úéa אם – ÅÇÇÀÄÆÀÄÀÇÀÇÇ
לזרוע  מותר אמה וארבע עשרים על  אמה וארבע עשרים היא הקרחת

אסור; מכן  פחות änàבה. äøNò LL :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÅÆÀÅÇÈ
בה. לזרוע מותר אמה עשרה שש  על אמה עשרה שש שהיא קרחת

להלן  שמבואר כפי לזרוע, אסור אמה עשרה משש בפחות אבל 
íøkäבמשנתנו. ìBçîכמפורש לגדר , הכרם שבין  הפנוי השטח – ÀÇÆÆ

ב, במשנה änàלהלן äøNò LL :íéøîBà éànL úéa אם – ÅÇÇÀÄÅÆÀÅÇÈ
בו ; לזרוע מותר  אמה עשרה שש רחב íéøîBà:הוא ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

änà äøNò íézL לזרוע מותר אמה עשרה שתים רחבו  אם – ÀÅÆÀÅÇÈ
íøkäבו . úçø÷ àéä Bæéàå?"הכרם "קרחת נקרא מה –íøk ÀÅÄÈÇÇÇÆÆÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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íøkä?Bòöîàî áøçL íøk;änà äøNò LL íL ïéà íà–ì òøæ àéáé àGíL.äøNò LL íL eéä ©¤¤¤¤¤¨©¥¤§¨¦¥¨¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨¨¨¥¤§¥
änà–BúãBáò Bì ïéðúBð,øúBnä úà òøBæå. ©¨§¦£¨§¥©¤©¨
·íøkä ìBçî àeä äæéà?øãbì íøk ïéa.änà äøNò íézL íL ïéà íà–ì òøæ àéáé àGíL.íézL íL eéä ¥¤§©¤¤¥¤¤©¨¥¦¥¨§¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨¨¨§¥

änà äøNò–øúBnä úà òøBæå BúãBáò Bì ïéðúBð. ¤§¥©¨§¦£¨§¥©¤©¨
‚äãeäé éaøøîBà:íøkä øãb àlà äæ ïéà.íøkä ìBçî àeä äæéàå?íéîøkä éðL ïéa.øãb àeä äæéà?àeäL ©¦§¨¥¥¤¤¨¤¤©¤¤§¥¤§©¤¤¥§¥©§¨¦¥¤¨¥¤

íéçôè äøNò dáb.õéøçå?äòaøà áçøå äøNò ÷îò àeäL. ¨Ÿ©£¨¨§¨¦§¨¦¤¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨

,ïòøæì øúåîå íøë éáâì éìèá àì ãö ìëì òáøà ïúåàî õåç úåîà äðîù íéúðéá åøàùð íàå ,åîã íøëë úåîà òáøà ïúåà êëìä íéøååùá äúåà íéùøåç
äðîùî úåçô äãù áéùç àì éàîù úéáìå .íéàìë íåùî ïäá òåøæì øåñàå åîã íøëëå íøë éáâì éìèá àëäì àâìôå àëäì àâìô éãù úåîà äðîùî øéöá
:éìèá àìå äãù àëéà àëäì 'çå àëäì 'ç éãù äøùò ùù åäì åùô ïàëî ïãâðëå ïàëî íøëä úãåáòì òáøà ïðéòá úåîà íéøùòå äòáøà êëìä úåîà

a.mxkd legnìåçîá äìåúá çîùú æà ïåùì áåáñá úåã÷øîùë íéùðä úåìåçî åîë ,áéáñ øãâì íøë ïéá éåðô íå÷î( àì äéîøé):.dn` a"i my yi m`
òáøàå ,íøëä úãåáò íøë éãäìã úåîà òáøàã ,íùì òøæ àéáé àì äîà á"é íù ïéà íà ìáà .øàùä òøåæå íøë úãåáòì úåîà 'ã ïúåð ,ììä úéá éøáãë
.åäì ø÷ôî éøå÷ôà åéúåãåñé å÷æçúéå ùåãð øôòä äéäéå ìúåëì êåîñ ò÷ø÷ éáâ ìò íãà êìäéù éãë ìúåëä ïå÷ú éðôî éòøãæî àìã ïåéë ìúåë éãäìã úåîà
äùù úá äîàá úåîà êðä ìëå .ãçà ãöî àìà øåñàä ïéàù äøùò ùù ïðéòá àì àëäå ,íøë éáâì éìèá àì éàå éáéùç úåîà 'ã àëéà éà úåéòöîàå

:íéçôè
b.mxkd xcb `l` df oi`:øúåîä úà òøåæå úåîà òáøà ÷éçøî úåîà ùù àìà íù ïéà åìéôàå ,éåø÷ àåä íøëä øãâ íøëì øãâ ïéáù íå÷îedfi`e

.mxkd legn'ø øîà àìã çéëåî éîìùåøéáå .ïåãð àåä åòöîàá áøçù íøëë íéîøë 'á ïéáù íå÷î øáñ ÷"úå .íéîøë 'á ïéáù íå÷î ,úåîà á"é êéøöù
áøòîì çøæîä ïî äéúåøåù ìåçî ìù äæ ãö ìù íøëã ïåâë ,åæì åæ ìù úååù íéîøëä úåøåù ïéàù ïåâë àìà íéîøëä éðù ïéá íøëä ìåçî åäæéà äãåäé

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äîà æ"è éòáå íøëä úçø÷ë äàøðã äãåäé éáø äãåî íéðååëî åéä íàã ,íåøãì ïåôöä ïî øçà ãöáùå.xcb edfi`ïéá ùéøôîä
:õéøç ïëå ,øçà ãöî òåøæìå äæ ãöî íøë çéðäì ìåëéù íøëä

`xephxa yexit

Bòöîàî áøçL ונשארו נעקרו, או  נתייבשו  האמצעיות שגפניו – ÆÈÇÅÆÀÈ
חשוף  מקום אותו  בלבד, הצדדים משני  אפילו או שמסביב הגפנים בו

הכרם"; "קרחת änàנקרא äøNò LL íL ïéà íàכדברי – ÄÅÈÅÆÀÅÇÈ
הלל, íLìבית òøæ àéáé àGלפי זרע, מין  לזרוע שם אסור – ÈÄÆÇÀÈ

הן  הרי  זה מצד אמות וארבע זה מצד אמות mxkdשארבע zcear,

שמונה  באמצע נשארות שאין וכיון  למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו 
הן  הרי חשוב, מקום שיעור שהוא צד לכל  אמות ארבע היינו  אמות,

אסור הלכך לכרם, שייכת הקרחת כל  וכאילו  הכרם, לגבי בטלות
כלאים. משום שם änàלזרוע äøNò LL íL eéä היו ואם – ÈÈÅÆÀÅÇÈ
אמה, עשרה שש  BúãBáòבקרחת Bì ïéðúBðכדי לכרם נותנים – ÀÄÂÈ

צד, לכל  אמות ארבע øúBnäעבודתו , úà òøBæå לזרוע ומותר  – ÀÅÇÆÇÈ
סוברים, שמאי  בית אבל שבאמצע. הנשארות האמות שמונה את
צריך הלכך  שדה, חשוב אינו אמות משמונה פחות שהוא ששטח

מכאן  הכרם לעבודת אמות ארבע אמה, וארבע עשרים הקרחת שתהא
נשארו  אם אבל  לזרען , מותר  הנותרות עשרה ושש  מכאן , אמות וארבע
צד, לכל  אמות משמונה פחות היינו  אמה, עשרה משש פחות באמצע

לזרען . ואסור הכרם, לגבי בטלות הן  הרי  שדה, חשובות ואינן הואיל 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הכרם". "מחול  ענין לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

øãbì íøk ïéa ?íøkä ìBçî àeä äæéà שבין פנוי  שטח – ÅÆÀÇÆÆÅÆÆÇÈÅ
וסובב  הולך  שהוא שם על  הכרם", "מחול נקרא שמסביבו  לגדר כרם

הכרם כל במקום (ר"ש ),את בכרמים עורכים שהיו המחולות שם על  או

כא ).זה כא, שופטים ספר ועיין שם "; אנשי "על("תוספות  מפרשים: ויש
זהmilgenyשם מקום íézL(רמב"ם ).ומפקירים íL ïéà íàÄÅÈÀÅ

änà äøNò,הקודמת במשנה הלל  בית כדברי  –òøæ àéáé àG ÆÀÅÇÈÈÄÆÇ
íLì עבודת הן הכרם שליד  אמות שארבע לפי  שם, לזרוע אסור – ÀÈ

שלא  כדי  לזרעם, אדם בני דרך  אין  הגדר, שליד אמות וארבע הכרם,
ארבע  כרוחב בינתיים נשאר שלא וכיון  הגדר, ויפול  העפר  יתרכך

לכרם. בטל  הוא הרי  עצמו, בפני  חשוב שיעור  שהוא íLאמות eéäÈÈ
änà äøNò íézL,אמה עשרה שתים רחב היה הכרם מחול אם – ÀÅÆÀÅÇÈ
BúãBáò Bì ïéðúBð,אמות ארבע היינו עבודתו, כדי לכרם נותנים – ÀÄÂÈ

øúBnä úà òøBæå סוברים שמאי  בית אבל הנשאר . השטח את – ÀÅÇÆÇÈ
שש הכרם "מחול  אמרו: ולפיכך  אמות, משמונה פחות שדה שאין

הקודמת. במשנה ששנינו כמו אמה" עשרה

i y y m e i
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הגדרת  בענין  לחלוק יהודה רבי  כאן  ובא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה

הכרם". "מחול 

íøkä øãb àlà äæ ïéà :øîBà äãeäé éaøהפנוי המקום – ÇÄÀÈÅÅÆÆÈÆÆÇÆÆ
ודינו  הכרם", "גדר אלא הכרם" "מחול נקרא אינו  לגדר  כרם שבין
ארבע  עבודתו, כדי  לכרם נותנים אמה, עשרה שתים רחבו אין שאפילו 

המותר. את וזורעים íøkäאמות, ìBçî àeä äæéàåששיעור – ÀÅÆÀÇÆÆ
אמה? עשרה שתים הלל, בית לדעת íéîøkäרחבו , éðL ïéa– ÅÀÅÇÀÈÄ

אמה, עשרה שתים רחב הוא שאם כרמים, שני שבין  הפנוי שטח
וארבע זה לכרם אמות ארבע את נותנים וזורעים זה, לכרם אמות

לא  שייכות ואינן  עצמן בפני  חשובות שהן שבאמצע, האמות ארבע
שני בין פנוי שמקום סובר, קמא תנא ברם, זה. לכרם ולא זה לכרם
שבשני הגפנים שאם מבואר , בירושלמי הכרם. כקרחת דינו  כרמים

הפנוי שהמקום מודה, יהודה רבי אף זו, כנגד זו  מכוונות הכרמים
אחד ; ככרם נראים הכרמים ששני  לפי הכרם, כקרחת דינו  שביניהם

אלא  הכרם" "מחול הוא הכרמים שני  שבין  יהודה רבי  אמר ולא
שהם  שניכר  באופן  זו , כנגד זו  מכוונות שניהם של  הגפנים כשאין 

כרמים. øãbשני  àeä äæéà?גדר של  שיעורו  מהו  –dáb àeäL ÅÆÈÅÆÈÙÇ
íéçôè äøNò כאן ונשנתה עצמה בפני הלכה היא זו פיסקה – ÂÈÈÀÈÄ

לפרש, המשנה ובאה יהודה, רבי  בדברי  שנזכר  הכרם", "גדר אגב
חשוב  הוא הרי  בערך) ס"מ 93 =) טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר 

זה; מצד  וזרעים זה מצד כרם לו  לסמוך  ומותר  כלאים, לענין  הפסק
גם המשנה מפרשת גדר  ח):uixgואגב ב, לעיל (עיין  כגדר שדינו 

õéøçå?כלאים לענין  הפסק שיהא חריץ של שיעורו מהו –àeäL ÀÈÄÆ
äøNò ÷îò,טפחים –äòaøà áçøå ס"מ 37 =) טפחים – ÈÙÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ

בערך ).
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„íéðwä úvçî–GL Bøáçì äð÷ ïéa ïéà íàéãbä ñðkiL éãk íéçôè äL,ävçîk Bæ éøä.ãò õøôðL øãâå §¦©©¨¦¦¥¥¨¤©£¥§¨§¨¦§¥¤¦¨¥©§¦£¥¦§¦¨§¨¥¤¦§©©
úBnà øNò–çúôk àeä éøä;ïkî øúé,øeñà äöøtä ãâðk.äaøä úBöøt Ba eöøôð–ìò äaøî ãîBòä íà ¤¤©£¥§¤©¨¥¦¥§¤¤©¦§¨¨¦§§§¨©§¥¦¨¥§ª¤©

õeøtä,øzî;ãîBòä ìò äaøî õeøtä íàå,øeñà äöøtä ãâðk. ©¨ª¨§¦©¨§ª¤©¨¥§¤¤©¦§¨¨
‰íéðôb Lîç ìL äøeL òèBpä–éànL úéaíéøîBà:íøk;ìlä úéáeíéøîBà:íøk Bðéà,íL eäiL ãò ©¥©¨¤¨¥§¨¦¥©©§¦¤¤¥¦¥§¦¥¤¤©¤§¨

úBøeL ézL.íøkaL úBnà òaøà òøBfä Cëéôì–éànL úéaíéøîBà:úçà äøeL Lc÷;ìlä úéáeíéøîBà: §¥§¦¨©¥©©§©©¤©¤¤¥©©§¦¦¥¨©©¥¦¥§¦
úBøeL ézL Lc÷. ¦¥§¥

Âáðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézL òèBpä–íøk äæ éøä.íézða úçàå íézL ãâðk íézL,ãâðk íézL Bà ©¥©§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¥¤¤¤§©¦§¤¤§©¦§©©¦§©¦§©¦§¤¤

c.migth 'b:éãâä ñðëéù éãë øåòéù àåäå .éîã ãåáìë 'âî úåçô ìëã.dvignk `ed ixd:äæ ãöî íéòøæå äæ ãöî íéðôâ êåîñì øúåîå.gztk oecp
:õåøôä íå÷îä ãâðë ä÷çøä êéøöå çúôë áéùç àì øùòî øúåé ìáà êåîñì øúåî åãâðë åìéôàå.uextd cbpk xeq` cnerd lr daexn uextd m`eìáà

:øåñà ãîåòä ãâðë óà äòáøàî úåçô ìáà ,äòáøà áçø àåä íà øúåî ãîåòä ãâðë
d.mxk mixne` i`ny zia:íøëä úãåáò éãë úåîà òáøà äðîî ÷éçøäì êéøöå.zexey izy eidiy cr mxk epi`äùù àìà ÷éçøäì êéøö ïéàå

:úéãéçé ïôâë íéçôè.zen` rax` rxefd:íøëä úãåáò ìù úåîà òáøà êåúá øîåìë.zg` dxey ycw mixne` i`ny ziaäøåú äøîà éëãíéøáã)
(áë:íøë àéø÷î úçà äøåù ,íøëä úàåáúå òøæú øùà òøæä äàìîä ùã÷ú ïô.zexey izy ycw mixne` lld ziaeéúùî úåçô íøë àø÷ð ïéàã

:òîùî úåøåù éúù äùã÷ã äøåú äøîàã íøëä úàåáúå êëìä ,úåøåù
e.apf d`vei zg`e:ùìùä ïî íéúù ãâðë äééðù äøåùá íéúùå ,úçà äøåùá úåòåèð íéðôâ 'â ïåâë.mizpia zg`eúéùéîçäå íéúù ãâðë íéúùäù

:ïøéåà ãâðë.rvn`a zg`e:äéúåçåø òáøàì íéðôâ òáøàå äòåèðä ïôâ ïåâë

`xephxa yexit
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íéðwä úvçî,מקנים העשויה מחיצה –Bøáçì äð÷ ïéa ïéà íà ÀÄÇÇÈÄÄÅÅÈÆÇÂÅ
GLéãbä ñðkiL éãk íéçôè äL טפחים ששלושה כלומר – ÀÈÀÈÄÀÅÆÄÈÅÇÀÄ

בין  ואם אחת, בבת דרכה לעבור יכול  שהגדי פירצה של שיעור  הוא

כזה, בשיעור  פירצה אין לקנה ävçîkקנה Bæ éøä,גמורה – ÂÅÄÀÄÈ
לזה  זה מחוברים הקנים כאילו  כלבוד , דומה טפחים משלושה שפחות

)cealהוא מסיני למשה הלכה זה ודבר  מחובר ), ודין (רמב "ם).היינו
גפנים  לה לסמוך שמותר  הקודמת, במשנה ששנינו גדר  כדין זו מחיצה

זה. מצד וזרעים זה õøôðLמצד  øãâå חלק שנהרס כרם של  גדר – ÀÈÅÆÄÀÇ
úBnàממנו, øNò ãò,אמות מעשר יותר  איננו הפירצה מקום אם – ÇÆÆÇ

çúôk àeä éøäלסמוך ומותר  כפתח, הפירצה מקום של  דינו – ÂÅÀÆÇ
זרעים; ïkîלו  øúéמעשר יותר  הוא הפירצה מקום אם אבל – ÈÅÄÅ

øeñàאמות, äöøtä ãâðk.כשיעור שירחיק עד זרעים לזרוע – ÀÆÆÇÄÀÈÈ
äaøä úBöøt Ba eöøôð,אמות עשר  עד  פירצה וכל  –ãîBòä íà ÄÀÀÀÈÇÀÅÄÈÅ

נפרץ, שלא הקיים, הגדר  –õeøtä ìò äaøîכל נצרף שאם – ÀËÆÇÇÈ
מרובה  הקיים יהא הפרוצים, המקומות כל  ונצרף הקיים הגדר חלקי

הפרוץ, הפרוץ øzîמן  אם הדין והוא הפירצה, כנגד אפילו  לזרוע – ËÈ
לזה); זה שווים הקיים והחלק הפרוץ (שהחלק כעומד  íàåÀÄהוא

ãîBòä ìò äaøî õeøtäכל על מרובה הפרוץ כל  אם אבל – ÇÈÀËÆÇÈÅ
הקיים, øeñàהגדר äöøtä ãâðkהעומד כנגד  אבל לזרוע; – ÀÆÆÇÄÀÈÈ

מארבעה מו  פחות הוא אם ברם, טפחים. ארבעה רחב שיהא ובלבד תר,
אסור העומד כנגד אף ברטנורא ).טפחים, (ר "ש;

y c e w z a y
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הנקרא  והוא אמות, ארבע הוא מכרם ההרחקה ששיעור הקודמות במשניות למדנו
טפחים. ששה אלא אינו יחידית מגפן ההרחקה שיעור ואילו הכרם"; "עבודת

ובית  שמאי בית בזה ונחלקו ככרם, דינה אם גפנים של אחת בשורה דנה משנתנו

הלל.

íøk :íéøîBà éànL úéa ,íéðôb Lîç ìL äøeL òèBpäÇÅÇÈÆÈÅÀÈÄÅÇÇÀÄÆÆ
ממנה  להרחיק הוא צריך בצידה, לזרוע רוצה הוא ואם ככרם, דינה –

הכרם, עבודת כדי  אמות íøkארבע Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÆÆ
מאה הן ואפילו  גפנים, של אחת שורה כרם,(רמב"ם ),– חשובה אינה

טפחים, ששה אלא מהן להרחיק צריך  שאינו יחידות כגפנים ודינה

úBøeL ézL íL eäiL ãòיותר או  גפנים שלש  שורה ובכל  – ÇÆÀÈÀÅ
נקראת Cëéôì(רמב"ם ). אחת ששורה שמאי  בית וסוברים הואיל – ÀÄÈ

שורות, משתי פחות כרם שאין סוברים הלל ובית òaøàכרם, òøBfäÇÅÇÇÀÇ
íøkaL úBnà את להרחיק שצריכים אמות ארבע בתוך  כלומר  – ÇÆÇÆÆ

הכרם, עבודת כדי הגפנים מן ÷Lcהזרע :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÅ
úçà äøeL אסורים הכרם שכלאי למסכתנו ) (בפתיחה הזכרנו  כבר – ÈÇÇ

שנאמר  ט ):בהנאה, כב, d`lnd"פן(דברים ycwzתזרע הזר אשר  ע
כלאים, כרמך  תזרע שאם (פירוש: הכרם" כלומרycwzותבואת –

כהקדש, בהנאה כלאים,d`lndתיאסר  באיסור  שתגדל התבואה –
mxkd z`eaze rxfz xy` rxfd עם מתקדשת הכרם שתבואת כלומר –

בכלאי חכמים נקטו מכאן שנתקדש); מה כל לשרוף וצריך הזרעים,
וסוברים  בהנאה; אסר ופירושו: המקרא, כלשון "קידש " לשון  הכרם

שמאי: `zgבית dxey yciw,לזרע הסמוכה החיצונה היינו הכרם, מן
"תבואת לדעתם mxkdשכן  שהרי הכרם, של  האחת השורה משמעה "

"כרם". נקראת אחת שורה ézLאף Lc÷ :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÅÀÅ
úBøeLשהרי לה, והסמוכה החיצונה בהנאה, אסר שורות שתי –

התורה  שאמרה מה הלכך "כרם", נקרא לא שורות משתי פחות לדעתם

מקילים  שמאי בית נמצאים שורות. שתי משמעה הכרם" "תבואת
מחמירים. הלל ובית זה בענין
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שלש של  שורות משתי  פחות כרם אין  הלל בית שלדעת למדנו, הקודמת במשנה

"כרם". נקראות גפנים חמש  וגם שיש  להשמיע באה משנתנו אחת. כל  גפנים

íézL ãâðk íézL òèBpä,גפנים שתי  כנגד  גפנים שתי  –úçàå ÇÅÇÀÇÄÀÆÆÀÇÄÀÇÇ
החמישית, הגפן –áðæ äàöBé כגון הר "ש)– בצורה (לפי ÀÈÈÈ

äääזו:
ää גפנים ושתי  אחת, בשורה גפנים שלש שנוטע כלומר

מפרש, והרמב"ם שניה. בשורה סמוכות שהן מהן שתיים כנגד 
השורות  שתי שבין הריווח כנגד עומדת שהיא היינו זנב, שיוצאה

זו: בצורה כגון  שתיים, כנגד  שתים äääääíøkשל äæ éøäÂÅÆÆÆ
כדי אמות ארבע זרע ממנו להרחיק וצריך  הכרם".– "עבודת

קטן" "כרם נקרא זה הנוטע(רמב"ם ).כרם íézLאבל ãâðk íézLÀÇÄÀÆÆÀÇÄ
íézða úçàå:זו כצורה –äää

ää ÀÇÇÄÀÇÄ
òöîàa úçàå íézL ãâðk íézL Bà:זו כצורה –ä äää ä

ÀÇÄÀÆÆÀÇÄÀÇÇÈÆÀÇ
íøk Bðéà,יחידות כגפנים ודינן כרם, חשוב אינו – ÅÆÆ
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íøkä?Bòöîàî áøçL íøk;änà äøNò LL íL ïéà íà–ì òøæ àéáé àGíL.äøNò LL íL eéä ©¤¤¤¤¤¨©¥¤§¨¦¥¨¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨¨¨¥¤§¥
änà–BúãBáò Bì ïéðúBð,øúBnä úà òøBæå. ©¨§¦£¨§¥©¤©¨
·íøkä ìBçî àeä äæéà?øãbì íøk ïéa.änà äøNò íézL íL ïéà íà–ì òøæ àéáé àGíL.íézL íL eéä ¥¤§©¤¤¥¤¤©¨¥¦¥¨§¥¤§¥©¨¨¦¤©§¨¨¨§¥

änà äøNò–øúBnä úà òøBæå BúãBáò Bì ïéðúBð. ¤§¥©¨§¦£¨§¥©¤©¨
‚äãeäé éaøøîBà:íøkä øãb àlà äæ ïéà.íøkä ìBçî àeä äæéàå?íéîøkä éðL ïéa.øãb àeä äæéà?àeäL ©¦§¨¥¥¤¤¨¤¤©¤¤§¥¤§©¤¤¥§¥©§¨¦¥¤¨¥¤

íéçôè äøNò dáb.õéøçå?äòaøà áçøå äøNò ÷îò àeäL. ¨Ÿ©£¨¨§¨¦§¨¦¤¨Ÿ£¨¨§¨¨©§¨¨

,ïòøæì øúåîå íøë éáâì éìèá àì ãö ìëì òáøà ïúåàî õåç úåîà äðîù íéúðéá åøàùð íàå ,åîã íøëë úåîà òáøà ïúåà êëìä íéøååùá äúåà íéùøåç
äðîùî úåçô äãù áéùç àì éàîù úéáìå .íéàìë íåùî ïäá òåøæì øåñàå åîã íøëëå íøë éáâì éìèá àëäì àâìôå àëäì àâìô éãù úåîà äðîùî øéöá
:éìèá àìå äãù àëéà àëäì 'çå àëäì 'ç éãù äøùò ùù åäì åùô ïàëî ïãâðëå ïàëî íøëä úãåáòì òáøà ïðéòá úåîà íéøùòå äòáøà êëìä úåîà

a.mxkd legnìåçîá äìåúá çîùú æà ïåùì áåáñá úåã÷øîùë íéùðä úåìåçî åîë ,áéáñ øãâì íøë ïéá éåðô íå÷î( àì äéîøé):.dn` a"i my yi m`
òáøàå ,íøëä úãåáò íøë éãäìã úåîà òáøàã ,íùì òøæ àéáé àì äîà á"é íù ïéà íà ìáà .øàùä òøåæå íøë úãåáòì úåîà 'ã ïúåð ,ììä úéá éøáãë
.åäì ø÷ôî éøå÷ôà åéúåãåñé å÷æçúéå ùåãð øôòä äéäéå ìúåëì êåîñ ò÷ø÷ éáâ ìò íãà êìäéù éãë ìúåëä ïå÷ú éðôî éòøãæî àìã ïåéë ìúåë éãäìã úåîà
äùù úá äîàá úåîà êðä ìëå .ãçà ãöî àìà øåñàä ïéàù äøùò ùù ïðéòá àì àëäå ,íøë éáâì éìèá àì éàå éáéùç úåîà 'ã àëéà éà úåéòöîàå

:íéçôè
b.mxkd xcb `l` df oi`:øúåîä úà òøåæå úåîà òáøà ÷éçøî úåîà ùù àìà íù ïéà åìéôàå ,éåø÷ àåä íøëä øãâ íøëì øãâ ïéáù íå÷îedfi`e

.mxkd legn'ø øîà àìã çéëåî éîìùåøéáå .ïåãð àåä åòöîàá áøçù íøëë íéîøë 'á ïéáù íå÷î øáñ ÷"úå .íéîøë 'á ïéáù íå÷î ,úåîà á"é êéøöù
áøòîì çøæîä ïî äéúåøåù ìåçî ìù äæ ãö ìù íøëã ïåâë ,åæì åæ ìù úååù íéîøëä úåøåù ïéàù ïåâë àìà íéîøëä éðù ïéá íøëä ìåçî åäæéà äãåäé

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äîà æ"è éòáå íøëä úçø÷ë äàøðã äãåäé éáø äãåî íéðååëî åéä íàã ,íåøãì ïåôöä ïî øçà ãöáùå.xcb edfi`ïéá ùéøôîä
:õéøç ïëå ,øçà ãöî òåøæìå äæ ãöî íøë çéðäì ìåëéù íøëä

`xephxa yexit

Bòöîàî áøçL ונשארו נעקרו, או  נתייבשו  האמצעיות שגפניו – ÆÈÇÅÆÀÈ
חשוף  מקום אותו  בלבד, הצדדים משני  אפילו או שמסביב הגפנים בו

הכרם"; "קרחת änàנקרא äøNò LL íL ïéà íàכדברי – ÄÅÈÅÆÀÅÇÈ
הלל, íLìבית òøæ àéáé àGלפי זרע, מין  לזרוע שם אסור – ÈÄÆÇÀÈ

הן  הרי  זה מצד אמות וארבע זה מצד אמות mxkdשארבע zcear,

שמונה  באמצע נשארות שאין וכיון  למשנתנו , בהקדמה שבארנו כמו 
הן  הרי חשוב, מקום שיעור שהוא צד לכל  אמות ארבע היינו  אמות,

אסור הלכך לכרם, שייכת הקרחת כל  וכאילו  הכרם, לגבי בטלות
כלאים. משום שם änàלזרוע äøNò LL íL eéä היו ואם – ÈÈÅÆÀÅÇÈ
אמה, עשרה שש  BúãBáòבקרחת Bì ïéðúBðכדי לכרם נותנים – ÀÄÂÈ

צד, לכל  אמות ארבע øúBnäעבודתו , úà òøBæå לזרוע ומותר  – ÀÅÇÆÇÈ
סוברים, שמאי  בית אבל שבאמצע. הנשארות האמות שמונה את
צריך הלכך  שדה, חשוב אינו אמות משמונה פחות שהוא ששטח

מכאן  הכרם לעבודת אמות ארבע אמה, וארבע עשרים הקרחת שתהא
נשארו  אם אבל  לזרען , מותר  הנותרות עשרה ושש  מכאן , אמות וארבע
צד, לכל  אמות משמונה פחות היינו  אמה, עשרה משש פחות באמצע

לזרען . ואסור הכרם, לגבי בטלות הן  הרי  שדה, חשובות ואינן הואיל 
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הכרם". "מחול  ענין לפרש  באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו

øãbì íøk ïéa ?íøkä ìBçî àeä äæéà שבין פנוי  שטח – ÅÆÀÇÆÆÅÆÆÇÈÅ
וסובב  הולך  שהוא שם על  הכרם", "מחול נקרא שמסביבו  לגדר כרם

הכרם כל במקום (ר"ש ),את בכרמים עורכים שהיו המחולות שם על  או

כא ).זה כא, שופטים ספר ועיין שם "; אנשי "על("תוספות  מפרשים: ויש
זהmilgenyשם מקום íézL(רמב"ם ).ומפקירים íL ïéà íàÄÅÈÀÅ

änà äøNò,הקודמת במשנה הלל  בית כדברי  –òøæ àéáé àG ÆÀÅÇÈÈÄÆÇ
íLì עבודת הן הכרם שליד  אמות שארבע לפי  שם, לזרוע אסור – ÀÈ

שלא  כדי  לזרעם, אדם בני דרך  אין  הגדר, שליד אמות וארבע הכרם,
ארבע  כרוחב בינתיים נשאר שלא וכיון  הגדר, ויפול  העפר  יתרכך

לכרם. בטל  הוא הרי  עצמו, בפני  חשוב שיעור  שהוא íLאמות eéäÈÈ
änà äøNò íézL,אמה עשרה שתים רחב היה הכרם מחול אם – ÀÅÆÀÅÇÈ
BúãBáò Bì ïéðúBð,אמות ארבע היינו עבודתו, כדי לכרם נותנים – ÀÄÂÈ

øúBnä úà òøBæå סוברים שמאי  בית אבל הנשאר . השטח את – ÀÅÇÆÇÈ
שש הכרם "מחול  אמרו: ולפיכך  אמות, משמונה פחות שדה שאין

הקודמת. במשנה ששנינו כמו אמה" עשרה

i y y m e i
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הגדרת  בענין  לחלוק יהודה רבי  כאן  ובא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה

הכרם". "מחול 

íøkä øãb àlà äæ ïéà :øîBà äãeäé éaøהפנוי המקום – ÇÄÀÈÅÅÆÆÈÆÆÇÆÆ
ודינו  הכרם", "גדר אלא הכרם" "מחול נקרא אינו  לגדר  כרם שבין
ארבע  עבודתו, כדי  לכרם נותנים אמה, עשרה שתים רחבו אין שאפילו 

המותר. את וזורעים íøkäאמות, ìBçî àeä äæéàåששיעור – ÀÅÆÀÇÆÆ
אמה? עשרה שתים הלל, בית לדעת íéîøkäרחבו , éðL ïéa– ÅÀÅÇÀÈÄ

אמה, עשרה שתים רחב הוא שאם כרמים, שני שבין  הפנוי שטח
וארבע זה לכרם אמות ארבע את נותנים וזורעים זה, לכרם אמות

לא  שייכות ואינן  עצמן בפני  חשובות שהן שבאמצע, האמות ארבע
שני בין פנוי שמקום סובר, קמא תנא ברם, זה. לכרם ולא זה לכרם
שבשני הגפנים שאם מבואר , בירושלמי הכרם. כקרחת דינו  כרמים

הפנוי שהמקום מודה, יהודה רבי אף זו, כנגד זו  מכוונות הכרמים
אחד ; ככרם נראים הכרמים ששני  לפי הכרם, כקרחת דינו  שביניהם

אלא  הכרם" "מחול הוא הכרמים שני  שבין  יהודה רבי  אמר ולא
שהם  שניכר  באופן  זו , כנגד זו  מכוונות שניהם של  הגפנים כשאין 

כרמים. øãbשני  àeä äæéà?גדר של  שיעורו  מהו  –dáb àeäL ÅÆÈÅÆÈÙÇ
íéçôè äøNò כאן ונשנתה עצמה בפני הלכה היא זו פיסקה – ÂÈÈÀÈÄ

לפרש, המשנה ובאה יהודה, רבי  בדברי  שנזכר  הכרם", "גדר אגב
חשוב  הוא הרי  בערך) ס"מ 93 =) טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר 

זה; מצד  וזרעים זה מצד כרם לו  לסמוך  ומותר  כלאים, לענין  הפסק
גם המשנה מפרשת גדר  ח):uixgואגב ב, לעיל (עיין  כגדר שדינו 

õéøçå?כלאים לענין  הפסק שיהא חריץ של שיעורו מהו –àeäL ÀÈÄÆ
äøNò ÷îò,טפחים –äòaøà áçøå ס"מ 37 =) טפחים – ÈÙÂÈÈÀÈÈÇÀÈÈ

בערך ).

izdw - zex`ean zeipyn
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„íéðwä úvçî–GL Bøáçì äð÷ ïéa ïéà íàéãbä ñðkiL éãk íéçôè äL,ävçîk Bæ éøä.ãò õøôðL øãâå §¦©©¨¦¦¥¥¨¤©£¥§¨§¨¦§¥¤¦¨¥©§¦£¥¦§¦¨§¨¥¤¦§©©
úBnà øNò–çúôk àeä éøä;ïkî øúé,øeñà äöøtä ãâðk.äaøä úBöøt Ba eöøôð–ìò äaøî ãîBòä íà ¤¤©£¥§¤©¨¥¦¥§¤¤©¦§¨¨¦§§§¨©§¥¦¨¥§ª¤©

õeøtä,øzî;ãîBòä ìò äaøî õeøtä íàå,øeñà äöøtä ãâðk. ©¨ª¨§¦©¨§ª¤©¨¥§¤¤©¦§¨¨
‰íéðôb Lîç ìL äøeL òèBpä–éànL úéaíéøîBà:íøk;ìlä úéáeíéøîBà:íøk Bðéà,íL eäiL ãò ©¥©¨¤¨¥§¨¦¥©©§¦¤¤¥¦¥§¦¥¤¤©¤§¨

úBøeL ézL.íøkaL úBnà òaøà òøBfä Cëéôì–éànL úéaíéøîBà:úçà äøeL Lc÷;ìlä úéáeíéøîBà: §¥§¦¨©¥©©§©©¤©¤¤¥©©§¦¦¥¨©©¥¦¥§¦
úBøeL ézL Lc÷. ¦¥§¥

Âáðæ äàöBé úçàå íézL ãâðk íézL òèBpä–íøk äæ éøä.íézða úçàå íézL ãâðk íézL,ãâðk íézL Bà ©¥©§©¦§¤¤§©¦§©©§¨¨¨£¥¤¤¤§©¦§¤¤§©¦§©©¦§©¦§©¦§¤¤

c.migth 'b:éãâä ñðëéù éãë øåòéù àåäå .éîã ãåáìë 'âî úåçô ìëã.dvignk `ed ixd:äæ ãöî íéòøæå äæ ãöî íéðôâ êåîñì øúåîå.gztk oecp
:õåøôä íå÷îä ãâðë ä÷çøä êéøöå çúôë áéùç àì øùòî øúåé ìáà êåîñì øúåî åãâðë åìéôàå.uextd cbpk xeq` cnerd lr daexn uextd m`eìáà

:øåñà ãîåòä ãâðë óà äòáøàî úåçô ìáà ,äòáøà áçø àåä íà øúåî ãîåòä ãâðë
d.mxk mixne` i`ny zia:íøëä úãåáò éãë úåîà òáøà äðîî ÷éçøäì êéøöå.zexey izy eidiy cr mxk epi`äùù àìà ÷éçøäì êéøö ïéàå

:úéãéçé ïôâë íéçôè.zen` rax` rxefd:íøëä úãåáò ìù úåîà òáøà êåúá øîåìë.zg` dxey ycw mixne` i`ny ziaäøåú äøîà éëãíéøáã)
(áë:íøë àéø÷î úçà äøåù ,íøëä úàåáúå òøæú øùà òøæä äàìîä ùã÷ú ïô.zexey izy ycw mixne` lld ziaeéúùî úåçô íøë àø÷ð ïéàã

:òîùî úåøåù éúù äùã÷ã äøåú äøîàã íøëä úàåáúå êëìä ,úåøåù
e.apf d`vei zg`e:ùìùä ïî íéúù ãâðë äééðù äøåùá íéúùå ,úçà äøåùá úåòåèð íéðôâ 'â ïåâë.mizpia zg`eúéùéîçäå íéúù ãâðë íéúùäù

:ïøéåà ãâðë.rvn`a zg`e:äéúåçåø òáøàì íéðôâ òáøàå äòåèðä ïôâ ïåâë

`xephxa yexit
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íéðwä úvçî,מקנים העשויה מחיצה –Bøáçì äð÷ ïéa ïéà íà ÀÄÇÇÈÄÄÅÅÈÆÇÂÅ
GLéãbä ñðkiL éãk íéçôè äL טפחים ששלושה כלומר – ÀÈÀÈÄÀÅÆÄÈÅÇÀÄ

בין  ואם אחת, בבת דרכה לעבור יכול  שהגדי פירצה של שיעור  הוא

כזה, בשיעור  פירצה אין לקנה ävçîkקנה Bæ éøä,גמורה – ÂÅÄÀÄÈ
לזה  זה מחוברים הקנים כאילו  כלבוד , דומה טפחים משלושה שפחות

)cealהוא מסיני למשה הלכה זה ודבר  מחובר ), ודין (רמב "ם).היינו
גפנים  לה לסמוך שמותר  הקודמת, במשנה ששנינו גדר  כדין זו מחיצה

זה. מצד וזרעים זה õøôðLמצד  øãâå חלק שנהרס כרם של  גדר – ÀÈÅÆÄÀÇ
úBnàממנו, øNò ãò,אמות מעשר יותר  איננו הפירצה מקום אם – ÇÆÆÇ

çúôk àeä éøäלסמוך ומותר  כפתח, הפירצה מקום של  דינו – ÂÅÀÆÇ
זרעים; ïkîלו  øúéמעשר יותר  הוא הפירצה מקום אם אבל – ÈÅÄÅ

øeñàאמות, äöøtä ãâðk.כשיעור שירחיק עד זרעים לזרוע – ÀÆÆÇÄÀÈÈ
äaøä úBöøt Ba eöøôð,אמות עשר  עד  פירצה וכל  –ãîBòä íà ÄÀÀÀÈÇÀÅÄÈÅ

נפרץ, שלא הקיים, הגדר  –õeøtä ìò äaøîכל נצרף שאם – ÀËÆÇÇÈ
מרובה  הקיים יהא הפרוצים, המקומות כל  ונצרף הקיים הגדר חלקי

הפרוץ, הפרוץ øzîמן  אם הדין והוא הפירצה, כנגד אפילו  לזרוע – ËÈ
לזה); זה שווים הקיים והחלק הפרוץ (שהחלק כעומד  íàåÀÄהוא

ãîBòä ìò äaøî õeøtäכל על מרובה הפרוץ כל  אם אבל – ÇÈÀËÆÇÈÅ
הקיים, øeñàהגדר äöøtä ãâðkהעומד כנגד  אבל לזרוע; – ÀÆÆÇÄÀÈÈ

מארבעה מו  פחות הוא אם ברם, טפחים. ארבעה רחב שיהא ובלבד תר,
אסור העומד כנגד אף ברטנורא ).טפחים, (ר "ש;
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הנקרא  והוא אמות, ארבע הוא מכרם ההרחקה ששיעור הקודמות במשניות למדנו
טפחים. ששה אלא אינו יחידית מגפן ההרחקה שיעור ואילו הכרם"; "עבודת

ובית  שמאי בית בזה ונחלקו ככרם, דינה אם גפנים של אחת בשורה דנה משנתנו

הלל.

íøk :íéøîBà éànL úéa ,íéðôb Lîç ìL äøeL òèBpäÇÅÇÈÆÈÅÀÈÄÅÇÇÀÄÆÆ
ממנה  להרחיק הוא צריך בצידה, לזרוע רוצה הוא ואם ככרם, דינה –

הכרם, עבודת כדי  אמות íøkארבע Bðéà :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÅÆÆ
מאה הן ואפילו  גפנים, של אחת שורה כרם,(רמב"ם ),– חשובה אינה

טפחים, ששה אלא מהן להרחיק צריך  שאינו יחידות כגפנים ודינה

úBøeL ézL íL eäiL ãòיותר או  גפנים שלש  שורה ובכל  – ÇÆÀÈÀÅ
נקראת Cëéôì(רמב"ם ). אחת ששורה שמאי  בית וסוברים הואיל – ÀÄÈ

שורות, משתי פחות כרם שאין סוברים הלל ובית òaøàכרם, òøBfäÇÅÇÇÀÇ
íøkaL úBnà את להרחיק שצריכים אמות ארבע בתוך  כלומר  – ÇÆÇÆÆ

הכרם, עבודת כדי הגפנים מן ÷Lcהזרע :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÅ
úçà äøeL אסורים הכרם שכלאי למסכתנו ) (בפתיחה הזכרנו  כבר – ÈÇÇ

שנאמר  ט ):בהנאה, כב, d`lnd"פן(דברים ycwzתזרע הזר אשר  ע
כלאים, כרמך  תזרע שאם (פירוש: הכרם" כלומרycwzותבואת –

כהקדש, בהנאה כלאים,d`lndתיאסר  באיסור  שתגדל התבואה –
mxkd z`eaze rxfz xy` rxfd עם מתקדשת הכרם שתבואת כלומר –

בכלאי חכמים נקטו מכאן שנתקדש); מה כל לשרוף וצריך הזרעים,
וסוברים  בהנאה; אסר ופירושו: המקרא, כלשון "קידש " לשון  הכרם

שמאי: `zgבית dxey yciw,לזרע הסמוכה החיצונה היינו הכרם, מן
"תבואת לדעתם mxkdשכן  שהרי הכרם, של  האחת השורה משמעה "

"כרם". נקראת אחת שורה ézLאף Lc÷ :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÅÀÅ
úBøeLשהרי לה, והסמוכה החיצונה בהנאה, אסר שורות שתי –

התורה  שאמרה מה הלכך "כרם", נקרא לא שורות משתי פחות לדעתם

מקילים  שמאי בית נמצאים שורות. שתי משמעה הכרם" "תבואת
מחמירים. הלל ובית זה בענין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שלש של  שורות משתי  פחות כרם אין  הלל בית שלדעת למדנו, הקודמת במשנה

"כרם". נקראות גפנים חמש  וגם שיש  להשמיע באה משנתנו אחת. כל  גפנים

íézL ãâðk íézL òèBpä,גפנים שתי  כנגד  גפנים שתי  –úçàå ÇÅÇÀÇÄÀÆÆÀÇÄÀÇÇ
החמישית, הגפן –áðæ äàöBé כגון הר "ש)– בצורה (לפי ÀÈÈÈ

äääזו:
ää גפנים ושתי  אחת, בשורה גפנים שלש שנוטע כלומר

מפרש, והרמב"ם שניה. בשורה סמוכות שהן מהן שתיים כנגד 
השורות  שתי שבין הריווח כנגד עומדת שהיא היינו זנב, שיוצאה

זו: בצורה כגון  שתיים, כנגד  שתים äääääíøkשל äæ éøäÂÅÆÆÆ
כדי אמות ארבע זרע ממנו להרחיק וצריך  הכרם".– "עבודת

קטן" "כרם נקרא זה הנוטע(רמב"ם ).כרם íézLאבל ãâðk íézLÀÇÄÀÆÆÀÇÄ
íézða úçàå:זו כצורה –äää

ää ÀÇÇÄÀÇÄ
òöîàa úçàå íézL ãâðk íézL Bà:זו כצורה –ä äää ä

ÀÇÄÀÆÆÀÇÄÀÇÇÈÆÀÇ
íøk Bðéà,יחידות כגפנים ודינן כרם, חשוב אינו – ÅÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn



eקע dpyn iriax wxt mi`lk zkqn

òöîàa úçàå íézL–íøk Bðéà,áðæ äàöBé úçàå íézL ãâð íézL eäiL ãò. §©¦§©©¨¤§©¥¤¤©¤§§©¦¤¤§©¦§©©§¨¨¨

eäiL ãòáðæ äàöBé úçàå íézL ãâð íézL שבארנו כמו  – ÇÆÀÀÇÄÆÆÀÇÄÀÇÇÀÈÈÈ
לעיל.

עד כרם "אינו  ושונה: חוזר שהתנא כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
(היינו  צורות "ששתי  לפי  זנב", יוצאה ואחת שתים נגד שתים שיהו

מהן  ואחת זנב" "יוצאה להיקרא ראויות הרמב"ם) ושל  הר "ש  של
היותר אותה שדווקא להשמיענו, בסיפא התנא ובא ראויה, יותר היא

שיהו " "עד  ושנה חזר לא ואילו  האחרת. ולא כרם בכלל  היא ראויה
שבימיו  על סמך  והתנא כרם. הן  הצורות ששתי  אומרים היינו  וכו'

שלדעת  נראה ואמנם ראויה. היותר הצורה היא איזו  ומפורסם ידוע היה
של הצורה הרמב"ם ולדעת כרם, אינה הרמב"ם של הצורה הר "ש 

זקן  מפי שמעתי  כותב: טוב" יום "תוספות ובעל  כרם. אינה הר "ש 
זנב, יוצאה באחת הרמב"ם של  זו צורה פי שעל  תוב"ב מצפת אחד 

ישראל. בארץ הוא שראה הכרמים כל הם כן 

למדוה  – זנב" יוצאה ואחת שתים כנגד  "שתים – זו שצורה אמרו, בירושלמי 
עבודת  של  בטבעה בקיאים שהיו הכנענים, ידי  על הכרמים נטיעת מדרך 
הארץ" יושבי  החורי  שעיר  בני "אלה א): פה, (שבת בבבלי  מובא וכן הארץ,

יו העולם כל  וכי  כ ) לו , בישובה (בראשית בקיאים שהיו  אלא הם? רקיע שבי
ואיזו זיתים לגדל ראויה איזו  לאדמה, אדמה בין  מבחינים (שהיו ארץ של 
למדו ומהם השונים), הצמחים של יניקה בשיעור  בקיאים היו וכן  תאנים,

האדמה. בעבודת המקובלים עניינים כמה חכמים

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zenai(iyily meil)

àéòaéîixde .dgxk lra d`iaa s` dze` dpewy xnel jixv ike ± ¦©§¨
dyr `ly main egek rxbp `l xn`n da dyry jka i`cea

.xn`n
déì øîà,dax[ïéà],egek rxbp xn`nd ici lry okzi ok` - ¨©¥¦

meynøîBà éðàLyúwéæ epnî äçøt Bzîáéa øîàî äNBòä ìk ¤£¦¥¨¨¤©£¨¦¦§¨§¨¦¤¦©
,ïéîáé,meai gk epnn rwtp xn`nd ici lreúwéæ déìò äìçå §¨¦§¨¨£¥¦©

ïéñeøéàz` xneb epi`e ,cala qex` oic `l` da el oi` dzrne - ¥¦
yi ok lre .meai ici lr `le oi`eyip dyrn ici lr `l` da epiipw

da wtzqdléàîlkk dpevxn dtegl dxiqn dkixv m`d ,dpic ©
lkk dgxk lra d`ia ici lr elit` dzepwl lekiy e` ,dqex`

.dnai
:xen`d wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzmixcpa epipy ¨§©

(:cr),íáé úøîBL,eig` iptl meail dltpe dlra zny dy` ±ïéa ¤¤¨¨¥
iptl dltpyãçà íáée calaïéaiptl dltpyéaø ,ïéîáé éðL ¨¨¤¨¥§¥§¨¦©¦

øôé ,øîBà øæòéìàixcp z` xtn lray myk ,dixcp z` maid ¡¦¤¤¥¨¥
.ezy`,øîBà òLBäé éaødwewf `id m` wxìmaiãçàxti cala ©¦§ª©¥§¤¨

,dixcp z` dlàìådwewf `idykì,øîBà àáé÷ò éaø .íéðLoi` §Ÿ¦§©¦©¦£¦¨¥
dnaid ixcp z` xtn maidàìdwewf `idykìmaiàìå ãçà Ÿ§¤¨§Ÿ

dwewf `idykìda ïðéeäå .íéðLef dpyn ixaca epzpe ep`ype ± ¦§©¦§©¦©¨
,epl`yeàîìLazhiyaàáé÷ò éaøyi ,llk xtn maid oi`y ¦§¨¨©¦£¦¨
y yxtløáñyäwéæ ïéàe llkãçì eléôàzaygp meai zwif oi`y ± ¨©¥¦¨£¦§©

xtn epi` ok lre ,cala cg` mai iptl dltpyk elit` zeyi`k
oke .dixcp z`ìzhiyòLBäé éaø`l la` xtdl leki cg`y §©¦§ª©

`weecy xaqy yxtl yi ,mipyãçìmai,äwéæ Léda ezwife §©¥¦¨
la` .dixcp z` xtn ok lre ,zeyi`k zaygpéøúìminaiïéà ¦§¥¥

,äwéæzaygp dpi` seqal wwcfz mdn inl reci oi`y xg`n oky ¦¨
.dixcp z` mixtn mpi` ok lre ,mdn cg` s` ly ezy`kàlà¤¨

øæòéìà éaøìrnyne ,'xti minai ipy oia cg` mai oia' xn`y §©¦¡¦¤¤
,zeywdl yi ,ecal xtn mdn cg` lky eixacnøáñ÷c éîð éäð§¦©¥§¨¨©

y xaeq `ed m` s` -äwéæ Léoiprl dnaid lrak maid aygpe ¥¦¨
,dixcp zxtdàîìLadltpykãçì`ed recn oaen maiøôéîz` ¦§¨¨§©¥¥

,dixcpàlàdltpyk [la`-]éøúìminaiéànàmdn cg` lkei ¤¨¦§¥©©
m`e ,cgi minaid ipyl dwewf `id `lde ,dixcp z` ecal xtdl

.dixcp z` xtdl cgi mdipy ekxhvi ok(äáäà øa) énà éaø øîàå§¨©©¦©¦©©£¨
,uxzlda ãáòc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäminaid cg`,øîàî ¨¨§©©§¦©§©£©¨©£¨

åzhiyk xfril` iax zhiyïéð÷ äðB÷ øîàî øîàc ,àéä éànL úéá §¥©©¦§¨©©£¨¤¦§¨

.øeîbecal xtn `ed ok meyne ,ezy`k zaygp cala `id jkitl ¨
dixcp z`:dzii`x z` `xnbd dwiqn .àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨

xn`n i`ny zia zhiylyøôéî éëä íeMî ,äNBò ïéàeOéðmaid ¦¦¤¦¨¥¥¥
.ecal dixcp z`úøîà éà àlàxn`nyäNBò ïéñeøéàdpi`e ¤¨¦¨§©¥¦¤

,denzl yi ,ezqex`k `l` zaygpøôéî éöî éëéäleki ji` - ¥¦¨¥¥¥
,dixcp z` ecal xtdlïðzäåmixcpa(:eq),äéáà ,äñøBàîä äøòð §¨§©©£¨©§¨¨¨¦¨

dìòáecgiíéøéôîz`,äéøãðmze` xtdl leki mdn cg` oi`e ©£¨§¦¦§¨¤¨
.ecal

:`xnbd dgec'øôéî' éàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàiax xn`y ¨©©©§¨©¦§¨©¥¥
,xfril`úeôzeLa øôéî.dqxe`nd dxrp oick a`d mr ¥¥§¨

:xfril` iax ixacn lirl xfrl` iax zhiy lr dywn `xnbd
øîàc øæòìà éaøìeyì øîàîzrcäðB÷ Bðéà éànL úéáxenb oipw §©¦¤§¨¨§¨©©£¨§¥©©¥¤

àlàwx lirenäøöì úBçãìly dzeg` zwif z` riwtdl - ¤¨¦§§¨¨
xn`nd zlraøôéî éànà ,ãáìamaidúeôzeLa`ld ,a`d mr ¦§©©©¥¥§¨

zaygp dpi` s`e ,ixnbl el zipwp dpi` oky ,llk xtdl el oi`
.ezqex`k:`xnbd zvxznàðà éøîàc øîéà ,øæòìà éaø Cì øîà̈©¨©¦¤§¨¨¥©§©§¦£¨

xn`ny izxn`y dn ±äðB÷ Bðéàixnblàlàwxäøöì úBçãì ¥¤¤¨¦§§¨¨
,ãáìaoiprl wx ok izxn`àhéâa dì ébñ àìcziyrp dpi`y ± ¦§©§Ÿ©¦¨§¦¨

,cala hba dxhetl lkeiy icka xac lkl ezy`kénð éòa àlà¤¨¨¥©¦
,äöéìçmle`ïðéøîà éî äéøãð øôäìzaygp dpi`y izxn` ike ± £¦¨§¨¥§¨¤¨¦©§¦©

.dixcp zxtd oiprl ezqex`l
:xfrl` iax zhiy z` sqep ote`a zvxzn `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

ìe ,øæòìà éaø Cì øîàzrc÷çöé øa ïîçð áøiax zrcly xaeqd ¨©¨©¦¤§¨¨§©©§¨©¦§¨
a`d mr zetzeya xtn maide oiqexi` dyer xn`n xfril`éî¦

àçéðixd ,xfril` iax ixac miayein ike ±éðz÷ éî[xn`p ike-] ¦¨¦¨¨¥
eixaca'eøôé'`ld ,miax oeyla'øôé'cigi oeylaàlà .éðz÷ ¨¥¨¥¨¨¥¤¨

c ,xfril` iax ixaca yxtl yi gxkda,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦©
käãîòLdnaidïécae` dl uelgiy minaid cg` z` draze ¤¨§¨©¦

,ok zeyrl maid o`ine ,dnaiiyeok meyndì e÷ñôoic zia ¨§¨
BlMî úBðBæîelit` dixcp z` xtn `ed jkitle ,maid iqkpn - §¦¤

,xn`n da dyr `lyñçðt áø øîàc .àáøc déîMî ñçðt áøãëå§¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨
,àáøc déîMîmeyn ,`id ezy` ixcp z` xtn lrady dn zaiq ¦§¥§¨¨

yìkdy`,úøãBð àéä dìòa úòc ìò úøãBpälr `l` dxcp `le ¨©¤¤©©©©§¨¦¤¤
aiig `edy xg`ny ,mail oicd `ede .xcpa dlra dvxziy zpn
.dixcp z` xtn `ed ok lre ,ezrc lr zxcep `id ixd dizepefna
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קעי e dpyn iriax wxt mi`lk zkqn

òöîàa úçàå íézL–íøk Bðéà,áðæ äàöBé úçàå íézL ãâð íézL eäiL ãò. §©¦§©©¨¤§©¥¤¤©¤§§©¦¤¤§©¦§©©§¨¨¨

eäiL ãòáðæ äàöBé úçàå íézL ãâð íézL שבארנו כמו  – ÇÆÀÀÇÄÆÆÀÇÄÀÇÇÀÈÈÈ
לעיל.

עד כרם "אינו  ושונה: חוזר שהתנא כותב, טוב" יום "תוספות בעל 
(היינו  צורות "ששתי  לפי  זנב", יוצאה ואחת שתים נגד שתים שיהו

מהן  ואחת זנב" "יוצאה להיקרא ראויות הרמב"ם) ושל  הר "ש  של
היותר אותה שדווקא להשמיענו, בסיפא התנא ובא ראויה, יותר היא

שיהו " "עד  ושנה חזר לא ואילו  האחרת. ולא כרם בכלל  היא ראויה
שבימיו  על סמך  והתנא כרם. הן  הצורות ששתי  אומרים היינו  וכו'

שלדעת  נראה ואמנם ראויה. היותר הצורה היא איזו  ומפורסם ידוע היה
של הצורה הרמב"ם ולדעת כרם, אינה הרמב"ם של הצורה הר "ש 

זקן  מפי שמעתי  כותב: טוב" יום "תוספות ובעל  כרם. אינה הר "ש 
זנב, יוצאה באחת הרמב"ם של  זו צורה פי שעל  תוב"ב מצפת אחד 

ישראל. בארץ הוא שראה הכרמים כל הם כן 

למדוה  – זנב" יוצאה ואחת שתים כנגד  "שתים – זו שצורה אמרו, בירושלמי 
עבודת  של  בטבעה בקיאים שהיו הכנענים, ידי  על הכרמים נטיעת מדרך 
הארץ" יושבי  החורי  שעיר  בני "אלה א): פה, (שבת בבבלי  מובא וכן הארץ,

יו העולם כל  וכי  כ ) לו , בישובה (בראשית בקיאים שהיו  אלא הם? רקיע שבי
ואיזו זיתים לגדל ראויה איזו  לאדמה, אדמה בין  מבחינים (שהיו ארץ של 
למדו ומהם השונים), הצמחים של יניקה בשיעור  בקיאים היו וכן  תאנים,

האדמה. בעבודת המקובלים עניינים כמה חכמים

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: סו השיב:דף  ולא אליעזר רבי שנשאל נוספת שאלה מביאה הגמרא
L øçàî ,øæòéìà éaø úà äîëç äMà äìàLכלäNòn מיני - ¨£¨¦¨£¨¨¤©¦¡¦¤¤¥©©¤©£¥

בחטא שנעשו ïéåLעבודות ,ìâòäכן אם ïéàבאיסורם, äî éðtî ¨¥¤¨¦¦§¥©¥
ïúúéîהחוטאים כל והיו äåL,של [-חרב], בסייף שנהרגו היו אלא ¦¨¨¨¨

פני  על העגל אפר את משה שפיזר בהדרוקן, שמתו והיו במגיפה, שמתו
מעיים. בחולי מת היה בעגל שחטא ומי העם, את והשקה ©øîà̈המים

Cìta àlà äMàì äîëç ïéà ,dì,בו לטוות הנשים שדרך בכוש - ¨¥¨§¨¨¦¨¤¨©¤¤
אחרות. בחכמות לחקור לך øîBàואל àeä ïëå ה מלאכת משכן לגבי §¥¥

כה) לה eåè'.(שמות äéãéa áì úîëç äMà ìëå'§¨¦¨©§©¥§¨¤¨¨
לחוטאי  המיתה עונשי חילוק בביאור אמוראים שנחלקו מביאה הגמרא

éåìåהעגל: áø ,øîzéà,נחלקוãçהאחד -øîà ש øhé÷åשמי çaéæ ¦§©©§¥¦©¨©¦©§¦¥
נידון מיתה, וחייב ממש עבודה־זרה שעבד היינו ש ,ééñaóלעגל, ótbומי §©¦¦¥

חיבק -÷Méðå נ העגל, שרק äúéîaידוןאת ומי במגיפה, שמים בידי §¦¥§¦¨
Bááìa çîNנידון מעשים, עשה שאפר ï÷Bøãäaולא המים בשתיית - ¨©¦§¨§¦§¨

מעיים. בחולי מת היה זה ידי ועל בהם, מעורב øîà,העגל ãçå שמי §©¨©
והיו לעגל זאת,íéãòשעבד היתה åשראו אותו äàøúäכן שהזהירו - ¥¦§©§¨¨

נידון דין, בית ידי על יהרג זה דבר יעשה בפני ééña,óשאם שעבד ומי §©¦
íéãò אך,äàøúä àìaנידוןäúéîa ש שעבד ומי בפני àìבמגיפה, ¥¦§Ÿ©§¨¨§¦¨Ÿ

å íéãò שàì ב,äàøúäנידוןï÷Bøãäa בחולי ומת המים בשתיית - ¥¦§Ÿ©§¨¨§¦§¨
מעיים.

העגל: חטא בענין נוספות דרשות מביאה äãeäé,הגמרא áø øîà̈©©§¨
íéáëBk úãBáò ãáò àì éåì ìL BèáL,העגל øîàpLבמעשה ¦§¤¥¦Ÿ¨©£©¨¦¤¤¡©

(åë áì úåîù)'Bâå äðçnä øòLa äLî ãîòiå' אלי לה' מי וּיאמר ©©£ŸŸ¤§©©©©£¤§ִֵֶַַָֹ
חטא. לא מהם אחד שאף ומשמע לוי', ּבני ּכל אליו ישב áéúéוּיאספּו - ְְִֵֵֵֵַָָָ¨¦

àzòîL àäì øîà÷å àðéáø,זו מימרא -déáéúéàהקשו -,àðéáøì àaà øa àtt áø éða הלא ¨¦¨§¨¨©§¨§©§¨¥¦¥§¥©¨¨©©¨§¨¦¨
לוי שבט על אמר ט)משה לג åéúéàø(דברים àì Bnàìe åéáàì øîàä' הּכיר לא אחיו לא ואת ּבניו ואת ¨Ÿ¥§¨¦§¦Ÿ§¦¦ְְִִֶֶֶָָָֹֹ

הגמרא: מתרצת בעגל. שחטאו לוי משבט שהיו ומבואר העגל, במעשה קרוביהם את שהרגו היינו 'åéáà'ידע', ָָ¨¦
ל  'åéçà'הכוונה ,ìàøNiî Bnà éáà ל Bnàîהכוונה åéçàלה לוי,ìàøNiîשנולדו שהוא מאביו ולא £¦¦¦¦§¨¥¤¨¤¨¥¦¦¦§¨¥
'åéða' ל Bzaהכוונה éðaלה בניו.ìàøNiî,שנולדו נקראו לפיכך כבנים, הם הרי בנים שבני ומשום ¨¨§¥¦¦¦§¨¥

ברורות: תשובות עליהם השיב ולא אליעזר רבי את ששאלו נוספות שאלות מביאה éaøהגמרא úà eìàL̈£¤©¦
éðBìt ,øæòéìàבדורם àaäשחי íìBòì eäî.הבא לעולם בהם ויזכה טובים מעשיו האם -,íäì øîà ¡¦¤¤§¦©¨¨©¨¨©¨¤

éðBìtשמא ìò àlà éðezìàL àì ולא שאלתם את דחה ובכך הטובים, במעשיו ידוע שהיה אחר אדם - Ÿ§©§¦¤¨©§¦
שאלוהו,השיבם  עוד .äòBø ìéväì eäî ה éøàäאת ïî äNák הכבשה בעל שאינו לרועה מותר האם - ©§©¦¤¦§¨¦¨£¦

מזונותיו. את ממנו נוטל שבכך אף שטרף, הכבשה את הארי מפי íäì,להציל øîàשמאéðezìàL àì ¨©¨¤Ÿ§©§¦
.äNákä ìò àlà,שאלוהו íäìשוב øîà .éøàä ïî äòBøä ìéväì eäîשמאàlà éðezìàL àì ¤¨©©¦§¨©§©¦¨¤¦¨£¦¨©¨¤Ÿ§©§¦¤¨

äòBøä ìò הארי מפי להצילו מותר שאלוהו,אם עוד .øæîî,כריתות חייבי על מהבא הנולד -àeä äî ©¨¤©§¥©
Løéìשאלתם שמא להם, אמר אביו. éìבנכסי eäîía,שאלוהו עוד בנים. בלי שמת אחיו אשת eäîאת ¦©©§©¥©

i"yx

ïéåù ìâòä äùòîùeizecear Ð
ozzin oi` dn iptn ,xeqi`l zeey

dey?zzin ,zezin yly ea eidy
zzin ,"eaxg yi` eniy" siiq
zeny) "mrd z` 'd sebie" ,dtibn
lr xfie" aizkc owexcd zzin (al
zkqna opixn`e ,"mind ipt
oiekzp `l :(`,cn) dxf dcear
zeheqk owceal `l` dyn

.oha zeavlaøèé÷å çáéæod Ð
Îdcearl odilr oiaiigy zecear
"zezin rax`"a opzck ,dzin dxf
o`ke .dliwqa ody (a,q oixcdpq)
odl eyxtzp `l oiicry ,siiqa
epecipe ,oic zia zezin rax`
siiqa ozzin lky gp ipa zzina

.(`,ep) oixcdpqa opixn`ckóôéâ
÷ùéðå,oic zia zzin oda oi` Ð

.(a,q my) "zezin rax`"a opzck

.dtbna epecip miny icia `l`
àáä íìåòì åäî éðåìômc` lr Ð

jipira eiyrn dn ,edel`y cg`?
cec oa dnly lr :mixzet yie

.edel`yéðåìô ìò àìà`ny Ð
.ipezl`y melya` lrìò àìà

äòåøäitn elivdl xzen m` Ð
.ix`dùøéì åäî øæîîz` Ð
.eia`íáéì åäî íäì øîàÐ



nei`קעב zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

Búéa úà ãeñì איסור בזה יש האם המקדש, בית חורבן  לאחר הזה בזמן ¨¤¥
שאלתם שמא להם, אמר אבילות. ÷Bøáמשום úà ãeñì eäî. ©¨¤¦§

הברייתא: אלו,מבארת בתשובותיו íéøáãaהטעם ïâéìôäL éðtî àìŸ¦§¥¤¦§¦¨¦§¨¦
ידע  שוודאי להשיב, מה יודע היה שלא מפני אחרים לדברים שהניעם -

íìBòî.להשיב, Baø étî òîL àlL øác øîà àlL éðtî àlà¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ¨©¦¦©¥¨

i"yx

.ize` mzl`y eig` zy`åäî
åúéá úà ãåñìin ,dfd onfa Ð

.ziad oaxeg xrv iptn xeq`øîà
:íäìceql edn `l` ipezl`y `l

.exaw z`ïâéìôäù àìÐ
mc`k ,mixg` mixacl oyixtde
rcei epi`yk zegcl oiekznd

.eaxn rny `ly xac xn` `l la` ,did rcei `l` ,aiydl

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zenai(iriax meil)

,meai oic da bdepíéða dì LiL çà úLàk àéä éøäzrya dlran £¥¦§¥¤¨¤¥¨¨¦
,ezzinäøeñàå.mail dxeqi` xzedy xg`l s` mlerl maid lr ©£¨

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîxak `ld ,eixaca axàðéðz ©¨©§©¨¨¦¨
,oerny ly ezy` d`l dzny xg`l elit`y ,epzpyna [epipy±]

éøälgxBædzeg` `idyåéìò äøñàðå ìéàBä ,úéîìBò åéìò äøeñà £¥£¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨¨¨
úçà äòLzvxzn .miiga dzeg` d`l cera dlra zzin zrya ¨¨©©

:`xnbdàîéúc eäî,xnel mewn did ax ixac ilel ±éléî éðä ©§¥¨¨¥¦¥
,mlerl dxeq` dlitp zrya eilr dxq`py lky dpyna epipyy

wx `edäðBLàø äìéôða dì àéæçéà àìc àëéä`l mlerny - ¥¨§Ÿ¦©§¨¨¦§¦¨¦¨
dpey`xd dzlitp gkn oernyl maiizdl die`x lgx dzid
.ezy` d`l dzny iptl eig` iel dze` qpk ixdy ,dlra oae`xn

äðBLàø äìéôða dì àéæçéàc àëéä ìáàoernyl lgx dxzedy - £¨¥¨§¦©§¨¨¦§¦¨¦¨
dzny oebke ,oey`xd dlra oae`xn dzlitp zkynp oiicryk

,lgx z` iel maiiy iptl oerny zy` d`léøzLéz àîéàepiid ± ¥¨¦§§¥
.oernyl zxzen zeidl lgx xefgzy mixne`ïì òîLî à÷,ax ¨©§©¨

.mlerl lgx eilr zxq`p df ote`a mby
:`xnbd dywn aeyàðéðz éîð àäepipy df ote`a mb `ld ± ¨©¥¨¦¨

oldl dpyna(.al),my epipy oky .mlerl dxeq` `idyïéçà éðL§¥©¦
dïéàeNðl,úBéçà ézLeíäî ãçà úîeig` lr ezy` dxq`pe §¦§¥£¨¥¤¨¥¤

,ezy` zeg` `idy meyn meailìL BzLà äúî Ck øçàåg`d §©©¨¥¨¦§¤
déðLmewn lkn ,dzeg`n dy` zeg` xeqi` xzedeéøädnaiBæ ¥¦£¥

.úçà äòL åéìò äøñàðå ìéàBä ,úéîìBò åéìò äøeñà`idy ixd £¨¨¨¨¦¦§¤¤§¨¨¨¨¨©©
dcera dy` zeg` xeqi` dpnn rwty ote`a mb mlerl dxeq`

.df oic eprinydl ax jxved dne ,dpey`xd dzlitpa
:`xnbd zvxznàîéúc eäî`weecy ,xnel mewn did oiicr ± ©§¥¨

àeä íúämeyn ,mlerl da xq`péøîâì àúéa éàäî dì éçcéàc- ¨¨§¦§¥¨¥©¥¨§©§¥
ezy` zeg` myn maid lr dxeq` dcera dlra zzin zryay
,dvilg `ll weyl dxzed xake df ziaa meai oicn ixnbl dzgcp
,dzeg` lra didy df g` caln xg` g` dlral did `l oky

.meai oicl zxfeg dpi` mlerl ok lreàëä ìáàmig` dylya £¨¨¨
,zixkp ieyp cg`e zeig` izyl mi`eyp mdn mipyyéçcéà àìc§Ÿ¦§¥

éøîâì àúéa éàäî dìziaa meain ixnbl dzgcp `l mlerny ± ¨¥©¥¨§©§¥
dy` zeg` meyn mig`d cg` lr dxeq` `idy s` ixdy ,df

,el dwewfe zixkpl ieypd g`l zxzen `id mewn lknBbéî àîéà¥¨¦
éàäì éîð àéæç ,úéøëð éeNð éàäì àéæçcg`l dwewf `idy jezn ± §©§¨§©¨¨§¦©§¨©¥§©

didy g`l mb maiizze dzeg` zzin xg`l xefgz zixkpl ieypd
.dzeg`l ieypïì òîLî à÷eilr dxeq` `id df ote`a mby ,ax ¨©§©¨

.mlerl

äðùî
ìLíéçà äLeidyïéàeNð íäî íéðLlãçàå ,úBéçà ézLmdnéeNð §¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨

l,úéøëðm`éìòaî ãçà Løébdå ,BzLà úà úBéçàjk xg`úî ¨§¦¥¥¤¨¦©£¥£¨¤¦§§¥
d g`déeNðlúéøëð,eig` ipy iptl ezy` dltpeLøâîä dñðëe ¨¨§¦§¨¨©§¨¥

meai oickåjk xg`,úî,eig` iptl el dnaiizdy ef zixkp dltpe §¥
,dzeg` d`l z` `yp eig` oernye ,lgx z` oae`x `ypy oebk

oae`x yxibe ,d`le lgx zaexw dpi`y dxy z` `yp mdig` iele
jk xg`e ,ezy` dxy z` oae`x maiie iel zn jk xg`e ,lgx z`
zxzen ,[f xeiv] meail oerny iptl ezy` dxy dltpe oae`x zn
xak oae`x iptl dxy dltpyk ixdy .oernyl maiizdl dxy
ok lre ,lgx zxv dxy dzid `l mlerny `vnpe ,lgx z` yxib

e .dy` zeg` zxv meyn oerny lr zxq`p dpi`àéä Bædnaid ¦
eøîàLzkqnd zligza dilr(:a),å'zeixrd lkBà eúnL ïlek ¤¨§§¨¤¥

úBøzeî ïäéúBøö ,eLøbúðmeaia.' ¦§¨§¨¥¤¨

àøîâ
:dwif yiy epzpynn zwiicn `xnbdàîòèdpi` zixkpd dxyy ©§¨

meyn `ed lgx zxvl zaygpcdligzaLøéâlgx z` oae`x §¥¥
,ezy`åwxúî Ck øçàdze` maiie zixkpd dxyl ieypd iel §©©¨¥

xak lgx ,meail oae`x iptl dltp dxyy dryay `vnpe ,oae`x
.ezy` dzid `lìáàm`úîiptl ezy` dxy dltpe dligz iel £¨¥

,meail oae`xåwxLøéb Ck øçàjk xg`e ,ezy` lgx z` oae`x §©©¨¥¥
,[g xeiv] dxy z` maiiäøeñàxg`l oernyl maiizdl dxy £¨

dzid `l xak dxy z` oae`x maiiy dryay s`e .oae`x zny
onfay meyn ,oerny lr dxy zxq`p mewn lkn ,ezeyxa lgx
lre ,oae`x ly ezy` lgx dzid oiicr oae`x iptl meail dltpy

.lgx zxvl dxy zaygp okäwéæ Lé úøîBà úàæ ,éLà áø øîà- ¨©©©¦Ÿ¤¤¥¦¨
iptl s` ok meyne ,zeyi`k zaygp dnaia mail yiy dwifdy
`idy meyn ezy` lgx zxvl zaygp `id dxy z` oae`x maiy

e .el dwewfa eléôàiptl dltpy dnaiéçà éøúinl reci oi`e £¦§§¥©¥
zxacn epzpyn ixdy .mdipy zy`k zaygp `id ,seqal wwcfz
`id ok it lr s`e ,oerny iptl mb dltp iel zy` dxyy ote`a

.dexr zxv meyn oerny lr zxq`pe oae`x zy`k zaygp
:`xnbd dywnéLà áøìeixacn gikend,dwif yiy dpyndàéL÷ §©©¦©§¨

ïîçð áøclirl dpyndn ef dpyn lr dywi ±(cenrd zligza) §©©§¨
oae`x `yp m`y ,my epipy oky .dwif oi`y ongp ax dpnn wiicy
z` `yp mdig` iele ,dzeg` d`l z` `yp eig` oernye lgx z`
,ezy` lgxa xn`n iel dyre mipa `la oae`x zne ,zixkpd dxy
meyn ,el znaiizn dpi`e oernyl zvleg ezy` dxy iel zn m`
,dxy zxvl lgx zaygp lgxa iel dyry xn`nd ici lry
`weecy rnyne .dy` zeg` zxv meyn meaia dze` zxqe`e
oi` xn`nd ilel j` ,dxy eilr zxq`p lgx ly dxn`n meyn
.dwif oi`y o`kne ,iell dzwif zngn dxy zxvl zaygp lgx

:`xnbd zvxzn,éLà áø Cì øîàlirl dpynd ixacn gxkd oi` ¨©¨©©¦
y xnel yi `l` ,dwif oi`yc áb ìò óàc ïécä àeäielda ãáò àì ©¦§©©©§Ÿ£©¨

lgxa,øîàîd dxyyäöìç õìçéî úéøëðj`,äîaéiî àì éîeaé ©£¨¨§¦¦§¨¨§¨©¥Ÿ¦©§¨
,iell lgx zwif zngn lgx zxvk zaygp `idy meynéðz÷c àäå§¨§¨¨¥

iel dyry dpynaøîàîdyry s`y eprinydl ick `ed ,lgxa ©£¨
e ,dvilg `la weyl zxzen dpi` xn`n daé÷etàì[`ivedl-] §©¥

ixacnéøîàc éànL úéayäðB÷ øîàî ¥©©§¨§¥©£¨¤
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קעג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

Búéa úà ãeñì איסור בזה יש האם המקדש, בית חורבן  לאחר הזה בזמן ¨¤¥
שאלתם שמא להם, אמר אבילות. ÷Bøáמשום úà ãeñì eäî. ©¨¤¦§

הברייתא: אלו,מבארת בתשובותיו íéøáãaהטעם ïâéìôäL éðtî àìŸ¦§¥¤¦§¦¨¦§¨¦
ידע  שוודאי להשיב, מה יודע היה שלא מפני אחרים לדברים שהניעם -

íìBòî.להשיב, Baø étî òîL àlL øác øîà àlL éðtî àlà¤¨¦§¥¤Ÿ¨©¨¨¤Ÿ¨©¦¦©¥¨

i"yx

.ize` mzl`y eig` zy`åäî
åúéá úà ãåñìin ,dfd onfa Ð

.ziad oaxeg xrv iptn xeq`øîà
:íäìceql edn `l` ipezl`y `l

.exaw z`ïâéìôäù àìÐ
mc`k ,mixg` mixacl oyixtde
rcei epi`yk zegcl oiekznd

.eaxn rny `ly xac xn` `l la` ,did rcei `l` ,aiydl

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zenai(ipy meil)

dcedie iel mb ezne ,oerny zy` d`l z` dcedi maii jk xg`e
.[a xeiv] oeleafe xkyyi iptl meail mdiyp eltpe ,mipa ila
zy` dzidy meyn xkyyil dxeq`d lgx oerny iax zhiyly
ixg` clepy oeleafl zxzen ,xkyyi ly enlera did `ly oae`x
dpi` dzeg` d`ly oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,iell dnaiizpy
oerny zy` dzidy meyn oeleafl dxeq`d d`l eli`e .el dwewf
ly enlera didy xkyyil zxzen ,oeleaf ly enlera did `ly
.el dwewf dpi` dzeg` lgxy oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,oerny

la`dì úçkLî àì ïðaøc àaélàmb mzhiyl oky ,ef zexyt` ©¦¨§©¨¨Ÿ©§©©¨
m`e ,enlera did `ly eig` zy` xeqi` epyi clep seqale maia
ly enlera did `ly oeik oeleafl mb dxeq` oae`x zy` lgx ok
cinrdl oi` ok lr .xzida d`vny dn liren `le ,znd oae`x

y meyn ,enlera did `ly g` zy` zexra dpynd z`àzâeìôa¦§§¨
.éøééî÷ àìŸ¨©§¥

:`iig iaxe ax ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdáøå§©
íbøúî àøôñxen`d zeig`d oicy ,`iig iaxe ax ixac z` ©§¨§©§¥

xacn epzpynaóàzexrae ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàmeyn ©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨
cdì úçkLîdf oicàzéLa[dyya-]ïBòîL éaøc àaélàå ,éçà ©§©©¨§¦¨©¦§©¦¨§©¦¦§

.lirl x`eankéðîéñåC,`ed dpynd ea dxaicy ote`d oniq ±úî §¦¨¨¥
.íaééå ãìBð úî íaééå ãìBðyïBòîLå ïáeàøeidïéàeNðlézLmiyp ©§¦¥¥©§¦¥§¥§¦§§¦§¥

ody,úBéçàeäãeäéå éåìeid mdig`ïéàeNðlézLmiypúBiøëð £¨¥¦¦¨§¦§¥¨§¦
e ,[zeig` opi`y-]ïáeàø úîokn xg`leãìBðeig`å ,øëNOéxg` ¥§¥©¦¨¨§

jkéåì íaééjk xg`e ,oae`x zy` z`,ïBòîL úîokn xg`leãìBð ¦¥¥¦¥¦§©
å ,ïìeáæjk xg`äãeäé íaéée ,oerny zy` z`àìa äãeäéå éåì eúî §ª§¦¥§¨¥¥¦¦¨§Ÿ

eäì eìôðå ,íéðameail odizeyp.ïìeáæe øëNOé én÷df ote`ay ¨¦§¨§§©¥¦¨¨§ª
àéäL dúBçàå ,äæì úøzeî äæì äøeñàäå äæì úøzeî äæì äøeñàä̈£¨¨¤¤¤¨¤§¨£¨¨¤¤¤¨¤©£¨¤¦

dzîáé.lirl x`eank ,znaiizn e` zvleg e` §¦§¨
:`xtq ax lr `xnbd dywnél änìmig` dyya xaecny xnel ¨¨¦

eäãeäé íaéémb ixd ,oeleaf zcil xg`l oerny zy` d`l z` ¦¥§¨
e mig` dyingaàìayäãeäé íaééd`l z`dì úçkLî éîð §Ÿ¦¥§¨©¥©§©©¨

lgxa xeq` xkyyi ixdy .dfl zxzen dfl dxeq`d didzy
,enlera did `ly oae`x zy` okl mcew dzidy meyn iel zy`
oeleaf eli`e ,enlera didy meyn oerny zy` d`la xzene
lgxa xzene ,enlera did `ly meyn oerny zy` d`la xeq`

.iel dnaiiy xg`l clepy meyn iel zy`
mig` dyy ly ote` hwp `xtq ax :`xnbd zvxzníeMîdvxy ¦

a mb 'dfl zxzen dfl dxeq`d' ly llkd z` cinrdl.äøöoebke ¨¨
z` `yp dcedie dxy z` iel `ype ,zeig` dwaxe dxy eidy
zy` lgx z` iel maie ,xkyyi clep oae`x zny xg`le ,dwax
d`l z` dcedi maiie ,oeleaf clepe oerny zn jk xg`e ,oae`x
iptl dwaxe dxy eltpe mipa `la dcedie iel ezne ,oerny zy`
meyn xkyyil dxeq` iel zy` dxy ,[c xeiv] oeleafe xkyyi
did `ly g` zy` xeqi`a eilr dxeq`d lgx zxv `idy

zdy xg`l clepy oeleafl zxzene enlera,iell lgx dnaii
d`l zxv `idy meyn oeleafl dxeq` dwax dzeg` eli`e

.oerny iiga clepy xkyyil zxzene eilr dxeq`d
:`xnbd dywnäøö çðéz àäoic z` cinrdl ozip mpn` ± ¨¦©¨¨

la` ,enlera did `ly g` zy` zxva epzpyna xen`d zeig`d
aäøöc äøödxkfed `id mby ,enlera did `ly g` zy` ly ¨¨§¨¨

,meail zexeq`d zeixrd llka zkqnd zligzay dpynaéàî©

øîéîì àkéà.xen`d oicd z` da cinrdl ozip ji` ± ¦¨§¥©
e ,dxv zxva s` miiwzn df oic :`xnbd zvxznøãäc ïBâk§©£©

éîð eäðéîaéå[mb enaii jk xg`y-]øLàå ãbzexg`d miypd z` §©§¦§©¥¨§¨¥
ezne ,zeig` eidy zetqep miyp xy`e cbl eide ,dcedie iel ly
`vnp .oeleafe xkyyi iptl meail mdizeyp eltpe ,xy`e cb
oae`x zeyp ly odizexv zexv od xy`e cb ly zexg`d miypdy
dcedi zy` z` maiy cb ly ezy` ok lr .[d xeiv] oernye
did `ly oerny eig` zy` zxvc zxv meyn oeleafl dxeq`
zxvc zxv meyn xkyyil dxeq` xy` ly ezy` oke ,enlera

.enlera did `ly oae`x eig` zy`

äðùî
ìLïéçà äLeidyïéàeNð ïäî íéðLlBà ,úBéçà ézLmipy eidy §Ÿ¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

l mi`eyp mdnBà ,dzáe äMàl mi`eyp eidyza úáe äMàBà ,d ¦¨¦¨¦¨©¦¨
l mi`eyp eidy,dða úáe äMà,mipa `la mi`eypd mig`d ezne ¦¨©§¨

éøäodizeypúBîaééúî àìå úBöìBç elàmeyn ,iyilyd g`l £¥¥§§Ÿ¦§©§
meyn eilr dxeq` odn zg` lky `vnpe ,el zewewf odizyy
opi`y meyn dvilga zeaiig od mewn lkne .ezwewf zaexw `idy

.dvilgn mb zxhtpd dxenb dexrkøèBt ïBòîL éaøåixnbl oze` §©¦¦§¥
.`xnba x`eai enrhe ,meain oiae dvilgn oia

m`eåéìò äøeñà ïäî úçà äúéäa iyilyd g`d lr -,äåøò øeqéà ¨§¨©©¥¤£¨¨¨¦¤§¨
`ed ixdda øeñà[dexra-],dúBçàa øzeîedexrdy xg`n oky ¨¨¨©£¨

odn zg` dzid m` la` .ezwewf zeg` ef oi` el dwewf dpi`
a eilr dxeq`äåöî øeqéà,zeixrl zeipy ly [opaxc xeqi`±]Bà ¦¦§¨

aäMeã÷ øeqéàdzeg` mbe `id mb ,[oiyre oie`l xeqi`-]úBöìBç ¦§¨§
,úBîaééúî àìå`vnp dvilga zeaiig od mby xg`n oky §Ÿ¦§©§

.ezwewf zeaexw od odizeaexwy

àøîâ
oerny iax ly enrh z` zyxtny `ziixa d`ian `xnbd

:epzpyna,àéðz,zeig` izy meail eiptl eltpøèBt ïBòîL éaø ©§¨©¦¦§¥
,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïäézLameynøîàpL(gi gi `xwie)äMàå' ¦§¥¤¦©£¦¨¦©¦¤¤¡©§¦¨

,'øøöì çwú àì dúçà ìày ,oerny iax yxeceeNòpL äòLa ¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ§¨¨¤©£
zeig`dBæì Bæ úBøömai iptl meail odizy zeltepy ici lr dwifa ¨¨

,cg`,ïäî úçàa eléôà ïéçewéì Eì àäé àìoze` dxhty xg`ne Ÿ§¥§¦¦£¦§©©¥¤
mewna `ly g` zy` lkk xq`idl zexfeg od ixd ,meain dxezd

.meai zevn
:dpyna epipy'åë ïäî úçà äúéä,dexr xeqi`a eilr dxeq` ¨§¨©©¥¤

:`xnbd dywn .dzeg`a xzene da xeq`,éì änì ez àäxak ixd ¨¨¨¦
e ,zncewd dpyna df oic epipyCä eðééä:`xnbd zvxzn .`ed ©§©

éøèöéà ïBòîL éaøìCc meyn ,df oic zepyl,àðéîà Czòc à÷ìñ §©¦¦§¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨
úBîaééúî àìå úBöìBç àì úBéçà ézL ïBòîL éaø øîàå ìéàBäon ¦§¨©©¦¦§§¥£¨Ÿ§§Ÿ¦§©§

yi ,dxezdøBæâì,maiizz `ly dexr zeg`a mbíeMîm`y ¦§¦
a mail e`eai ,dpxizpàîìòc úBéçà ézLs`yk mb meail eltpy §¥£¨§¨§¨

.maid lr dexr dpi` odn zg`ïì òîLî÷iaxl mby ,epzpyn ¨©§©¨
.dexr zeg` mail xzen oerny

a maid lr dxeq` odn zg` dzid :dpyna epipy'åë äåöî øeqéà¦¦§¨
.zenaiizn `le zevleg odizy ,dyecw xeqi` e`
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שני עמ' ב

אסור לאדם לעשות את ראשו – שכלו והבנתו המוגבלים – 'אליל', ולקבעו לסמכות הכי עליונה, אלא עליו להיות בטל לרצון העליון.
ממכתב כללי י"א ניסן תשכ"ו



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zenai(oey`x meil)

,d`le lgx zeig` izyl mi`eyp eidy iele oerny mig` ipy
tqep dy` mdn cg` lkl did ocalneeltpe mipa `la ezne ,z

,[` xeiv] meail mdig` oae`x iptl odizexv mr zeig`d odizeyp
m`õìçoae`xeøèôð àì úBéçàìdúBøö`l` ,ef dvilga odly ¨©¨£¨Ÿ¦§§¨

zvilgn drexb zeig`d zvilg oky .onvra uelgl zekixv
zeg` meyn meaia eilr dxeq` odn zg` lky meyn ,zexvd
.zexvd zwif z` riwtdl dleki dpi` ozvilg ok lre ,ezwewf
eltpy zeig` ylya l`eny xn` recn ,`xnbd dywn df itle
ixde .zeig`d zyely lkl uleg mdn cg`y oernye oae`x iptl
meyn zeig`d x`y eilr zexq`p dpey`xl oae`x ulgy xg`l
ef didz oae`x odl uelgi m`y `vnpe ,ezvelg zeg` xeqi`
`l` zexeq` el` zeig` oi` oerny lr eli`e ,drexb dvilg
zeg` xeqi`n xzei lw xeqi` `edy ezwewf zeg` xeqi` meyn

e .dvelgïBòîLc äöéìç àîéé÷c àëéäuelgiy zexyt` dpyiy ± ¥¨§¨§¨£¦¨§¦§
dipyl oernyäøLk äöéìçxeqi` oky ,oae`x zvilgn xzei £¦¨§¥¨

ji` ,xen`k oae`x ly exeqi`n xzei lw eitlk dneaidì õéìç̈¦¨
.äìeñt äöéìç ïáeàøuelgl dlekiy dnai lk l`eny zrcl `ld §¥£¦¨§¨

.dze` zxhet dpnid drexbd dvilg oi` dlern dvilg
:`xnbd zvxznúéòöîàà øîà÷c éîð ïleëì õìBç ãçà éàîdn ± ©¤¨¥§¨©¥§¨¨©©¤§¨¦

uleg cg`y mig` ipy iptl eltpy zeig` ylya l`eny xn`y
xg`ly .ziyilyd lr xnelk ,zirvn`d lr wx ok xn` ,olekl
ziyilyl dl ic dipyl ulg oernye dpey`xl ulg oae`xy
meyn deya mdipy lr dxeq` `id oky ,mdn cg` zvilga
ic ,dcin dze`a zeleqt zevilgd izyy lke ,dvelg zeg`
dipyd la` .mlekl uelgl dkixv dpi`e mig`d cg` zvilga
xzei dlern oernyl dzvilg oky ,oernyl `weec zvleg

xen`k oae`xl dzvilgn.
,l`eny ixaca ok yxtl okzi ji` :`xnbd dywnàäåuleg cg`' §¨

løîà÷ 'ïlekmdn cg` zvilga icy eixacn rnyne ,l`eny ¨¨¨©
:`xnbd zvxzn .zeig`d zyly lkldéab äaeøc ïåékxg`n - ¥¨§¨©¥

,zeig`d aex ody yly jezn mizyl uleg mig`d cg`yéø÷̈¥
déìl uleg cg`' l`eny.'ïlek ¥¨

:l`eny zhiy xe`iaa zxg` jxc d`ian `xnbd,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨
zyly lkl mig`d cg` zvilga icy l`eny xaq mlerl
dlern dvilg ipyd g`l uelgl dleki dipydy s`e ,zeig`d

c .xzeiïðéòa àélòî äöéìç ìàeîL øîà÷ éëdleqt dvilgy ± ¦¨¨©§¥£¦¨§©§¨¨¦¨
,dxiyk dvilg okzizy mewna zxhet dpi`øèôéîì éléî éðä̈¥¦¥§¦§©

,dúøödleki dzxvy mewna dzxv zwif z` zxhet dpi`y ¨¨¨
,dxiyk dvilg uelgläøèt dLôð àøèôî ìáà`id dnvr z` ± £¨¦§§¨©§¨¨§¨

dpi`e ,mig`d cg` ly dleqt dvilg ici lr mb dvilgn zxhet
.xzei dlern mzvilgy elit` mig`d x`yl aey uelgl dkixv

:lirl e`aedy l`eny ixaca oecl zxfeg `xnbdøîà ,àôeb¨¨©
,ìàeîLy ,iele oerny oae`x mig` dyly,d`l z` oerny `yp §¥

ele ,d`l zeg` lgx z` `yp iele ,dxy dnye zxg` dy` ele
meail odizeyp eltpe iele oerny ezne ,dwax dnye zxg` dy`

m` ,oae`x iptlõìçoae`xeøèôð àì úBéçàìd,úBøömb zekixve ¨©©£¨Ÿ¦§§¨
oae`x ulg m` la` ,dvilg odeøèôð úBøvìdúBéçà,ef dvilga ©¨¦§§£¨

zxhet dpi` drexb dvilg oky .onvra uelgl zekixv opi`e
dvilgn zxhet dlern dvilg eli`e ,dpnid dlernd dvilgn

.dpnid drexbd
iptl eiyp eltpe zne ,dwaxe dxy miyp izy oernyl eid m` oke

jk xg` m` ,[a xeiv] dxyl hb oae`x ozpe ,meail eig` oae`xõìç̈©
ìdxyäøèôð àì èbä úìòád dwaxäøö`id ixde ,ef dvilga §©£©©¥Ÿ¦§§¨¨¨

ulg m` la` .dnvr ipta dvilg dkixvèbä úìòa äøèôð ,äøvì§¨¨¦§§¨©£©©¥
dxezd ony s` oky .dnvr ipta dvilg dkixv dpi`e ef dvilga
dnai meaia minkg exq` mewn lkn ,meai zwif riwtn hb oi`
xg`ne .znaiizn dpi`e zvleg `id ixde ,maidn hb dlaiwy
lr ,drexb dvilgl dzvilg zaygpe hbd zngn dzwif dylwpy
dwif dl yiy dxvd ly dvilgd la` .dzxv z` zxhet dpi` ok

.hbd zlra ly dleqtd dvilgd z` zxhet ,dxenb
m` ,xn`n iyeciw eznai dxya maid oae`x dyr m` ok enke

õìçoae`xäøèôð àì øîànä úìòáìdäøö`id ixde ef dvilga ¨©§©£©©©£¨Ÿ¦§§¨¨¨
xn`n zlra zvilgy xg`n oky .dnvr ipta dvilg dkixv
hb dkixv `id oiicr `l` ixnbl dzwif z` zxhet dpi`

ifn dxvd z` xehtl dleki ef dzvilg oi` ,dxn`nlla` .dzw
ulg m`äøèôð ,äøvìmbúìòadøîàîxg`le ,ef dvilga §©¨¨¦§§¨©£©©£¨

.zxg` dvilg `la weyl xzez maidn hb lawzy
:l`eny ly oey`xd oicd lr dywn `xnbdàðL éàîulg ©§¨

eøèôð àìc úBéçàìdúBøöxefgl zekixve zeig`d zvilga ©£¨§Ÿ¦§§¨
meyn `ed `ld ,uelgleäwéæa äMà úBçà Bì àéåäczeig`dy - §©§¨£¦¨§¦¨

dleqt ozvilg ok lre ,ezwewf zeg` xeqi` meyn meaia zexeq`
yk df mrhn ok m` ,zexvd z` zxhet dpi`eàì éîð úBøvì õìç̈©©¨©¥Ÿ

,úBéçà eøètéìoeikn ,dleqt zexvd zvilg mb ixdyeäì àéåäc ¦©§£¨§©§¨§
äwéæa äMà úBçà úBøözeg` zxv `id zexvdn zg` lk ixdy - ¨£¦¨§¦¨

xn` recne ,meain dxehty ezy` zeg` zxvl dnece ,dwewf
.zeig`d z` zxhet zexvd zvilgy l`eny

:`xnbd zvxznäwéæ ïéà ìàeîL øáñ÷zaygp dwif oi` - ¨¨©§¥¥¦¨
zexq`p oi` `linne ,ezwewf zeaexw z` eilr xeq`l zeyi`k
z` zxhete ,dxiyk ozvilge ,ezwewf zeg` zxv meyn zexvd

.zeig`d zwif
,l`eny ixaca ok yxtl okzi ji` :`xnbd dywnøîà àäå§¨¨©

ìàeîLlirl(:gi)y,äwéæ Lé.ezwewf zeaexwa xeq` maide §¥¥¦¨
xn`y dn j` ,dwif yiy xaeq envr l`eny ok` :`xnbd zvxzn

'zeig` exhtp zexvl ulg' o`køîà÷ 'äwéæ ïéà' øîBàä éøáãì.ok §¦§¥¨¥¥¦¨¨¨©
:`xnbd dywnéëä éàxn`c o`n zhiya md l`eny ixac m` ± ¦¨¥

ozvilge maiizdl zexzen onvr zeig`d mb `ld ,'dwif oi`'
yk ok m`e ,dxiykeøèôð àì éànà úBéçàì õìçd mbúBøö ¨©©£¨©©Ÿ¦§§¨

:dziiyew z` `xnbd zyxtn .ef dvilgaàîìLadwaxäøö ¦§¨¨¨¨
øètéú àì ìçøc,lgx zvilgadì õìçc ïåéëcoae`xäàìì §¨¥Ÿ¦§©§¥¨©£©¨§¥¨

,dligzaõìç øãäådlìçøìmeaia lgx eilr dxq`p ,dzeg` ©£©£©§¨¥
okle ,ezvelg zeg` xeqi` meynäöéìç ìçøc äöéìç dì àéåä©§¨¨£¦¨§¨¥£¦¨

äìeñt.dzxv dwax z` zxhet dpi`eàlàdxyäàìc äøö §¨¤¨¨¨§¥¨
øètézd`l zxzen 'dwif oi`' xn`c o`nl ixdy ,d`l zvilga ¦§©

.dxiyk dzvilgy `vnpe ,ezwewf zeg` `idy elit` meaia
,dzxv z` zxhet dpey`x dvlgy d`l ok` :`xnbd zvxzn

eéàîzeig`l ulgøîà÷c éîð úBøö eøèôð àìwx ,l`enyäøöà ©Ÿ¦§§¨©¥§¨¨©©¨¨
ìçøc`idy meyn meaia lgx eilr dxeq`y oeikny ,ok xn` §¨¥

.dzxv dwax z` zxhet dpi`e ,dleqt dzvilg ,ezvelg zeg`
:`xnbd dywnàäåexhtp `l''úBøömiax oeylaøîà÷,l`eny §¨¨¨¨©

.d`l zvilga dxhtp `l d`l ly dzxv dxy mby rnyne
ezpeek miax oeyl 'zexv' l`eny hwpy dn :`xnbd zvxzn

l,àîìòc úBøöopi` mlera opyiy dvelg zeg` ly zexvd lky ¨§¨§¨
.dvelgd zeg` zvilga zexhtp

:`xnbd dywn aeyéëä éà,lgx zxv lr wx l`eny xaic m` ± ¦¨¥
yxtzi ji` ok m` ,'zexv exhtp `l zeig`l ulg' xn` dilre

eixac jyndå .'úBéçà eøèôð úBøvì õìç'ikìçø úøöà- ¨©©¨¦§§£¨§©¨©¨¥
lgx zxv dwaxl ulegykàøhtéî éî,dzvilga lgxåmb ixd ¦¦©§¨§

c .meaia dxeq` lgx zxv dwaxïðz àä(:n oldl)úøöa íãà øeñà ¨§©¨¨¨§¨©
ìç úáBø÷.Búöedwax s` eilr zxq`p d`ll ulgy xg`l ok m`e §©£¨

dzvilgy `vnpe ,ezvelg zaexw zxv `idy meyn lgx zxv
zexvl ulg' l`eny xn` ji`e ,lgx z` xehtl dl oi`e dleqt

.'zeig` exhtp
:`xnbd zvxznøîà÷ ìéçúä àìå ìéçúä éîð ìàeîLxn`y dn - §¥©¥¦§¦§Ÿ¦§¦¨¨©

,'zeig` exhtp zexvl ,zexv exhtp `l zeig`l ulg' l`eny
m`y ezpeekúBéçàa ìéçúäd`ll dligza ulgeúBøva øBîâé àì ¦§¦©£¨Ÿ¦§©¨

zvilga ic oi`y oky lke ,lgx zxv dwax zvilga wtzqi `l ±
zvilg ixdy ,dwaxl mbe lgxl mb uelgl jixv `l` ,lgx
zeg` meyn eilr dxeq` lgx oky ,dleqt dvilg `id odizy
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המשך בעמוד  עח

miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtzenai
õìçúåéçàìulge ,dnr dzxv zg` lke ,mig` ipyn eiptl eltpy zeig` izy Ð

zeig`lineaiil ira i`e li`ed ,odizexv exhtp `l Ðzexvl uelgi `l` .ivn `l Ð

exhtiezexvc ab lr s`e .zeig`maiin ded `l ira ded i` ,inpmxeqi` lw ,edin Ð

s` ,jkld .zeig` lynmzvilg.onwl yxtn ikde ,zeig` lyn zegaeynàîéé÷ã àëéä
äøùë äöéìç ïåòîùã äöéìç,dipyl uelgl Ð

.dpey`xl ulg `l `edyäöéìç ïáåàø äì õìç
äìåñô`iede dpey`xl ulgy oae`x ,dinza Ð

`id `ilrn dvilg `le ,ezvelg zeg` jd

,oernyck.`id `zcixb dwifcúéòöîààÐ

,xnelk,ziyilyddipyl oerny ulgy xg`l

.da oiey odipye ,dvelg zeg` odipy lr `idy

lk lr xefgl dkixv oi` dleqt dvilg :xaqwe

.oig`däéáâ äáåøã ïåéëulegdy Ðiyilylz

ulg.dipyläøö øèôéîì`l :opixn`wck Ð

.zexv exhtpäøèô äùôð àøèôéî ìáàÐ

uleg cg` jkld .edc lkc dvilga,ozylyl

.ediicda zexv `kilc `kidèâä úìòáìÐ

odn zg`l hb mai ozpe ,cg` g`n zenai izya

`yilwc ,jk lk zpbed dzvilg oi` aey Ð

dl ulg m`e ,dzwif.dxv dxhtp `l Ðõìç
øîàî úìòáìeig` iypn zg`a xn`n dyr Ð

dl ulg jk xg`e ,znd.dxv dxhtp `l Ð

dvilgydkixv oiicry ,ixnbl zxhet dpi` ef

zenai) "l`ilnb oax" wxta opzck ,exn`nl hb

ulge xn`n dyr :(`,ps`e .hb epnid dkixv Ð

`ed dl ulgc xg` hb dl aidic ab lr

ulg la` ,dvilg dkixv dzxv la` ,`ipdnc

dpi`e dvilgn xn`n zlra dxhtp dxvl

.exn`nl hb `l` dkixväùà úåçà àéåäã
ä÷éæáikdle ,ivn `l ineaiil ira ded i`e Ð

.dzvilg drixbéîð úåøöìzeg` zxv `d Ð

`xiq`e ,`id dwewfmewna dxvc ,ineaiil

.`niiw dexr'åë ìàåîù øîàäå.ipy wxta Ð

éëä éàulg ,dwif oi`c Ðzeig`ldvilgy

.`id zpbedìçøã äøö àîìùádvlgc Ð

dpexg`a,xhtz `l Ðdrexb lgxc dvilgc

ineaiil ira i`c ,i`edzeg`c ,ivn `l Ð

.`id ezvelgøèôéú äàìã äøö àìàÐ

ivn ira ded i`c ,`id dxyk d`l zvilgc

.ineaiilàîìòã úåøö`kid lk ,xnelk Ð

`peeb i`d ik inxzincly zexv exhtp `l Ð

.dpexg`éëä éàzexvc Ðl`eny xn`wcÐ

.xn`w dpexg`a dvlgy lgxc dxvaõìç
úåéçà åøèôð úåøöìzxvl ulg ikc ,dinza Ð

xhtp dvelgd zeg`.dvelgd zeg` däøöà
àøèôéî éî ìçøãÐdvilg`in dxvc

lgx dxhtin?ïðú àäå."ulegd"a Ðøåñà
åúöåìç úáåø÷ úøöá íãàdzid `l elit`e Ð

.yxtn mzd `nrhe .ixkpn `l` eig`n dzxv

ineaiil ira ded i` ,inp `kde.ivn `l Ð

úåéçàá ìéçúäxenbi `l ,d`ll ulgy Ð

.lgx z` lgxc dxv zvilg dxht `l ,zexva

'åë íãà øåñà ïðúãxenbi `lc oky lke Ð

,zeig`aezvelg zeg`c ,`id `ziilrn dvilg e`lc ,dxv dxhtin `l lgx zvilgc

.dvilg zekixv odizy `l` ,`idúåøöá ìéçúä.d`l zxvl ulgy Ðóà øåîâé
úåéçàálgxl uelgl dvx m` Ð`idy d`l zaexw lgxc ab lr s`e .dzxv dxhtp Ð

ezvelg zxvoeik ,inp ikde .ezvelg zxv zaexwa mc` xzen :opzc ,ikda rixb `l Ð

,lgxa `le lgx zxva xnb oky lke ,maiin lgxl ineaiil ira ded i` ,dwif oi`c

.ith `zlin `gikycíìåòìulg ,`yixa l`eny xn`ck Ðzeig`l,zexv exhtp `l

elit`e ,drexb zeig`d zvilge ,dwif yic meyndxhtin `l d`l zxvzexvl ulg Ð

ozvilgc ,zeig` exhtpdy` zeg` zxv `ied :jl `iywce .zeig` lyn zegaeyn

dteb dwewf zeg` ik `iede ,dwifaik dxvl iieeyl dwif `nil` `lc meyn ,`id `l Ð

.dwewf zeg`a `l` minkg exfb `le ,dexrïéçàì úåøöä.dwewf zeg` zxv oky lke ,ineaiil ixy dy` zeg` zxv elit`e Ðéëä éàulg ipz i`n` Ð?!dxvd maiizz inp ineai
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éàîzirvn`` xn`wc olekl uleg cg``le ligzd l`enyc opiwqn onwlc :dniz Ð

,dzxv zvilga lgx `xhtin `le ,zexva xenbi `l zeig`a ligzde .xn`w ligzd

xhtin oia opibltn `l `iepiy i`dlc .ediiexzn dvilg opirac .oiey odipyc `kid oky lke

ligzd `le ligzd l`enyc onwl yxtnc `eddc :wgvi epiax xne`e !dxv xhtinl dytp

xn`wÐoia opibltnc ,jenqac `iepiyk xaq

cg`c `kdc `iepiye .dxv xhtinl dytp xhtin

zirvn`` olekl ulegÐxn`c ,iy` axk xaq

,dexrk dxv iieeyl dwif `nil` `l :onwl

ulg ikdle .dxyk dvilg `ied zexv zvilge

zeig`lÐodizyc ,`kd la` .zexv exhtp `l

oieyÐ.olekl uleg cg`àìàd`lc dxv

xhtizyxit .`id dxyk dvilg `dc Ð

,ok xnel xyt` i`e .dl maiin ira i`c :qxhpewa

lkne .oinai zevn lehia meyn dil `xiq`c

ziyixtck ,dleqt dvilg ikda aiyg `l mewn

.lirl

éàlgx zxv`e zeig` exhtp zexvl ulg ikd

`xhtin inulg dnwe`c oeik :yexit Ð

htp `l zeig`lmeyne ,lgxn `wec zexv ex

ulg d`ll ulgy inp df oipra ,d`ll ulgy

.zeig` exhtp `l inp zexvl

ìàåîùxn`w ligzd `le ligzd`zyd Ð

,`dl dil zil `pwqnd itl

itlc ,[xn`w] dwif oi` xne`d ixacl l`enyc

zeig`l ulg dwif oi` xn`c o`nl zn`d

hb zlraleÐl`eny `l` .zeig` zexv exhtp

`lc `de .xn`w ,dwif dil zi`c ,diytpc `ail`

"`l`" xn`wÐ`xen` my xkfed `ly itl

lgx zlitp mcew d`ll ulgyk ixiine .dlgz

d`l zxva ligzd ikdle ,dzxveÐs` xenbi

zvilga d`l dxhtp xak lgx dltpykc ,lgxa

`lc ,`id dxyk dvilg lgx zvilge ,dzxv

,`ed wgec zvwe .ezvelg zxv zaexw `l` `ied

,df xg` df letpa ixii`c `icda yxtl dil dedc

cere .zg` zaa letpa ixii` ded `zyd crc oeik

elit` ixii`c yxtl epivnc :wgvi epiax xn`

,`zyd cr jzrc `wlqck ,zg` zaa letp

ikd elit`eÐ.lgxa xenbi d`l zxva ligzd

,dleqt dvilg `ied dxvd zvilgc ab lr s`e

dxhtin `le ,dwifa dy` zeg` zxv dl `iedc

dzvilga d`lÐlgx zvilg aiyg mewn lkn

,`yixa d`ll ulg i` elit`e .dxyk dvilg

dwif `l` d`la xiizyp `lc oeik ,lgx mcew

dzxvl ulg xaky ,zhrenÐdaeyg dvilg

oirk ,ezvelg zeg` lgx aiyg `l ikdle .ith

ab lr s`e .lirl mdxa` epiax axd yxity

,lgx dxq`p xak d`l zxvl ulgy mcewc

oeik :(a,n zenai) "ulegd"a xaq l`enye

lkn ,zinler dxq`p zg` dry eilr dxq`py

eiykrc oeik ,dxyk dvilg lgx zvilg ied mewn

meyn `l` dxeq` dpi`e ,ezwewf zeg` dpi`

.xak eilr dxq`py

àéðúiy` axc dizeekjiiy `l `ziixa` Ð

xn`w ligzd `le ligzdc xninlÐ,l`eny la` .`icda ikd iyextl dil ded ok m`c

xn`n zlrae hbd zlraa inp ixii`cÐ.oleka deyd oeyl hwpéàinp ineai ikd

maiizzdleqt dvilgc opireny`l dvilg hwp mewn lkne ,inp ikd oi` :xn`z m`e Ð

:xnel yie !meai hwpinl ivn ied ligzd `le ligzdc `pyill l`eny enk ,zxhet dpi`

dil ded `ziixa la` ,'ek zaexwa mc` xzen :`id oizipznc meyn meai hwp `l l`enyc

.ediiexz opirnyl inp i` .ith `ticrc ,meai hwpnl

åéøçàepwze exfgdwif `nil` `lc xninl dil xazqn `lc meyn ,ok xnel wegc Ð

.dexrk dxvl iieeyl
zlra
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קעה
miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtzenai

õìçúåéçàìulge ,dnr dzxv zg` lke ,mig` ipyn eiptl eltpy zeig` izy Ð

zeig`lineaiil ira i`e li`ed ,odizexv exhtp `l Ðzexvl uelgi `l` .ivn `l Ð

exhtiezexvc ab lr s`e .zeig`maiin ded `l ira ded i` ,inpmxeqi` lw ,edin Ð

s` ,jkld .zeig` lynmzvilg.onwl yxtn ikde ,zeig` lyn zegaeynàîéé÷ã àëéä
äøùë äöéìç ïåòîùã äöéìç,dipyl uelgl Ð

.dpey`xl ulg `l `edyäöéìç ïáåàø äì õìç
äìåñô`iede dpey`xl ulgy oae`x ,dinza Ð

`id `ilrn dvilg `le ,ezvelg zeg` jd

,oernyck.`id `zcixb dwifcúéòöîààÐ

,xnelk,ziyilyddipyl oerny ulgy xg`l

.da oiey odipye ,dvelg zeg` odipy lr `idy

lk lr xefgl dkixv oi` dleqt dvilg :xaqwe

.oig`däéáâ äáåøã ïåéëulegdy Ðiyilylz

ulg.dipyläøö øèôéîì`l :opixn`wck Ð

.zexv exhtpäøèô äùôð àøèôéî ìáàÐ

uleg cg` jkld .edc lkc dvilga,ozylyl

.ediicda zexv `kilc `kidèâä úìòáìÐ

odn zg`l hb mai ozpe ,cg` g`n zenai izya

`yilwc ,jk lk zpbed dzvilg oi` aey Ð

dl ulg m`e ,dzwif.dxv dxhtp `l Ðõìç
øîàî úìòáìeig` iypn zg`a xn`n dyr Ð

dl ulg jk xg`e ,znd.dxv dxhtp `l Ð

dvilgydkixv oiicry ,ixnbl zxhet dpi` ef

zenai) "l`ilnb oax" wxta opzck ,exn`nl hb

ulge xn`n dyr :(`,ps`e .hb epnid dkixv Ð

`ed dl ulgc xg` hb dl aidic ab lr

ulg la` ,dvilg dkixv dzxv la` ,`ipdnc

dpi`e dvilgn xn`n zlra dxhtp dxvl

.exn`nl hb `l` dkixväùà úåçà àéåäã
ä÷éæáikdle ,ivn `l ineaiil ira ded i`e Ð

.dzvilg drixbéîð úåøöìzeg` zxv `d Ð

`xiq`e ,`id dwewfmewna dxvc ,ineaiil

.`niiw dexr'åë ìàåîù øîàäå.ipy wxta Ð

éëä éàulg ,dwif oi`c Ðzeig`ldvilgy

.`id zpbedìçøã äøö àîìùádvlgc Ð

dpexg`a,xhtz `l Ðdrexb lgxc dvilgc

ineaiil ira i`c ,i`edzeg`c ,ivn `l Ð

.`id ezvelgøèôéú äàìã äøö àìàÐ

ivn ira ded i`c ,`id dxyk d`l zvilgc

.ineaiilàîìòã úåøö`kid lk ,xnelk Ð

`peeb i`d ik inxzincly zexv exhtp `l Ð

.dpexg`éëä éàzexvc Ðl`eny xn`wcÐ

.xn`w dpexg`a dvlgy lgxc dxvaõìç
úåéçà åøèôð úåøöìzxvl ulg ikc ,dinza Ð

xhtp dvelgd zeg`.dvelgd zeg` däøöà
àøèôéî éî ìçøãÐdvilg`in dxvc

lgx dxhtin?ïðú àäå."ulegd"a Ðøåñà
åúöåìç úáåø÷ úøöá íãàdzid `l elit`e Ð

.yxtn mzd `nrhe .ixkpn `l` eig`n dzxv

ineaiil ira ded i` ,inp `kde.ivn `l Ð

úåéçàá ìéçúäxenbi `l ,d`ll ulgy Ð

.lgx z` lgxc dxv zvilg dxht `l ,zexva

'åë íãà øåñà ïðúãxenbi `lc oky lke Ð

,zeig`aezvelg zeg`c ,`id `ziilrn dvilg e`lc ,dxv dxhtin `l lgx zvilgc

.dvilg zekixv odizy `l` ,`idúåøöá ìéçúä.d`l zxvl ulgy Ðóà øåîâé
úåéçàálgxl uelgl dvx m` Ð`idy d`l zaexw lgxc ab lr s`e .dzxv dxhtp Ð

ezvelg zxvoeik ,inp ikde .ezvelg zxv zaexwa mc` xzen :opzc ,ikda rixb `l Ð

,lgxa `le lgx zxva xnb oky lke ,maiin lgxl ineaiil ira ded i` ,dwif oi`c

.ith `zlin `gikycíìåòìulg ,`yixa l`eny xn`ck Ðzeig`l,zexv exhtp `l

elit`e ,drexb zeig`d zvilge ,dwif yic meyndxhtin `l d`l zxvzexvl ulg Ð

ozvilgc ,zeig` exhtpdy` zeg` zxv `ied :jl `iywce .zeig` lyn zegaeyn

dteb dwewf zeg` ik `iede ,dwifaik dxvl iieeyl dwif `nil` `lc meyn ,`id `l Ð

.dwewf zeg`a `l` minkg exfb `le ,dexrïéçàì úåøöä.dwewf zeg` zxv oky lke ,ineaiil ixy dy` zeg` zxv elit`e Ðéëä éàulg ipz i`n` Ð?!dxvd maiizz inp ineai
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éàîzirvn`` xn`wc olekl uleg cg``le ligzd l`enyc opiwqn onwlc :dniz Ð

,dzxv zvilga lgx `xhtin `le ,zexva xenbi `l zeig`a ligzde .xn`w ligzd

xhtin oia opibltn `l `iepiy i`dlc .ediiexzn dvilg opirac .oiey odipyc `kid oky lke

ligzd `le ligzd l`enyc onwl yxtnc `eddc :wgvi epiax xne`e !dxv xhtinl dytp

xn`wÐoia opibltnc ,jenqac `iepiyk xaq

cg`c `kdc `iepiye .dxv xhtinl dytp xhtin

zirvn`` olekl ulegÐxn`c ,iy` axk xaq

,dexrk dxv iieeyl dwif `nil` `l :onwl

ulg ikdle .dxyk dvilg `ied zexv zvilge

zeig`lÐodizyc ,`kd la` .zexv exhtp `l

oieyÐ.olekl uleg cg`àìàd`lc dxv

xhtizyxit .`id dxyk dvilg `dc Ð

,ok xnel xyt` i`e .dl maiin ira i`c :qxhpewa

lkne .oinai zevn lehia meyn dil `xiq`c

ziyixtck ,dleqt dvilg ikda aiyg `l mewn

.lirl

éàlgx zxv`e zeig` exhtp zexvl ulg ikd

`xhtin inulg dnwe`c oeik :yexit Ð

htp `l zeig`lmeyne ,lgxn `wec zexv ex

ulg d`ll ulgy inp df oipra ,d`ll ulgy

.zeig` exhtp `l inp zexvl

ìàåîùxn`w ligzd `le ligzd`zyd Ð

,`dl dil zil `pwqnd itl

itlc ,[xn`w] dwif oi` xne`d ixacl l`enyc

zeig`l ulg dwif oi` xn`c o`nl zn`d

hb zlraleÐl`eny `l` .zeig` zexv exhtp

`lc `de .xn`w ,dwif dil zi`c ,diytpc `ail`

"`l`" xn`wÐ`xen` my xkfed `ly itl

lgx zlitp mcew d`ll ulgyk ixiine .dlgz

d`l zxva ligzd ikdle ,dzxveÐs` xenbi

zvilga d`l dxhtp xak lgx dltpykc ,lgxa

`lc ,`id dxyk dvilg lgx zvilge ,dzxv

,`ed wgec zvwe .ezvelg zxv zaexw `l` `ied

,df xg` df letpa ixii`c `icda yxtl dil dedc

cere .zg` zaa letpa ixii` ded `zyd crc oeik

elit` ixii`c yxtl epivnc :wgvi epiax xn`

,`zyd cr jzrc `wlqck ,zg` zaa letp

ikd elit`eÐ.lgxa xenbi d`l zxva ligzd

,dleqt dvilg `ied dxvd zvilgc ab lr s`e

dxhtin `le ,dwifa dy` zeg` zxv dl `iedc

dzvilga d`lÐlgx zvilg aiyg mewn lkn

,`yixa d`ll ulg i` elit`e .dxyk dvilg

dwif `l` d`la xiizyp `lc oeik ,lgx mcew

dzxvl ulg xaky ,zhrenÐdaeyg dvilg

oirk ,ezvelg zeg` lgx aiyg `l ikdle .ith

ab lr s`e .lirl mdxa` epiax axd yxity

,lgx dxq`p xak d`l zxvl ulgy mcewc

oeik :(a,n zenai) "ulegd"a xaq l`enye

lkn ,zinler dxq`p zg` dry eilr dxq`py

eiykrc oeik ,dxyk dvilg lgx zvilg ied mewn

meyn `l` dxeq` dpi`e ,ezwewf zeg` dpi`

.xak eilr dxq`py

àéðúiy` axc dizeekjiiy `l `ziixa` Ð

xn`w ligzd `le ligzdc xninlÐ,l`eny la` .`icda ikd iyextl dil ded ok m`c

xn`n zlrae hbd zlraa inp ixii`cÐ.oleka deyd oeyl hwpéàinp ineai ikd

maiizzdleqt dvilgc opireny`l dvilg hwp mewn lkne ,inp ikd oi` :xn`z m`e Ð

:xnel yie !meai hwpinl ivn ied ligzd `le ligzdc `pyill l`eny enk ,zxhet dpi`

dil ded `ziixa la` ,'ek zaexwa mc` xzen :`id oizipznc meyn meai hwp `l l`enyc

.ediiexz opirnyl inp i` .ith `ticrc ,meai hwpnl

åéøçàepwze exfgdwif `nil` `lc xninl dil xazqn `lc meyn ,ok xnel wegc Ð

.dexrk dxvl iieeyl
zlra
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קעו
miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtzenai

øîàî úìòáå èâä úìòáaeye ,efl hbe efl xn`n df dyre ,miyp izy ele zny eig` Ð

uelgl dpebd odn ef i` ,yxbl ligzdy oeik ,"dpai `l"a dil mwc ,maiil xeq`xehtle

dzxv?.ìàéìîâ ïáø äãåîå:iying wxta onwl xn`c Ðhb xg` hb oi``ed dcen Ð

efl hb ozp jk xg`e efa xn`n dyre ,cg` g`n zenai izy oebk .xn`n xg` hb yiy

`l" meyn eilr dpey`xd leqtl hb ipdn Ð

xq`dle "dpai`le ,dpey`xak diipy zeaexwa

,dqepkk xn`n opixn`i`gc`edipin diipy

.hb da ipdn `leèâ øçà øîàîåhb ozp m` Ð

,dzxva xn`n dyr jk xg`e dpey`xl`l

ipw `l eze ,i`w dvilg mewna `nw hb :opixn`

hb dkixve ,ipdn i`ce `l` ;dxva oinai xn`n

.dizeaexwa mb xeq`e ,exn`nlåäðéð éããä éë
Ðheytze,dzxag zxhet zg`dy oiira

uelgiezvilgy ,dvxiy efi`l.drexb odizy

äðåùàøì.oey`x dltpy Ðäøúåä.weyl Ð

äøúåä äééðùì õìçm` oicd `ede ,weyl Ð

.dpey`xl jk xg`e diipyl ulgäðåùàø äúî
lr s`e .dipyd z` maiil xzen ,dvilg `la Ð

zryay itozlitpzeg`zwewf,dzid dpey`x

dzn ik ,"dilr `ai dnai" da `xew ip` oi`e

`ziinwdwif drwt Ð`d dil zile .jd `ixye

wxta opipycoizipzn jd (a,bk zenai) "cvik"

,'ek dwif yi dwif yi xn`c o`nl i` `kdc

zrya eilr dxq`pe li`edc lirl `pniwe`c

dlitp`ki`e .`ixzyn `l ez Ðiaeze`l

,zenaiizn `le zevleg ipzwc oizipznn

i`n`?uelgil`cgixzyileonwle !jci`

.uxzn `le ,dizlinc `tiq` dpin dil opiazen

äééðù äúî øîåì êéøö ïéàå,dvlg `le Ð

zrya maiil die`x dzidy .dpey`xa xzeny

ok ixg` ef dltpy `l` ,dzlitp,dzxq`eoeike

ef dzny.oey`xd dxizidl dxfg Ðïðçåé éáøå
äðåùàøá øúåî äééðù äúî øîàli`ed Ð

.el die`x dzid dzlitp zryaeäùà úåçà
àúééøåàãmdn mipy ,mig` dyly oebk Ð

jk xg`e ,mdn cg` zne ,zeig` izy oi`eyp

axc jd xnzi` dlrc ,ipy ly ezy` dzn

li`ed ,eilr eznai dxeq` :(`,l onwl) oiwxta

.i`ed ezy` zeg` dlitp zryaeàéä ïðáøãÐ

.`ixy dznc oeikeïàðù éî òãåé éðéà,xnelk Ð

.dpyn dpi` efàãç úåöìåç éàî äéì àîéìåÐ

.diipyàîìòã úåöìåçinxzinc `kid lk Ð

`peeb i`dkzevleg Ð.zeipydåìà éøäÐ

.eda ixii`c izxz jpd :rnynàùéøá äðåùàøì
zrya zi`xp `ly ,diipy `ixzyn `l ezc Ð

.dlitp
úåöìåç
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úìòá`ticr hbddcedi iax la` .dzxagn ith sicr dyrn da dyrpy :eyxit Ð

.ezvilg da xenbi jkle ,dvilga ligz`c `ticr hbd zlra :yxit ozp oa

.jenqac sicr hb e` sicr xn`n i`c `eddk eyexit `kdc `ticr `di `l eyexitle

.`xwirn xn`wc zncew odn efi`` i`wc ,zncew epiidc zvw rnyn `ticr ,edine

àú'ek l`ilnb oax dcene rnyopaxcn Ð

(`,p zenai) "l`ilnb oax" wxt edl opirnyc

hbd xg` xn`ne hb xg` hb yicÐleki oi`

hb xg` hb yic edciclc ,di`x `iadlÐelit`

xiiyy dna qetzl dixza rexb ipdn `nw sicr

hb oi`c dil zi`c ,l`ilnb oax la` .oey`xd

e` xn`nn hb sicr i`c `ed `xaq ,hb xg`

`nw xg` qetzl rexbd ipdn `l hbn xn`n

xn`ne hb xg` hb liren oi`y enk ,sicrc

.xn`n xg`éàxn`n ipdiz `l sicr hb

dixzaoiyeciw dvilg xg` elit`c ab lr s` Ð

oiqtezÐ.`ziixe`c oiyeciw iedc meyn epiid

opaxcn `l` xn`n ied `lc ,dnaia la`Ð

inp i` .sicr hb i` hbd xg` liredl el oi`

l`ilnb oax dcenc `ziixac :wgvi epiax xne`

(`,p zenai) "l`ilnb oax" wxtc oizipzn` `niiw

,(a,ap) `xnba mzd `aiwr iaxk dl opinwenc

oi`c oicd `ede ,dvilg xg` oiyeciw ipdn `le

mewna hbc ,sicr hb i` hbd xg` liredl mdl

.i`w dvilg

àìàedpip iccd ikzxhet zg`c heytze Ð

`pyilke ,l`enyk epiide ,dzxag

.iy` axke ,zirvn`` olekl uleg cg`c xn`wc

ikid ,xn`w ligzd `le ligzdc `pyill la`

`dc ,dvilg odizy zekixv edpip iccd ikc

`le ,zexva elit` xenbi `l zeig`a ligzd

jd `kde .`ticrc dzxv zvilga lgx dxhtin

dwif yi xn`c o`nc `ail` oigxk lr `ira

dwif oi` xn`c o`nlc ,ixii`Ðulg elit`

.dxv dxhtp hbd zlral

õìçdxzed dpey`xl`w i`n :xn`z m`e Ð

epiax xne`e !dxzedc `hiyt ?ol rnyn

axc ,dzxv elit` dxzedc ol rnyn `wc :wgvi

zexv exhtp zeig`l ulge ,dwif oi` dil zi`

.lirl ziyixtckáøå`xaq i`d dil zil

'ek dnai lk ax xn`deivn ded oizipznn Ð

ipy :(`,al zenai) oiwxita opz `icdac ,jxtinl

xg`e ,odn cg` zne zeig` izy oi`eyp oig`

ipy ly ezy` dzn jkÐeilr dxeq` ef ixd

zeywdl `gip `l` !eilr dxq`pe li`ed ,zinler

iax xn`y envr oeyl eze` ax xn` `icdac

:d`xp cere .'ek `xew ip` oi`y dnai lky .opgei

`ed mzdc ,iieyw`l ivn ded `l oizipznnc

dvilgl dwewf oiicrc `kid la` .dvilgl oiicr dwewf cer aygz `l jk xg` ezy` dznc meyne ,weyl dxhtp xakc meynÐ`kid elit` ixii` axc ,xity jixt axcn la` .`l

.(my) onwl xn`ck (ixnbl) `zia i`dn `igcin `lc ,oig` `ki`cìáà`id opaxc dwif `kdmeyn xiq`c ab lr s`c ,dwif oi` xn`c ,dinrhl :axc l`ppg epiax yxit Ð

oinai zevn lehiaÐdwif yi xn`c o`nl la` .xzid llkl `azyk s` zinler dxqe`l xeqi` jd aiyg `lÐ.zg` dry eilr dxq`py meyn xeq`l ie`xäéáéúéàiax

opgei iaxl `pipg xa iqei,mig`d lk lr xefgl dkixv dleqt dvilg dil `xiaq axc meyn ,axl jixt `lc yxit ozp oa dcedi epiax la` .jixt inp axlc qxhpewa yxit lirl Ð

ab lr s`e .dil jixt ikdle ,xefgl dkixv dpi`c ,l`enyk xaq opgei iax la` .ezvelg zeg` `ied cg` lklc meyn maiil xyt` i` zipyd aeye ,odipyn dvilg dkixv zg`dc

xefgl dkixv xn`c axcÐdil `xiaq `l dile ,dwif yi xn`c o`nc `ail` epiidÐlr s`e .`id i`pzc `zbeltc ,dwif yi xn`c o`nk dl iwen axc xninl epivn mewn lkn

dwif oi` xn`c ,xi`n iaxk cenlzdc `nzq dl iwen (`,gi) "cvik" wxt yixa lirlc abÐdxq`pe li`ed dil zilc axc lirl yxitc ,inp l`ppg epiaxle .dizeek dl iwen `l ax

izy ok m` ,dwif oi` i`c ,dwif yi jgxk lrc xaq opgei iax la` .dwif yi xn`c o`nk oizipznl iwenc ,axl jixt `lc inp xity iz` dwif oi` xn`c dinrhl ,zg` dry eilr

oig` ipy iptl eltpy zeig`Ðnaiizi'ek ediipn cg ewile i`n`e :`pipg xa iqei iax jixtc `kxitne .dzinl yiig `l opgei iax `dc ,odizy eÐmaiil opgei iax ixy `lc rnyn

`cg `l`Ðlirl ziyixtck wgvi epiaxl d`xp ,edine .dl jixt ikd meyn ,zinler xq`zy zg` dry dxq`pe li`ed dil zile ,dpey`xl ixy ikd elit`e ,dwif yi xaq jgxk lr

jci` ziinc dizrc` iwqn `lc meyn dzinl yiigc axlc ("i`" ligznd xeaic `,ck)Ðxfbinl `kil odn zg` dzna lirl la` ,`yixa maiil iz` `nlc opixfbc ,jixt ivn `l

(`l) ikdl ,dzinl yiig ied `lc `pipg xa iqei iax rcei did opgei iax la` .`icdl oinai zevn lhal iz` `le cg` g` `l` `kilc oeik ,odn zg` dzn `la maiil iz` `nlc

.(el dywd opgei iax lv` didy itl ,inp i`) .dil jixtàîéìådpey`xl uilge micw `nlc diledl opixn` `l jlnil epiptl oi`ayky :qxhpewd zhiy itl wgvi epiax yxit Ð

diipyl cg`d ulg xak m` la` .onvr [zenaid] el`a `kti` carinl iz` `nlc opixfbc ,dpey`xd z` maiile dipy uelglÐoeik ,diipy dzna enk ,dpey`xd maiil jci` ixy
el`ac
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?àøáñ éàä déì úéì áøå ¯ äøeñàå ,íéða dì LiL¤¥¨¨¦©£¨§©¥¥©§¨¨
úòLa da àøB÷ éðà ïéàL äMà ìk :áø øîàäå§¨¨©©¨¦¨¤¥£¦¥¨¦§©
LiL çà úLàk àéä éøä "äéìò àáé dîáé" äìéôð§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥¦§¥¤¨¤¥
øeqéà dtàa éà÷c àëéä éléî éðä !äøeñàå íéða Bì¨¦©£¨¨¥¦¥¥¨§¨¥§©¨¦
.àéä ïðaøc äwéæ ¯ àëä ìáà ,àúééøBàc äMà úBçà£¦¨§©§¨£¨¨¨¦¨§©¨©¦

déáéúéàéñBé éaø,ïéçà äòaøà :ïðçBé éaøì àðéðç øa ¥¦¥©¦¥©£¦¨§©¦¨¨©§¨¨©¦
úà ïéàeNpä eúîe ,úBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL§©¦¥¤§¦§¥£¨¥©§¦¤
?éànàå .úBîaééúî àìå úBöìBç elà éøä ¯ úBéçàä̈£¨£¥¥§§Ÿ¦§©§§©©
äðBLàø éåäéúå ,äéiðMì dì õBìçì eäéépéî ãç e÷éì¥©¦©§©£¨©§¦¨§¤¡¥¦¨
äøzeäå äøæçå äøñàðå äøzeäL äîáék Cãéà éaâì§©¥¦¨¦¨¨¤§¨§¤¤§¨§¨§¨§§¨
éðéà úBéçà :déì øîà !ïBLàøä døézéäì øBæçz ¯©£§¤¥¨¨¦£©¥£¨¥¦
éðú÷c éîð "úBöìBç" éàî :déì àîéìå .ïàðL éî òãBé¥©¦§¨¨§¥¨¥©§©¦§¨¨¥
:déì àîéìå ¯ .éðú÷ "úBöìBç" ¯ !àãç úöìBç ¯¤¤£¨§¨¨¥§¥¨¥
.éðú÷ "elà éøä" !àîìòc úBöìBç "úBöìBç" éàî©§§§¨§¨£¥¥¨¨¥
"úBöìBç" !àLéøa äðBLàøì déì õéìçc :àîéìå§¥¨§¨¥¥¨¦¨§¥¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zenai(oey`x meil)

øîàî úìòáå èbä úìòazeyp izy meail oae`x iptl eltp m` - ©£©©¥§©£©©£¨
dwaxa xn`n iyeciw dyre ,dxyl hb oae`x ozpe ,eig` oerny
dylwp opaxcny `l` ,dvilga zeaiig odizy oiicre ,dzxv

,drexb ozvilge ozwifúîãB÷ ïäî Bæéàdxiyk in ly dzvilg ± ¥¥¤¤¤
m`d .ef dvilga dzxv z` s` xehtle uelgl yi odn inle ,xzei

dxy zvilgàôéãò èbä úìòadwax zvilgn xzei [dlern-] ©£©©¥£¦¨
,xn`nd zlraäöéìça da ìéçúàc íeMîoirk `ed hbdy - ¦§©§¦¨©£¦¨

,weyl `ypdl ixnbl dze` dxizn dvilgde ,dvilgd zlgzd
weyl dze` dxizn dpi`y xn`nd zlra zvilga ok oi`y dn
,xn`nd zlra z` zxhet hbd zlra zvilg jkitl .hb `la

.hbd zlra z` zxhet dpi` xn`nd zlra zvilg eli`eàîìc Bà¦§¨
dwax zvilgúìòadàôéãò øîàîzlra dxy zvilgn xzei ©£©©£¨£¦¨

,hbdc íeMî`id,äàéáì äáBø÷zwfgzn xn`nd ici lr oky ¦§§¨§¦¨
jka xehtie dl uelgi ,xzei dlern dzwify xg`ne .dzwif xzei
hbd zlra zvilg la` ,xzei dyelw dzwify hbd zlra z` mb

.xn`nd zlra z` zxhet dpi` xzei drexb dzwify
:`ziixan wtqd z` hyet iy` ax,òîL àz ,éMà áø øîàepipy ¨©©©¦¨§©

oldl dpyna(.p),hb xg`l hb dnaia oi` l`ilnb oax zrcly ,
dxy miyp izy oernyl eidy oebke .xn`n xg` xn`n oi`e
,dxyl hb oae`x ozpe ,meail oae`x iptl eizeyp eltpe zne dwaxe
xq`p epi`e melk dwax ly dhiba oi` ,dwaxl mb hb ozp jk xg`e
opaxcn aygp dxy ly dhib oky .[` xeiv] dizeaexwa ezngn
z` driwtn zg` zvilgy myke ,dwifd z` riwtne dvilgk
epi` ipyd hbde ,dzxv zwif z` driwtn zg`d hb ok dzxv zwif
dyr jk xg`e ,dxya xn`n oae`x dyr m` oke .melk siqen
epnn dkixv dwax oi`e ,melk ipyd xn`na oi` ,dwaxa mb xn`n
,meail opaxcn aygp xn`n oky .dizeaexwa xeq` epi`e hb
oicd `ed ,dzxva meai lg oi` zg` maiiny xg`ly myke
epipye .dzxva xn`n lg `l zg`a xn`n dyry xg`ly

`ziixaa(.`p oldl),èb LiL ,ìàéìîb ïaø äãBîel,øîàî øçàm`y ¤©¨©§¦¥¤¥¥©©©£¨
ly dhib lg ,[a xeiv] dwaxl hb ozp jk xg`e dxya xn`n dyr
,eilr zexq`p dizeaexwe ,dyexbl zaygp `id opaxcne ,dwax

.xn`nd zlra dxy z` eilr xeq`l df hb liren okeådcen ok §
yiy l`ilnb oaxøîàîløçàd,èbjk xg`e hb dxyl ozp m`y ©£¨©©¥

hb epnn dwax dkixve ,exn`n lg [b xeiv] dwaxa xn`n dyr
.df xn`n zngn dizeaexw eilr zexq`p oke ,dvilg caln

e :ezii`x z` iy` ax x`anéàd gky xn`pèbdxyl ozpy ¦¥
dligzaéãòóz` riwtn `ed opaxcny meyn xn`nd gkn ¨¦

ok m` ,dvilgk dwifdépäéì àìddéøúaà øîàî,hbd xg`l ± Ÿ¦©¥©£¨©¨§¥
dn lr xn`nl el oi` aeye ,epnn xzei dwifd z` riwtn hbd oky

.leglåokéàd gkéãò øîàîódxvd zwif z` yilwne hbd gkn §¦©£¨¨¦
ok m` ,epnn xzeidéøúaà èb épäéì àìdyry xn`nd xg`l ± Ÿ¦©¥¥©¨§¥

dhibl oi` aeye meain dwax zigcp df xn`n ici lr oky ,dxya
.legl dn lrdpéî òîL åàì àlàxn`nd gke hbd gkyéããä ék ¤¨¨§©¦¨¦£¨¥

eäðéð:`xnbd dwiqn .df xg` dfa milg md okle ,md miey -òîL ¦§§©
dpéîzlrae hb zlra zvilgy `ziixad ixacn gken ok` - ¦¨

ef dvilg xehtze dvxiy odn efi`l uelgi jkitle ,zeey xn`n
.dzxv z` mb

meail eltpy mig` ipyl ze`eyp eidy zeig` izy ,dpyna epipy
mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .zenaiizn opi`e zevleg

:odn zg` dzny ote`aúBîáé úBéçà ézL ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©§¥£¨§¨
,ãçà íáé éðôì eìôpLxeiv] meail iel iptl d`le lgx eltpy oebk ¤¨§¦§¥¨¨¤¨

m` ,[cõìçielìdltpy lgxäøzeä ,äðBLàøoke ,weyl `ypdl ¨©§¦¨§¨
m`õìçielìdltpy d`läøzeä ,äéiðMj` .weyl `ypdl ¨©§§¦¨§¨

odn zg` lk dzid dvilgd mcewy meyn meaia od zexeq`
eilr dxeq` dipyd odn zg`l ulgy xg`le ,ezwewf zeg`

m` la` .ezvelg zeg` meynäúîdltpy lgxäðBLàø`ll ¥¨¦¨
dvilgøzeîieladltpy d`l meai,äéiðMdzlitp zryay s`e ¨§§¦¨

lgx dzny xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` dzid oiicr meail

xzene ,ezwewf zeg`l d`l zaygp oi` aeye ,dzwif drwt xak
.dnaiil ielléøö ïéàåøîBì Cy xg`lyäúîdltpy d`l,äéiðL §¥¨¦©¥¨§¦¨

øzenLieladltpy lgx meaiäðBLàø,[d xeiv]äîáé àéåäc íeMî ¤¨§¦¨¦§©§¨§¨¨
äøzeäLmeail dzeg` d`l dltp `l oiicr ixdy ,dzlitp zrya ¤§¨

,dry dze`aåd`l zlitp zrya jk xg` wxäøñàðzeg` meyn §¤¤§¨
,dwewfåaey jk xg`yk ok m`äøzeäå äøæçi`ce d`l zzina §¨§¨§§¨

y.ïBLàøä døézéäì øBæçz©£§¤¥¨¨¦
,øîà ïðçBé éaøåyk `weecäúîdltpy d`løzeî äéiðLiel §©¦¨¨¨©¥¨§¦¨¨

adltpy lgx meai,äðBLàødlitp zrya dxzedy dnaiy meyn §¦¨
dxzidl zxfeg ,dxzede dxfg aey okn xg`le ,dxq`p jk xg`e

.oey`xdìáàm`äúîdltpy lgxøeñà äðBLàøielad`l £¨¥¨¦¨¨§
dltpyäéiðMzeg` d`l oi` aeye lgx zwif drwt xaky elit` §¦¨
.ezwewf,àîòè éàîmeynúòLa da àøB÷ éðà ïéàL äîáé ìkL ©©§¨¤¨§¨¨¤¥£¦¥¨§¨©

'äéìò àáé dîáé' äìéôð(d dk mixac)dze`a meai oic da bdp `le §¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨
,dryäøeñàå íéða dì LiL çà úLàk Bæ éøäs`e ,maid lr £¥§¥¤¨¤¥¨¨¦§£¨

,meaid on dze` driwtdy daiqd dpnn dwlzqd okn xg`ly
.mlerl dxeqi`a `id zx`yp mewn lkn

:`xnbd dywnáøå,dipya xzen dpey`xd dzn m` mby xaeqd §©
ikeàøáñ éàä déì úéìzxq`p dlitp zrya dxq`py dnai lky ¥¥©§¨¨

,mlerláø øîàäå(.l oldl)`ype ,mig` eidy oernye oae`x , §¨¨©©
`la oae`x zne ,dzeg` d`l z` `yp oernye lgx z` oae`x
d`l dzny xg`l elit` oernyl znaiizn ezy` lgx oi` ,mipa
s`e .ezy` d`l zeg` dzlitp zrya lgx dzidy meyn ,ezy`

mewn lkn ,ezy` zzin xg`l xzip dy` zeg` xeqi`yäMà ìk̈¦¨
úLàk àéä éøä 'äéìò àáé dîáé' äìéôð úòLa da àøB÷ éðà ïéàL¤¥£¦¥¨§¨©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥¦§¥¤

äøeñàå íéða Bì LiL çàmaiil ax o`k xizd recn ok m`e .mlerl ¨¤¥¨¦©£¨
dxeq` dzid dzlitp zrya `ld ,lgx zzin xg`l d`l z`

.ezwewf zeg` meyn eilr
:`xnbd zvxznéléî éðäeilr dxq`py lky ax xn`y dn ± ¨¥¦¥

wx `ed ,zinler dxeq` dlitp zryac àëéädzlitp zryaéà÷ ¥¨§¨¥
dtàadipta cner -äMà úBçà øeqéàn `edyìáà .àúééøBàc §©¨¦£¦¨§©§¨£¨

àëä`l` eilr exq`p `l ,eig` ipyn eiptl eltpy zeig` izya ¨¨
e ,dwewf zeg` meynäwéæn wx efàéä ïðaøcdnaie .zxqe` ¦¨§©¨¨¦

`l` ,zinler zxq`p dpi` opaxcn wx dlitp zrya dxq`py
.dxzidl zxfeg `id ixd xeqi`d rwty xg`l
:epzpynn opgei iax lr `iyew d`ian `xnbdéñBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¥

ïðçBé éaøì àðéðç øa`ld ,dpey`xa xzen dipy dzn m`y xaeqd ©£¦¨§©¦¨¨
,dpyna epipyïéçà äòaøàeidyúBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

eúîemig`delà éøä ,úBéçàä úà ïéàeNpäzeig`dàìå úBöìBç ¥©§¦¤¨£¨£¥¥§§Ÿ
,úBîaééúî`vnpe ,mig`dn cg` lkl zewewf zeig`d izy oky ¦§©§

.dwewf zeg` meyn mdilr dxeq` odn zg` lkyå,dywéànà §©©
,meaia odizy zexq`peäéépéî ãç e÷éì[mig`dn cg` cenri-] ¥©¦©§

eì dì õBìçìdltpy d`l,äéiðM,dzwif rwtz ef dvilg ici lre ©£¨§§¦¨
åaeyéåäéúdltpy lgxCãéà éaâì äðBLàø[xg`d g`d-]äîáék §¦§¥¦¨§©¥¦¨¦¨¨

äøzeäLdzlitp zryaådzeg` zlitp zrya jk xg`,äøñàð ¤§¨§¤¤§¨
åjk xg`,äøzeäå äøæçoi` aey dzwif drwte d`l dvlgyn oky §¨§¨§§¨

y dpic opgei iax ixacle ,ezwewf zeg`l zaygp lgxøBæçz©£
ïBLàøä døézéäì.maiizze §¤¥¨¨¦

déì øîà,opgei iaxúBéçàodizyy dpyna odilr epipyy el` ¨©¥£¨
,meaia zexeq`,ïàðL éî òãBé éðéà.df oic denz ok`e ¥¦¥©¦§¨¨
:`xnbd dywndéì àîéìå,`pipg xa iqei iaxl opgei iaxéàî §¥¨¥©

éðz÷c éîð 'úBöìBç',dpynaàãç úöìBçzeig`d zg` wxy - §©¥§¨¨¥¤¤£¨
dzid dlitp zryay meyn ,znaiizn dpi`e zvleg dipy dltpy
cg`l meaia zxzen ok` dpey`x dltpy lgx la` .ezwewf zeg`

g`l mig`d:`xnbd zvxzn .dzeg` z` eig` ulgy x'úBöìBç'§
miax oeylaéðz÷lr wx dyxtl opgei iax o`in ok lre ,epzpyna ¨¨¥

.dipyd
:`xnbd dywn aeydéì àîéìåc ,opgei iaxéàîdpyna ipzwc §¥¨¥©

'úBöìBç'`l` ,dpynay zeig`d izyl dpeekd oi` miax oeyla §
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zenai(oey`x meil)

øîàî úìòáå èbä úìòazeyp izy meail oae`x iptl eltp m` - ©£©©¥§©£©©£¨
dwaxa xn`n iyeciw dyre ,dxyl hb oae`x ozpe ,eig` oerny
dylwp opaxcny `l` ,dvilga zeaiig odizy oiicre ,dzxv

,drexb ozvilge ozwifúîãB÷ ïäî Bæéàdxiyk in ly dzvilg ± ¥¥¤¤¤
m`d .ef dvilga dzxv z` s` xehtle uelgl yi odn inle ,xzei

dxy zvilgàôéãò èbä úìòadwax zvilgn xzei [dlern-] ©£©©¥£¦¨
,xn`nd zlraäöéìça da ìéçúàc íeMîoirk `ed hbdy - ¦§©§¦¨©£¦¨

,weyl `ypdl ixnbl dze` dxizn dvilgde ,dvilgd zlgzd
weyl dze` dxizn dpi`y xn`nd zlra zvilga ok oi`y dn
,xn`nd zlra z` zxhet hbd zlra zvilg jkitl .hb `la

.hbd zlra z` zxhet dpi` xn`nd zlra zvilg eli`eàîìc Bà¦§¨
dwax zvilgúìòadàôéãò øîàîzlra dxy zvilgn xzei ©£©©£¨£¦¨

,hbdc íeMî`id,äàéáì äáBø÷zwfgzn xn`nd ici lr oky ¦§§¨§¦¨
jka xehtie dl uelgi ,xzei dlern dzwify xg`ne .dzwif xzei
hbd zlra zvilg la` ,xzei dyelw dzwify hbd zlra z` mb

.xn`nd zlra z` zxhet dpi` xzei drexb dzwify
:`ziixan wtqd z` hyet iy` ax,òîL àz ,éMà áø øîàepipy ¨©©©¦¨§©

oldl dpyna(.p),hb xg`l hb dnaia oi` l`ilnb oax zrcly ,
dxy miyp izy oernyl eidy oebke .xn`n xg` xn`n oi`e
,dxyl hb oae`x ozpe ,meail oae`x iptl eizeyp eltpe zne dwaxe
xq`p epi`e melk dwax ly dhiba oi` ,dwaxl mb hb ozp jk xg`e
opaxcn aygp dxy ly dhib oky .[` xeiv] dizeaexwa ezngn
z` driwtn zg` zvilgy myke ,dwifd z` riwtne dvilgk
epi` ipyd hbde ,dzxv zwif z` driwtn zg`d hb ok dzxv zwif
dyr jk xg`e ,dxya xn`n oae`x dyr m` oke .melk siqen
epnn dkixv dwax oi`e ,melk ipyd xn`na oi` ,dwaxa mb xn`n
,meail opaxcn aygp xn`n oky .dizeaexwa xeq` epi`e hb
oicd `ed ,dzxva meai lg oi` zg` maiiny xg`ly myke
epipye .dzxva xn`n lg `l zg`a xn`n dyry xg`ly

`ziixaa(.`p oldl),èb LiL ,ìàéìîb ïaø äãBîel,øîàî øçàm`y ¤©¨©§¦¥¤¥¥©©©£¨
ly dhib lg ,[a xeiv] dwaxl hb ozp jk xg`e dxya xn`n dyr
,eilr zexq`p dizeaexwe ,dyexbl zaygp `id opaxcne ,dwax

.xn`nd zlra dxy z` eilr xeq`l df hb liren okeådcen ok §
yiy l`ilnb oaxøîàîløçàd,èbjk xg`e hb dxyl ozp m`y ©£¨©©¥

hb epnn dwax dkixve ,exn`n lg [b xeiv] dwaxa xn`n dyr
.df xn`n zngn dizeaexw eilr zexq`p oke ,dvilg caln

e :ezii`x z` iy` ax x`anéàd gky xn`pèbdxyl ozpy ¦¥
dligzaéãòóz` riwtn `ed opaxcny meyn xn`nd gkn ¨¦

ok m` ,dvilgk dwifdépäéì àìddéøúaà øîàî,hbd xg`l ± Ÿ¦©¥©£¨©¨§¥
dn lr xn`nl el oi` aeye ,epnn xzei dwifd z` riwtn hbd oky

.leglåokéàd gkéãò øîàîódxvd zwif z` yilwne hbd gkn §¦©£¨¨¦
ok m` ,epnn xzeidéøúaà èb épäéì àìdyry xn`nd xg`l ± Ÿ¦©¥¥©¨§¥

dhibl oi` aeye meain dwax zigcp df xn`n ici lr oky ,dxya
.legl dn lrdpéî òîL åàì àlàxn`nd gke hbd gkyéããä ék ¤¨¨§©¦¨¦£¨¥

eäðéð:`xnbd dwiqn .df xg` dfa milg md okle ,md miey -òîL ¦§§©
dpéîzlrae hb zlra zvilgy `ziixad ixacn gken ok` - ¦¨

ef dvilg xehtze dvxiy odn efi`l uelgi jkitle ,zeey xn`n
.dzxv z` mb

meail eltpy mig` ipyl ze`eyp eidy zeig` izy ,dpyna epipy
mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd .zenaiizn opi`e zevleg

:odn zg` dzny ote`aúBîáé úBéçà ézL ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©§¥£¨§¨
,ãçà íáé éðôì eìôpLxeiv] meail iel iptl d`le lgx eltpy oebk ¤¨§¦§¥¨¨¤¨

m` ,[cõìçielìdltpy lgxäøzeä ,äðBLàøoke ,weyl `ypdl ¨©§¦¨§¨
m`õìçielìdltpy d`läøzeä ,äéiðMj` .weyl `ypdl ¨©§§¦¨§¨

odn zg` lk dzid dvilgd mcewy meyn meaia od zexeq`
eilr dxeq` dipyd odn zg`l ulgy xg`le ,ezwewf zeg`

m` la` .ezvelg zeg` meynäúîdltpy lgxäðBLàø`ll ¥¨¦¨
dvilgøzeîieladltpy d`l meai,äéiðMdzlitp zryay s`e ¨§§¦¨

lgx dzny xg`l mewn lkn ,ezwewf zeg` dzid oiicr meail

xzene ,ezwewf zeg`l d`l zaygp oi` aeye ,dzwif drwt xak
.dnaiil ielléøö ïéàåøîBì Cy xg`lyäúîdltpy d`l,äéiðL §¥¨¦©¥¨§¦¨

øzenLieladltpy lgx meaiäðBLàø,[d xeiv]äîáé àéåäc íeMî ¤¨§¦¨¦§©§¨§¨¨
äøzeäLmeail dzeg` d`l dltp `l oiicr ixdy ,dzlitp zrya ¤§¨

,dry dze`aåd`l zlitp zrya jk xg` wxäøñàðzeg` meyn §¤¤§¨
,dwewfåaey jk xg`yk ok m`äøzeäå äøæçi`ce d`l zzina §¨§¨§§¨

y.ïBLàøä døézéäì øBæçz©£§¤¥¨¨¦
,øîà ïðçBé éaøåyk `weecäúîdltpy d`løzeî äéiðLiel §©¦¨¨¨©¥¨§¦¨¨

adltpy lgx meai,äðBLàødlitp zrya dxzedy dnaiy meyn §¦¨
dxzidl zxfeg ,dxzede dxfg aey okn xg`le ,dxq`p jk xg`e

.oey`xdìáàm`äúîdltpy lgxøeñà äðBLàøielad`l £¨¥¨¦¨¨§
dltpyäéiðMzeg` d`l oi` aeye lgx zwif drwt xaky elit` §¦¨
.ezwewf,àîòè éàîmeynúòLa da àøB÷ éðà ïéàL äîáé ìkL ©©§¨¤¨§¨¨¤¥£¦¥¨§¨©

'äéìò àáé dîáé' äìéôð(d dk mixac)dze`a meai oic da bdp `le §¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨
,dryäøeñàå íéða dì LiL çà úLàk Bæ éøäs`e ,maid lr £¥§¥¤¨¤¥¨¨¦§£¨

,meaid on dze` driwtdy daiqd dpnn dwlzqd okn xg`ly
.mlerl dxeqi`a `id zx`yp mewn lkn

:`xnbd dywnáøå,dipya xzen dpey`xd dzn m` mby xaeqd §©
ikeàøáñ éàä déì úéìzxq`p dlitp zrya dxq`py dnai lky ¥¥©§¨¨

,mlerláø øîàäå(.l oldl)`ype ,mig` eidy oernye oae`x , §¨¨©©
`la oae`x zne ,dzeg` d`l z` `yp oernye lgx z` oae`x
d`l dzny xg`l elit` oernyl znaiizn ezy` lgx oi` ,mipa
s`e .ezy` d`l zeg` dzlitp zrya lgx dzidy meyn ,ezy`

mewn lkn ,ezy` zzin xg`l xzip dy` zeg` xeqi`yäMà ìk̈¦¨
úLàk àéä éøä 'äéìò àáé dîáé' äìéôð úòLa da àøB÷ éðà ïéàL¤¥£¦¥¨§¨©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥¦§¥¤

äøeñàå íéða Bì LiL çàmaiil ax o`k xizd recn ok m`e .mlerl ¨¤¥¨¦©£¨
dxeq` dzid dzlitp zrya `ld ,lgx zzin xg`l d`l z`

.ezwewf zeg` meyn eilr
:`xnbd zvxznéléî éðäeilr dxq`py lky ax xn`y dn ± ¨¥¦¥

wx `ed ,zinler dxeq` dlitp zryac àëéädzlitp zryaéà÷ ¥¨§¨¥
dtàadipta cner -äMà úBçà øeqéàn `edyìáà .àúééøBàc §©¨¦£¦¨§©§¨£¨

àëä`l` eilr exq`p `l ,eig` ipyn eiptl eltpy zeig` izya ¨¨
e ,dwewf zeg` meynäwéæn wx efàéä ïðaøcdnaie .zxqe` ¦¨§©¨¨¦

`l` ,zinler zxq`p dpi` opaxcn wx dlitp zrya dxq`py
.dxzidl zxfeg `id ixd xeqi`d rwty xg`l
:epzpynn opgei iax lr `iyew d`ian `xnbdéñBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¥

ïðçBé éaøì àðéðç øa`ld ,dpey`xa xzen dipy dzn m`y xaeqd ©£¦¨§©¦¨¨
,dpyna epipyïéçà äòaøàeidyúBéçà ézL íéàeNð íäî íéðL ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

eúîemig`delà éøä ,úBéçàä úà ïéàeNpäzeig`dàìå úBöìBç ¥©§¦¤¨£¨£¥¥§§Ÿ
,úBîaééúî`vnpe ,mig`dn cg` lkl zewewf zeig`d izy oky ¦§©§

.dwewf zeg` meyn mdilr dxeq` odn zg` lkyå,dywéànà §©©
,meaia odizy zexq`peäéépéî ãç e÷éì[mig`dn cg` cenri-] ¥©¦©§

eì dì õBìçìdltpy d`l,äéiðM,dzwif rwtz ef dvilg ici lre ©£¨§§¦¨
åaeyéåäéúdltpy lgxCãéà éaâì äðBLàø[xg`d g`d-]äîáék §¦§¥¦¨§©¥¦¨¦¨¨

äøzeäLdzlitp zryaådzeg` zlitp zrya jk xg`,äøñàð ¤§¨§¤¤§¨
åjk xg`,äøzeäå äøæçoi` aey dzwif drwte d`l dvlgyn oky §¨§¨§§¨

y dpic opgei iax ixacle ,ezwewf zeg`l zaygp lgxøBæçz©£
ïBLàøä døézéäì.maiizze §¤¥¨¨¦

déì øîà,opgei iaxúBéçàodizyy dpyna odilr epipyy el` ¨©¥£¨
,meaia zexeq`,ïàðL éî òãBé éðéà.df oic denz ok`e ¥¦¥©¦§¨¨
:`xnbd dywndéì àîéìå,`pipg xa iqei iaxl opgei iaxéàî §¥¨¥©

éðz÷c éîð 'úBöìBç',dpynaàãç úöìBçzeig`d zg` wxy - §©¥§¨¨¥¤¤£¨
dzid dlitp zryay meyn ,znaiizn dpi`e zvleg dipy dltpy
cg`l meaia zxzen ok` dpey`x dltpy lgx la` .ezwewf zeg`

g`l mig`d:`xnbd zvxzn .dzeg` z` eig` ulgy x'úBöìBç'§
miax oeylaéðz÷lr wx dyxtl opgei iax o`in ok lre ,epzpyna ¨¨¥

.dipyd
:`xnbd dywn aeydéì àîéìåc ,opgei iaxéàîdpyna ipzwc §¥¨¥©

'úBöìBç'`l` ,dpynay zeig`d izyl dpeekd oi` miax oeyla §
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zenai(ipy meil)

yéðz÷ älçzëìmeaia dpwz mey odl oi` evlgy iptl s`y ± §©§¦¨¨¨¥
.dvilga wx `l` ,llk

:`xnbd dywn cerdéì àîéìå,`pipg xa iqei iaxl opgei iax §¥¨¥
meyn `ed meaia zexeq` odizyy dn mrhy,äøéæbxn`p m`y §¥¨

z` ipyd maii jk xg`e dipyl cg` uelgi mcewy mdl
yeygl yi ,dpey`xdàîìce erhiõéìçå íéã÷cg`d micwie-] ¦§¨¨¦§¨¦

[uelgl,àLéøa äðBLàøìitl ,dipyd z` ipyd maii jk xg`e §¦¨§¥¨
xg`n meaia dxeq` dipyd ixde ,jka welig oi`y exaqiy
mdl mixne` ok lre ,dwewf zeg` meyn dzlitp zrya dxq`py
dipyl mdn cg` ulgy xg`l la` .maiil `le odizyl uelgl

.opgei iax ixacke ,dpey`xd z` maiil eig`l xzen ok`
:`xnbd zvxzn'zevlegéðz÷ 'úBîaééúî àìårnyne ,dpyna §Ÿ¦§©§¨¨¥

ef oeyln,ììk àëä íeaé ïéc àkéìcz` cg`d ulgy xg`l s`e §¥¨¦¦¨¨§¨
oicy opgei iax xn` ok lr .dpey`xd z` eig` maii `l dipyd

.df oic dpy in rcei epi`e ,oaen epi` dpynd
:`xnbd dywn cerdéì àîéìådn mrhy ,opgei iaxopi`y §¥¨¥

meyn `l` ,dwewf zeg` xeqi` meyn epi` zenaiiznànL äøéæb§¥¨¤¨
zeig`d zg` z` mdn cg` maiiy xg`lúeîéxhtze ,eig` ¨

,dy` zeg` zexr meyn dvilgn dipyd zeg`dìháì øeñàå§¨§©¥
.ïéîáé úåöîaey zeig`d zg`l mdn cg` uelgi mcew m`y s`e ¦§©§¨¦

ipyd g`l minkg exq` mewn lkn ,xen`d yygl mewn oi`
e`eai df ote`a meai xizp m`y eyygy meyn ,dipyd z` maiil

:`xnbd zvxzn .dvilg mcew mb xg` mewna exizdlïðçBé éaø©¦¨¨
Lééç àì äúéîì`ed dpynd mrhy yxit ok lre ,[yyeg epi`-] §¦¨Ÿ¨¦

lhazze eig` zeniy miyyegy meyn `le ,dwif xeqi` meyn
.oinai zevn

:`xnbd dywndéì àîéìådpyndy ,`pipg xa iqei iaxl opgei iax §¥¨¥
køîàc ,àéä øæòìà éaøoldl(.hw)dxifgde ezy` z` yxbndy , ©¦¤§¨¨¦§¨©

n oky ,eig`l meail zltep dpi` ,zn jk xg`eåéìò äãîòL ïåék¥¨¤¨§¨¨¨
øeqéàa úçà äòLeig` dyxiby xg`l g` zy`åéìò äøñàð ¨¨©©§¦¤¤§¨¨¨

.úéîìBòxg`e zxzen dzidyk s`y ,gken xfrl` iax zhiyne ¨¦
`l` ,dxzidl zxfeg dpi` dxzede dxfg jk xg`e dxq`p jk

z` cinrdl opgei iaxl el did ok m`e .mlerl zxq`pepzpyn
dipydy xg`l mb meaia dpey`xd z` dxq` ok lre ,ezhiya
oeikn mewn lkn ezwewf zeg` dpi` dzry ab lr s`e ,dvlg
wqty dne .mlerl zxq`p meail dipyd dltpy xg`l dxq`py
,oey`xd dxzidl zxfeg dxzede dxq`pe dxzed m`y dkldl

minkg zhiyk `ed(my).xfrl` iax lr miwlegd
iaxk dpynd zligz z` cinrdl xyt` i` :`xnbd zvxzn

,xfrl`îoeikàôéñc`id,øæòìà éaøiax' `tiqa epipy oky ¦§¥¨©¦¤§¨¨
mixne` lld ziae eniiwi mixne` i`ny zia ,xne` xfrl`

dy rnyne ,'e`iveiøæòìà éaø åàì àLéø.`id ¥¨¨©¦¤§¨¨
:`xnbd dywn cereäì àîéðåote`a zxacn dpyndy ,opgei iax §¥¨§

ìeôðcmeail zeig`d izy,úçà úáazaa odilra ezny oebke §¨§©©©
,dwewf zeg` meyn dlitpd zrya cin odizy exq`pe zg`

ek epzpynøîàc ,àéä éìéìbä éñBé éaøzexeka zkqna(.fi)yøLôà ©¦¥©§¦¦¦§¨©¤§¨
íöîöìezeniy okzi ok m`e ,zg` zaa exwi mixac ipyy oiekle §©§¥

lre ,zg` zaa meail mdizeyp eltie ynn cg` onfa mig`d ipy
zrya exq`p odizyy meyn mlerl meaia zexeq` odizy ok
cinrd `l opgei iax :`xnbd zvxzn .dwewf zeg` meyn ozlitp

y xaqy meyn ,df ote`a dpynd z`àìy xnel okziïì íúñ Ÿ¨©¨
déìéìbä éñBé éaøk àpz.mvnvl xyt`y ©¨§©¦¥©§¦¦

:`xnbd dywn cerdéì àîéìåzxqe` dpyndy dny ,opgei iax §¥¨¥
ote`a `ed meail odizy z`àLéøa ìeôð éä ïðéòãé àìcoi`y ± §Ÿ©§¦©¥¨§¥¨

odn zg` lk ok lre ,meail dpey`x dltp odn efi` mircei ep`
dipyd `id m` oky ,dzeg` zvilg xg`l elit` meail dxeq`
.meail zxzip dpi` mlerle ,dzlitp zrya dxq`p xak `ld

:`xnbd zvxznéëä éàreci `ly ote`a dpynd zxacn m` - ¦¨¥
dywi ok m` ,dpey`x dltp odn efi`eðééä[dn-]éðz÷c`tiqa ©§§¨¨¥

m`yeîã÷mig`deñðëåzeig`d z`eàéöBémdipy recn ,oze` ¨§§¨§¦
.o`ivedl mikixv(äðåùàø) àîìLamaiiy g`d[ïBLàø]zg` z` ¦§¨¨¦

c meyn ,d`ivedl jixv zeig`dCì àéøL ïàî déì ïðéøîàin - ©§¦©¥©©§¨¨
lk dwewf zeg` meyn jl dxeq` `id i`ce `ld ,dnail jl xizd

,dzeg` zwif drwtp `ly onf(äéðù) àlàd g`d[éðL]z` maiy ¤¨¥¦
`ld ,dp`ivei recn dzeg`øîà`ny [xnel `ed leki-]éàøáç ¨©©§©

d z` [oey`xd g`d ,ixag-]íaéé äiðL,dzwif z` riwtd xake §¦¨¦¥
eàðàd z`äðBLàøip` izwewf zeg` dpi` xaky,íaééî`id ixde £¨¦¨§©¥

dxzidl zxfegy dxzede dxfge dxq`pe dxzedy dnaik
eaiigl oi` ,dwif xeqi` wtq `l` o`k oi`y oeikne .oey`xd

e .dqpky xg`l carica d`ivedldéì øîà÷c eðééäopgei iax ©§§¨¨©¥
,`pipg xa iqei iaxl.ïàðL éî òãBé éðéà úBéçà£¨¥¦¥©¦§¨¨

:epzpyn ly `tiqdn opgei iax lr cer dywn `xnbdäúéä ,ïðz§©¨§¨
ïäî úçà[zeig`d izyn-]ãçàä ìò äøeñàaäåøò øeqéàly ©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨

`ed ixd ,dnecke ezeng,dúBçàa øzeîe da øeñàxg`n oky ¨¨¨©£¨
,ezwewf zeg`l zaygp dzeg` oi` el zwwfp ezeng oi`yåeli` §

g`dïäézLa øeñà éðMäodn zg` lke ,el zewewf odizyy meyn ©¥¦¨¦§¥¤
:dziiyew z` `xnbd zyxtn .ezwewf zeg` `idïézòc à÷ìñ̈§¨©§¦

ote`a zxacn dpyndyälçz BúBîç äìôðc,meailå,dyw ok m` §¨§¨£§¦¨§
éànà,odizya xeq` ipyde÷éìd [cenri-]ïúç`edy g`d - ©©¥¨¨

e ,dpey`xd ly dpzgàc Cä íaééìàLéøa BúBîç dðémaiie - ¦©¥©§¥¨£§¥¨
,ezeng dpi`y dipyd z` dligzåaeyéåäú`idy dpey`xd §¦§¥

Cãéà éaâì BúBîç[ipyd±]å äøzeäL äîáékjk xg`å äøñàðxg` £§©¥¦¨¦¨¨¤§¨§¤¤§¨§
jk,äøzeäå äøæçopgei iax ixacly.ïBLàøä døzéäì øBæçz ¨§¨§§¨©£§¤¥¨¨¦

:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzxacn dpyndCä äìôðc ïBâk ¨©©¨¨§§¨§¨©
,àLéøa BúBîç dðéàcm` mb ixdy ,odizya xeq` ipyd ok lre §¥¨£§¥¨

`idy dipyd xzez `l ,ezeng dpi`y dpey`xd z` ozgd maii
dwewf dzeg` dzid oiicr dzlitp zryay meyn ,eig`l ezeng

.ezwewf zeg` meyn eilr dxq`pe ,el
,zeig`d z` eqpke mig`d encw m` :epzpyna epipyøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤

'åëå íéøîBà éànL úéa ,øîBàmikixv mpi` caricae ,eniiwi ¥¥©©§¦
`ziixa d`ian `xnbd .e`ivei mixne` lld ziae ,o`ivedl

:df oecipa zehiyd z` zhxtnyúéa ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¥
é íéøîBà éànL,øîBà ïBòîL éaø .eàéöBé íéøîBà ìlä úéáe ,eîéi÷ ©©§¦§©§¥¦¥§¦¦©¦¦§¥

.eîéi÷é.eixac ex`eai jenqaeì÷ ,øîBà ìeàL àaà[`lew-]äéä §©§©¨¨¥©¨¨
ìlä úéáe ,eàéöBé íéøîBà éànL úéaL ,äæ øáãa ìlä úéáì íäì̈¤§¥¦¥§¨¨¤¤¥©©§¦¦¥¦¥

.eîéi÷é íéøîBà.xfril` iax ixacn jtidl `ede §¦§©§
:`xnbd zl`eyïBòîL éaø,'eniiwi' xne`yïàîkin zhiya ± ©¦¦§§©

,ok xn`,éànL úéák éà`ldeðééäixackøæòéìà éaøxn`y ¦§¥©©©§©¦¡¦¤¤
e .eixac lr oerny iax siqed dne ,'eniiwi' mixaeq i`ny ziayéà¦

,ìlä úéák`ldìeàL àaà eðééädne ,eniiwi lld zialy xaeqd §¥¦¥©§©¨¨
:`xnbd zvxzn .eixac lr siqedøîà÷ éëä,oerny iaxàì ¨¥¨¨©Ÿ

,äæ øáãa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð.eniiwi lkd ixacle ¤§§¥©©¥¦¥§¨¨¤
:dpyna epipy'åë íäî úçà äúéä,dexr xeqi` cg`d lr dxeq` ¨§¨©©¥¤

:`xnbd dywn .dzeg`a xzene da xeq`àäxakàðéðzdf oicl ¨¨¦¨
,àðîéæ àãçlirl dpyna epipy ixdy(.k),dúBçàdexrd ly £¨¦§¨£¨

dzîáé àéäLkodizy eltpe mig` ipyl odizy ze`eyp eidy ± §¤¦§¦§¨
,iyilyd g`d iptl meailúîaééúî Bà úöìBç Bàmeyn ,el ¤¤¦§©¤¤

`idy dzeg` `le el dwewf `id wx oky ,ezwewf zeg` dpi`y
.df oic zepyle aeyl epzpyn dkxved dnl ok m`e .eilr dexr

:`xnbd zvxznàëéøömeyn ,zekxvp zeipynd izy ±éàc §¦¨§¦
,íúä ïðéòeîLàcg` g` iptl eltpy my wxy mixne` epiid ©§¦©¨¨

,mail dexrd zeg` dxzedøæâéîì àkéìc íeMîeilríeMîmaid ¦§¥¨§¦§©¦
dàëä ìáà .éðLmig` ipy iptl eltpyøæâéîì àkéàcdf lr ¥¦£¨¨¨§¦¨§¦§©

eilr dexr odn zg`yíeMîd maid,éðLz` maiil el xizp m`y ¦¥¦
,eig`l mb dxizdl e`eai dzeg`àì àîéà.mail el s` xizpéàå ¥¨Ÿ§¦

àëä ïðéòeîLàdf ote`a `weecy mixne` epiid ,minai ipya ©§¦©¨¨
,dzeg` z` maiil el epxzdàkéàc íeMîmaiéðLz` el epxq`y ¦§¦¨¥¦

,meaia odizyçëBî à÷c`ed eilr dexr `id zg`yk wxy dfn §¨©
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miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtzenai
äìçúëì úåöìåç:opiqxb ikd .zxg` dpwz o`k oi` :xnelk ,rnyn Ðäøéæâ äéì àîéìå

àùéøá äðåùàøì õéìçå íéã÷ àîìãdpey`x enaie dipyl evelg edl zxn` i` ÐÐ

oia ztki` dn :ixaqc ,dipy jci` ineaiil iz`e ,dpey`xl uilge cg micw `nlc dxifb

o`nc .`ziinw ineaiil jci`l dil `ixy ,dlgz diipyl ulgy ,carica la` .efl ef

`ziinw maiie xfge `yixa dipyl ulgc ifgc

iz` `le ,dizrc` wiq` Ð`ziinwl ulgnl

ineaiile:ipyne .dipyéðú÷ úåîáééúî àìåÐ

dipyl ulg inp i`c.meai o`k oi` Ðäéì àîéìå
ïéîáé úåöî ìèáì øåñàå úåîé àîù äøéæâÐ

`pz ,opgei iax dil `nil :eyexit ikde

xq` `w dwif meyn e`l dinrh oizipznc

i`c .dwif oi` dil `xiaqc ,zeig` izy maiil

dwif meyn `nrhrwte dipyl uilg ikn Ð

.`p` ixn`ck ,dpey`x ineaiil ixy dzwif

yixa xn`ck ,zeni `ny meyn `nrh `l`

,'ek jci` ziin cg maiinc` `nlc :oiwxit

meai oic opax lewy ikd meynezeig`n.ixnbl

zevn ez ilha `lc ,ediipin `cgl ulg elit`e

oinai`lc ikid ik Ðiz`e ,zeig`a meai elibxi

,dvilg inw dlgzkl ineaiilmaiinc`ecg

da ixii`c ,lirlc dzin iabl la` .jci` ziin

opgei iax.ikd xfbinl `kil Ðàéä øæòìà éáø
`p`e ,(`,hw zenai) "i`ny zia" wxta Ð

.opaxk ixn`càôéñãî,xfrl` iax oizipznc Ð

mixne` i`ny zia ,xne` xfrl` iax :ipzwc

eniiwi.e`ivei mixne` lld zia ,('ek)àîéìå
äéìdil `nilc `yixa letp id opirci `lc Ð

.dipyl uelgéëä éàopirci `lc meync Ð

opirci ded i` `d ,`ed.dpey`x znaiizn Ð

éðú÷ã åðééä,e`ivei ipzwc `d ,xnelk Ð

i`n`?äéì ïðéøîà ïåùàøì àîìùá,wit` Ð

dpey`x inp i`c .jcil `z` `xeqi`a i`cec

jldip `ixy o`n ,`id?,`id dwewf zeg` `ld

dpin dwif irewt`l dzeg`l ulg jig`n ine?
ipy `l`dipy ,oey`x maiiy xg` :`nil Ð

dxzedy dnai dpey`x ef `iede ,ewlgl rxi`

wxta xn` ikdc .dxzede dxfge dxq`pe

eqpke encw :(`,ck zenai) "cvik"oi` Ð

rbt wtq `l` `kilc meyn ,mcin oi`iven

.`ed wtq ipyl inp `de ,dwewf zeg`aåðééä
ïàðù éî òãåé éðéà úåéçà äéì øîà÷ã`lc Ð

.llk dizrnyk ivexzl ivnäåøò øåñéàÐ

.zxg` dexr e` ezeng oebkåúåîç äìôðã
àùéøá.dlgz dltp zxg`d z` dxq`y ef Ð

ezeng hwpc i`de`gipe ,hwp zeixrn `cg Ð

dihwpinlzeixr x`ye ,`gikyc `zlin

`zlin `gixh.igeky`léàîàxeq` ipy Ð

odizya?dipyl maiile ,dpey`x ly ozg ewil

ezeng iedize ,dwewf zeg` dpi`e ezeng dpi`c

g` jci` iabldlitp zrya dxzedy dnai Ð

.'ekàùéøá åúåîç äðéàã êä äìôðã ïåâëmaiina i`e Ð`yixa ji`d dl`yiit Ð

) dzlitp zryn dxq`py ,diipyied.xzid dl ipdn `l ez jkld ,(úéáì ïäì äéä ì÷
ììä.ixn` `lewl lld zia :xnelk Ðïàîë ïåòîù éáø.o`nc `ail` Ðéà`z` Ð

eniiwi mixne` i`ny zia xninl.xfrl` iax epiid Ðéàåììä úéáàcidqn `w ÐÐ

ziac ediizbelt xa e`lc ,xn`w diytpc `nrhc xninl `kil `de .le`y `a` epiid

.`ed lld ziae i`nyàðîéæ àãç àðéðú`idyk dexr ly dzeg` :"cvik" wxta Ð

.dzeg`a xzene da xeq` inp epiide .'ek zvleg e` ,dznaiíúä`l` `kilc `ed Ð

ineaiil ipy `z` `nlc xfbinl `ki`c `kd la` .icin xfbinl `kile ,onwl `g` cg

ediieexz oiinx eed dicic inwc ,ezwewf zeg`a rbt `we ,eig`k`lc i`d elit` `ni` Ð

.ol rnyn `w ,maiil `l dinw dexr `inxçëåî à÷ã`lcnc Ðeig`k i`d maiinmaiic i`de ,dxeq` ezwewf zeg`c `xikid `ki` Ði`d,dinw `inx `l dexrc `nrh meyn Ð

.`nlra ezwewf zeg` ixyinl iz` `leíúä ìáàg` cg `l` `kilc Ð.`nlra ezwewf zeg` ixyinl iz` `nlc ,maiil `l `ni` Ð
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xakyk dpey`xd maiil o`k xizp m`y opiyiig `l `de .`yyg mey `kil zenai el`ac

`kti` carinl `nlra iz` dipyl ulgÐxizdl erhi `ly ,jk lk dlecb `yyg dpi`y

epipta jlnil e`a la` ,dxzedy dpey`xd xizpy liaya dlgzn dxzed `ly dipyd

dlgznÐzenaiizn `le :ipyne .lewlw icil `al leki onvr zexvd eidy oeik ,xefbl yi

ulge mcw elit` ,llk meaii oic `kilc ,ipzw

,'eke zeni `ny dil `nile :jixte .dipyl xak

diciclc ,dwif oi` xn`c o`nk dpynd cinrie

ith yginl `kilc dipyl ulge mcw elit` i`ce

zenai el`aÐ,dpey`x maiil xeq` mewn lkn

dvilg xg` maiil o`k xizp m`yÐ`eai

ediizrc` iwqn `lc ,`yixa maiil `nlra

df oi`y ,jci` ziin cg maiinc` `nlc `nrh

yxtl yic wgvi epiax xne` cere .reci mrh

uilge micw `nlc dil `nile :xg` oipra

envrn xak ulg elit`e ,`yixa dpey`xl

dipylÐiz` `nlc ,mail dpey`x opixq`

ulge mcwyk inp dipy `nlra ixyinl

dipy zzina la` ,dpey`xlÐxfbinl jiiy `l

`kilc ,ipzw zenaiizn `le :ipyne !`peeb i`d ik

`nile :jixte .dipy dzn elit` llk meaii oic

oizipzn dxq` ikdle ,zeni `ny dxifb dil

minai ipya maiil `ixy i`c ,dipy dzn elit`

Ðla` !dzin `la xizdl `ai dipy zzin xg`

ixii` `l opgei iaxcg` maiac ,cg` maia `l`

lhan did ok m`c ,dzin `la xizdl iz` `l

lhan oi`c ,oinai ipya la` ,oinai zevn cin

zerhl `eaie jci` zeni `ny dxifbc `l` ,cin

maiac ,df yexitn wgvi epiax ea xfge .maiile

rnync ,zenaiizn `le oizipzna ipzw inp cg`

ipzwc .dipy dzn elit`e ,llk meaii oic `kilc

,zeig` izy oi`eyp odn mipy ,oig` dyly :onwl

zeig`d z` oi`eypd ezneÐzevleg el` ixd

.zenaiizn `leàîéìå`id xfrl` iax dil

ipzc (`,`n zenai) "ulegd"c xfrl` iax epiid Ð

dzn :dzeg` z` eig` yciwy mai zxney iab

eznaiÐezy` dzn ,ezy`a xzenÐdze`

:yxit qxhpewae ,znaiizn `le zvleg dnai

zenai) "i`ny zia" wxta xfrl` iax epiidc

dxifgde ezy` z` yxbnd :opzc (`,hwÐ

.xqe` xfrl` iaxe ,maiil zxzenàìol mzq

ililbd iqei iaxk,ikd opiwqnc `ed opgei iaxl Ð

"zecrd zreay"c oizipzn iwen `cqg ax la`

iaxk zg` zaa mdipy extkc (`,al zereay)

`niz elit` :mzd wiqn opgei iaxe .ililbd iqei

oiaexirc `nw wxtae .`kdc dinrhl epiide ,opax

ol `niiwc izyxit ("wtqe" ligznd xeaic a,d)

inp miny iciae ,mvnvl xyt` mc` iciac

zexekac `xza wxt dil zi`c `axl rnyn

.ixiyra mipy e`vi iab ,mvnvl xyt`c (a,q)

m` `ira iab (`,r oileg) "dywnd dnda" wxtae

mvnvl xyt` i`c zxn` i`e ,xa` aexa eivg `viy dl iwenc ,aexd xg` mixa`a ekld

Ðmy ik ,jix`dl oi`e .eaex `vi `nyc dxeaw oerh jytp dnnc ?dil `irainw i`n

.izkx`dêä`yixa ezeng oi`celit` ixyc axl dywz mewn lkn :xn`z m`e Ð

opixfbe ,oinai zevn lehia meyn `l` xqzin `le ,dwif oi` dil zi` axc :xnel yie !dipy

.`yixa jci` maiin `nlcéáøeniiwi mixne` i`ny zia xne` xfril`:xn`z m`e Ð

zay) "dlinc xfril` iax" wxta jixt ikdc !?opireny`l `z` i`ny ziac `nrh ike

zial mdl did lw :xn`c ,le`y `a`c `ziixan iwet`l `kd jixhvi`c :xnel yie (`,dlw

.df xaca lld
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קעט miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtzenai
äìçúëì úåöìåç:opiqxb ikd .zxg` dpwz o`k oi` :xnelk ,rnyn Ðäøéæâ äéì àîéìå

àùéøá äðåùàøì õéìçå íéã÷ àîìãdpey`x enaie dipyl evelg edl zxn` i` ÐÐ

oia ztki` dn :ixaqc ,dipy jci` ineaiil iz`e ,dpey`xl uilge cg micw `nlc dxifb

o`nc .`ziinw ineaiil jci`l dil `ixy ,dlgz diipyl ulgy ,carica la` .efl ef

`ziinw maiie xfge `yixa dipyl ulgc ifgc

iz` `le ,dizrc` wiq` Ð`ziinwl ulgnl

ineaiile:ipyne .dipyéðú÷ úåîáééúî àìåÐ

dipyl ulg inp i`c.meai o`k oi` Ðäéì àîéìå
ïéîáé úåöî ìèáì øåñàå úåîé àîù äøéæâÐ

`pz ,opgei iax dil `nil :eyexit ikde

xq` `w dwif meyn e`l dinrh oizipznc

i`c .dwif oi` dil `xiaqc ,zeig` izy maiil

dwif meyn `nrhrwte dipyl uilg ikn Ð

.`p` ixn`ck ,dpey`x ineaiil ixy dzwif

yixa xn`ck ,zeni `ny meyn `nrh `l`

,'ek jci` ziin cg maiinc` `nlc :oiwxit

meai oic opax lewy ikd meynezeig`n.ixnbl

zevn ez ilha `lc ,ediipin `cgl ulg elit`e

oinai`lc ikid ik Ðiz`e ,zeig`a meai elibxi

,dvilg inw dlgzkl ineaiilmaiinc`ecg

da ixii`c ,lirlc dzin iabl la` .jci` ziin

opgei iax.ikd xfbinl `kil Ðàéä øæòìà éáø
`p`e ,(`,hw zenai) "i`ny zia" wxta Ð

.opaxk ixn`càôéñãî,xfrl` iax oizipznc Ð

mixne` i`ny zia ,xne` xfrl` iax :ipzwc

eniiwi.e`ivei mixne` lld zia ,('ek)àîéìå
äéìdil `nilc `yixa letp id opirci `lc Ð

.dipyl uelgéëä éàopirci `lc meync Ð

opirci ded i` `d ,`ed.dpey`x znaiizn Ð

éðú÷ã åðééä,e`ivei ipzwc `d ,xnelk Ð

i`n`?äéì ïðéøîà ïåùàøì àîìùá,wit` Ð

dpey`x inp i`c .jcil `z` `xeqi`a i`cec

jldip `ixy o`n ,`id?,`id dwewf zeg` `ld

dpin dwif irewt`l dzeg`l ulg jig`n ine?
ipy `l`dipy ,oey`x maiiy xg` :`nil Ð

dxzedy dnai dpey`x ef `iede ,ewlgl rxi`

wxta xn` ikdc .dxzede dxfge dxq`pe

eqpke encw :(`,ck zenai) "cvik"oi` Ð

rbt wtq `l` `kilc meyn ,mcin oi`iven

.`ed wtq ipyl inp `de ,dwewf zeg`aåðééä
ïàðù éî òãåé éðéà úåéçà äéì øîà÷ã`lc Ð

.llk dizrnyk ivexzl ivnäåøò øåñéàÐ

.zxg` dexr e` ezeng oebkåúåîç äìôðã
àùéøá.dlgz dltp zxg`d z` dxq`y ef Ð

ezeng hwpc i`de`gipe ,hwp zeixrn `cg Ð

dihwpinlzeixr x`ye ,`gikyc `zlin

`zlin `gixh.igeky`léàîàxeq` ipy Ð

odizya?dipyl maiile ,dpey`x ly ozg ewil

ezeng iedize ,dwewf zeg` dpi`e ezeng dpi`c

g` jci` iabldlitp zrya dxzedy dnai Ð

.'ekàùéøá åúåîç äðéàã êä äìôðã ïåâëmaiina i`e Ð`yixa ji`d dl`yiit Ð

) dzlitp zryn dxq`py ,diipyied.xzid dl ipdn `l ez jkld ,(úéáì ïäì äéä ì÷
ììä.ixn` `lewl lld zia :xnelk Ðïàîë ïåòîù éáø.o`nc `ail` Ðéà`z` Ð

eniiwi mixne` i`ny zia xninl.xfrl` iax epiid Ðéàåììä úéáàcidqn `w ÐÐ

ziac ediizbelt xa e`lc ,xn`w diytpc `nrhc xninl `kil `de .le`y `a` epiid

.`ed lld ziae i`nyàðîéæ àãç àðéðú`idyk dexr ly dzeg` :"cvik" wxta Ð

.dzeg`a xzene da xeq` inp epiide .'ek zvleg e` ,dznaiíúä`l` `kilc `ed Ð

ineaiil ipy `z` `nlc xfbinl `ki`c `kd la` .icin xfbinl `kile ,onwl `g` cg

ediieexz oiinx eed dicic inwc ,ezwewf zeg`a rbt `we ,eig`k`lc i`d elit` `ni` Ð

.ol rnyn `w ,maiil `l dinw dexr `inxçëåî à÷ã`lcnc Ðeig`k i`d maiinmaiic i`de ,dxeq` ezwewf zeg`c `xikid `ki` Ði`d,dinw `inx `l dexrc `nrh meyn Ð

.`nlra ezwewf zeg` ixyinl iz` `leíúä ìáàg` cg `l` `kilc Ð.`nlra ezwewf zeg` ixyinl iz` `nlc ,maiil `l `ni` Ð
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xakyk dpey`xd maiil o`k xizp m`y opiyiig `l `de .`yyg mey `kil zenai el`ac

`kti` carinl `nlra iz` dipyl ulgÐxizdl erhi `ly ,jk lk dlecb `yyg dpi`y

epipta jlnil e`a la` ,dxzedy dpey`xd xizpy liaya dlgzn dxzed `ly dipyd

dlgznÐzenaiizn `le :ipyne .lewlw icil `al leki onvr zexvd eidy oeik ,xefbl yi

ulge mcw elit` ,llk meaii oic `kilc ,ipzw

,'eke zeni `ny dil `nile :jixte .dipyl xak

diciclc ,dwif oi` xn`c o`nk dpynd cinrie

ith yginl `kilc dipyl ulge mcw elit` i`ce

zenai el`aÐ,dpey`x maiil xeq` mewn lkn

dvilg xg` maiil o`k xizp m`yÐ`eai

ediizrc` iwqn `lc ,`yixa maiil `nlra

df oi`y ,jci` ziin cg maiinc` `nlc `nrh

yxtl yic wgvi epiax xne` cere .reci mrh

uilge micw `nlc dil `nile :xg` oipra

envrn xak ulg elit`e ,`yixa dpey`xl

dipylÐiz` `nlc ,mail dpey`x opixq`

ulge mcwyk inp dipy `nlra ixyinl

dipy zzina la` ,dpey`xlÐxfbinl jiiy `l

`kilc ,ipzw zenaiizn `le :ipyne !`peeb i`d ik

`nile :jixte .dipy dzn elit` llk meaii oic

oizipzn dxq` ikdle ,zeni `ny dxifb dil

minai ipya maiil `ixy i`c ,dipy dzn elit`

Ðla` !dzin `la xizdl `ai dipy zzin xg`

ixii` `l opgei iaxcg` maiac ,cg` maia `l`

lhan did ok m`c ,dzin `la xizdl iz` `l

lhan oi`c ,oinai ipya la` ,oinai zevn cin

zerhl `eaie jci` zeni `ny dxifbc `l` ,cin

maiac ,df yexitn wgvi epiax ea xfge .maiile

rnync ,zenaiizn `le oizipzna ipzw inp cg`

ipzwc .dipy dzn elit`e ,llk meaii oic `kilc

,zeig` izy oi`eyp odn mipy ,oig` dyly :onwl

zeig`d z` oi`eypd ezneÐzevleg el` ixd

.zenaiizn `leàîéìå`id xfrl` iax dil

ipzc (`,`n zenai) "ulegd"c xfrl` iax epiid Ð

dzn :dzeg` z` eig` yciwy mai zxney iab

eznaiÐezy` dzn ,ezy`a xzenÐdze`

:yxit qxhpewae ,znaiizn `le zvleg dnai

zenai) "i`ny zia" wxta xfrl` iax epiidc

dxifgde ezy` z` yxbnd :opzc (`,hwÐ

.xqe` xfrl` iaxe ,maiil zxzenàìol mzq

ililbd iqei iaxk,ikd opiwqnc `ed opgei iaxl Ð

"zecrd zreay"c oizipzn iwen `cqg ax la`

iaxk zg` zaa mdipy extkc (`,al zereay)

`niz elit` :mzd wiqn opgei iaxe .ililbd iqei

oiaexirc `nw wxtae .`kdc dinrhl epiide ,opax

ol `niiwc izyxit ("wtqe" ligznd xeaic a,d)

inp miny iciae ,mvnvl xyt` mc` iciac

zexekac `xza wxt dil zi`c `axl rnyn

.ixiyra mipy e`vi iab ,mvnvl xyt`c (a,q)

m` `ira iab (`,r oileg) "dywnd dnda" wxtae

mvnvl xyt` i`c zxn` i`e ,xa` aexa eivg `viy dl iwenc ,aexd xg` mixa`a ekld

Ðmy ik ,jix`dl oi`e .eaex `vi `nyc dxeaw oerh jytp dnnc ?dil `irainw i`n

.izkx`dêä`yixa ezeng oi`celit` ixyc axl dywz mewn lkn :xn`z m`e Ð

opixfbe ,oinai zevn lehia meyn `l` xqzin `le ,dwif oi` dil zi` axc :xnel yie !dipy

.`yixa jci` maiin `nlcéáøeniiwi mixne` i`ny zia xne` xfril`:xn`z m`e Ð

zay) "dlinc xfril` iax" wxta jixt ikdc !?opireny`l `z` i`ny ziac `nrh ike

zial mdl did lw :xn`c ,le`y `a`c `ziixan iwet`l `kd jixhvi`c :xnel yie (`,dlw

.df xaca lld
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קפ
miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtzenai

äåöî øåñéàdevn xeqi` cg`d lr dxeq` zg`d dzid m` Ð,dzeg`a xzen epi` Ð

.dvilg era jkld ,ezwewf zeg` jci` i`ed dinw `inx `ziixe`cn `ide li`edíúä
."cvik" wxta Ðäãåçì äåöî øåñéà`idy ,eiptl dltpy dnai `l` opirny` `l Ð

devn xeqi` eilr dxeq`.zvleg Ðäúåçàå äåöî øåñéà ïðéòåîùà àëäåel eltpy Ð

`niz `lc .`naiin `l dzeg`c ,oig` ipyn

,dexr mewna devn xeqi` iwe`maiizze

zeg`k iediz `le ,dzeg`.ezwewfäåöî íåùî
ïðáø ãåáò`le ,meai zevn miiwzzy Ð

xeq`l ,mdixacn `edy ,dwif xeqi` ecinrd

`w ,devn xeqi` eilr `idc `kid dzeg` z`

.ol rnynçëåîã éðù àëéì àëäixdy Ð

dwewf zeg` ixyinl iz`e ,zenaiizn odizy

`l `ni`e ,`nlra,onaiil.ol rnyn `w

éããäà éçëåî åäééåøú`yil leki `l dfy Ð

ef oke ,ef `l` zxg`d z``zlin `gken Ð

zeg` `kil jkitl .df lr efe ,df lr dxeq` efy

.ezwewfêä åðééä:lirl dl ipzw `icda `dc Ð

.zvleg dyecw xeqi`e devn xeqi`àì éë
äåøò íå÷îá äåöî øåñéà é÷åà ïðéøîàÐ

dzeg` maiizdldevn xeqi` oi`c `kid Ð

,cg`d lr zg`a `l`.zewewf odizy ipyle

zg`dy i`dl ineaiil zixy i`ceilr dxeq`

zeg`a rbt `we ,ineaiil inp ipy iz` Ð

.ezwewfïäá àøå÷ éðà ïìåëáyng lka Ð

,`nw wxtac zeixr dxyrzeidl odl xyt`

dxeq` zg`de ,oig` ipyl zeltep zeig` izy

zxzene ,elld zeixrd lkn zg` meyn df lr

my eze` meyn df lr dxeq` dipyde ,dfl

e`vnp jk jezne .dfl zxzene ,envr dexr

.dwewf zeg`a erbt `le ,zenaiizn zeig` izy

.(a,h) oey`x wxta izyxit olekeïéñðåàáÐ

,ezqep`n ezaacilede dy` qp` oae`x :oebk

oerny `ae ,zaqp`e,za cilede eig` zqep`

ig` dcedie iell oerny zae oae`x za e`yipe

m`d on zeig` od ixde ,odia`oerny za Ð

,oernyl zxzen oae`x zae ,oae`xl zxzen

oke ,eza za oke .zenaiizn zeig` izy e`vnpe

`yixc iaa dyng lkc ab lr s` ,olek

`gkzyn `l ezae li`ed ,oi`eypa igkzyn

,m`d on zeig` oig` ipy ly zepa izy ediy

za dl yiy eznai `ypy xyt` i`yipz `l Ð

my xeqi` oleke li`ed ,'ek dfl dxeq`d eda

.od zaäá úçëùîã àéä ïåòîù éáøã àáéìàã
.dinwl `xtq ax yxtnck ,dfl dxeq`d Ð

éøééà àì àúâåìôá.`iig iax Ðäæì äøåñàä
dxeq`d iel zy` Ðd`vne `ay xkyyil

,enlera did `ly oae`x zwifn eilr dxeq`

zxzene.oleaflclepyky,iell dnaiizp xak

maiiae.xkyyil zxzene ,xeqi`a d`vn clepyke ,enlera did `ly oerny meyn oeleafl dxeq` dcedi zy`e .oerny iax ixy clep seqaleéîð äãåäé íáéé àìá.xkyyil ixy Ð

dyngaeig`xkyyil dxeq` iel zy` .oeleafe xkyyi iptl oerny zy`e iel zy` eltpe ,mipa `la iel zne oeleaf clep oerny zn ,iel maii xkyyi clep oae`x zn :dl zgkyn

.oeleafl dxeq`e ,did enlera ixdy ,xkyyil zxzen oerny zy`e ,oeleafl zxzene ,oey`xd dlra oae`x iptnäøö íåùîådcedi maii hwpc i`d Ðirac ,dxv meyn Ðigeky`

dpey`xd dcedie iel iypl maiil oeleafe xkyyi e`a m` ,dfl zxzen dfl dxeq`d dxva inpdcedi zy` oke ,enlera did `ly eig` zy` zxv meyn xkyyil dxeq` iel zy` Ð

.efl ef zeig` zexvd eidy oebke .oeleaf lrzeixkpemaii `l i`e .'ek dznai `idyk dzeg`e dfl zxzen dfl dxeq`d zexva `zyd inp `ki`c ,oernye oae`x iyp lv` edl ixw

oernyn miyp izy eltp m`c ,dzxv xeqi`a `iig iaxc `zlin mwezin `l dcedi.od enlera did `ly g` zy` odizy Ðøîéîì àëéà éàî äøöã äøödxeq`d zixw ikid Ð

dxv zexve xeqi`a dfl zxzen dfl?.`nw wxta opz inp odizexv zexv `dcøãäã ïåâëøùàå ãâ åäðéîáéiel iypl Ð,zepey`xd dcediemdle,dcedi zy` z` cb maiie ,miyp

zepey`xd xy`e cb iyp maiil mi`a m`e .oeleafe xkyyi iptl eltpe xy`e cb ezne ,iel zy` maii xy`eenlera did `ly oerny zy` zxv dzidy dcedi zy` zxv cb zy` Ð

.oeleafl zxzene ,xkyyi lr xy` zy` oke .xkyyil zxzene oeleafl dxeq`åæì åæ úåøö åùòðù äòùá.dwifa efl ef zexv zeig` izy eyrpe eiptl eltpy ,`zyd oebk Ðøåæâéì
àîìòã úåéçà éúù íåùî`nlrc zeig` ixyinl iz` inp i`c .opixfb `l opaxl `ed mzd opirny `yixn inp `dc ab lr s` Ðiaxl la` .opaxc dwewf zeg` xeqi` `l` `kil Ð

g` zy` xeqi`a dilr `niiwe ,dxht `pngxc ,`id dxenb dexr dwewf zeg` xeqi` xn`c oernymaiil `l `nipe ,dil dwewf `le dexr meyn dxeq` dzeg`c `kid xefbil Ð

.ol rnyn `w ,`nlrc dwewf zeg` ineaiil izil `lc ,dzeg`l
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ìáàgkenc ipy `kilc `kdopixn`ck ipy wxtc `iddn opirci inp `d :xn`z m`e Ð

,znaiizn `le zvleg `l dpi`y gkenwc dexr `ki` mzdc :xnel yie !(`,k) lirl

`kd la`Ð.dgked `kile ,zenaiizn odizyåùòðù'ek efl ef zexv`wec epiid Ð

oinai ipy iptl eltpyk la` ,cg` mai iptl eltpykÐiax :lirl `ipzck ,oerny iax dcen

.eniiwi xne` oerny
dzeg`
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äåöî øeqéà ¯ àëä .äãeçì äåöî øeqéà ¯ íúä̈¨¦¦§¨§¨¨¨¦¦§¨

,dúBçàåCúòc à÷ìñ,íaééúúå ,äåøò øeqéà íB÷îa äåöî øeqéà íe÷éì :àðéîàòîLî à÷ ©£¨¨§¨©£¨¨¦¨¥¦¦§¨¦§¦¤§¨§¦§©¥¨©§©
ïì,Bú÷e÷æ úBçàa òât à÷ dén÷ àéîø àúééøBàcîc ïåék !íaééúúå .àðéîà Cúòc à÷ìñ: ¨§¦§©¥¥¨§¦§©§¨©§¨©¥¨¨©©£§¨¨§¨©£¨¨¦¨

,ïðaø ãeáò äåöî íeMîïì òîLî à÷'åë ïäî úçà äúéä" .ez àä "?éì änì,Cä eðééä ¦¦§¨£©¨©¨©§©¨¨§¨©©¥¤¨¨¨¦©§¨
ìáà ,çëBîc éðL àkéàc íeMî ¯ íúä ïðéòeîLà éàc ,àëéøö !éøúì él äî ãçì él äî©¦§©©¦¦§¥§¦¨§¦©§¦©¨¨¦§¦¨¥¦§¨£¨
éçëBî eäééååøz ,äaøcà ¯ àëä ïðéòeîLà éàå .àì àîéà ¯ çëBî à÷c éðL àkéìc àëä̈¨§¥¨¥¦§¨¨¥¨¨§¦©§¦©¨¨©§©¨©§©§§¥

'åëå eøîàL àéä Bæ" .àëéøö ¯ àì Cãéà ìáà .éããäàøeqéà éèeòîì ?éàî éèeòîì àéä Bæ ." ©£¨¥£¨¦¨¨§¦¨¦¤¨§¦§©¥©§©¥¦
ez àä .äæì äåöî øeqéàå äæì äåöî?éì änìeäî !éøúì él äî ãçì él äî ,Cä eðééä ¦§¨¨¤§¦¦§¨¨¤¨¨¨¦©§¨©¦§©©¦¦§¥©

íeMî øæâéîì àkéàc àëéä ¯ äåøò øeqéà íB÷îa äåöî øeqéà é÷Bà ïðéøîà àì ék :àîéúc§¥¨¦¨¨§¦©¥¦¦§¨¦§¦¤§¨¥¨§¦¨§¦§©¦
îéà ¯ éðL íeMî øæâéîì àkéìc àëéä ìáà ,éðLíB÷îa äåöî øeqéà àðîé÷Bà éàäì :à ¥¦£¨¥¨§¥¨§¦§©¦¥¦¥¨§©¦§¨¦¦§¨¦§

,eîaééìe ,äåøò øeqéà íB÷îa äåöî øeqéà [àðîé÷Bà] éàäìe äåøò øeqéàïì òîLî à÷. ¦¤§¨§©¦§¨¦¦§¨¦§¦¤§¨§©§¨©§©¨
úøzeî äæì äøeñàä ïäa àøB÷ éðà ïleëa :àéiç éaø éðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¥¨¥©¦¦¨§¨£¦¥¨¤¨£¨¨¤¤¤
,Cìéàå BúBîçî íbøúî äãeäé áøå .úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ dzîáé àéäLk dúBçàå ,äæì̈¤©£¨§¤¦§¦§¨¤¤¦§©¤¤§©§¨§©§¥¥£§¥¨

.àì ¯ àLéøc éáa àzéL ìáààîòè éàîïéàeOða ,dì zçkLîc àeä ïéñðBàa Bzác ïåék ? £¨¦¨¨¥§¥¨¨©©£¨¥¨§¦§¨¦§©§§©§¨§¦¦
(äàa) Bza óà íbøúî ééaàå .éøééî à÷ àì ¯ ïéñðBàa ,éøééî÷ ¯ ïéàeOða ,dì zçkLî àì̈©§§©§¨§¦¦¨©§¥§¨¦¨¨©§¥§©©¥§©§¥©¦¨¨
.éåäz ¯ ïéàeOða àéòa éà ,éåäéz ¯ ïéñðBàa àéòa éà ,dì zçkLî éçekLàc ïåék ,Búñeðàî¥£¨¥¨§©§¥©§©©§¨¦¨£¨§¨¦¤¡¥¦¨£¨§¦¦¤¡¥

àaélàc ïåék ,àì ¯ BîìBòa äéä àlL åéçà úLà ìáàïBòîL éaøcdì zçkLîc àeä¯ £¨¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨¨¥¨§©¦¨§©¦¦§§©§©©§¨
ðaøc àaélààlL åéçà úLà óà íbøúî àøôñ áøå .éøééî÷ àì àzâeìôa dì úçkLî àì ï ©¦¨§©¨©¨©§©©¨¦§§¨¨¨©§¥§©¨§¨§©§¥©¥¤¨¦¤Ÿ

àaélàå ,éçà àúéLa dì zçkLîe ,BîìBòa äéäïBòîL éaøcéðîéñå .,íaééå ãìBð úî :C ¨¨§¨©§©©§¨§¦¨¨¥§©¦¨§©¦¦§§¦¨¦¥©§¦¥
úî .úBéøëð ézL ïéàeNð äãeäéå éåì ,úBéçà ézL ïéàeNð ïBòîLå ïáeàø ;íaééå ãìBð úî¥©§¦¥§¥§¦§§¦§¥£¨¥¦¦¨§¦§¥¨§¦¥
àìa äãeäéå éåì eúî .äãeäé íaééå ïìeáæ ãìBð ïBòîL úî ,éåì íaééå øëNOé ãìBð ïáeàø§¥©¦¨¨§¦¥¥¦¥¦§©§§¦¥§¨¥¥¦¦¨§Ÿ
úøzeî äæì äøeñàäå ,äæì úøzeî äæì äøeñàä ¯ ïìeáæe øëNOé én÷ eäì eìôðå ,íéðä¦§¨§§©¥¦¨¨§¨£¨¨¤¤¤¨¤§¨£¨¨¤¤¤
!dì zçkLî éîð äãeäé íaéé àìa ?äãeäé íaéé éì änì .dzîáé àéäL dúBçàå ,äæì̈¤©£¨¤¦§¦§¨¨¨¦¦¥§¨§Ÿ¦¥§¨©¦©§©©§¨
ãb éîð eäðéîaéå øãäc ïBâk ?øîéîì àkéà éàî äøöc äøö ,äøö çðéz àä .äøö íeMî¦¨¨¨¥©¨¨¨¨§¨¨©¦¨§¥©§©£©§¦§¦§©¦¨

.øLàåäðùîìLúáe äMà Bà ,dzáe äMà Bà ,úBéçà ézL ïéàeNð ïäî íéðL ,ïéçà äL §¨¥§¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨¦¨¦¨¦¨©
,úBîaééúî àìå úBöìBç elà éøä ¯ dða úáe äMà Bà ,dzaïBòîL éaøåäúéä .øèBt ¦¨¦¨©§¨£¥¥§§Ÿ¦§©§§©¦¦§¥¨§¨

øeqéà Bà äåöî øeqéà .dúBçàa øzeîe ,da øeñà ¯ äåøò øeqéà åéìò äøeñà ïäî úçà©©¥¤£¨¨¨¦¤§¨¨¨¨©£¨¦¦§¨¦
.úBîaééúî àìå úBöìBç ¯ äMeã÷àøîâäöéìçä ïî ïäézLa øèBt ïBòîL éaø :àéðz §¨§§Ÿ¦§©§©§¨©¦¦§¥¦§¥¤¦©£¦¨

Bæì Bæ úBøö eNòpL äòLa" ¯ "øBøöì çwú àì dúBçà ìà äMàå" :øîàpL ,íeaéiä ïîe¦©¦¤¤¡©§¦¨¤£¨Ÿ¦¨¦§§¨¨¤©£¨¨
ïéçewéì Eì àäé àìeléôà'åë ïäî úçà äúéä" .ïäî úçàaeðééä ?éì änì ez àä ." Ÿ§¥§¦¦£¦§©©¥¤¨§¨©©¥¤¨¨¨¦©§

!CäïBòîL éaøìéøèöéà,Càðéîà Cúòc à÷ìñL éaø øîàå ìéàBä :àì úBéçà ézL ïBòî ©§©¦¦§¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¦§¨©©¦¦§§¥£¨Ÿ
.'åë "äåöî øeqéà" .ïì òîLî÷ ,àîìòc úBéçà ézL íeMî øBæâì ¯ úBîaééúî àìå úBöìBç§§Ÿ¦§©§¦§¦§¥£¨§¨§¨¨©§©¨¦¦§¨
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zenai(ipy meil)

a eilr dxeq` eznaiy mai ,my epipy okyøeqéàå äåöî øeqéà¦¦§¨§¦
,äMeã÷`id ixd.úîaééúî àìå úöìBç:`xnbd zvxzníúä §¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤¨¨

eiptl dltpy ote`a dpynd zxacndãeçì äåöî øeqéà`idy ± ¦¦§¨§¨
la` ,znaiizn `le zvleg dnvràëäeltpy xaecn epzpyna ¨¨

meail eiptlå äåöî øeqéàmb,dúBçàeprinydl dpynd d`ae ¦¦§¨§£¨
c .znaiizn `le zvleg dzeg` s`yíe÷éì ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¥

a dxeq`d [cenrzy-]íB÷îa äåöî øeqéàa dxeq`d,äåøò øeqéà ¦¦§¨¦§¦¤§¨
íaééúúå.dexr xeqi` ly dzeg` enk dzeg`ïì òîLî à÷ §¦§©¥¨©§©¨

.znaiizn dpi`y
:`xnbd dywnådzeg`y zrcd lr dlri ik,íaééúún `ldïåék §¦§©¥¥¨

àúééøBàcîcdevn xeqi`a dxeq`ddén÷ àéîøeiptl zltep - §¦§©§¨©§¨©¥
dzeg` z` maii m`y `vnp ,meail,Bú÷e÷æ úBçàa òât à÷̈¨©©£§¨

:`xnbd zvxzn .z`f eprinydl dpynd dkixv recneà÷ìñ̈§¨
,àðéîà Czòc,opaxcn `l` epi` dwif xeqi`y xg`näåöî íeMî ©§¨£¦¨¦¦§¨

meai zevn miiwzzy ick -ãeáò[eyr-]ïðaødevnd xeqi` z` ¨©¨¨
ick ,dwewf zeg` xeqi`a dzeg` z` exq` `le ,dexr xeqi`k

.dzeevnk dnaiil lkeiyïì òîLî à÷xeqi`a mby ,epzpyn ¨©§©¨
.dwif meyn dzeg` z` minkg exq` devn

:dpyna epipy'åë ïäî úçà äúéä,dexr xeqi`a df lr dxeq` ¨§¨©©¥¤
,dfl zxzen dfl dxeq`d ,dexr xeqi`a df lr dxeq` dipyde

:`xnbd dywn .dfl zxzen dfl dxeq`deél änì ez àädnl - ¨¨¨¦
m`y `yixa epipy xak `ld ,df oic zepyle xefgl `pzd jixv

eilr dxeq` zenaid zg`el zxzen dzeg` ,dexr xeqi`a
el` mipic ipye ,meaiaCä eðééäc .mdél äîzenaid zg` wxyk ©§©©¦

dxeq`ãçìe dexr xeqi`a [cg` mail-]él äîzexeq` odizyyk §©©¦
éøúìote`ay myke .xg` g`l odn zg` lk ,minaid ipyl ± ¦§¥

cg` lky ipyd ote`l oicd `ed ,dzeg`a xzen `ed oey`xd
:`xnbd zvxzn .ezexr zeg`a xzen didi mdnàëéøödkixv - §¦¨

meyn .`tiqa mbe `yixa mb df yecig eprinydl dpyndéàc§¦
íúä ïðéòeîLàdexrd zeg` my `weecy mixne` epiid ,`yixa ©§¦©¨¨
,meaia zxzenàkéàc íeMîg`éðLmeyn eilr zexeq` odizyy ¦§¦¨¥¦
,dwewf zeg`cdfnçëBîxkipe ,meaia dxeq` dwewf zeg`y §©

eilr dexr dzeg`y meyn wx zg` mail oey`xl epxzdy xacd
.ezwewf dpi`eàëä ìáà`tiqaàkéìcg`éðLodizya xeq`y £¨¨¨§¥¨¥¦

çëBî à÷cxizdl mi`a ep` ixdy ,dxeq` dwewf zeg`y epnn §¨©
,zg` zeg`a minaidn cg` lkàì àîéàmdn cg` s`l xizp ¥¨Ÿ

.dwewf zeg` xizdl e`eai `ly ick mailàëä ïðéòeîLà éàå§¦©§¦©¨¨
c mixne` epiid ,`tiqa,äaøcà,mail exzed df ote`a `weec ©§©¨

c meynéããäà éçëBî eäééååøzlr dgiken odn zg` lky ± ©§©§§¥©£¨¥
gken zenaidn zg`a wx xzed mdn cg` lky jkny ,dzxiag

.dwewf zeg` opi`y meyn `ed xziddyCãéà ìáà[`yixa-] £¨¦¨
,zeig`d zg`a xzen cg` mai wxyàìmdn cg` s`l xizp Ÿ

ok lr .znaiizn dwewf zeg`y exn`i `ny dxifb ,maiilàëéøö§¦¨
zeg` dxzed minai ipyl mbe cg` mail mby eprinydl dpynd

.meaia dexrd
:epzpyna epipy'åëå eøîàL àéä Bæe` dznai `idyk dzeg` ¦¤¨§

.znaiizn e` zvleg
:`xnbd zl`ey'àéä Bæ',exizd df ote`a `weecy ezernyny ¦

.éàî éèeòîì:`xnbd daiynéèeòîìdxeq` zeig`dn zg`yk §©¥©§©¥
aì äåöî øeqéàg`å äæa dxeq` dipydì äåöî øeqéàg`,äæ ¦¦§¨§¤§¦¦§¨§¤

dxezd ony meyn ,zenaiizn `le zevleg odizy df ote`ay
.dwewf zeg` `id odn zg` lke meail zewewf odizy

:`xnbd zl`ey,él änì ez àädzeg`y `yixa epipy xak `ld ¨¨¨¦
e ,meaia dxeq`e dwewf zeg` zaygp devn xeqi` lyCä eðééä©§©

oky ,`edãçì él äî±e ,devn xeqi` `id odn zg`ykél äî ©¦§©©¦
éøúì,devn xeqi`a xg` g` lr zexeq` zeig`dn zg` lkyk ± ¦§¥

xq`idle dwewf zeg`k aygidl dl yi mipte`d ipya `ld
:`xnbd daiyn .meaia,àîéúc eäîzexeq` zeig`d izyyk ©§¥¨

xeqi` zeg`k dipyd aygiz ,xg` g` lr zg` lk devn xeqi`a

c ,meaia dxizpe dexrék[izn-]é÷Bà ïðéøîà àì[cinrpy-]øeqéà ¦Ÿ©§¦©¥¦
äåøò øeqéà íB÷îa äåöîwx ,dexr zeg`k dzeg` z` aiygpe ¦§¨¦§¦¤§¨

éðL íeMî øæâéîì àkéàc àëéäel xizp m`y yegl yiy mewna - ¥¨§¦¨§¦§©¦¥¦
`edy s` dzeg` z` maiil ipyd g`d mb `eai zeg`d z` maiil

.odizya xeq`àëéä ìáàzeg`a mig`d ipy z` xizdl ep`ay £¨¥¨
devnd xeqi`íeMî øæâéîì àkéìcd g`déàäì àîéà ,éðL §¥¨§¦§©¦¥¦¥¨§©

äåøò øeqéà íB÷îa äåöî øeqéà àðîé÷Bàaiygp df g` iabl mb ± ¦§¨¦¦§¨¦§¦¤§¨
dexrl devn xeqi`d z`åmbéàäì[ipyd g`l-]øeqéà [àðîé÷Bà] §§©¦§¨¦

îa äåöîeîaééìå ,äåøò øeqéà íB÷dnaid zeg` z` mdipy ¦§¨¦§¦¤§¨§¦©§
.devn xeqi`a mdilr dxeq`dïì òîLî à÷ote`a mby ,epzpyn ¨©§©¨

.znaiizn `le zvleg devn xeqi` zeg` df
m` ,mig` ipy iptl meail eltpy zeig` izy :epzpyna epipy
dipyd oke dexr xeqi`a cg`d lr dxeq` odn zg`d dzid
,dfl zxzen dfl dxeq`d ,dexr xeqi`a ipyd lr dxeq`
oic xn`p zeixr el` lr dpc `xnbd .dfl zxzen dfl dxeq`de

:dfàéiç éaø éðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîà,`ziixaaïleëa- ¨©©§¨¨©©§¥¨¥©¦¦¨§¨
zkqnd zligza zeiepyd zeixrd dxyr yng lka(.a),àøB÷ éðà£¦¥

ïäa,dpynd oic z`ì äøeñàäg`ì úøzeî äæg`,äædxeq`de ¨¤¨£¨§¤¤¤¨¤
,dfl zxzen dflå,exn`y `id efdúBçàdexr lyàéäLkmb §£¨§¤¦

dzîáé,[dzqib-].úîaééúî Bà úöìBç Bà §¦§¨¤¤¦§©¤¤
:`iig iaxe ax ixac yexita dcedi ax zhiy z` d`ian `xnbd

íbøúî äãeäé áøådpynd oicy ,`iig iaxe ax ixaca [yxtn-] §©§¨§©§¥
my zeiepyd zeixrd ryza wx xn`pàzéL ìáà ,Cìéàå BúBîçî¥£§¥¨£¨¦¨

àLéøc éáaody ,zepey`xd zeaad zyya zeiepyd zeixrd ± ¨¥§¥¨
,dpa zae ,dza zae ,ezy` zae ,epa zae ,eza zae ,ezaàìŸ

zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d' llka zellkp
.'dfldì úçkLîc àeä ïéñðBàa Bzác ïåék ,àîòè éàîezaa wx ± ©©§¨¥¨§¦§¨¦§©§©©¨

zepa eidi meail eltpy zeig` izyy okzi ezqep`n el dclepy
qp`y oebke .minaid ipy ly,lgx z` el dclie dxy z` oae`x

lgxy `vnpe ,d`l z` el dclie dxy z` oerny qp` jk xg`e
la` .m`d on zeig` od oerny za d`le oae`x zaaon eza §

ddì úçkLî àì ïéàeOðoerny za d`le oae`x za lgx eidiy ¦¦Ÿ©§©©¨
okzi `l aey dxy z` oae`x `ypy xg`l oky ,m`d on zeig`
xg`l s` g` zy`a miqtez oiyeciw oi` oky ,oernyl `ypzy

dpynd ixde .eig` dyxibyad on zeaexw,éøééî÷ ïéàeOðla` ¦¦¦¨©§¥
ad on zeaexw,éøééî à÷ àì ïéñðBàz` cinrdl okzi `l ok meyne ¦¨¦Ÿ¨©§¥

.eza zexra 'dfl zxzen dfl dxeq`d' ly llkd
:`iig iaxe ax ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbdééaàå§©©¥

íbøúîoic z` cinrdl yiy ,`iig iaxe ax ixaca [yxtn-] §©§¥
epzpynóàa,Búñeðàî (äàa) Bzan okyúçkLî éçekLàc ïåék ©¦¨¨¥£¨¥¨§©§¥©§©©

[epivny-]dì,`edy lk ote`a eza zexra df oiclàéòa éà ¨¦¨£¨
Bàaéåäéz ïéñðezqep`n dclepy dexra ecinrdl jixv m` ± §¨¦¦§¥

e ,df ote`a ecinrpéåäz ïéàeOða àéòa éàecinrdl jixv m`e - ¦¨£¨§¦¦¦§¥
.df ote`a ecinrp ,oi`eyip ici lry dexraìáàzexråéçà úLà £¨¥¤¨¦

àì ,BîìBòa äéä àlLzxzen dfl dxeq`d' dpynd oica zllkp ¤Ÿ¨¨§¨Ÿ
n ,'dfl zxzen dfl dxeq`de dflc ïåékwxàeä ïBòîL éaøc àaélà ¥¨§©¦¨§©¦¦§

dì úçkLîcdfl zxzen dfl dxeq`' ly ef zexyt` [epivn-] §©§©©¨
`ly g` zy` dxq`p `l ezhiyl oky .'dfl zxzen dfl dxeq`e
didy g`d dnaiiy mcew df g` clep ok m` `l` enlera did
,iyilyd clep jk xg` wxe ipyd g`d dnaii m` la` ,enlera
okzi ezhiyle .el znaiizn `id ixd mipa `la ipyd zn jk xg`e
oerny oae`x eidy oebk ,enlera did `ly g` zy`a zeig` oic
,lgx z` oae`x `ype .zeig` d`le lgxe ,mig` dcedie iel
iptl lgx dltpe ,mipa `la oae`x zne .d`l z` `yp oernye
zy` lgx z` `vne ,xkyyi mdig` clep jk xg`e ,meail eig`
jk xg`e .enlera did `ly eig` zy` meyn eilr dxeq` oae`x
d`l dltpe ,mipa `la oerny zne ,oae`x zy` lgx z` iel maii
d`l z` `vne mdig` oeleaf clep jk xg`e .meail eig` iptl
.enlera did `ly eig` zy` meyn eilr dxeq` oerny zy`
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xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zenai(iyily meil)

,dvilg zekixv od oerny iaxl recn :`xnbd dywnøîà àäå§¨¨©
ïBòîL éaøy dpynaúBéçà ézLmeail eltpyàìå úBöìBç àì ©¦¦§§¥£¨Ÿ§§Ÿ
,úBîaééúî,meain ixnbl oze` riwtn dwewf zeg` xeqi`y meyn ¦§©§

,dxezd on meail zewewf dyecw xeqi`e devn xeqi`y xg`ne
iax zrcly dwifa efl ef zexv eyrpy zeig` izy lkk od ixd
.dvilga zeaiig od o`k recne ,dvilgn s` zexeht od oerny

dvilga oze` eaiig opaxcn :`xnbd zvxznøeqéà íeLî äøéæâ§¥¨¦¦
.àîìòc äåöîxehtd mrhy exn`i dvilgn oze` xehtp m` oky ¦§¨§¨§¨

,devn xeqi`a zexeq`y meyn `l` zeig` ody meyn epi`
elit` devn xeqi`a dxeq`y dnai lk dvilgn xehtl e`eaie

.zeig` mewna `ly
:`xnbd dywn aeyéäéà çðéz àäzeg`a ef dxifb zpaen ok` ± ¨¦©¦¦

a la` ,devn xeqi`a dxeq`ddúBçàdevn xeqi` dpi`yéàî £¨©
øîéîì àkéàyi `ld ,dvilga zaiig `idy dn mrha xn`p dn ± ¦¨§¥©

.meail dzeg` mr cgi zltepy dnai lkk dvilgn xhtdl dl
:`xnbd zvxznàúì íeMî dúBçà äøéæb[lfn-],dãécm`y §¥¨£¨¦¨¨¦¨

xeqi`a dxeq`d dzeg` z` s` xehtl e`eai dvilgn dpxhtp
.dvilg `la weyl devn xeqi` lk xizdl e`eai jk jezne ,devn

:`xnbd dywnéab àäåodn zg` dzide meail eltpy zeig` izy §¨©¥
xeqi`a maid lr dxeq`,äåøòdxeht dexrdy dpyna epipy ¤§¨

e ,meaia zaiig dzeg` eli`e dvilgnïðéøæb àìs` jxhvzy Ÿ©§¦©
.dvilgn dzeg` z` mb xehtl e`eai `ly ick dvilg dexrd

:`xnbd zvxznéðàLxeqi` [dpey-]äåøòmeyn da xefbl oi`y ¨¥¤§¨
meyn dzeg`éLðéà dì éøéîb øîâîcxeqi` mc` ipal reciy ± §¦§¨§¦¥¨¦§¥

,ea mi`iwa lkde dfdì úéà àì÷ådexr `idy ef lr lew yie ± §¨¨¦¨
dwewf zeg` dpi` dzeg`y mircei lkde ,dvilge meain dxehty
xeqi`a ok oi`y dn .odipia etilgi `le ,znaiizn e` zvlege

z` xizp m`y ,devn,dze` mb xizdl e`eai dvilg `la dzeg`
`id devnd xeqi` meyny mc` ipa exaqi dze` exizi m`e
lkd oi` oky ,dwewf zeg` `idy meyn `le ,dvilgn dxeht
devn xeqi` lk xehtl e`eaie ,df oica oerny iax zhiyn mircei

.dvilgn

äðùî
:xn`n oica mi`pz zwelgn d`ian epiptly dpyndìLïéçà äL §¨©¦

yíéðLmdníéàeNðlãçàå ,úBéçà ézLmdnäðôeî,ieyp epi` - §©¦§¦§¥£¨§¤¨§¤
m`úBéçà éìòaî ãçà úî,dptend g`d iptl meail ezy` dltpe ¥¤¨¦©£¥£¨

äðôeî dá äNòåiyeciwøîàî,xhya e` sqkaåéçà úî Ck øçàå §¨¨¨§¤©£¨§©©¨¥¨¦
éðMäewlgp ,[` xeiv] dptend g`d iptl meail ezy` dltpe ©¥¦

.df oica mi`pzBnò BzLà ,íéøîBà éànL úéael dycwzdy ef ± ¥©©§¦¦§¦
,el zxzen xn`naBæläåxg`l eiptl dltpy ipyd eig` zy` - §©¨

,oknàözweydn mc`l `ypil zxzen `id ixde ,ixnbl epnn ¥¥
dvilg `llíeMîzexr xeqi`a maid lr dxeq` `idyúBçà ¦£

,äMàxn`nd ici lr oky .dvilgd one meaid on dxeht dexre ¦¨
dzyrp dipyd zeg`de ezy`l dpey`xd zeg`d dzyrp
oi` ,llk el dwewf dpi` dipydy xg`ne ,ezy` zeg`l
.dniiwl el xzene ezwewf zeg` meyn eilr zxq`p dpey`xd

BzLà úà àéöBî ,íéøîBà ìlä úéáemb xn`nd zlraå èâamb ¥¦¥§¦¦¤¦§§¥§
,äöéìçadpnn riwtdl ick hb dkixv `l` mdn cg`a ic oi`e ©£¦¨

riwtdl ick dvilg dkixve ,opaxcn milgy xn`nd iyeciw z`
.meaid zwif z` dpnnåz` `ivedl eilr okåéçà úLàipyd §¥¤¨¦

äöéìçaxn`n oi` lld zia zhiyl oky .dzwif z` riwtdl ick ©£¦¨

zexeq`e ,dxezd on el zewewf odizyy `vnpe ,dxezd on dpew
e .dwewf zeg` xeqi` meyn eilràéä Bæ[ote`d edfe-]eøîàL ¦¤¨§

,eilrBzLà ìò Bì éBà,xn`na dyciwe oey`xd eig`n el dltpy ©¦§
åéçà úLà ìò Bì éBàå.odizy z` ciqtn `ed oky ,ipyd §©¥¤¨¦

àøîâ
zy` lr el ie`e ezy` lr el ie` exn`y `id ef :epzpyna epipy
`le ,odizya xq`p df ote`a `weecy ef oeyln rnyne ,eig`

:`xnbd zl`ey .xg` ote`aéàî éèeòîì 'àéä Bæ'hrnl `a dn ± ¦§©¥©
:`xnbd daiyn .odizya xq`i `l ote` dfi`ae ,'`id ef' oeyl

d`a dpyndCä éèeòîì[df oic-]cxn`òLBäé éaøoldl dpyna §©¥©§©¦§ª©
(.hw)zg` zeig` izy mi`eyp eidy mig` ipy ,my epipy oky .

`ypy oebke ,dphw zg`e dlecboernye ,dlecbd lgx z` oae`x
lgx dltpe oae`x zne ,opaxc oiyeciwa dphwd d`l z` `yp
z` `ivedl eilr ryedi iax zrcly ,[a xeiv] meail oerny iptl
zxq`p ezy` oky ,dvilga eig` zy` lgx z`e hba ezy` d`l
eilr zxq`p eig` zy` lgx eli`e ,ezwewf zeg` meyn eilr
eixacn `ivedl epzpyn d`ae .ezy` zeg` `id opaxcny meyn

xneledéúååk ïðéãáò àìc`ivedl eilr oi`e ,ezenk dkld oi`y - §Ÿ©§¦©§¨¥
,odizy z`éà àlàdkldy [e`-]ìàéìîb ïaøk(my dpyna)xaeqd ¤¨¦§©¨©§¦¥

lgx z` maiin `ed ixd ,dphwd ezy` d`l ea dp`in m`y
`vnpe ,rxtnl d`l i`eyip z` riwtn oe`indy meyn ,dlecbd
,d`l ea dp`in `l m`e .ezy` zeg` lgx dzid `l mlerny
ez`iaa oerny dze` dpwie dzeg` d`l lcbzy cr lgx oiznz
zeg` dzyrpy meyn lgx zwif rwtiz `linne ,dxezd on

.dvilge meain xhtze ,ezy`éàdkldy [e`-]øæòéìà éaøk ¦§©¦¡¦¤¤
(my dpyna)lre ,dlraa o`nl dphwd d`l z` micnlny xaeqd

dzeg` lgx el zxzen didze ,rxtnl di`eyip erwti jk ici
.meaia

dpew xn`ny ,epzpyna i`ny zia zhiy z` zyxtn `xnbd
:dzeg` zwif z` riwtne dnaiaàîéz àì ,øæòìà éaø øîàl`-] ¨©©¦¤§¨¨Ÿ¥¨

y [xn`zì øîàîzrcøeîb ïéð÷ äðB÷ éànL úéá,meai enkéàc ©£¨§¥©©¤¦§¨¨§¦
àhéâa dì ébñ é÷etàì éòaxn`nd xg`l d`ivedl dvxi m`y ± ¨¥§©¥©¦¨§¦¨

dnai lkk ,hba dl ic didi xg` mc`l `ypdl dxizdle
.dvilg `ll hba z`veie xac lkl ezy`k ziyrpy dnaiizdy

,`ed ok `làlà äðB÷ Bðéà éànL úéáì øîàî àlàwxúBçãìz` ¤¨©£¨§¥©©¥¤¤¨¦§
y dwifd.ãáìa äøöaeznaia maid dyry xn`nd ici lry §¨¨¦§©

zeg` meyn xg` g`n meail eiptl dltpy dzeg` eilr zxq`p
z` zxqe` dpi` aey dzrne ,dexr oick epnn zxhtpe ,ezy`
xn`nd zlra oi` la` .ezwewf zeg` meyn xn`nd zlra
mb dkixv `l` ,dzwif rwtzy oiprl maid ly ezy`k ziyrp

.dvilg
:xfrl` iax ixacl di`x d`ian `xnbdïðà óà ,ïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦©£¨

àðéðz éîðlirl dpyna(.ek)zeig` izyl mi`eypd mig` ipy , ©¥¨¦¨
zevleg odizy ,mixzepd mdig` ipy iptl mdizeyp eltpe ,ezne
zeg` meyn mdilr dxeq` odn zg` lk oky ,zenaiizn `le

,zeig`d z` eqpke mig`d encw m`e .dwewf,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦
eîéi÷ézia oeyln oia` iax wiicne .oyxbl mikixv mpi`e oze` §©§

:i`nyïéà eîéi÷éonaiil mle` ,oniiwl mdl xzen carica wx ± §©§¦
àì älçzëìxeqi`a mdilr zexeq` ody meyn ,i`ny zia exizd §©§¦¨Ÿ
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzenai
úåîáééúî àìå úåöìåç àì úåéçà éúù ïåòîù éáø øîàäådvilg ira i`n` `kde Ð?

ineail `ifg `ziixe`cnc oeik `deyrpy zeig` izy x`yk edl eede ,`id dwewf Ð

.dvilgn dwewf zeg` xhet oerny iaxe ,efl ef zexvàîìòã äåöî øåñéà íåùî äøéæâ
meyn `l` ,dwewf zeg` meyn e`l `nrh :xaq ifgc o`n ,ixnbl edl zxht i` Ð

,dvilgn dxehte dexrk `ied devn xeqi`c

e`lc ,`nlrc devn xeqi` xhtinl iz`e

.dvilgn ,zeig`éäéà çðéú.devn xeqi` Ð

äúåçàdvlg i`n` Ð?zeg` meyn xhtiz

.zxn` i`n `kdc ,dwewfäãéã àúì íåùîÐ

"`zl" i`d .devn xeqi`c ,dcic lfn meynÐ

.`ed oeyl xeziïðéøæâ àì äåøò éáâ àäåm`c Ð

dexr xeqi` eilr dxeq` odn zg` dzidÐ

`la d`vei dexrd ,dzeg`a xzene da xeq`

meyn dxifb dexr uelgz opixn` `le ,dvilg

inp `de .meaiil die`xe dexr oi`y dzeg`

iaxl`id dexr oernyeyrpyni`n`e ,zexv

dzeg` zxfb meyn dvilg dl zkxvn?øîâîã
éùðéà äì éøéîâdkixv oi`y oircei lkde Ð

`le ,`id dwewf zeg` e`l dzeg`e ,dvilg

dexr la` .dvilg `la dzeg` ixynl iz`

oerny iaxc zexv eyrpc`nlr ilek `l Ð

zwtn i`e .zeey odizy xeqi`c `zkld ixinb

dvilg `la dldzeg` wtinl inp iz` Ð

dpin `wtpe ,dvilg `la devn xeqi` `idy

.`nlra devn xeqi`l daxegéøéîâ øîâî
éùðéàe`l dzeg`e ,dinw `inx `lc ircie Ð

zeg` ixyinl iz` `le ,`id dwewf zeg`

.`nlrc dwewfäðùîåîò åúùàÐ

`l dzeg` dltp ike ,`inc dqepkk xn`nc

.dwewf zeg` meyn dilr jd `xqzinåæìäå
àöú.dy` zeg` meyn dvilgd on s` Ðàøîâòùåäé éáøã êäzia" wxta Ð

iaxe l`ilnb oax dlr ibilte ,eig` zy` lr el i` ezy` lr el i` :inp xn`wc ,"i`ny

.xfrl`øåîâ ïéð÷ äðå÷ éàîù úéáì øîàî àîéú àìiwet`l ira i`e ,ezy`k iedze Ð

.`hiba dl ibqiz Ðäøöá úåçãì àìà äðå÷ ïéà éàîù úéáì øîàî àìà:xnelk Ð

dpxq`z `ly dzeg` zegcl.dwewf zeg` meyn eflåîéé÷éyixa ,eqpke encw m` Ð

.oiwxitàì äìéçúëìÐ,enaiin.ezwewf zeg` meyn
éàå
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äúåçàdcic `zl meynefl ef zexv eyrpc meyn ,dvilg `la `wtp i`c ÐÐiz`

devn xeqi` inp ixyinl iz`e ,devn xeqi`c `idd inp `nrh i`dn iwet`l

`ny opiyiig `le ,dvilg `la d`vei `l` ulgzy exfb `l dexr iab `de :opikxte ,`nlrc

.dvilg `la jci` iwet`l iz`e ,d`vei dzeg` mrhnc exaqiéàîù úéámixne`

'ek enr ezy`dqex` `zyd" iab `xnba Ð

yxit "`irain xn`n da dyr 'ek `nlrc

zial elit` ,opaxcn oinai xn`nc qxhpewa

oi`e .aizk "dilr `ai dnai" `ziixe`cnc ,i`ny

`vz i`n` ok m`c ,xi`n oa wgvi epiaxl d`xp

yi ,edine ?df xn`na dy` zeg` meyn efld

dy` zeg` meyn `vzc :xnelÐxg` epiid

wxt lirlc ,dyw la` .[xn`nd zlra] leraiy

xn`n ipzwc `d :xn`wc (`,gi) ipyÐiwet`l

dipy d`vei i`ny zialc rnyn ,i`ny zian

inp oke .enlera did `ly eig` zy` zxv meyn

.dy` zeg` iab (`,l) oiwxita onwl opixn`w

dleke ,i`ny zial `ziixe`c ipw xn`n ,`nl`

:`zyd xn`wc `de .ikd gken `xnbc `ibeq

`irain xn`n da car 'ek `nlrc dqex`Ðs`

xn`w mewn lkn ,`ziixe`cn inp xn`nc ab lr

ipw xn`nc `dc meyn ,`irain xn`n

`ziixe`cnÐoiyeciwn opixnbc meyn epiid

on `al eice .oiyeciwn sicr `l jkld ,`nlrc

.oecpk zeidl oicdéåà'ek ezy` lr elÐ

zenai) "yxg" wxtc ipd lkac :wgvi epiax xne`

z`e hba ezy` z` `iven :opzc (a,ciw .a,aiw

,`kd ik "el ie`" ipzw `l ,dvilga eig` zy`

ie`x :xnelk ,xrv oeyl rnyn "el ie`"c meyn

`kde .ezriyt `la ezy` ciqtdy xrhvdl el

iaxe xfrl` iaxc `zbelt `xnba izii`c `de

dlecbe dphwc ryediÐwtqa envr qipkdy ,ryt mzd la` ."el ie`" ipzw ikdl ,ryt `l

yciwy mai zxneyc (`,`n zenai) "ulegd"c `idd oke .zyxg `yil el did `ly ,zeyxg

ie`" oeyl mzd jiiyc ,ryedi iaxc ihernl `xnba xn`w inp ikdl 'ek dzeg` z` eig`

.ipd lk ihernl xn`w `le ,`kd ik "eléàl`ilnb oaxklicbzy cr oiznz :xn`c Ð

opaxc dphw iyecwc ab lr s` ,dy` zeg` meyn efld `vze leraieÐeliwd mewn lkn

yixa lirl dpin jixtc `de .dlecb onf mcew elv` `id dqepkc meyn ,xn`n zlraan da

zevn lhal ixy l`ilnb oaxe ,oinai zevn lhal xqe` xi`n iaxc `d` (`,gi) ipy wxt

`xwirn elv` dqepk `kdc ab lr s` ,oinaiÐyiig xi`n iaxc `d` jixt mewn lkn

.yiig `l i`cel elit` l`ilnb oaxe ,`witqléàxfrl` iaxk,dy` zeg`k zi`xp dlitp zrya `de ?ixy i`n`e :xn`z m`e .maiil dlecba xzene ,o`nzy dphwd oicnln :xn`c Ð

zxwer jk lk dnec oi` ,zn lradyk ,mzdc ,inc `lc :xnel yie !ezlkk zi`xp dlitp zryae ,eza zxvk zi`xp dlitp zryac ,zp`nnd eza zxv iab (`,ai) `nw wxta lirl opixn`ck

.miiw lrady ,`kd ik i`nw oi`eyipàì'ek xenb oipw dpew i`ny zial xn`n `nizdy` zeg` iab (`,l zenai) onwle lirl opixn` mewn lkn ,xenb oipw dpew oi`c ab lr s` Ð

ly exn`n m` :(`,hi) ipy wxta lirl oerny iax xn`w i`n :dniz .xn`n ici lr i`ny zial [dzxv] zxhetcxn`n ipyÐxn`n inp ied ik ,lrea `ed ipy zy`Ð,lrea mdipy zy`

dpew xn`nc i`ny zial elit` `dcÐipw i` oerny iaxlc `niz ike !xiiyne dpew `l` ,ixnbl dpew epi`Ði`ny zialn ith ,ixnbl ipwÐixnbl ipw `lc xfrl` iaxl dil `pn ok m`

?oerny iaxl enk i`ny zialàìàcala dxva zegcloizrny edlekc dxv :qxhpewa yxit ÐÐ,dvilg `ira dzxve `id xiiyne dgec xn`c iy` axl :dywe .dnr zltepy dzeg`

dvilg `ira i` :cere !dvilg `la d`veic rnyn ,dy` zeg` meyn `vz oizipzna ipzw `dÐoiprl dxvl igce ,dwifd xiqdl xn`n ipdnc iy` ax xaqc :xnel yie ?ef z` miiwn j`id

xn`nd zlra leraiy xg`e ,ezwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `lyÐeniiwi oizipznn `zriiq dl iziin ikide :xn`z m`e .dy` zeg` meyn dzeg` `vzc xn`wÐdlgzkl ,oi`Ð

`la dzxv xehtl dxenb diigc dgec `xizidc xn`nac jzrc `wlq i`c ,iziin ikdc :xnel yie ?dlgzkl xn`n zlra `ixye dxvl igcc zegtd lkl iy` axl xn`n ipdn `d ,`l

dvilgÐ'ek enr ezy` mixne` i`ny zia ipzw `d `l`e :jixte .'ek dgcie xn`n dyri dfe dwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `ly oiprl dxvl inp igc xeqi`c xn`n ok m`Ðrnyn

`xizidc xn`nc :'it .'ek edlekl `ifgc dnai `l` ,dxenb diigc dgeccÐxeqi`c xn`n epiidc ,edlekl `ifg `lc dnai .dxenb diigc igcÐxn`n `edd igc `le ,dzvwnl igc `l

epiid izkec lkac dxvc :dyw la` .qxhpewd yexitl yxtl jixv ok .llkÐ."`l`" mixtqa aezk did `ly ,'ek edlekl `ifgc dnai `l` :mixtqd dibny ,cere .cg` zian dnr zltepy

dxvc :wgvi epiaxl d`xpe !ipw `l `xeqi`c ipw `xizidc xn`n `xwirn hwpc `pyil hwp `le ,'ek `ifgc dnai oeyld dpiy dnlc :cereÐ`niz `l :eyexit ikde .cg` ziaa dnry epiid

hba dl ibq `l xn`n zlrac ab lr s` ,cg` zian eltpy zenai izyn zg`l xn`n ozp m`y ,cala dxva zegcl `l` 'ek i`ny zial xn`nÐ,dvilg `la ixnbl dxeht edin dzxv

xnbp `ly it lr s` ,efa zeyrl oipwd ligzdy oeikcÐsqk oi`e da zxneb d`ia opiyxcc `xw ipd`c ixaqc i`ny ziac `nrhe .miza ipy dpea epi`e dpea `ed cg` zia dia opixw

w xiiyne ,dnaiil xeq`y ,epnn dxvd dgec `l` ,dvilg `la dzxv xehtl xn`n ipdn `lc xaq iy` axe .hba dl ibq `lc ,iwet`l ira i`c oiprl ,da oixneb xhyedxqe`l dwif zv

dy` zeg` meyn `vz eflde :oizipzn ipzwck ,weyl dxhetl ixnbl xn`n igc dzeg` oiprlc ab lr s`e .uelgzy cr weylÐ.jenqa izyxity enk ,xn`nd xg` dltp dzeg` mzd

ixnbl riwtn i`c ,ixnbl riwtn xn`nd oi`y xn`nl dwif dncwyky ,`pipz inp op` s` :xn`weÐici lr `nl` ,'ek enr ezy` `"ya ipzwc jd `l` :jixte .'ek dgcie xn`n dyri df

,cg` zian eltpy zenai izy oebk ,meaic ilin edlekl `ifgc dnai :eyexit ikde ,"`l`" opiqxb `le ,edlekl `ifgc dnai :ipyne !ixnbl dzxv dgcz inp ikd ,ixnbl dzeg` igcin xn`nd

dxezd on meail [s`] `ifg `dc ,dxezd on meaic ilin lkl zg` lk `ifg dlitp zryac ,eniiwi mixne` i`ny ziac `d oke ,dlitp zrya maiile uelgl die`x zg` lkyÐinp `ifg

meail `ifgi` dwif jdac oeikc .dvilg epiidc ,dnaic ilin zvwnl :yexit ,ezvwnlÐoebk ,meaic ilin edlekl `ifgi` `lc dnai la` .dvilg irae ,ixnbl dwif `iddl xn`n witn `l

dzeg`a xn`nd dyr xaky dlitp zrya meail zi`xp `ly ,enr ezy` mixne` i`ny ziac `iddÐ`zyde .ixnbl dzxag xn`n ici lr `igci`e ,dvilg :yexit .ezvwnl `ifg `l

'ek igc `xizidc xn`n lirl ipyck iiepyl ivn `lÐ`nrhc ol `pn :y"pilxe`c awri epiax ad dywd .weyl dxv xizdl ixnbl dwifd rwtn `lc xn`w `xizidc xn`na elit`y

lld zia meyn xn`n hwpe ,oinai zevn lhal xzene ,dwif oi` ixaqw `nlc ?dpew xn`nc meyn i`ny ziac.oinai zevn `icda lhal lwin `pz mey `diy xazqn `lc :xnel yie ?

meyn `l` xn`n hwp `lc xninl dil xazqn `lc :xnel yie ?dqepkk dwifc meyn i`ny ziac `nrh `nlc :dywd cere .`l dlgzkl eniiwi mixne` i`ny zia lirl xn` `dc :cere

.jixhvi` inp i`ny zialc xnel lekiy oeik ,lld zia
dyri
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úBöìBç àì úBéçà ézL :ïBòîL éaø øîà àäå§¨¨©©¦¦§§¥£¨Ÿ§
.àîìòc äåöî øeqéà íeMî äøéæb !úBîaééúî àìå§Ÿ¦§©§§¥¨¦¦¦§¨§¨§¨
äøéæb ?øîéîì àkéà éàî dúBçà ,éäéà çðéz àä̈¥©¦¦£¨©¦¨§¥©§¥¨
!ïðéøæb àì äåøò éab àäå .dãéc àúì íeMî dúBçà£¨¦¨¨¦¨§¨©¥¤§¨¨¨§¦©
.dì úéà àì÷å ,éLðéà dì éøéîb øîâîc äåøò éðàL̈¥¤§¨§¦§©§¦¦¨¡¨¥§¨¨¦¨

äðùîìL,úBéçà ézL íéàeNð íéðL ,ïéçà äL §¨©¦§©¦§¦§¥£¨
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,øîàî äðôeîCk øçàåéànL úéa ¯ éðMä åéçà úî §¤©£¨§©©¨¥¨¦©¥¦¥©©
.äMà úBçà íeMî àöz eæläå ,Bnò BzLà :íéøîBà§¦¦§¦§©¥¥¥¦£¦¨

ìlä úéáe,äöéìçáe èâa BzLà úà àéöBîà :íéøîBà ¥¦¥§¦¦¤¦§§¥©£¦¨
ìò Bì éBà :eøîàL àéä Bæ .äöéìça åéçà úLàå§¥¤¨¦©£¦¨¦¤¨§©

.åéçà úLà ìò Bì éBàå ,BzLààøîâ"àéä Bæ" ¦§§©¥¤¨¦¦
ïðéãáò àìc ,òLBäé éaøc Cä éèeòîì ?éàî éèeòîì§©¥©§©¥©§©¦§ª©§¨¨§¦©
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ì øîàî àîéz àì :øæòìà éaøéànL úéaäðB÷ ©¦¤§¨¨¨¥¨©£¨§¥©©¤
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אדם צריך להגיע לחרות בכל הקשור בו-עצמו.
ממכתב כללי י"א ניסן תשמ"ו



קפג miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzenai
úåîáééúî àìå úåöìåç àì úåéçà éúù ïåòîù éáø øîàäådvilg ira i`n` `kde Ð?

ineail `ifg `ziixe`cnc oeik `deyrpy zeig` izy x`yk edl eede ,`id dwewf Ð

.dvilgn dwewf zeg` xhet oerny iaxe ,efl ef zexvàîìòã äåöî øåñéà íåùî äøéæâ
meyn `l` ,dwewf zeg` meyn e`l `nrh :xaq ifgc o`n ,ixnbl edl zxht i` Ð

,dvilgn dxehte dexrk `ied devn xeqi`c

e`lc ,`nlrc devn xeqi` xhtinl iz`e

.dvilgn ,zeig`éäéà çðéú.devn xeqi` Ð

äúåçàdvlg i`n` Ð?zeg` meyn xhtiz

.zxn` i`n `kdc ,dwewfäãéã àúì íåùîÐ

"`zl" i`d .devn xeqi`c ,dcic lfn meynÐ

.`ed oeyl xeziïðéøæâ àì äåøò éáâ àäåm`c Ð

dexr xeqi` eilr dxeq` odn zg` dzidÐ

`la d`vei dexrd ,dzeg`a xzene da xeq`

meyn dxifb dexr uelgz opixn` `le ,dvilg

inp `de .meaiil die`xe dexr oi`y dzeg`

iaxl`id dexr oernyeyrpyni`n`e ,zexv

dzeg` zxfb meyn dvilg dl zkxvn?øîâîã
éùðéà äì éøéîâdkixv oi`y oircei lkde Ð

`le ,`id dwewf zeg` e`l dzeg`e ,dvilg

dexr la` .dvilg `la dzeg` ixynl iz`

oerny iaxc zexv eyrpc`nlr ilek `l Ð

zwtn i`e .zeey odizy xeqi`c `zkld ixinb

dvilg `la dldzeg` wtinl inp iz` Ð

dpin `wtpe ,dvilg `la devn xeqi` `idy

.`nlra devn xeqi`l daxegéøéîâ øîâî
éùðéàe`l dzeg`e ,dinw `inx `lc ircie Ð

zeg` ixyinl iz` `le ,`id dwewf zeg`

.`nlrc dwewfäðùîåîò åúùàÐ

`l dzeg` dltp ike ,`inc dqepkk xn`nc

.dwewf zeg` meyn dilr jd `xqzinåæìäå
àöú.dy` zeg` meyn dvilgd on s` Ðàøîâòùåäé éáøã êäzia" wxta Ð

iaxe l`ilnb oax dlr ibilte ,eig` zy` lr el i` ezy` lr el i` :inp xn`wc ,"i`ny

.xfrl`øåîâ ïéð÷ äðå÷ éàîù úéáì øîàî àîéú àìiwet`l ira i`e ,ezy`k iedze Ð

.`hiba dl ibqiz Ðäøöá úåçãì àìà äðå÷ ïéà éàîù úéáì øîàî àìà:xnelk Ð

dpxq`z `ly dzeg` zegcl.dwewf zeg` meyn eflåîéé÷éyixa ,eqpke encw m` Ð

.oiwxitàì äìéçúëìÐ,enaiin.ezwewf zeg` meyn
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äúåçàdcic `zl meynefl ef zexv eyrpc meyn ,dvilg `la `wtp i`c ÐÐiz`

devn xeqi` inp ixyinl iz`e ,devn xeqi`c `idd inp `nrh i`dn iwet`l

`ny opiyiig `le ,dvilg `la d`vei `l` ulgzy exfb `l dexr iab `de :opikxte ,`nlrc

.dvilg `la jci` iwet`l iz`e ,d`vei dzeg` mrhnc exaqiéàîù úéámixne`

'ek enr ezy`dqex` `zyd" iab `xnba Ð

yxit "`irain xn`n da dyr 'ek `nlrc

zial elit` ,opaxcn oinai xn`nc qxhpewa

oi`e .aizk "dilr `ai dnai" `ziixe`cnc ,i`ny

`vz i`n` ok m`c ,xi`n oa wgvi epiaxl d`xp

yi ,edine ?df xn`na dy` zeg` meyn efld

dy` zeg` meyn `vzc :xnelÐxg` epiid

wxt lirlc ,dyw la` .[xn`nd zlra] leraiy

xn`n ipzwc `d :xn`wc (`,gi) ipyÐiwet`l

dipy d`vei i`ny zialc rnyn ,i`ny zian

inp oke .enlera did `ly eig` zy` zxv meyn

.dy` zeg` iab (`,l) oiwxita onwl opixn`w

dleke ,i`ny zial `ziixe`c ipw xn`n ,`nl`

:`zyd xn`wc `de .ikd gken `xnbc `ibeq

`irain xn`n da car 'ek `nlrc dqex`Ðs`

xn`w mewn lkn ,`ziixe`cn inp xn`nc ab lr

ipw xn`nc `dc meyn ,`irain xn`n

`ziixe`cnÐoiyeciwn opixnbc meyn epiid

on `al eice .oiyeciwn sicr `l jkld ,`nlrc

.oecpk zeidl oicdéåà'ek ezy` lr elÐ

zenai) "yxg" wxtc ipd lkac :wgvi epiax xne`

z`e hba ezy` z` `iven :opzc (a,ciw .a,aiw

,`kd ik "el ie`" ipzw `l ,dvilga eig` zy`

ie`x :xnelk ,xrv oeyl rnyn "el ie`"c meyn

`kde .ezriyt `la ezy` ciqtdy xrhvdl el

iaxe xfrl` iaxc `zbelt `xnba izii`c `de

dlecbe dphwc ryediÐwtqa envr qipkdy ,ryt mzd la` ."el ie`" ipzw ikdl ,ryt `l

yciwy mai zxneyc (`,`n zenai) "ulegd"c `idd oke .zyxg `yil el did `ly ,zeyxg

ie`" oeyl mzd jiiyc ,ryedi iaxc ihernl `xnba xn`w inp ikdl 'ek dzeg` z` eig`

.ipd lk ihernl xn`w `le ,`kd ik "eléàl`ilnb oaxklicbzy cr oiznz :xn`c Ð

opaxc dphw iyecwc ab lr s` ,dy` zeg` meyn efld `vze leraieÐeliwd mewn lkn

yixa lirl dpin jixtc `de .dlecb onf mcew elv` `id dqepkc meyn ,xn`n zlraan da

zevn lhal ixy l`ilnb oaxe ,oinai zevn lhal xqe` xi`n iaxc `d` (`,gi) ipy wxt

`xwirn elv` dqepk `kdc ab lr s` ,oinaiÐyiig xi`n iaxc `d` jixt mewn lkn

.yiig `l i`cel elit` l`ilnb oaxe ,`witqléàxfrl` iaxk,dy` zeg`k zi`xp dlitp zrya `de ?ixy i`n`e :xn`z m`e .maiil dlecba xzene ,o`nzy dphwd oicnln :xn`c Ð

zxwer jk lk dnec oi` ,zn lradyk ,mzdc ,inc `lc :xnel yie !ezlkk zi`xp dlitp zryae ,eza zxvk zi`xp dlitp zryac ,zp`nnd eza zxv iab (`,ai) `nw wxta lirl opixn`ck

.miiw lrady ,`kd ik i`nw oi`eyipàì'ek xenb oipw dpew i`ny zial xn`n `nizdy` zeg` iab (`,l zenai) onwle lirl opixn` mewn lkn ,xenb oipw dpew oi`c ab lr s` Ð

ly exn`n m` :(`,hi) ipy wxta lirl oerny iax xn`w i`n :dniz .xn`n ici lr i`ny zial [dzxv] zxhetcxn`n ipyÐxn`n inp ied ik ,lrea `ed ipy zy`Ð,lrea mdipy zy`

dpew xn`nc i`ny zial elit` `dcÐipw i` oerny iaxlc `niz ike !xiiyne dpew `l` ,ixnbl dpew epi`Ði`ny zialn ith ,ixnbl ipwÐixnbl ipw `lc xfrl` iaxl dil `pn ok m`

?oerny iaxl enk i`ny zialàìàcala dxva zegcloizrny edlekc dxv :qxhpewa yxit ÐÐ,dvilg `ira dzxve `id xiiyne dgec xn`c iy` axl :dywe .dnr zltepy dzeg`

dvilg `ira i` :cere !dvilg `la d`veic rnyn ,dy` zeg` meyn `vz oizipzna ipzw `dÐoiprl dxvl igce ,dwifd xiqdl xn`n ipdnc iy` ax xaqc :xnel yie ?ef z` miiwn j`id

xn`nd zlra leraiy xg`e ,ezwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `lyÐeniiwi oizipznn `zriiq dl iziin ikide :xn`z m`e .dy` zeg` meyn dzeg` `vzc xn`wÐdlgzkl ,oi`Ð

`la dzxv xehtl dxenb diigc dgec `xizidc xn`nac jzrc `wlq i`c ,iziin ikdc :xnel yie ?dlgzkl xn`n zlra `ixye dxvl igcc zegtd lkl iy` axl xn`n ipdn `d ,`l

dvilgÐ'ek enr ezy` mixne` i`ny zia ipzw `d `l`e :jixte .'ek dgcie xn`n dyri dfe dwewf zeg` meyn ef z` xeq`z `ly oiprl dxvl inp igc xeqi`c xn`n ok m`Ðrnyn

`xizidc xn`nc :'it .'ek edlekl `ifgc dnai `l` ,dxenb diigc dgeccÐxeqi`c xn`n epiidc ,edlekl `ifg `lc dnai .dxenb diigc igcÐxn`n `edd igc `le ,dzvwnl igc `l

epiid izkec lkac dxvc :dyw la` .qxhpewd yexitl yxtl jixv ok .llkÐ."`l`" mixtqa aezk did `ly ,'ek edlekl `ifgc dnai `l` :mixtqd dibny ,cere .cg` zian dnr zltepy

dxvc :wgvi epiaxl d`xpe !ipw `l `xeqi`c ipw `xizidc xn`n `xwirn hwpc `pyil hwp `le ,'ek `ifgc dnai oeyld dpiy dnlc :cereÐ`niz `l :eyexit ikde .cg` ziaa dnry epiid

hba dl ibq `l xn`n zlrac ab lr s` ,cg` zian eltpy zenai izyn zg`l xn`n ozp m`y ,cala dxva zegcl `l` 'ek i`ny zial xn`nÐ,dvilg `la ixnbl dxeht edin dzxv

xnbp `ly it lr s` ,efa zeyrl oipwd ligzdy oeikcÐsqk oi`e da zxneb d`ia opiyxcc `xw ipd`c ixaqc i`ny ziac `nrhe .miza ipy dpea epi`e dpea `ed cg` zia dia opixw

w xiiyne ,dnaiil xeq`y ,epnn dxvd dgec `l` ,dvilg `la dzxv xehtl xn`n ipdn `lc xaq iy` axe .hba dl ibq `lc ,iwet`l ira i`c oiprl ,da oixneb xhyedxqe`l dwif zv

dy` zeg` meyn `vz eflde :oizipzn ipzwck ,weyl dxhetl ixnbl xn`n igc dzeg` oiprlc ab lr s`e .uelgzy cr weylÐ.jenqa izyxity enk ,xn`nd xg` dltp dzeg` mzd

ixnbl riwtn i`c ,ixnbl riwtn xn`nd oi`y xn`nl dwif dncwyky ,`pipz inp op` s` :xn`weÐici lr `nl` ,'ek enr ezy` `"ya ipzwc jd `l` :jixte .'ek dgcie xn`n dyri df

,cg` zian eltpy zenai izy oebk ,meaic ilin edlekl `ifgc dnai :eyexit ikde ,"`l`" opiqxb `le ,edlekl `ifgc dnai :ipyne !ixnbl dzxv dgcz inp ikd ,ixnbl dzeg` igcin xn`nd

dxezd on meail [s`] `ifg `dc ,dxezd on meaic ilin lkl zg` lk `ifg dlitp zryac ,eniiwi mixne` i`ny ziac `d oke ,dlitp zrya maiile uelgl die`x zg` lkyÐinp `ifg

meail `ifgi` dwif jdac oeikc .dvilg epiidc ,dnaic ilin zvwnl :yexit ,ezvwnlÐoebk ,meaic ilin edlekl `ifgi` `lc dnai la` .dvilg irae ,ixnbl dwif `iddl xn`n witn `l

dzeg`a xn`nd dyr xaky dlitp zrya meail zi`xp `ly ,enr ezy` mixne` i`ny ziac `iddÐ`zyde .ixnbl dzxag xn`n ici lr `igci`e ,dvilg :yexit .ezvwnl `ifg `l

'ek igc `xizidc xn`n lirl ipyck iiepyl ivn `lÐ`nrhc ol `pn :y"pilxe`c awri epiax ad dywd .weyl dxv xizdl ixnbl dwifd rwtn `lc xn`w `xizidc xn`na elit`y

lld zia meyn xn`n hwpe ,oinai zevn lhal xzene ,dwif oi` ixaqw `nlc ?dpew xn`nc meyn i`ny ziac.oinai zevn `icda lhal lwin `pz mey `diy xazqn `lc :xnel yie ?

meyn `l` xn`n hwp `lc xninl dil xazqn `lc :xnel yie ?dqepkk dwifc meyn i`ny ziac `nrh `nlc :dywd cere .`l dlgzkl eniiwi mixne` i`ny zia lirl xn` `dc :cere

.jixhvi` inp i`ny zialc xnel lekiy oeik ,lld zia
dyri
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קפד
miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtzenai

øåîâ ïéð÷ äðå÷ éàîù úéáì øîàî éàåefa xn`n dyri df Ðdpwiexenb oipw dze`

ezwewf zeg` jd `ied `le ,eilrn dzeg` `vze ,xn`na xeqi` oi` `dc ,ezy` zeidl

qepkie Ð.ezy` z`'åë éàî àìàxenb oipw ipw `lc inp idp Ðdgec zxn` `d Ð

.dxvadywze.ezy` z` qepkie ,dzeg` dgcze ,efa xn`n dyri :inp jléçã àøéúéäã
ineaiil ira ded i`c ,xzida dyrpy xn`n Ð

,oizipzna oebk ,ineaiil ivn ded xn`n zrya

.dzeg` dltp `l oiicrcàøåñéàãoebk Ð

.xn`n mcew zeig`d izy eltpcéîð éëäÐ

.dipw oiprläúøöådxv dl ziyrpy dzeg` Ð

zeg` meyn `vzc iraiz `l inp dvilg dwifa

.dy`äçåã àìàdze` Ðlra zy` xeq`ln

.eilr xn`ndøééùîåm` dvilg `irac Ð

zlra z` maid qpk `ly cr `ypil z`a

`vz efld ipzw `d :dil jixt dinwle .xn`nd

.dvilgn s` rnync ,dy` zeg` meynäæ
äçãéå øîàî äùòéxg`e ,eilrn dzeg` z` Ð

diigc igc `lc meyn e`l `l` .ef z` `yi jk

dvilgl dilr `inxc dnk lke ,dxenbÐ

:opiqxb ikd .eilr ef z` zxqe`e ,`id ezwewf

'åë àéæçã äîáé àìàmlerl `l` ,xnelk Ð

inp mzd :jl `iywce ,dxenb diigc dgec

igcildltp ikc ,`kdc oizipznl `inc `l Ð

xn`n care,dnaic ilin edlekl `ifg ded Ð

maiizdl`ifg jkld ,uelgleediizvwnl

,xn`nldzeg` `igc xn`ncla` .letzykl

`ifg `le ,xn`n mcew eltp ediiexzc ,mzd

dnaic ilin edlekl,dzvwnl `ifg `l Ð

.dzeg` dgec xn`n oi` jkitläñåøà àúùä
epi` :`iig iax ipz ,`ziixe`c dcic oiyeciwc Ð

opaxcn oinai xn`n ,dl `nhn epi`e dyxei

azk "dilr `ai dnai" `ziixe`cn `dc ,`ed

`pngx.`irain Ðïðåà àì.miycwa xq`il Ð

àîèéî àìåex`y e`l `dc ,`ed odk m` Ð

.`id eil` aexwdúððåà àì àéä ïëåzeidl Ð

dxeq`.miycwaàìåúàîèéîdkixv dpi` Ð

`le hwp `wec e`le .ea wqrzdl,z`nhin

`l` .d`nehd lr exdfed `l oxd` zepa `dc

`le hwp ,dil jixhvi`c ,zppe` `l hwpc icii`

.dicicae dcica ,izxz ipznl irac z`nhin

d`nhin `le :d`xp ile .izrny jkoebk Ð

mil`xyiy ,lbxamixdfend`nehd lr

mzlape"n`lerbzdpyd y`x zkqna ,"

.(a,fh)äúáåúë äáåâon dl azkcae Ð

"azekd" wxta zeaezka `nwezin oiqexi`d

.(a,ht)äôåçì äøéñî àéòá àìå`a m`c Ð

dteg `la dgxk lra dilrez ira i`e .ipw Ð

`hiba iwet`l.dl `ibq Ðäçøë ìòáipwc Ð

dgxk lra d`iaa xac lkl ezy`k ziyrpe dl

.dteg da oi`yïéñåøéà ú÷éæ åéìò äìçåÐ

xg`l dilr `a m`e .miyp x`y ly oi`eype

dteg `la xn`n.dpw `l Ðøôéodn cg` Ð

.dxcp z`íéðùì àìå ãçàìmai zxney Ð

cg`oinai ipyl zxney la` ,xti Ðxti `l Ð

.df `le df `lä÷éæ ïéà.dqepkk iedizc Ð

ãçá åìéôàåi`cec ,cg `l` `kilc `kid Ð

`inx dilr.dwif oi` ikd elit` Ðïéà éøúì
ä÷éæopirci `lc Ðidlelit`e ,`inx ediipin

cg`k mdipyoi` Ðozxtd`yilwc ,dxtd

.ozwiféàîà éøúì àìàedin ,ixzl elit` dwif yic inp idp Ðexti.dil irain mdipyàáà øá éîø øîàå.opiqxb Ðúåôúåùá.dqex`k dia`e `ed Ðäøöá úåçãìdzeg`a Ð

.ef xn`n xg` eiptl dltpyèâá äì éâñ àìãd`ivedl `ae ,dnaia xn`n dyerd Ð.hba dl ibqe ,`id dqepkk opixn` `le ,hbe dvilg `ira Ðïîçð áøìå øæòìà éáø êì øîà
àçéð éî,dpewc inp idp ,xnelk Ðdyer oi`eyip i` `nlyaoiqexi` `l` ciar `l xn`c ongp axl `l` .xity Ð`gip in Ð?xtic xninl `kil zetzeya `d,ipzwextiirain

.dilïéãá äãîòù ïðé÷ñò éàîá àëä àìà.xehtl `le qepkl dvx `le xn`n xg` [in`] axle .xn`n `la [elit`] icicl Ðåìùî úåðåæî äì å÷ñôå"ulegd"a onwl `ipzck Ð

gxae oica cnr :(a,`n)`zydnc ,mai lyn zipefp Ð.dvxiy zpn lr zxcep ezrc lre ,`ed dlra
äðùîäðåùàøä
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äùòé'ek dpwie xn`nipy wxta ziyixtck ,yginl `kil oinai zevn lehia meyne Ð

.(a,gi zenai)

àìel d`nhin.(a,fh) dpyd y`xa opixn`ck ,d`nehd lr exdfedy ,lbxa :yexit Ð

dheqa xn`c o`nl ,el `nhil zaiig dpi`c :epiid ,el d`nhn oi`c :xnel yi cere

"`nhi dl" :(`,b)Ð.daegãáòxn`n da

`irain`ticr `lc rnync :xn`z m`e Ð

(`,hl zenai) "ulegd"ae ,dqex`n xn`n zlra

i`ce dyer i`ny zial xn`n :diteb `ax xn`w

welgl d`eyp wtqe ,dxva zegcl dqex`

`kdc :xnel yie !dyxeil ipdn `nl` .miqkpa

dil xn`" dlr wiqnc ,iia` ly eax ,dax qxb

.iia` xg` `edy `ax qxb onwle ,"iia`

àìàdtegl dxiqn oiprli`n :xn`z m`e Ð

`nlra dqex` `zyd :iywz inp `zydc ?ipyn

xn`n da car ,dtegl dxiqn `iraÐ?`irain

d`iade ,dilr `ae xn`n da carc :xnel yie

.dqepkk dze` dyeräéáàmixitn dlrae

dixcpa` zeyxa dpi`y e` a` dl oi` m`e ÐÐ

.(`,`r) mixcpa opixn`ck ,xtin ivn `l

ïåâë'ek oica dcnryixii`y `pwqn itl Ð

cdxrp" wxta mixcpa gkenck ,xn`n da car

ciarc oeik xfril` iaxlc (`,cr my) "dqxe`nd

elyn zepefn dl ewqte xn`n daÐlr zxcep

,ixza la` ,mai cga `wec ryedi iaxle .ezrc

e` d`iaa dilr dl liqt deg` ira i`c oeik

`hibaÐ,`aiwr iaxle .ezrc lr zxcep dpi`

da car elit` ,xti `lc xn`w cg` maia elit`

dxrpk dliwq dilr miaiig oi`c meyn ,xn`n

qxhpewa yxity dn df itl okzi `le .dqxe`nd

cga elit` dwif oi` xn`c o`nc ipy wxt yixa

Ðelit`e ,dwif yic xaq ivnc .`aiwr iax epiid

xti `l ikdÐ.dliwq dilr oiaiig oi`c meyn
dyly
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éàåCúòc à÷ìñì øîàîéànL úéaøeîb ïéð÷ äðB÷ §¦¨§¨©£¨©£¨§¥©©¤¦§¨¨
!äð÷éå øîàî äNòé äæå ,äð÷éå øîàî äNòé äæ ¯¤©£¤©£¨§¦§¤§¤©£¤©£¨§¦§¤
øîàî äNòé äæ ?äøeîb äéiçc äçBc ¯ éàî àlà¤¨©¤§¦¨§¨¤©£¤©£¨
Cì úéà éàî àlà .äçãéå øîàî äNòé äæå ,äçãéå§¦§¤§¤©£¤©£¨§¦§¤¤¨©¦¨
,éçc àì ¯ àøeqéàc ,éçc ¯ àøézäc øîàî :øîéîì§¥©©£¨§¤¥¨¨¥§¦¨¨¨¥

eléôà ,øîàî :éîð éëäøîàc ïàîìäðB÷ øîàî ¨¦©¦©£¨£¦§©©£©©£¨¤
àì ¯ àøeqéàc ,éð÷ ¯ àøézäc øîàî ,øeîb ïéð÷¦§¨¨©£¨§¤¥¨¨¥§¦¨¨
àîéz àì :øæòìà éaø øîà ,éëä éðúî éLà áø .éð÷̈¥©©¦©§¥¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¥¨

ì øîàîéànL úéaäöéìç dúøöå ,äøeîb äéiçc éçc ©£¨§¥©©¨¥§¦¨§¨§¨¨¨£¦¨
éaø øîà .àeä øéiLîe äçBc àlà ,àéòa àì éîð©¦¨¨£¨¤¨¤§©¥£©©¦

:àðéðz éîð ïðà óà :ïéáàéànL úéa.eîéi÷é :íéøîBà ¨¦©£©©¦¨¥¨¥©©§¦§©§
éàå .àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ eîéi÷éCúòc à÷ìñøîàî §©§¦§©§¦¨¨§¦¨§¨©£¨©£¨

ìéànL úéaøîàî äNòé äæ ¯ äøeîb äéiçc äçBc §¥©©¤§¦¨§¨¤©£¤©£¨
úéa ,éðú÷ àä àlàå !äçãéå øîàî äNòé äæå ,äçãéå§¦§¤§¤©£¤©£¨§¦§¤§¤¨¨¨¨¥¥
úBçà íeMî àöz eæläå ,Bnò BzLà :íéøîBà éànL©©§¦¦§¦§©¥¥¥¦£

Mà.dúö÷îì àéæç ¯ eäleëì àéæçc äîáé :àlà !ä ¦¨¤¨§¨¨§©§¨§§©§¨§¦§¨¨
.dúö÷îì àéæç àì ¯ eäleëì àéæç àìc äîáé§¨¨§¨©§¨§§¨©§¨§¦§¨¨

ì ,øîàî :äaø éòaéànL úéaBà äNBò ïéàeOéð , ¨¥©¨©£¨§¥©©¦¦¤
?àúëìä éàîì :ééaà déì øîà ?äNBò ïéñeøéà¥¦¤£©¥©©¥§©¦§§¨
àzLä ¯ äéøãð øôäìe dì ànhéìå dLøBéì àîéìéà¦¥¨§§¨§¦©¥¨§¨¥§¨¤¨¨§¨
ïðBà àì äñeøà BzLà :àéiç éaø éðz àîìòa äñeøà£¨§¨§¨¨¥©¦¦¨¦§£¨Ÿ¥
úànhî àìå úððBà àì àéä ïëå ,dì ànhî àìå§Ÿ¦©¥¨§¥¦Ÿ¤¤§Ÿ¦©¥
,dúaeúk äáBb ¯ àeä úî ,dLøBé Bðéà ¯ äúî ,Bì¥¨¥§¨¥¨§¨¨
àéòa àìå ¯ äNBò ïéàeOéð ?éàî ,äteçì äøéñî ïéðòì àlàå ?àéòaéî øîàî da ãáò£©¨©£¨¦¨£¨§¤¨§¦§©§¦¨§¨©¦¦¤§¨¨£¨
àì ,àzLä :déì øîà !äteçì äøéñî àéòáe ¯ äNBò ïéñeøéà àîìc Bà ,äteçì äøéñî§¦¨§¨¦§¨¥¦¤¨£¨§¦¨§¨£©¥¨§¨¨
øîà ?àéòaéî øîàî da ãáò ,dçøk ìòa ¯ "äéìò àáé dîáé" :áéúk ,øîàî da ãáò£©¨©£¨§¦§¨¨¨Ÿ¨¤¨§©¨§¨£©¨©£¨¦¨£¨£©
úwéæ déìò äìçå ,ïéîáé úwéæ epnî äçøt ¯ Bzîáéa øîàî äNBòä ìk øîBà éðàL :déì¥¤£¦¥¨¨¤©£¨¦¦§¨§¨¦¤¦©§¨¦§¨¨£¥¦©
:øîBà øæòéìà éaø ,ïéîáé éðL ïéa ãçà íáé ïéa ,íáé úøîBL :òîL àz ?éàî .ïéñeøéà¥¦©¨§©¤¤¨¨¥¨¨¤¨¥§¥§¨¦©¦¦¤¤¥

ì àìå ãçàì :øîBà òLBäé éaø ,øôéì àìå ãçàì àì :øîBà àáé÷ò éaø ,íéðL.íéðL ¨¥©¦§ª©¥§¤¨§Ÿ¦§©¦©¦£¦¨¥Ÿ§¤¨§Ÿ¦§©¦
äwéæ ïéà :øáñ àáé÷ò éaø àîìLa :da ïðéåäåeléôàLé ¯ ãçì :òLBäé éaøì ,ãçì §¨¥©¨¦§¨¨©¦£¦¨¨©¥¦¨£¦§©§©¦§ª©§©¥

¯ ãçì àîìLa .äwéæ Lé øáñ÷c éîð éäð ,øæòéìà éaøì àlà .äwéæ ïéà ¯ éøúì ,äwéæ¦¨¦§¥¥¦¨¤¨§©¦¤¦¤¤§¦©¦§¨¨©¥¦¨¦§¨¨§©
ãáòc ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä :(äáäà øa) éîà áø øîàå ?éànà ¯ éøúì àlà ,øôéî¥¥¤¨¦§¥©©©£©©©¦©©£¨¨¨§©¨§¦©§©£©

éànL úéáe ,øîàî daïéàeOéð àîìLa zøîà éà .øeîb ïéð÷ äðB÷ øîàî :øîàc ,àéä ¨©£¨¥©©¦§¨©©£¨¤¦§¨¨¦¨§©§¦§¨¨¦¦
:ïðúäå ?øôéî éöî éëéä ¯ äNBò ïéñeøéà zøîà éà àlà ,øôéî éëä íeMî ¯ äNBò¤¦¨¦¥¥¤¨¦¨§©§¥¦¤¥¦¨¥¥¥§¨§©
øôéî ¯ øôéî éàî :÷çöé øa ïîçð áø øîà !äéøãð íéøéôî dìòáe äéáà äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¨¦¨©£¨§¦¦§¨¤¨¨©©©§¨©¦§¨©¥¥¥¥

ì øîàî :øîàc ,øæòìà éaøìe .úeôzeLaéànL úéa,ãáìa äøvì úBçãì àlà äðB÷ Bðéà §¨§©¦¤§¨¨§¨©©£¨§¥©©¥¤¤¨¦§©¨¨¦§©
úBçãì àlà äðB÷ Bðéà àðà éøîàc øîéà :øæòìà éaø Cì øîà ?úeôzeLa øôéî éànà©©¥¥§¨¨©¨©¦¤§¨¨¥©©£¨¦£¨¥¤¤¨¦§
?ïðéøîà éî ¯ äéøãð øôäì ,äöéìç éîð éòa àlà àhéâa dì ébñ àìc ¯ ãáìa äøvì©¨¨¦§©§¨©¦¨§¦¨¤¨¨¥©¦£¦¨§¨¥§¨¤¨¦¨§¦©
?"eøôé" éðú÷ éî ?àçéð éî ÷çöé øa ïîçð áøìe :øæòìà éaø Cì øîà ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨©¨©¦¤§¨¨§©©§¨©¦§¨¦¦¨¦¨¨¥¨¥
ñçðt áøãëå ,BlMî úBðBæî dì e÷ñôe ïéãa äãîòL ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä àlà .éðú÷ "øôé"¨¥¨¨¥¤¨¨¨§©¨§¦©¤¨§¨§¦¨§¨§¦¤§¦§©¦§¨
.úøãBð àéä dìòa úòc ìò ¯ úøãBpä ìk :àáøc déîMî ñçðt áø øîàc ,àáøc déîMî¦§¥§¨¨§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨¨©¤¤©©©©£¨¦¤¤
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יבמות. פרק שלישי - ארבעה אחין דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zenai(iyily meil)

Czòc à÷ìñ éàåyì øîàîzrcøeîb ïéð÷ äðB÷ éànL úéá,d`iak §¦¨§¨©§¨©£¨§¥©©¤¦§¨¨
oxizdl yi `ld ,dvilga `l` dpwz el` zenail odl oi` recn

g`y ici lr ,meaia s`øîàî äNòé äæzenaidn zg`aäð÷éå ¤©£¤©£¨§¦§¤
`idy meyn epnn dzeg` zwif rwtz jk ici lre ,ixnbl dze`
meyn xn`nd zlra eilr xq`iz `l dzrne ,dy` zeg` zexr

.meaia el xzeze ezwewf zeg`åg` okäæ[ipyd-]øîàî äNòé §¤©£¤©£¨
diipyd dnaiaäð÷éå.meaia el zxzen didze ,ixnbl dze` §¦§¤

:zl`eye oia` iax zii`x z` dgec `xnbdéàî àlàoi`y ,xn`z ¤¨©
`ed la` ixnbl dpew xn`ndäøeîb äéiçc äçBcdzeg` zwif z` ¤§¦¨§¨

i`ny zia exq` recn dywi oiicr `ld ,dvilge meain driwtne
y ici lr oxizdl yi `ld .zeig`d izy meai z`øîàî äNòé äæ¤©£¤©£¨

zenaidn zg`aäçãéåxq`iz `l aeye dzeg` zwif z` jka §¦§¤
dwewf zeg` meyn dpey`xd eilr,åokäæipydøîàî äNòé §¤©£¤©£¨

diipyd dnaiaäçãéåzlra didz aeye ,dpey`xd zwif z` jka §¦§¤
.el zxzen xn`nd

àlàjgxk lrøîéîì Cì úéà éàîwlgl yiy ,xnel jilr dn - ¤¨©¦¨§¥©
wxy ,lirl dpynd oial epzpyn oiaàøézäc øîàîdyrpy ©£¨§¤¥¨

`l oiicr xn`nd zryay epzpyna oebk meaia zxzend dnaia
,meail dzeg` dltpéçceiptl dltpy dzeg` zwif z` df xn`n ¨¥

xn`n mle` .llk meail eiptl letiz `ly mxebe ,okn xg`l
àøeqéàceltpy lirl dpyna oebk meaia dxeq`y dnaia dyrpy §¦¨

zg`a xn`n mdn cg` dyry mcew mig`d iptl zeig`d izy
,odnéçc àì,dzeg` zwif z` okn xg`l dyrpy df xn`n Ÿ¨¥

ok m`e .dwewf zeg` meyn dxeq` xn`nd zlra zx`ypeéëä̈¥
éîðoipw oiprl xnel yi,øîàîyäðB÷ øîàî øîàc ïàîì eléôà ©¥©£¨£¦§©§¨©©£¨¤

,øeîb ïéð÷oia wlgl yiàøézäc øîàî`ed `weecyéð÷,xenb oipw ¦§¨¨©£¨§¤¥¨¨¥
xn`n mle`,éð÷ àì àøeqéàcipy iptl eltpy zeig` izy ok lre §¦¨Ÿ¨¥

`l` dpwz odl oi` ,odn zg`a xn`n dyrpy mcew mig`
.xenb oipw dpew epi` xn`ny myn gikedl oi` aeye ,dvilga

:zxg` jxca xfrl` iax ixac z` d`ian `xnbdéðúî éLà áø©©¦©§¥
éëä.xfrl` iax zxnin z` jk dpy -àîéz àì ,øæòìà éaø øîà ¨¥¨©©¦¤§¨¨Ÿ¥¨

y [xn`z l`-]øîàîzeig`d zg`aìzrcäéiçc éçc éànL úéá ©£¨§¥©©¨¥§¦¨
äøeîb,dy` zeg` zexr aygizy oiprl dzeg` zwif z`dúøöå §¨§¨¨¨

[dwifa dzxv `idy dzeg`-]àéòa àì éîð äöéìçick [dkixv-] £¦¨©¥Ÿ¨£¨
,`ed ok `l .weydn mc`l `ypdl xzezyàlàxn`ndäçBc ¤¨¤

,àeä øéiLîeoiprl dzeg` zwif z` zegcl xn`nd lireny s`y §©¥
mewn lkn ,dwewf zeg` meyn xn`nd zlra z` xeq`z `ly

.dvilg `la weyl dxqe`l dwif dzeg`a zx`yp oiicr
àðéðz éîð ïðà óà ,ïéáà éaø øîàlirl dpyna epipyy dnn s` - ¨©©¦¨¦©£¨©¥¨¦¨

(.ek)eidy mig` ipya my epipy oky .xfrl` iax ixack gikedl yi
mdig` ipy iptl zeig`d eltpe ezne zeig` izy mi`eyp

,mixzepd,íéøîBà éànL úéaxeqi`a mai mig`dn cg` lk m` ¥©©§¦
,zenaidn zg` z`eîéi÷érnyne .oyxbl mikixv mpi`e oze` §©§

,mdixacnïéà eîéi÷éla` ,mdl xzed carica oniiwl `weecy ± §©§¦
onaiilàì älçzëìlr dxeq` odn zg` lky meyn ,mdl xzed §©§¦¨Ÿ

.ezwewf zeg` xeqi` meyn mdipyCzòc à÷ìñ éàåyì øîàîzrc §¦¨§¨©§¨©£¨§
äçBc éànL úéáxn`nd zlra zeg` zwif z`äøeîb äéiçc ¥©©¤§¦¨§¨

`ld ,cala dvilga `l` dpwz odl oi` recn ,dvilgn dxhete
maiy ici lr meaia oxizdl xyt`øîàî äNòé äæzg`a ¤©£¤©£¨

zenaidnäçãéåxn`nd zlran rwtie ,dipyd zwif z` jka §¦§¤
,dwewf zeg` xeqi`åokäæ[ipyd-]øîàî äNòédiipyd dnaia §¤©£¤©£¨

äçãéå`l` .meaia dipyd el xzez `linne ,dpey`xd zwif z` §¦§¤
`id oiicre dzeg` zwif z` ixnbl dgec epi` xn`ny gxkda
dxeq` oiicr ok lre ,weyl `ypil dxizdl ick dvilg dkixv
epzpyna x`eany s`e .dwewf zeg` meyn xn`nd zlra eilr
`ly oiprl dzeg` zwif z` riwtn xn`n i`ny zia zrcly
`l` df oi` ,dwewf zeg` meyn xn`nd zlra z` xeq`z
,xn`nd zrya meaia zxzen dzidy dnaia dyrpy xn`na
,meail dxeq`d dnaia dyrpy xn`na xaecn lirl dpyna la`

dxeq` oiicre ,dzeg` zwif z` llk dgec xn`nd oi` df ote`ae
dnaia xn`n m` la` .dwewf zeg` meyn xn`nd zlra
xazqn ,dvilgn dzeg` z` xehtl liren meail zxzend
mb dwewf zeg` xeqi` oiprl dzeg` zwif z` zegcl lireiy

.meaia dxeq`d dnaia dyrpyk
:xfrl` iax ixac z` `xnbd dgecéðz÷ àä àlàåepipy `ld ± §¤¨¨¨¨¥

,epzpynaBzLà ,íéøîBà éànL úéaxn`na d`pwy maid ly ¥©©§¦¦§
Bnò,el `ypidl zxzen -Bæläåeig` zy` `idy ef ly dzeg` - ¦§©¨

ipydàözdvilg `la weyl `ypizeíeMîxehta epnn zxhtpy ¥¥¦
zexr.äMà úBçàdzeg` z` xhet dpey`xd xn`ny ixd £¦¨

.dvilg dkixv `idy xfrl` iax ixack `le ,dvilgnàlà¤¨
`weecy ,lirl dpynd oial epzpyn oia wlgl yi gxkdaäîáé§¨¨

eäleëì àéæçc,dvilgl ode meail od ,dipic lkl die`xy -àéæç §©§¨§§©§¨
dúö÷îìxizie ,dzeg` zwif z` dxn`n dgciy `id die`x ± §¦§¨¨

i`ny zia mixaeq ok meyne .dwewf zeg` xeqi`n dze`
el zxzen dcera dpey`xa xn`n maid dyr m`y epzpyna
dpi`e llk el dwewf okn xg`l dltpy dzeg` oi` aey ,meail

mle` .dvilgn dxeht s`e ,xn`nd zlra z` zxqe`àìc äîáé§¨¨§Ÿ
eäleëì àéæç,dvilgl wx `l` meai zevn lkl die`x dpi`y - ©§¨§§

dúö÷îì àéæç àìdzeg` zwif z` dxn`n dgciy die`x dpi` - Ÿ©§¨§¦§¨¨
zenaid izy eltp xy`k jkitl .dwewf zeg` xeqi`n dpxizie
zeie`x opi` xn`nd zryay xg`n ,zg` zaa mig`d iptl
zlra ly dzeg` zwif z` zegcl xn`nd geka oi` ,meail

.dwewf zeg` xeqi` xizdle ,xn`nd
:i`ny zia zhiyl xn`n oica wtq d`ian `xnbd,äaø éòä¥©¨

dyerdøîàîeznaiaìzrcéànL úéám`d .epiipw ednïéàeOéð ©£¨§¥©©¦¦
`edäNBòez`ia ici lr mail d`eyp ziyrpy myk ,dnaia ¤

.dilrBàwxyïéñeøéà`ed [oiyeciw-]äNBòdy`y myk ,da ¥¦¤
.mda zqx`zn wx `l` xhye sqk ici lr z`yip dpi` `nlra

éiaà déì øîà,daxlàúëìä éàîìjpid mipic el` iabl - ¨©¥©©¥§©¦§§¨
,wtzqnäéøãð øôäìå dì ànhéìå dLøBéì àîéìéàzlra m`d - ¦¥¨§§¨§¦©¥¨§§¨¥§¨¤¨

oick dzzina dyxei `ed ok lre ,maid z`eypl zaygp xn`nd
dl `nhp `ed ixd odk `ed m` oke ,ezy` z` yxeid lra
e` ,ezy` ixcp z` xtnd lra oick dixcp z` xtn oke ,dzzina
epi` odk `ed m` oke ,dyxei epi` ok m`e ,ezqex` `l` dpi`y
df wtql mewn oi` `ld ,dixcp z` ecal xtn epi` oke ,dl `nhp

oky .llkàzLäaàîìòa äñeøà,dxezd on ixnbl el zipwpyéðz ©§¨£¨§¨§¨¨¥
dilr [dpy-]äñeøà BzLà ,àéiç éaødznyàìoic ea bdepïðBà ©¦¦¨¦§£¨Ÿ¥

,miycw zlik`a xq`idl dzzin meiaåodk `ed m` okànhî àì §Ÿ¦©¥
dì.dzn m`úððBà àì àéä ïëå.ezzin meia eilråzn m` okàì ¨§¥¦Ÿ¤¤§Ÿ

Bì úànhîm` oke .ezxeawa wqrzdl dkixv dpi` ±äúîezqex` ¦©¥¥¨
dLøBé Bðéàm` mle` .ez`eyp z` yxeiy mykäáBb ,àeä úî ¥§¨¥¨

z` eiqkpn dqex`d.dúaeúkdqex`a m`y iia` jkn gikene §¨¨
,ezy`l yi` oiay mipicd lk milg oi` dxezd on xenb dpiipwy

a ok m`ãáò[dyr m`-]damaidøîàî`l` d`pw `ly eznaia £©¨©£¨
opaxcnàéòaéîmipic iabl ezy` ziyrp dpi`y xnel jixv ike ± ¦©§¨

.dixcp z` ecal xtn epi`e dl `nhin epi`e dyxei epi`e ,el`
:dax el aiydàlàåxen`d wtqd z` yxtl yiäøéñî ïéðòì §¤¨§¦§©§¦¨

.äteçìz` zxqenyk `l` d`eyp ziyrp dpi` dqex` lk oky §¨
lra qex`d dilr `a m` la` ,dpevxn dtegl dqipkl dnvr

xn`n zlraa wtzqdl yie .oi`eyip el` oi` dgxkéàî,dpic ©
xn`n m`däNBò ïéàeOéðdnaid z`yip xn`nd xg`l m`d - ¦¦¤

,ixnbl el zipwpe dgxk lra d`ia ici lr s` mailàéòa àìå§Ÿ¨£¨
[dkixv dpi`e-]àîìc Bà .äteçì äøéñîxn`n,äNBò ïéñeøéà §¦¨§¨¦§¨¥¦¤

äteçì äøéñî àéòáeok m` `l` el zipwp dpi`y dqex` lkk ¨£¨§¦¨§¨
.dpevxn dtegl dqpkp

déì øîà`ld ,df xaca wtzqdl okzi ji` ,iia`àzLäelit` ¨©¥©§¨
m`øîàî da ãáò àì,llkáéúk(d dk mixac),'äéìò àáé dîáé' Ÿ£©¨©£¨§¦§¨¨¨Ÿ¨¤¨

elit` dze` dpew `edy eyxce,dçøk ìòaa ok m`øîàî da ãáò §©¨§¨£©¨©£¨
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xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zenai(iriax meil)

äðùî
ìLïéçà äLeidyíéàeNð íäî íéðLlãçàå úBéçà ézLmdnéeNð §Ÿ¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨

lúéøëðe ,zeig`d zaexw dpi`y dxf dy` ±éìòaî ãçà úî ¨§¦¥¤¨¦©£¥
dúBéçà,mipa `lañðëåd g`déeNðlBzLà úà úéøëðznd ly £¨§¨©¨¨§¦¤¦§

,meai oickeokn xg`lúîeig` iptl eizeyp izy eltpe maiind ¥
lgxe ,mig` iele oerny oae`x eidy oebke ,dipyd zeg`d lra

`l z` `yp oernye lgx z` oae`x `ype ,zeig` d`leiele d
mipa `la oae`x zne ,el` zeig` zaexw dpi`y dxy z` `yp
mipa `la iel znyne ,dze` maiie iel iptl meaiil lgx dltpe

lgx ,[` xeiv] oerny iptl meaiil dxye lgx eltpäðBLàøä̈¦¨
äàöBédvilg `la weyl `ypidlíeMîoerny lr dxeq`y §¨¦

zexraäMà úBçà,dvilge meain dxeht dexreåezy` dxy £¦¨§
däiðLdvilge meain `id s` zxhtpíeMî`idydúøölgx ly §¦¨¦¨¨¨

.dvilge meain dzxv z` zxhet dexr oky ,dexrd
wx `l` lgx z` iel qpk `l m`eå ,øîàî dá äNòjk xg`úî ¨¨¨©£¨§¥

`ypidl z`vei xn`nd zlra lgx ,oerny iptl eizeyp eltpe
d dxy mle` ,dy` zeg` zexr meyn dvilg `la weylúéøëð̈§¦

úîaééúî àìå úöìBçdpew epi` xn`n dxezd on oky .[a xeiv] ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
dexr zxv dpi` ezy` dxy `linne iel ly ezy` lgx oi`e
lgx zaygpe dpew xn`n opaxcny `l` .meain zxhtp dpi`e
dpi` ok lre ,opaxcn dexr zxv `id dxyy `vnpe ,iel zy`l
zxhtp dpi` meaia zaiig `id dxezd ony xg`n j` ,znaiizn

.dvilgn

àøîâ
:'dwif oi`'y `tiqd ixacn dgiken `xnbdàîòèzy` dxyy ©§¨

meyn `ed oernyl znaiizn dpi` ielãáòc[dyry-]daiel ©£©¨
maidøîàîopaxcn dexr zxv dxy zaygp ok lre ,zny mcew ©£¨

,oerny iablàäeli`ãáò àì[dyr `l-]dalgxa iel,øîàî ¨Ÿ£©¨©£¨
d dxyäîaéiî éîð éîeaé úéøëð`le ,oernyl znaiizn s` dzid ± ¨§¦©¥©¥¦©§¨

.[b xeiv] ezy` zeg` lgx zxvl zaygp dzidúàæ ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨Ÿ
äwéæ ïéà ,úøîBàm`y ,zeyi`k zaygp mail dnaid zwif oi` - ¤¤¥¦¨

da dyry `la s` iel zy`k aygidl lgxl dl did ok `l
xq`idl dxyl dl dide ,dzxvk aygiz iel zy` dxye ,xn`n
z` dpynd dxq`y jkne .ezy` zeg` zxv meyn oerny lr
oi`y gken lgxa iel dyry xn`nd meyn wx oerny lr dxy

dwifàçà ãça eléôàåcg` mail dwewf dnaidy mewna mb ± ©£¦§©£¨
,cala iell `l` ezy` lgx dwwfp `l oae`x znyk oky ,cala
dexre ezy` zeg` `idy meyn oerny lr dxeq` `id ixdy
dzwif zngn iel zy`k zaygp dpi` ok it lr s`e ,meain dxeht

.eil`

äðùî
ìLíéàeNð íäî íéðL íéçà äLlãçàå úBéçà ézLmdnéeNð §Ÿ¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨§¤¨¨

l,úéøëðeúîg`dúéøëð éeNpä,eig` ipy iptl ezy` dltpeñðëå ¨§¦¥©¨¨§¦§¨©
éìòaî ãçàde ,BzLà úà úBéçàokn xg`lúîizy eltpe `ed s` ¤¨¦©£¥£¨¤¦§¥

,mig` iele oerny oae`x eidy oebk ,iyilyd g`d iptl eizeyp
z` `yp iele dzeg` d`l z` `yp oernye lgx z` oae`x `ype
oae`x iptl dxy dltpe mipa `la iel zne ,ozaexw dpi`y dxy
eizeyp dxye lgx eltpe oae`x zne ,oae`x dze` maiie oernye

ezy` lgx ,[c xeiv] oerny iptläðBLàøäoae`x lyúàöBé ¨¦¨¥
dvilg `la weyl `ypidlíeMî`idyäMà úBçà,oerny ly ¦£¦¨

åd ezy` dxyäiðLoerny zvilgn zxhtp oae`x lyíeMî §§¦¨¦
`idydúøödzxv z` zxhet dexre ,d`l ezy` zeg` lgx ly ¨¨¨

.dvilge meain
wx `l` iel zzin xg`l zixkpd dxy z` oae`x qpk `l m`e

å ,øîàî dá äNòjk xg`úîxeiv] oerny iptl dxye lgx eltpe ¨¨¨©£¨§¥
zeg` `idy meyn oerny zvilgn dxeht oae`x zy` lgx ,[d

d dxy la` ,ezy`úéøëðxn`nd zlra.úîaééúî àìå úöìBç ¨§¦¤¤§Ÿ¦§©¤¤
lgx ly dzxv dpi`e oae`x zy`l zaygp dpi` dxezd on oky
j` ,oey`xd dlra iel zngn oernyl dwewf `idy `vnpe ,llk
oae`x zy` lgx zxvk `id ixd opaxcn dpew xn`ny xg`n
dxezd ony meyn dvilga zaiig mle` ,opaxcn meaia zxq`pe

.oernyl dwewfe dexr dpi` `id

àøîâ
:`xnbd dywnél änì ez àäxefgl dpynd dkxved dnl ± ¨¨¨¦

zeig`d zg` lra oae`x dyry xn`nd ici lry eprinydle
oerny lr zxq`pe ,ezy`k zaygp `id zixkpd iel zy` dxya

df oic `ld ,dexr zxv meynCä eðééäepipyy oicd eze`k `ed ± ©§©
ixdy .zncewd dpynaàzLäzncewd dpyna epipyy dzr - ©§¨

xn`n zixkp ieypd iel dyre zeig`d zg` lra oae`x zn m`y
yiy xnege lw ,oerny lr zixkpd dxy dxeq` ezy` lgxa

ixdy .epzpyna xaecnd ote`a mb xeq`lc íúä äîezlra lgx ¨¨¨§
`idy xn`ndäMà úBçà,oerny lyàéåä[dzyrp-]ì äøödxy £¦¨©§¨¨¨§

dúéøëðezy` `id dxyy elit`e ,dze` zxqe`e df xn`n ici lr ¨§¦
mewn lkn ,opaxcn `l` iel zy` dpi` lgxe iel ly dxenbd

úøîàd s`e zixwird dy`d z` zxqe` dlithd dy`dyúéøëð ¨§©¨§¦
äøeñàok m`e .dexr zxv meyn meaiaàëäepzpynacdxy £¨¨¨§

dàéåä úéøëðxn`nd ici lrì äøö`idy lgxäMà úBçàly ¨§¦©§¨¨¨§£¦¨
ike ,oernyïkL ìë àìoae`x ly zixwird ezy` `idy lgxy Ÿ¨¤¥

ixdy .dl dlthe opaxcn ezy` `l` dpi`y dxy z` xeq`z
z` lthd xeq`iy xy`n lthd z` xqe` xwirdy xazqn xzei

.xwird
d :`xnbd zvxznàpz,zeipynd z` xciqyäàLéøa àðz C- ©¨©¨¨§¥¨

`weecy xaqy meyn ,dligza dpy dipyd dpynd z`
z` zxqe` `id ixd znd ly zixwird ezy` `id dexrdyk

,dl dlithd xn`nd zlraåmle`àéøLå àøézäì àéæç Cä± §©©§¨§¤¥¨§©§¨
ly zixwird ezy` `id zixkpdy dpey`xd dpynd ly ote`a
did ,xn`nd ici lr dl dlith maid ly ezy` zeg`e znd

.meaia zixkpd z` xizdl `pzl el d`xpàøeqéàì àéæç øãäå± ©£©©§¨§¦¨
.df ote`a s` xq`e ezrca `pzd jlnp okn xg`l mle`eéãééàå§©§¥

dîc÷à déì äáéáçcdpynd xzei eilr daiag dzidy meyne ± ©£¦¨¥©§§¨
,zixwird z` zxqe` dlthdy da yiy yecigd meyn dpey`xd

.dixg` dzpypy elit` dipyd dpynd iptl dnicwdemewn lkn
äðLîdipy,dîB÷nî äææ àìelit` dazekln `pzd rpnp `le ¦§¨Ÿ¨¨¦§¨

,dpey`xd dpyndn xnege lwa dcnell yie zxzein `idy
.dzepyl elbxede micinlzd ita dxeby dzid xaky meyn

äðùî
ìLïéçà äLy iele oerny oae`xíéàeNð íäî íéðLl,úBéçà ézL §Ÿ¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨

rnye lgx z` `yp oae`x,d`l z` oeãçàå[iel] mdnéeNðdxyl §¤¨¨
`idy,úéøëðeúî`edy oae`xéìòaî ãçàdñðëå ,úBéçàiel ¨§¦¥¤¨¦©£¥£¨§¨©

déeNðlBzLà úà úéøëð,meai oick oae`x lyeokn xg`läúî ¨¨§¦¤¦§¥¨
d`lìL BzLàd g`déðL,oernyúî Ck øçàåd ieléeNðlúéøëð ¦§¤¥¦§©©¨¥¨¨§¦

,[e xeiv] oerny iptl eizeyp dxye lgx eltpeéøälgxäøeñà Bæ £¥£¨
,úéîìBò åéìòd`l dzn xaky elit`e .dvilge meain dxehte ¨¨¨¦

,ezy` zzin xg`l zxzen ezy` zeg`y epicia dklde ,ezy`
mewn lknåéìò äøñàðå ìéàBälgxúçà äòLdltpy drya ¦§¤¤§¨¨¨¨¨©©

oiicr dzid dry dze`ay meyn oae`x zzin xg`l meail eiptl
.mlerl eilr dxeq` `id ixd ,miiga ezy`

àøîâ
:meai oica llk d`ian `xnbdäîáé ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨§¨¨

äìéôð úòLa dá àøB÷ éðà ïéàLaezkd z` meail(d dk mixac) ¤¥£¦¥¨¦§©§¦¨
,'äéìò àáé dîáé'oi`e maid lr dxeq` `id lrad zzin zryay §¨¨¨Ÿ¨¤¨
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קפז
miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtzenai

äðùîäðåùàøä.dlitpl Ðàøîâäîáééî éîð éîåáé úéøëðznyn opixn` `le Ð

dwwfed maiil dltpe zeig`d lra`inx `l zeig` lra lr `dc ,ecal zixkp ieypl

.dy` zeg` zxv meyn x`ypd lr zixkpd xq`z znyke ,dwifa dzxv ef ziyrpe

àçà ãçá åìéôàåedpip oig` ixzc ab lr s`c .ziyixtck Ðieypl `l` dwewf ef oi` Ð

.ecal zixkpäðùîäðåùàøä.oi`eyipl Ð

àøîâêä åðééä,`zydc ;`ed oky lke Ð

zixkpc mzd dnezeg`c ,`id d`eyp xwir

xn`na dzxv ziyrpe dilr dltp dy`

.dzxq`àëä`id d`eyp xwir dy` zeg`c Ð

zxqe`c oky lk `l Ð.dlth `idy zixkpàä
àùéøá àðú,dlgz dpy ef dpexg` dpyn Ð

meyn ipzinl dizrca ied `l lirlc `idde

difg xcde .xwir zixkpe li`ed ,`xizdl difgc

,`id dzxv mewn lknc meyn ,`xeqi`l

.diipzeäéì äáéáç à÷ã éãééàå.`ed yecigc Ð

äîã÷à`l` ,`tiq ipzinl jixv ded `l eze Ð

.dnewnn dff `l zipype li`ed

][äðùîúçà äòù,dpey`x dlitpa Ð

.oey`xd eig`n dltpykàøîâàéä éøä
'åë çà úùàë.`ifgi` xcdc ab lr s`e Ð

äðåùàø äìéôðádzid dpey`x dlitp onf lk Ð

.dzeg` `idy ,zniiw ezy`àëéä ìáà
àéæçúéàãäðåùàø äìéôðádzny oebk Ð

.zixkp ieyp dqpk `le eig` zzin xg` ezy`

àéçãéàãéøîâì àúéá éàäî äìoi`e ,dltpy Ð

dzeg` lra df `l` xg` o`kzigcp Ð

.cer dwif cv dilr oi`e ,weyl zxhtpeìáà
éøîâì àúéá éàäî àéçãéà àìã àëéäzrya Ð

.maiil dwewfe zixkp ieyp my didy ,dlitp

`ifgc ebin `ni`zixkp ieypldzwif oiicr

dlitpa dcere dzeg` dzn ike ,dilrÐ

.dlitpa dfl maiizzïì òîùî à÷dcedi ax Ð

.`lcäðùîúîå ùøâîä äñðëåzxzen Ð

z` yxib dqpk `ly cr ixdy ,maiizdl ef

dzxv dzid `le ,dexr `idy dpey`xd

.mlernåøîàù åäæåeyxbzp :oey`x wxta Ð

.zexzen odizexv zeixrdàøîâàîòè
ùøéâãzn jk xg`e ,dlgz zeig`d lra Ð

dzxv ziyrp `l dwifa elit`c ,zixkp ieyp

,zixkp ieyp zn `d .mlerndwwfedezixkp

,efl d`ype yxib jk xg`e ,zeig` ilral

yxiby mcewe li`eddwifa dzxv ziyrpÐ

zeniyk ,eig` lr dxeq`zxv meyn ,yxbnd

dqpk `l i` `nlya .dy` zeg``ied Ð

la` ,oey`xd eig` zwif zngn dfl zxzen

dqpkyndexrd lra gkn dfl dwewf eiykre

`l` dzxv dzid `lc ab lr s`e ,dxeq` Ð

.dwifaéøúáéçàieyp zn ikc ,`kd oebk Ð

df ly oiyexib mcew zixkpdwewf ef dzid Ð

dxqe`l ef dwif da `ipdne ,zeig`d ilra ipyl

.ipyd lrïîçð áøã àéù÷lirl wiicc Ðmzqn

cga elit` dwif oi` :zxne` z`f" :oizipzn

."`g`éùà áø êì øîàlirlc `weic `idd Ð

car `lc ab lr s` oicd `edc ,`wec e`l

) zeg`a zixkpd lra xn`ndy`eig` zy` (

zeniyk`le ,dvlg ulgin ezy` zixkp Ð

zied ecal dlra lr dexre li`ed ,znaiizn

.dwifa dzxv dyrp ,`inx
ïéð÷
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äùìùoig`dpey`xe "dy` zeg` meyn d`vei dpey`xd" :opiqxb `yix jda Ð

:opiqxb ikd `xza `aaae .(`,fi zenai) ipy wxtc `iddc `inec ,xn`w dlitpl

.'ek d`vei dipydøîàdwif oi` zxne` z`f ongp axlr ongp ax wcwc `ly ,dniz Ð

?(`,fi zenai) "cvik" yixc oizipznäáéáçãdncw` dilwgec oi` zenewn x`ya Ð

.ipzw ef xnel jixv oi`e ef :xn` `l` ,ok xnel

`lc dnily `aay itl ,ok xnel wgc o`ke

.`id dkixväøñàðåzg` dry eilrÐ

hwp `l` .dpten cg`e hwpinl ivn ied `aa jda

zxv dzidy itl ,`xqzn inp zixkpc meyn ,ikd

xikfn epi`y :dyw zvwe .zg` dry dy` zeg`

xn`c dinxi iaxl :xn`z m`e !llk dxvd

oi`eyip xaq oiwxitc `pz i`dc (`,bi zenai)

zeig`d on zg` dznc hwp `l i`n` ,oilitn

ieyp qpke ,dipy ly dlra zn jk xg`e dlgz

zne ezy` z` zixkpÐeilr dxq`py ,dxeq`

`aaa oke !oilitn oi`eyipc oeik ,zg` dry

oig` ipy onwlcÐzg` dzny ipznl dil ded

yie !dipy ly dlra zn jk xg`e ,dlgz odn

`l` oilitn oi`eyip xninl ipdn `lc :xnel

zg` dry dexr zxv dzid m`y oiprlÐaey

dpi` xak dlitp zryay it lr s` ,xzid dl oi`

oilitn oi`eyip meyn ,o`k la` .dexr zxvÐ`l

epnn d`vie ezy` iiga dltp eli`k dpaygp

.dy` zeg` meyn dry dze`aùøéâcg`

ezy` z` zeig` ilranhwp i`n` :dniz Ð

oi`eyp oig` ipy xninl dil ded ?oig` dyly

dy` `ype ezy` z` cg`d yxibe zeig` izy

jixhvi`c oeik ,`gip dinxi iaxle !zne zxg`

.`xnba iy` ax wiicck ,dwif yic opireny`l

la` ,yxib `le zn ihernl ikd hwp inp `axle

dwif oi` xaqwc ongp axlÐhwp i`n` :`iyw

ab` ikd hwp ongp axlc :xnel yie ?oig` dyly

dinxi iaxkc ,dwif oi`c opireny`l digxe`

dwif yi m`e oilitn oi`eyipc dil `xiaqÐ

mcewnc .zn jk xg`e yxibc ab lr s` ,xqziz

dryn el dwewfk zixkp daeyg dyxiby

axe .oilitn mipey`xd oi`eyipc ,eig`l z`ypy

,dl opixq` `lc xaq ,dwif yic dpin wiicc iy`

ixz ok m` `l` xq`il dl xyt` i`c meyn

.oilitn oi`eyipúàædwif yi zxne`m`e Ð

zxv dl `ied `de ?yxbnd daqp j`ide :xn`z

zxv aiyg `lc :xnel yie !dwifa ezy` zeg`

eltpe eig` znyk `l` dwifa ezy` zeg`

ig `edyk la` .eiptl odizyÐazky dne .`l

`xiq` yxib `le zn m`c zelecb zekld lra

ediiexzlÐlkl `l` ,miig mdipyy cera `l
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miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtzenai

øåîâ ïéð÷dy` zeg` zxv meyn `vz `l` ,zixkp iraiz `l dvilg elit`e Ð`w Ð

.zvleg ol rnynúî åìéôàã ïéãä àåäzeig` ilran cg` yxib jk xg`e zixkp ieyp Ð

df ly ezy` zeg` zxv 'ixn` `le ,df zeniyk iyilyl zxzen ,dqpke ezy` z`

.oiyexib mcew ,`xwirn i`ed dwifañðë,zne ezy` z` yxib jk xg`e zixkpd Ð

lr s`e ,dy` zeg` zxv meyn zixkp dxeq`c

.edpip zexv e`l dlitp zrya `zydc ab

äì øáñ éà àçéðä,dinxi iaxk ongp ax Ð

ef"c oizipzn `d opinx ik :`nw wxta xn`c

hrnnc "`idipzwc `idd` yxib seqale qpk

lr s`e ,"zexzen odizexv eyxbzp m` oleke"

`xaz :dinxi iax xn`e ,yxib seqale qpkc ab

.'ekàáøë äì øáñ éà àìàjixv oi`e efc Ð

`ixy yxib seqale qpk `nl` ,ipzw ef xnel

ihernl e`l "`id ef"e ,`kdc `pzl elit`

.`z`éàî éèåòîì àéä åæzn ihernl i` Ð

ezy` yxib jk xg`e eig`qpke`zyd ,dznai

yxib jk xg`e qpkjk xg`e yxib ,`ixy Ð

`irain qpk?`le zixkp ieyp zn ihernl i`e

dxeq`c ,zne ezy` dy` zeg` lra yxib

efl dwifa dxv i`edc meyn ,ineaiil zixkp

`l ixde ,ig dlra cera eiykr dltpy

icen `dae ,od zexv dzin zryae ,dyxbzp

`ax`d Ð`dc ,ikd xninl `kil ongp axl

iaxk jgxk lr ,jklde .dil `xiaq dwif oi`

`xiaq dinxi,yxib jk xg`e qpk ihernle ,dil

dexr zxv `zry i`de ,oilitn oi`eyip xn`c

.`iedàáøìå,zltn dzin xn`c Ðqpkexg`e

yxib jk.`ixy Ðáøë [äì] øáñ éà àçéðä
éùà.dwif yic Ðùøéâ àìá úî éèåòîì àéä åæ

zn `d :xn`c ,iy` axk oizipznl wiic `le Ð

zltn dzin `ax `dc ,dxeq` yxib jk xg`e

yxibc oeike ,dil `xiaqikd `l` .`ixy Ð

zexv e`l dzin zryac ,yxibc `nrh :wiic

eedzixkpc `id ef Ðdf ipy zn la` .zxzen

`l elit`e ,ezy` z` yxib `le ,oey`x xg`

zixkpd z` qpkzeg` zxv i`edc ,dxeq` Ð

yic oeikc .dzin zrya elit`e ,dwifa dy`

:xn`z m`e .ipyd gkn s` d`a eli`k ied dwif

ipyd gk dilr zeidl `aiyg dwife li`edÐ

inp zeig`c xeqi` e`lac ,mizn ipy zy` `ied

`xiq`c oinai ipy zwifc ,`id `l !`xiq`

`kid `l` opax xefb `le ,`ziixe`cn `zil

zenai ipy exn`i `ny dxifb ,xn`n da carc

.zenaiizn cg` zian ze`adäì øáñ éà àìà
ïîçð áøë`ixy `de ,dwif oi`c Ði`n ihernl "`id ef" Ð?xa oiixy edlek `dqpkn

.dhernl "`id ef" `z` `le ,dl `pipz `icda `dc ,`hiyt `idde ,yxib `le

äðùîïìåëå.zeixr dxyr yng Ðïäá åéäù.znd eig`l Ðéùåøéâ åà ÷ôñ éùåãé÷
÷ôñ`l `nlc oiyeciw iable ,dexr dyxbi` `nlc ,dexr zxv wtq dzxv `ied Ð

.dycwinúåöìåç úåøöä åìà éøä`le Ðoxhtndexr zxv e`l `nlc ,melk `lea

.`idúåîáééúî àìå.`id dexr zxv `nlc Ðåì áåø÷ ÷ôñzen` dpeny eidy Ð

,miaxd zeyxa odipia zenvnevnzen` rax`a wtq ,ewxfe ,my zepew zen` rax`e

.el aexwd zen` rax`a wtq ,dl aexwdåãé áúëá áúë`xza `aa) ol `niiwc Ð

el aiig `edy eci azk eilr `ived :(a,drw.`id `zlin micr `la eci azk :`nl` .oixeg ipa miqkpn daeb Ðïîæ åá ïéàå íéãò åéìò ùécr `l` ea oi`e onf ea yi e` ,aezk Ð

lra ly eci azk epi`e cg`oeik dzxv zvleg inp ikde .'ek eci azka azk :od el`e ,xyk cled z`yp m`e oileqt oihib dyly :(`,et) oihib zkqna opixn`c .oiyexib wtq edf Ð

zqip m`c .`ed `hibc,ira `xnbae .znaiizn dexr zxv :iypi` ixn` ,dil zixy i` ,jkld .dlgzkl leqt edl ixwc ,`ed `ilrn `hib e`lc oeik ,znaiizn `le xyk cled Ð

.'ek el aexw wtq oiyexiba inp hwp `l i`n`àøîâéðú÷ àì åì áåø÷ ÷ôñ äì áåø÷ ÷ôñ ïéùåøéâá åìéàå`nrh i`n ,dzxv `ira `l inp dvilg elit` mzdc Ð?.äáø øîà
úãîåò ÷åùì øúéä ú÷æçá åæ äùà.`id dexr zxv ixdy ,dlra zeni m` ,okl mcew Ðäøñåàì àá äúà ÷ôñîå.dexrd dyxbzp `ny Ðäðøñàú ìà÷ôñîjpda la` Ðdyly

wtqn e`l oihibopixq`.xgaend on oi`y `l` ,`ed `hib `dc ,dléîð ïéùåãé÷áineaiil dl opixq` i`n` Ð?yciwy mcew ef dy` :`nilmeail xzid zwfga eig` za z` dlra

.'ek `a dz` wtqne ,zeniyk zcneràøîåçì`iepy Ð`ed.opikxte :àåä àìå÷ éãéì éúàã àøîåç àäwtqa ycwn i`d lif`c Ðoiyeciw wtqa ycwy ef ly dzeg`l ycwnwe

.i`ceäì ùã÷îå àðéøçà ùéðéà éúà éîð éà.wtq iyeciwa zycewn jdl Ðéàãå éùåãé÷.dlra iiga Ðøî øñà÷ã ïåéëåäúøöìéîåáééì.zad zxv meyn ,ef ly dia`l Ðéøîà
.oixenb oiyeciw eed i`ce `nw iyeciw :iypi` Ðàøúáãåïéùåãé÷ åàì,dzeg`l ycwne `ed lif`c oxn`c ,inp dzeg` iyeciw iable .hb epnid dkixv dpi`e ,yciw yi` zy`y Ð

zixkpk en`n eig` dp`yie ,dy` zeg`a oiqtez oiyeciw oi`y ,oiyeciw e`l [`ziixzac] oiyeciw `ziinwc ixn` ,ineaiil dxvl opixq` ik ezzin xg`l xninl ez`rbte ,`nlra

.dexra
ïåéë

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

áúëeci azka.eci znizg `l` o`k oi` elit` :xi`n iaxa wgvi epiax yxtn Ð

'ek eci azk eilr `ived (a,drw `xza `aa) opzc `deÐ,eci znizg epiid

`l` dici znizg yipi` iegil `l :iia` xn`c ,(`,`k) zeaezkc ipy wxta gken oke

eci azk `ived opze ,ilrn `lc yipi` gkyn `nlc ,`zlibnc `yix` e` `tqg`

eilr oi`e eci azka azkc :wgvi epiax xne` .'ek

micrÐenk onf micwdl lekic ,onf meyn leqt

dnl ,dyxbl ezrcy xg`n] :xn`z m`e .dvxiy

micwdl ceyg `ed m` :[cere ?`ipepwl opiyiig

zegewld lr `ipepw dy`d mr zeyrle onf

ok m` ,eiykr cr aezkd onfn xkny zexita

yie ?leqt i`n`e ,aezkd onfd lr jenqp `l op`

piyiig dyxbl `ay it lr s`c :xnel,`ipepwl o

`rivn `aa) "oifge` mipy" wxt seqa opiyiigck

.ea aezkd onf` opiknq `le ,xaey iab (a,hi

micwd `lya oick `ly dy`d ciqtz minrte

azk dpizpd meiay eze` oicyeg ep`e ,onfd

zexit oick `ly dy`d zcqtne ,onfd micwde

eplqtpyk la` .dpizpd cr onfd zrynyÐ

,sexhz `ly `ed oicac ,oick `ly ciqtz `l

dnizge daizk zryn zexit lral oi`c `dc

Ð.xyk hba `weec epiidùéea oi`e onf ea

'eke cg` cr `l`oileqt oihib dyly jpd Ð

oihibc `xza wxta opzck ,xyk cled z`yp m`e

cg` cre eci azkc mzd yxtnc o`nle .(`,et)

epipyÐmicr eilr oi`e eci azk `yix jixhvi`

oi`c `tiqe ,xyk cled ikd elit`c opireny`l

elit`c opireny`l jixhv` cg` cr `l` ea

o`nle :xn`z m`e .dlgzkl `ypz `l ikd

xteqd `ny yegip ,epipy cre xteq azkc xn`c¥

eilr dnizgde dty`l ewxfe cnlzdl eazk

miyyeg mixteqdy :xnel yie ?cg` cr dy`d

`l mewn lkne .jka mixdfpe leykn icil `aiy

.dlgzkl ea yxbl micr ipyk cre xteq aiyg

äùàzcner weyl xzid zwfga efm`e Ð

`ied xaky ,yxib jk xg`e qpk gpiz :xn`z

qpk jk xg`e yxib la` .dexr zxvÐ`d

dinxi iaxl :cere !weyl xzid zwfga `ied `l

lknc :xnel yie !ixii` qpk seqale yxiba `wec

dexrd opinwenc ,weyl xzid zwfga `idmewn

opinwen `kdc :xn`z m`e .dyxbzp `ly dwfga

dryay it lr s` ,weyl xzid zwfga dy`

dlray xeqi` zwfga zcner dzid wtqd clepy

dnda :opixn` (`,h) oilegc `nw wxtae ,ig oiicr

dna jl rceiy cr ,zcner xeqi` zwfga diiga

dhgyp .dhgypÐ`wec :rnyne .dtxhp dna jl rceiy cr ,zcner xzid zwfga

mirn ipa lhpe a`f `a oebk ,xzid zwfga `ied dhigy xg` ciliz`c `zerix oiprl

wtqd clep m` la` .eawp awp mewna `ny opiyiig `lc ,miaewp mdyk mxifgde

dqexc wtq oebk ,miignÐzwfga oiicr dzid ,wtqd clepy dryac meyn ,`l

`zlin `gkene ,`gikyc meyn dqexc wtql 'iyiig mzdc :wgvi epiax xne`e !xeqi`

,`ixad `ny opiyiigc hyea uew dl ayic `idd oke .`xzidlcn ith `xeqi`l
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¯ ãçà ãò àlà Ba ïéàå ïîæ Ba Lé ,ïîæ Ba ïéàå íéãò¥¦§¥§©¥§©§¥¤¨¥¤¨

.ïéLeøb ÷ôñ eäæàøîâBì áBø÷ ÷ôñ ïéLeøâa eléàå ¤¨¥¥¦§¦§¥¦¨¥¨
:äaø øîà ?àîòè éàî ,éðú÷ àì ¯ dì áBø÷ ÷ôñ̈¥¨¨¨¨¨¥©©£¨£©©¨
àa äzà ÷ôqîe ,úãîBò ÷eMì øzéä ú÷æça Bæ äMà¦¨§¤§©¤¥©¤¤¦¨¥©¨¨
éà :ééaà déì øîà .÷ôqî äpøñàz ìà ¯ døñBàì§§¨©©©§¤¨¦¨¥£©¥©©¥¦
íáiì øzéä ú÷æça Bæ äMà :àîéð ,éîð ïéLec÷a éëä̈¦§¦¦©¦¥¨¦¨§¤§©¤¥©¨¨
äpøñàz ìà ¯ døñBàì àa äzà ÷ôqîe ,úãîBò¤¤¦¨¥©¨¨§§¨©©©§¤¨
àìe÷ éãéì éúàc àøîeç ¯ éàä .àøîeçì íúä !÷ôqî¦¨¥¨¨§§¨©§¨§¨¥¦¥¨
éLec÷ dúBçàì dì Lc÷îe àeä ìéæàc ïéðîéæ ;àeä¦§¦§¨¥§©¥¨©£¨¦¥
dãéãì dì Lc÷îe øçà àúàc ïéðîéæ éîð éàå ,éàcå©©§¦©¦¦§¦§¨¨©¥§©¥¨§¦¨
,éîeaééì äøvì øî dì øñàc ïåéëå ,éàcå éLec÷¦¥©©§¥¨§¨©¨¨©¨¨§©¥
ïéLec÷ åàì ¯ àøúáãe ïéLec÷ ¯ àn÷c :éøîà̈§¦§©¨¦¦§©§¨¨¦¦
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קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zenai(iriax meil)

,øeîb ïéð÷oerny zvilgn dxeht xn`nd zlra dxy mdixacly ¦§¨¨
.ezy` zeg` zxv `idy meynïì òîLî à÷epzpynúéák àìc ¨©§©¨§Ÿ§¥

,éànLdxezd ony xg`ne ,opaxcn `l` dpew epi` xn`nd `l` ©©
.oernyn dvilg dkixv `id ixd lgx ly dzxv dpi`

:`xnbd dywnïîçð áøìe,dwif oi`y lirl dpyndn wiicyàéL÷ §©©§¨©§¨
eweicéLà áøcrnyn ixdy ,dwif yiy epzpyn zernynn §©©¦

dxy zxzen iel zn jk xg`e ezy` z` oae`x yxib m` `weecy
iel zn mcew m` la` ,oae`x zzin xg`l oernyl oae`x zwewf
xg`l oerny lr dxy dxeq` lgx z` oae`x yxib jk xg` wxe

.dwifa ezy` zeg` zxv `idy meyn oae`x zzinàîéz éëå§¦¥¨
`l` ,`weec mpi` epzpyn ixacyeléôàc ïécä àeämcew m`úî ©¦©£¦¥

ielåwxLøéb Ck øçàdxyy ,lgx z` oae`xdúøölgx ly §©©¨¥¥¨¨¨
úøzeî,dywi ok m` `ld ,oae`x zzin xg`l oernylàlàdn ¤¤¤¨

dpynd dzpyyàéä Bæ'odizexv eyxbzp e` ezny oleke exn`y ¦
,'zexzenéàî éèeòîì.d`a `id §©¥©

`a '`id ef' :`xnbd zvxznéèeòîìdligza eay ote`ñðkoae`x §©¥¨©
iel zy` dxy z`Løéb Ck øçàådxy df ote`ay ,ezy` lgx z` §©©¨¥¥

ly dzxv dzidy meyn ,oae`x zzin xg`l oerny lr dxeq`
.lgx z` oae`x yxiby iptl ezy` zeg` lgx

lirl dpyna epipy(:a)ele eig` oerny zal ieyp didy oae`x ,
jk xg`e dyxbzp e` oerny za dzn m` ,dcaln zxg` dy`
dpynd ixacn rnyne .meaia oernyl zxzen dzxv ,oae`x zn
,dzxv z` oae`x `ypy xg`l oerny za dzn m` elit`y
eid `l xak oae`x zzin zryay meyn ,oernyl dxvd zxzen

`xnbd dzywde .efl ef zexv(.bi lirl)rnyn epzpyn ixacny ,
z` qpk jk xg` wxe ezy` z` oae`x yxib mcew m` `weecy
m` la` ,oernyl zixkpd zxzen zne iel zy` zixkpd dxy
,zne ezy` z` yxib jk xg` wxe dxy z` oae`x qpk mcew
eid `l xak oae`x zzin zryay elit` oerny lr dxy zxq`p
dpynde ,`id mi`pz zwelgny dinxi iax uxize .efl ef zexv
`idy dzin zryae ,meail dlitn lrad zziny zxaeq lirl
zxaeq epzpyn eli`e .efl ef zexv eid `l xak dlitpd zry
dzidy xg`ne ,zeniykl meail dze` militn oi`eyipd mvry
xg`l s`e ,mlerl eilr dxeq` di`eyip xg`l maid zexr zxv
zexaeq zeipynd izyy ,uxiz `axe .dzxv zeidl lcgzy
'qpk jk xg`e yxib' ly ote` epzpyn dhwpy dne ,zltn dziny

e ef' jxca el` zeipyn epype ,`weeca e`l `ed.'ef xnel jixv oi`
dexrd dyxbzp e` dzn m` elit`y dpynd dzpy mcewy
,dtiqed jk xg`e ,meaia zxzen dxvd dzxv z` `ypy xg`l
mcew dyxbzp e` dexrd dzny ote`a dxvd zxzeny oky lky

.dxvd z` `ypy
.lirl mi`xen` zwelgna ef mi`xen` zwelgn dlez `xnbd

:`xnbd zl`eyàçéðäax zhiya epzpyna lirl epyxity dn - ¨¦¨
wx oaen ongpøîàc äéîøé éaøk dì øáñ éàzxizq aeyia ¦¨©¨§©¦¦§§¨§¨©

,zeipyndàøázok`e ,odizy oia cixtdle xeayl yi -äðML éî ©§¨¦¤¨¨
dpynBæzkqnd zligzayäðL àìz`Bæ,epiptlyàpz éàäåly Ÿ¨¨§©©¨

lirl dpyndøáñå ,'úìtî äúéî'eli`àpz éàäepzpyn lyøáñ ¨©¦¨©¤¤§©©¨¨©
.'íéìétî íéðBLàøä ïéàeOéð'y xnel yi ok` df itly'àéä Bæ' ¦¦¨¦¦©¦¦¦

`a epzpyna xen`déèeòîìy ote`ñðkdxy z` oae`xåwx §©¥¨©§
Løéb óBqáìmeyn oerny lr dxeq` dxy df ote`ay ,lgx z` §©¥¥

dzid dxyl oae`x i`eyip zryay itl ezy` zeg` lgx zxv
.lgx zxv `idéà àlàongp axøîàc àáøk dì øáñyãç íìBòì ¤¨¦¨©¨§¨¨§¨©§¨©

àeä àpzs`e zeipynd izya,zltn dziny zxaeq epzpyn ©¨
ejxcaéøö ïéàå Bæ',éðz÷ 'Bæ øîBì Cdywi aey ok m`'àéä Bæ' §¥¨¦©¨¨¥¦

,éàî éèeòîìzxzen yxib seqale qpk m` mb `ax zhiyl `ld §©¥©
ok` :`xnbd dwiqn .oernyl dxyCçøk ìòongp axäéîøé éaøk ©¨§¨§©¦¦§§¨

,déì àøéáñoae`x qpk eay ote`d z` xeq`le hrnl '`id ef' `ae §¦¨¥

.lgx z` yxib seqal wxe dxy z`
:`ax zhiyl dpynd ixac z` zyxtn `xnbdàáøìexaeqd §¨¨

lgx z` yxib seqale dxy z` oae`x qpk m` mbe zltn dziny
,oernyl dxy zxzenéLà áøk dì øáñ éà àçéðä,dwif yiy ¨¦¨¦¨©¨§©©¦
y yxtl yi df itly'àéä Bæ'`aéèeòîìy ote`úî`la oae`x ¦§©¥¥

e dxy z` maiiyàìayLøébdxyy xg`ny ,ezy` lgx z` §Ÿ¥¥
lr zxq`pe lgx zxv ziyrp ,dzwif zngn oae`x zy`k zaygp

.ezy` zeg` zxv meyn oernyïîçð áøk dì øáñ éà àlàoi`y ¤¨¦¨©¨§©©§¨
ok m` ,dwif,éàî éèeòîì 'àéä Bæ'dxy zxzen xen`d ote`a `ld ¦§©¥©

dwiqn .dwifd zngn ezy` zeg` zxv zaygp dpi`e ,oernyl
ok` :`xnbdCçøk ìò`ax,déì àøéáñ éLà áøkdpynd d`ae ©¨§¨§©©¦§¦¨¥

.dwif yiy meyn xen`d ote`a xeq`le hrnl

äðùî
:dexr zexv wtqa dpc epiptly dpyndïleëådxyr yng lk - §¨

lirl epipyy zeixrd(.a),dvilge meain odizexv zexhetyeéäL¤¨
÷ôña ïéLeøb Bà ïéLec÷ ïäaznd g`l eycwzp m`d `ed wtqy - ¨¤¦¦¥¦§¨¥

odizexve ,znd iyp wtq ody `vnpe ,zny mcew oyxib m` e`
,dexr zexv wtq od znl i`cea ze`eyp eidyúBøvä elà éøä£¥¥©¨

úBöìBçmailúBîaééúî àìå,znl dycwzd dexrd m` oky .el §§Ÿ¦§©§
dxehte dexr zxv dzxv z`vnp ,epnn dyxbzd `l m` oke
m` oke ,znl dexrd dycwzd `l m` j` .dvilge meain
ok lr .dvilge meaia zaiige dzxv dipyd oi` ,epnn dyxbzd

.dvilga oaiigle meaia oxqe`le xingdl yi wtqn
ãöék`ed,ïéLec÷ ÷ôñmiaxd zeyxa dy`de yi`d ecnr m` ¥©§¥¦¦

e ,efn df zen` dpeny wgxnadì ÷øæxhy e` sqk yi`dïéLec÷ ¨©¨¦¦
e ,df mewn rvn`a xhyd e` sqkd ltpe÷ôñltp m`Bì áBø÷ ¨¥¨

,zycewn dpi`e eizen` rax` jeza÷ôñltpdì áBø÷jeza ¨¥¨¨
.zycewn `ide dizen` rax`ïéLec÷ ÷ôñ eäæ,ea epipyy ¤§¥¦¦
.znaiizn dpi`e zvleg dzxvy

`ed cvike,ïéLeøb ÷ôñmelqty oihibdn cg`a dyxiby oebk §¥¥¦
zaygp dpi`e ,oiyexib wtqk epic xenb hb epi`y xg`ny ,minkg
`le zvleg dzxv ok lre ,`lewl `le `xnegl `l` zyxebn

.` .md el`e .znaiiznáúkhbd z` lradåéìò ïéàå ,Bãé áúëa ¨©¦§©¨§¥¨¨
íéãòdnizg zecrk aygp eci azk dxezd ony s`y ,minezg ¥¦

.a .minkg edelqt mewn lkn ,xyk hbdeíéãò åéìò Léminezg ¥¨¨¥¦
åmle`,ïîæ Ba ïéà.b .minkg edelqt j` xyk `ed dxezd onyLé §¥§©¥

å ïîæ Bamle`ïéàmezgãçà ãò àlà Ba.minkg edelqty ,cala §©§¥¤¨¥¤¨
ïéLeøb ÷ôñ eäæezy` z` df ote`a yxib m`y ,ea epipyy ¤§¥¥¦

.znaiizn `le zvleg dzxv ,dexr xeqi`a eig` lr dxeq`d

àøîâ
el aexw wtq oiyeciw dl wxf ,oiyeciw wtq cvik :epzpyna epipy

:`xnbd zwiicn .dl aexw wtq÷ôñ ,ïéLeøâa eléàåhbd ltpáBø÷ §¦§¥¦¨¥¨
÷ôñ Bìltpéðz÷ àì ,dì áBø÷dzxv didz df ote`ay dpyna ¨¥¨¨Ÿ¨¨¥

milg oiyexibd oi` df ote`ay jkn rnyne .znaiizn `l zvleg
.dvilgn s` zxhtpe dexr zxv i`cek dzxv zaygpe llk

:`xnbd zl`eyàîòè éàîeay oiyeciw wtqn df ote` dpey ©©§¨
.znaiizn `le zvleg dxvd,äaø øîàdxeht oiyexib wtqa ¨©©¨

y meyn dvilgn dxvdäMà[dxv-],úãîBò ÷eMì øzéä ú÷æça Bæ ¦¨§¤§©¤¥©¤¤
zcnere dexr zxvk ef zwfgen dzid wtqd clepy cr ixdy

,dlra zeniykl dvilg `ll weyl zxzen zeidl÷ôqîeoiyexib ¦¨¥
el`døñBàì àa äzàlkay xg`ne ,dvilg `ll weyl `ypidl ©¨¨§§¨

`ly zelzle zncewd ezwfg lr xacd z` cinrdl yi wtq
,dpzydäpøñàz ìàef dxvl,÷ôqîzwfga dpcinrd `l` ©¤¤§¤¨¦¨¥

.weyl dxzid
a éëä éà ,ééaà déì øîàwtqàîéð éîð ïéLec÷yäMà[dxv-]Bæ ¨©¥©©¥¦¨¥§¦¦©¥¥¨¦¨
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xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zenai(iying meil)

n :`xnbd zvxznúëøöî à÷c ïåékdxvléòãé òãéî ,äöéìçlkd ¥¨§¨©§§©£¦¨¥©¨§¥
cznaiizn dpi`y dn,àeä àîìòa àøîeçoi` oicd xwirne §§¨§¨§¨

.zycewn dexrd
:`xnbd dywn aeyéëä éà`ly exingd oiyeciw wtqa m` ± ¦¨¥

a ok m` ,meaia dexq`e dwfg lr jenqléðúéì éîð ïéLeøéb¥¦©¥¦§¥
,dl aexw wtq el aexw wtq hb dexrl wxf m`y epzpyn [dpyz-]

,dwfgd lr jenql oi`dëøöéìådzxvläöéìç`ny ,wtqn §¦§§¨£¦¨
e`eai jk jezny yeygl oi`e .dzxv dpi` xake dexrd dyxbzd
zxzen dzid dyxbzd m` ixdy ,zyxebn i`ce dexrdy xnel

,meaia s` dzxvemeaia dxeq` dxvdy jk jeznéòãé òãéîlkd ¥©¨§¥
cdzvilg,àeä àîìòa àøîeç.zyxebn dexrd oi` oicd xwirne §§¨§¨§¨

,dvilg dxvd z` ekixvd `l oiyexib wtqa :`xnbd zvxzn
y meynøîBà äzà íà`idyúöìBçs` `idy exn`i,úîaééúî ¦©¨¥¤¤¦§©¤¤

maid lr dxeq` `id ixd dexr zxv zwfga `idy xg`ne
.devn mewna `ly g` zy` ly zxk xeqi`a

ok m` :`xnbd dywn aeyàëäoiyeciw wtqaéîð,uelgz `l ¨¨©¥
ixdyøîBà äzà íà`idy,úöìBçs` `idy exn`i,úîaééúî ¦©¨¥¤¤¦§©¤¤

ixde dexrd dycwzd `ny ,maiizz `ly dilr epxngd ixde
:`xnbd zvxzn .dexr zxv `idíeìk Cëa ïéàå ,íaééúúåelit` ± §¦§©¥§¥§¨§

dxezd on oky ,g` zy` xeqi` meyn jka oi` maiizz m`ä÷æçà©£¨¨
mail xzid lyàîéé÷ à÷minkg da exingdy s`e .zcner `id ± ¨©§¨

yygd iptn dvilgd lr mb xefbl oi` mewn lkn ,meaia dexq`e
`xneg `l` epi` envr meaid xeqi` s` oky ,maiizz `ny

.xen`k `nlra
dxvd dxeht oiyexib wtqay xaeqd dax zhiy lr dywn iia`

:dvilgnééaà déáéúéàoldl dpyna epipy ,daxl(:fq),úéaä ìôð ¥¦¥©©¥¨©©©¦
åéçà úa ìòå åéìò,mdipy ezne el d`eypdíäî äæéà òeãé ïéàå ¨¨§©©¨¦§¥¨©¥¤¥¤

.úîaééúî àìå úöìBç dúøö ,ïBLàø úîz` oerny `ypy oebk ¥¦¨¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
m` reci oi`e ,dxy mya ztqep dy` ele ,oae`x eig` za dwax
`le zvleg dxy wtqny ,dixg`l e` dwax iptl oerny zn
`vnpe dligz oerny zn `ny ,wtzqdl yi oky .znaiizn
eilr zxq`pe oae`x ly eza zxv dxy dzid ezzin zryay
,dvilga wtqn `id zaiig la` .el znaiizn dpi` ok lre ,mlerl

ltpy dryay `vnpe oerny iptl dwax dzn `nyxak meail d
dax ixacle .mail dwewf `id ixde oae`x ly eza zxv dzid `l

,dywéànàz` micinrn oiyexib wtqay myk `ld .zvleg ©©
ok m` ,weyl dxzid zwfga dxvdàëä,dexrd zzin onf wtqa ¨¨

àîéð éîðyBæ äMàdlra lr ziad ltpy mcew ,[dwax zxv dxy] ©¥¥¨¦¨
dexrd lre÷eMì øzéä ú÷æçadzid [dlra zeniykl],úãîBò §¤§©¤¥©¤¤

,dexr zxv dzid dry dze`a okyerecnàa äzà ÷ôqî¦¨¥©¨¨
døñBàì,dvilga daiigle weyl÷ôqî äpøñàz ìàdidz `l` §§¨©¤¤§¤¨¦¨¥

.dvilg `la weyl zxzenàîéz éëåcéîð àëä`id oicd xwirn §¦¥¨¨¨©¥
y `l` ,dvilg `la weyl zxzenàøîeçì`ld ,dvilg dekixvd §§¨

L ,àeä àle÷ éãéì éúàc àøîeçixdøîBà äzà íà`idy,úöìBç §¨§¨¥¦¥¨¤¦©¨¥¤¤
mb `idy exn`i,úîaééúî`idy meyn meaia dxeq` `id ixde ¦§©¤¤

.dexr zxv zwfga
wx zvleg dlrae dexrd lr ziad ltpa ok` :`xnbd zvxzn
e`eai dvilg dkixvpy jezn `ny eyyg `le .`xneg meyn

wtqa `weec oky ,dnaiilïðaø eäa eøæb éçéëLc ïéLeøéb`ly ¥¦¦§¦¥¨§§©¨¨
a la` .znaiizn `idy exn`i `ny ,uelgzéçéëL àìc úìBtî©¤§Ÿ§¦¥

ïðaø eäa eøæb àì.dnaiil e`eai `ny eyyg `le uelgz `ly Ÿ¨§§©¨¨
:`xnbd zvxzn cer,éîð éàwtqaïéLeøéboeikà÷c äåøò àîéé÷c ¦©¥¥¦§©§¨¤§¨§¨

çëBîzxv `idy dzxv lr dgikene epiptl zniiw dexrdy ± ©
,dexräöéìç dì úëøöî÷ dúøöådexrd zxv z` jixvz m`e ± §¨¨¨¨©§§©¨£¦¨

uelgléøîà,mc` ipaàeä àélòî àhéâc àhéâa ïðaø déa eî÷- ¨§¥¨¥©¨¨§¦¨§¦¨§©§¨
ie`xk ea dyxbzpe dl aexw ltpy e`vne df hb lr minkg ecnr

,dexr zxv dpi` dzxveejk jezneúàs`.äøöì éîeaééìla` ¨§©¥§¨¨
aúìBtî,mcew zn in rcep `lyúìBtîa ïðaø eäa eî÷ éîike ± ©¤¦¨§©¨¨§©¤

dzn dexrdy mdl xxazpe df wtq lr minkg ecnry xnel ozip

m` mb ok lre ,mlerl xxazdl leki epi` df wtq ixde ,mcew
dzn `idy oic zial xxazpy exn`i `l dvilg dzxv z` jixvp

.meaia s` dxizdl e`eai `ny yeygl oi`e ,mcew
:oihiba dpynd ixacn dax lr cer dywn `xnbdéaâåwtq §©¥

ïéLeøébdexrd lyïðz àì éî.wtqn dvilg dkixv dzxvyïðzäå ¥¦¦Ÿ§©§¨§©
oihiba(.gr),äúéädy`ddì B÷øæe íéaøä úeLøa úãîBòlrad ¨§¨¤¤¦§¨©¦§¨¨

hbd ltp m` ,hbd z`dì áBø÷`id ixd dly zen` rax` jeza ¨¨
,úLøBâîltp m`eBì áBø÷ely zen` rax` jeza.úLøBâî dðéà §¤¤¨¥¨§¤¤
`ed m`eäöçî ìò äöçîaexw e` el aexw ltp m`d `ed wtqy - ¤¡¨©¤¡¨

`id ixd ,dlúLøBâî dðéàå úLøBâî.`xnegléàîì ,ïðéøîàå §¤¤§¥¨§¤¤§©§¦©§©
àúëìä,dyexbk dpicyéàcdlradéì äøeñà ,àeä ïäkepi`e ¦§§¨§¦Ÿ¥£¨¥

.odkl dxeq` dyexb oky ,dxifgdl lekiåokéàef dy`àéä äåøò §¦¤§¨¦
,mipa `la zne ztqep dy` dlral yie ,maid lràéòa dúøö̈¨¨¨£¨

äöéìç,dexr zxv dzxv oi` aey diyexib elg m` oky ,wtqn £¦¨
.'úîaééúî úöìBç øîBà äzà íàL' ïðéøîà àìåokziy elit`e §Ÿ©§¦©¤¦©¨¥¤¤¦§©¤¤

miyyeg oi` mewn lkn ,dexr zxv `id dzxve zyxebn dpi`y
dax lr dyw o`kne .dnaiil e`eai dvilg dkixvp m` `ny
,dexr zxv zwfga dxvd z` micinrn oiyexib wtqay xaeqd

.xen`d yygd meyn dvilgn s` dze` mixhete
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àäc ,ef dpyn lr xn`p ixd -äaø ¨¦§©£¨©¨

àëä ,eäééååøz éøîàc óñBé áøåoihiba dpynaíéãò ézék ézLa §©¥§¨§¥©§©§¨¨¦§¥¦¥¥¦
ef z` ef zeyigknd,ïðé÷ñòzkyúøîBà úçàltp hbdyáBø÷ ©§¦©©©¤¤¨

å ,dìzkúøîBà úçàltp hbdyà÷éôñ déì äåäc ,Bì áBø÷ ¨§©©¤¤¨§£¨¥§¥¨
.àúééøBàczeyigknd micr izk izy zngn clepy wtq lk oky §©§¨

yiy lewyd wtq `ed `l` ,dwfg xg` ea mikled oi` ef z` ef
zxv z` micinrn oi` jkitl .dxez ly wtq lkk ea xingdl
dze` mikixvn dxezd on `l` ,weyl dxzid zwfga dexrd

.wtqn dvilgåa eli`àëäc ïéúéðúîxaecnúçà úëa,micr ly §©§¦¦§¨¨§©©©
eltpy xne` ipyde ,dl aexw oiyeciwd eltpy xne` mdn cg`y
on ,dexrd iyeciwa micr ipy ly zecr oi`y xg`ne .el aexw

`l` .mail xzid zwfga dxvd z` cinrdl yi dxezddéì äåäc§£¨¥
ïðaøc à÷éôñlr dcinrdl `ly minkg da exingde ,cala §¥¨§©¨¨

,zg` zka oiyexib wtqa la` .wtqn dvilg dekixvde dzwfg
da exingd `l ,el aexw xne` cg`e dl aexw xne` cg` cryk
micinrn `l` ,dnaiil e`eai `ly ick dvilg dkixvdl minkg

.dxezd on dpic itk weyl dxzid zwfga dze`
:`xnbd zl`eyàëäc ïéúéðúîc éànîezxacnúçà úkaly ¦©§©§¦¦§¨¨§©©©

`le micr:`xnbd daiyn .ef z` ef zeyigknd micr izik ipya
`ed dpyna xkfend oiyexib wtqy meync àéîecwtqïéLec÷ §¨§¦¦

.da xkfendäîwtqïéLecwxen`óà ,úçà úëawtqïéLeøb ©¦¦§©©©©¥¦
xen`.úçà úëa§©©©

:`xnbd dywnåwtqeäééôeb ïéLec÷,epzpyna xen`dc éànî`ed §¦¦©§¦©§
xen`àîìc ,úçà úëaxaecn,íéãò ézék ézLazg` zky §©©©¦§¨¦§¥¦¥¥¦

zvxzn .el aexw ltpy zxne` zxg` zke dl aexw ltpy zxne`
:`xnbdéàxaecn oiyeciwaaly wtq,íéãò ézék ézLoi` recn ¦§§¥¦¥¥¦

,znaiizn dxvd,íeìk Cëa ïéàå íaééúzzcner `id ixdy ¦§©¥§¥§¨§
.mail xzid zwfga

ixde ,meaia zxzen dxvd micr izik izya ike :`xnbd dgec
éîéé÷ipy epiptl [micner-]éøîà÷å íéãòoiyeciwd eltpyáBø÷ ¨§¥¥¦§¨¨§¥¨

dì`idy meyn meaia dxeq` dxvd mdixacle ,zycewn `ide ¨
,dexr zxv.íeìk Cëa ïéàå íaééúz úøîà zàå§©§¨§©¦§©¥§¥§¨§

izk izyl zg` zk oiay weligd mvr z` zegcl dtiqen `xnbd
:lirl `aedy micreúå,`ldaly wtqéîð íéãò ézék ézL §§§¥¦¥¥¦©¥

,àéä ïðaøc à÷éôñmeync`ziixe`cnéøz éãäáì éøz é÷Bà ïðéøîà §¥¨§©¨¨¦§©§¦©¥§¥§©£¥§¥
ipy cbpk dl aexw ltpy mixne`d micrd ipy z` micinrn ±

,el aexw ltpy mixne`d micrde,lewy wtq `edy xg`näMà¦¨
ä÷æçà dî÷Bà`la weyl dxzid zwfga dxvd z` micinrn ± §¨©£¨¨

dzwfg lr dcinrdl `ly da exingd opaxcn wxe ,dvilg
myky ,dnewnl `iyewd zxfeg aey ok m`e .dvilg dkixvdle
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המשך בעמוד  לו

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzenai
éòãé òãéî äøöì äöéìç úëøöî÷ã ïåéë`lc i`de ,oiyeciw e`l eig` zac iyeciwc Ð

dzxv znaiizn.`ed `nlra `xneg Ðéðúéì.el aexw wtq Ðàøîåçã éòãé òãéî
àåä àîìòá:iypi` exnil `lc zyiig i` ,xnelk Ðdvlgcnoixenb oiyexib i`ce Ð

i`c ,edpipyicwzyxebnl dl,yicw `ziinwc ,dzeg`l yicw xcde `nlrc yipi`

oiyeciw e`l `ziixzacyegiz `l Ð.ikdl

dvilgc irci rcin ,dzxv znaiizn `lcnc

.`ed `nlra `xnegúîáééúîmaiinwe Ðzxv

dnwe`c ,dexr.zxka rbte ,dwfg`éîð àëäÐ

zvleg i`n` ,oiyeciw iab?,ineaiil iz` `d

maiinwe ,eed iyeciw dexr iyeciw `nlce

.dexr zxvlàîéé÷ ä÷æçàxzid zwfga Ð

.maiilåéçà úá ìòådzxv ,ezy` `ide Ð

zvlegzxv meyn melk `lea `xhtin `l Ð

zn jk xg`e dpey`x dzn `id `ny ,dexr

mcew zeixrd ezn m` ,oleke :opze .`ed

odilral.`nw wxta ,zexzen odizexv Ðàìå
úîáééúîjd dl `iede ,oey`x zn `ed `ny Ð

:opiqxb ikd .eza zxvàìå÷ éãéì éúàã àøîåç
.úîáééúî úöìåç øîåà äúà íàù ,àåäåøæâ

ïðáø åäáuelgz `l dexra oiyexib wtqc Ð

zvleg xne` dz` m`y ,dxvd.znaiizn Ð

äåøò àîéé÷ã,onw Ð,zgkenweoi`ex lkdc

dvilg zkxvn dz`e ,dzid dexr zxv efyÐ

`ilrn `hibe ,`hiba opax dia enw xninl ez`

dexr zxv ef oi`e ,`ed.ineaiil `z`e Ðìáà
úìåôîiz` in ,dvilg dl zkxvn inp i` Ð

zletna opax eda enw xninl?mipiicd el`

ixvndmikercie md mi`iap ,dvilg dze`

dxvl maiil izilc ,dpey`x dzn `idy?
dvlgc i`dc irci rcine.did `witq meyn Ð

'åë åì áåø÷.oihib zkqna yxtn Ðéàîì
àúëìä.zyxebn ipzw Ðà÷ôñ äì éåäã

àúééøåàãdl aexw ixn` ixzc oeik Ð`l Ð

`xhtinle dwfg` dxv inwe`l ivn`nlrl

.dvilg `laúçà úëá àëäã ïéúéðúîåcr Ð

,jkld .dl aexw xne` cre el aexw xne`

`ki`c `ed oiyeciwadiipzinlmeyn Ð

cg` cr meyne ,`niiw maiil xzid zwfgac

.dvlge ,dwfgn dl opiwtn `l dl aexw xn`c

zwfgac diipznl `kil oiyexiba la`xzid

dl aexw xn`c cg` cre ,`niiw weylira Ð

mly zecr `kilc oeike ,dwfgn iwet`lÐ

`ira `le ,dwfg` opinwen `we `lewl opilf`

zvleg xne` dz` m`y ,dvilg.znaiizn Ð

úçà úëá ïéùåøéâ óàipz ded i` ,xnelk Ð

,oiyeciwc `inec `nwezin ded jgxk lrc ,edl

:opiqxb ikd .dl ipz `l ikd meynïéùåãé÷å
éúéë éúùá àîìã úçà úëáã éàîî åäééôåâ
ïéàå äúøö íáééúú íéãò éúéë éúùá éà íéãò
úàå äì áåø÷ éøîàå íéãò éîéé÷ íåìë êëá
éúéë éúùá ,åúå .íåìë êëá ïéàå íáééúú úøîà
éøú é÷åà ïðéøîàã àåä ïðáøã à÷éôñ éîð íéãò

'åëded `l micr izik izya i` :eyexit ikde Ð

jka oi`e maiizz `l` ,"znaiizn `le" ipz

`dc ,melkizy zxn`de 'ek micr iniiw :opikxte .i`ed maiil zxzenc dwfg` znwe`

oiyexibae .`ed opaxc `witq inp micr izik izya :eze !`id `ziixe`c `witq micr izik

zkc ab lr s` ,ediitebdl aexw zxne` zg`,weyl xzid zwfgn iwet`l ol ded `l Ð

zvleg ipzw i`n`e ,el aexw dxn`c izixg` zk `ki`c oeik?i` :ikd iyxtnc zi`e

micr izik izyamelk jka oi`e maiizz oiyeciw wtqa lirl opixn` ded in Ð?iniiw

maiizz zxn` z`e ,dexr zxv dpey`xd ziyrpe ,zycewne dl aexw ixn`e micr?
dl aexw xn`c cg `l` `kilc meyne ,zg` zka i`ce `l`dxv iwe` opixn` Ð

dzwfg`dizlinl `zriiq iziinc meyn :ipira dywe .izrny jke .mail `ixyc,diytpcnlirlc "melk jka oi`e maiizz" `eddc.ikd yxit diteb `ed Ð
àðú
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oial qpkpy ix`e ,(a,bn oileg) "zetxh el`" yixa xn`ck .dqexc wtql yiigc o`nl

`ki` mzd opixn`c ab lr s` ,dqexc wtql oiyyegc `zkld xnin` mzd wqte ,mixeeyd

,rcz .`xizdln ith `xeqi`l `nrh `xazqn mewn lkn ,ikd xninl `ki`e ikd xninl

wtql yiigc l`enyl elit` ,`alk xeni` (a,bp) mzd opixn` `xpey wtq `alk wtqa `dc

.dqexcàëäzvleg xne` dz` m` inp

znaiizndpxq`z l`e jixt `xwirnc :dniz Ð

`zyde ,dligzkl mail dxizdl dvexe ,wtqn

`ny dxfb ,iraiz `l dvilg elit`c jixt

liren dn :xn`w ikd `kdc :xnel yie !maiizz

jezn `eai zvlegc oeike ?maiil dxqe` dz`y

`ai m`e ,jytp dnn zvlegc ipyne !maiil jk

maiil `nlra i`xw`aÐ.melk jka oi`

ìôð'eke ziadaiyg i`n` :dniz yi o`k Ð

onw `dc ?maiiln weyl xzid zwfga ith dl

dlgz dzn `idy zeidl leki oke ,ezn mdipyy

ith dl aiyg ikd meync :xnel yie !lrad enk

lrad zzinac meyn ,maiiln weyl xzid zwfga

zxzip dpi` dexrd zzina la` ,weyl `ixzyn

.dnr lrad zeniy cr maiilïéàådfi` reci

dpey`x zn mdndzinc `pz i`d xaqw Ð

.zltn

éàîì`zkldoihiba ef dpync :dniz Ð

mzd wiqn `le (`,gr) "wxefd"a

.`zkld i`nl `xnbaéàmicr izik izya

melk jka oi`e maiizzwegc qxhpewd yexit Ð

,cere ?ok xnel uxznd zrc lr dlr ji`c :`ed

qxbe wgen `ede ,"`nlce" qxb mipyi mixtqac

`inec :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !"eze"

zka s` ixiinc dil rnyn oiyeciwe ,oiyeciwc

,znaiizn `ziixe`c zg` zkac ab lr s`e ,zg`

`ziixe`c `witq `ied micr izik izyac oeikÐ

izik izy eh` zg` zka maiizz `ly opax exfb

zka ixiinc i`nn ,ediiteb oiyeciwe :jixte .micr

zka la` ,micr izik izya `wec `nlc ?zg`

zg`Ðizy eh` opixfb `le ,maiizdl zxzen

`ied ediiteb micr izik izyc meyn micr izik

dl miwenc ,znaiizn `ziixe`cne ,opaxc `witq

znaiizn `le zvleg opaxcn `l` .dwfg`

`xneglÐzka la` ,micr izik izya `weec

zg`Ðmicr izik izyc gikene .exingd `l

`zyde .seqal yxetny enk ,opaxc `witq

dvex dz` `wec micr izik izya i` :xn`w

opixfb `le ,znaiizn zg` zka la` ,ecinrdl

ediiteb micr izik izyc ,micr izik izy eh`

jka oi` maiizz m`e ,`xnegl `l` zvleg dpi`

jka oi`e maiizzc xninl opivn ikide ,melk

izya `nlce :wiqne !'ek ixn`e micr iniiw ?melk

enk ,opaxc `witq `ied ediiteb micr izik

ef `pwqn itl ,`zyde .dlgza dywdy

zg` zka oiyeciwaÐedine .maiizdl `ixy

,wgvi epiax xne` cere .xn`w `nlra `nlce

zka ixii` oiyeciwac dil rnync :yxtl opivnc

,jixhvi` `l micr izik izyac meyn ,zg`

dl opze ,`ziixe`c `witq `edy ,`hiytc

la` .zvlegc oiyexib wtq iab (my) oihibamicr izik izya ixiin oiyeciwa ded i`Ðded

ikdle .oihiba dl opz xake jixhvi` `lc ab lr s` ,micr izik izya oiyexiba inp ixiin

izik izya `nlc ediiteb oiyeciwe :jixte .zg` zka inp oiyeciwc ,oiyeciwc `inec xn`w

lkdy ,dey ded lkd micr izik izye zg` zke ,opaxc `witq inp micr izik izyc ,micr

.lif`e yxtnck ,opaxc `witqéúùopaxc `witq inp micr izikoeike :xn`z m`e Ð

opaxc `witq ied micr izik izyac opiwqncÐinwe`l sqei axe dax ewgc dnl
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dëøöéìå ,éðúéì éîð ïéLeøéb éëä éà .àeä àîìòa§¨§¨¦¨¦¥¦©¦¦§¥§¦§§¨
äzà íà !àeä àîìòa àøîeçc éòãé òãéîe ,äöéìç£¦¨¥©¨§¦§§¨§¨§¨¦©¨
øîBà äzà íà :éîð àëä .úîaééúî ¯ úöìBç øîBà¥¤¤¦§©¤¤¨¨©¦¦©¨¥
¯ íeìk Cëa ïéàå ,íaééúúå !úîaééúî ¯ úöìBç¤¤¦§©¤¤§¦§©¥§¥§¨§
åéìò úéaä ìôð :ééaà déáéúéà .àîéé÷ à÷ ä÷æçà©£¨¨¨©§¨¥¦¥©©¥¨©©©¦¨¨
¯ ïBLàø úî íäî äæéà òeãé ïéàå ,åéçà úa ìòå§©©¨¦§¥¨©¥¤¥¤¥¦
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ézék ézLa àîìc ,úçà úëác éànî eäééôeb ïéLec÷å§¦¦©§¦©¦§©©©¦§¨¦§¥¦¥
Cëa ïéàå ,íaééúz ¯ íéãò ézék ézLa éà ?íéãò¥¦¦¦§¥¦¥¥¦¦§©¥§¥§¨
zøîà zàå "dì áBø÷" éøîà÷å íéãò éîéi÷ .íeìk§©§¥¥¦§¨¨§¦¨¨§©§¨§©§
íéãò ézéë ézLa :eúå !?íeìk Cëa ïéàå íaééúz¦§©¥§¥§¨§§¦§¥¦¥¥¦
éãäáì éøz é÷Bà :ïðéøîàc ,àéä ïðaøc à÷éôñ éîð©¦§¥¨§©¨©¦§¨§¦©¥§¥§©£¥
øác éñëpà äåäc éãéî .ä÷æçà dî÷Bà äMàå ,éøz§¥§¦¨§¨©£¨¨¦¥©£¨©¦§¥§©
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קצי miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzenai
éòãé òãéî äøöì äöéìç úëøöî÷ã ïåéë`lc i`de ,oiyeciw e`l eig` zac iyeciwc Ð

dzxv znaiizn.`ed `nlra `xneg Ðéðúéì.el aexw wtq Ðàøîåçã éòãé òãéî
àåä àîìòá:iypi` exnil `lc zyiig i` ,xnelk Ðdvlgcnoixenb oiyexib i`ce Ð

i`c ,edpipyicwzyxebnl dl,yicw `ziinwc ,dzeg`l yicw xcde `nlrc yipi`

oiyeciw e`l `ziixzacyegiz `l Ð.ikdl

dvilgc irci rcin ,dzxv znaiizn `lcnc

.`ed `nlra `xnegúîáééúîmaiinwe Ðzxv

dnwe`c ,dexr.zxka rbte ,dwfg`éîð àëäÐ

zvleg i`n` ,oiyeciw iab?,ineaiil iz` `d

maiinwe ,eed iyeciw dexr iyeciw `nlce

.dexr zxvlàîéé÷ ä÷æçàxzid zwfga Ð

.maiilåéçà úá ìòådzxv ,ezy` `ide Ð

zvlegzxv meyn melk `lea `xhtin `l Ð

zn jk xg`e dpey`x dzn `id `ny ,dexr

mcew zeixrd ezn m` ,oleke :opze .`ed

odilral.`nw wxta ,zexzen odizexv Ðàìå
úîáééúîjd dl `iede ,oey`x zn `ed `ny Ð

:opiqxb ikd .eza zxvàìå÷ éãéì éúàã àøîåç
.úîáééúî úöìåç øîåà äúà íàù ,àåäåøæâ

ïðáø åäáuelgz `l dexra oiyexib wtqc Ð

zvleg xne` dz` m`y ,dxvd.znaiizn Ð

äåøò àîéé÷ã,onw Ð,zgkenweoi`ex lkdc

dvilg zkxvn dz`e ,dzid dexr zxv efyÐ

`ilrn `hibe ,`hiba opax dia enw xninl ez`

dexr zxv ef oi`e ,`ed.ineaiil `z`e Ðìáà
úìåôîiz` in ,dvilg dl zkxvn inp i` Ð

zletna opax eda enw xninl?mipiicd el`

ixvndmikercie md mi`iap ,dvilg dze`

dxvl maiil izilc ,dpey`x dzn `idy?
dvlgc i`dc irci rcine.did `witq meyn Ð

'åë åì áåø÷.oihib zkqna yxtn Ðéàîì
àúëìä.zyxebn ipzw Ðà÷ôñ äì éåäã

àúééøåàãdl aexw ixn` ixzc oeik Ð`l Ð

`xhtinle dwfg` dxv inwe`l ivn`nlrl

.dvilg `laúçà úëá àëäã ïéúéðúîåcr Ð

,jkld .dl aexw xne` cre el aexw xne`

`ki`c `ed oiyeciwadiipzinlmeyn Ð

cg` cr meyne ,`niiw maiil xzid zwfgac

.dvlge ,dwfgn dl opiwtn `l dl aexw xn`c

zwfgac diipznl `kil oiyexiba la`xzid

dl aexw xn`c cg` cre ,`niiw weylira Ð

mly zecr `kilc oeike ,dwfgn iwet`lÐ

`ira `le ,dwfg` opinwen `we `lewl opilf`

zvleg xne` dz` m`y ,dvilg.znaiizn Ð

úçà úëá ïéùåøéâ óàipz ded i` ,xnelk Ð

,oiyeciwc `inec `nwezin ded jgxk lrc ,edl

:opiqxb ikd .dl ipz `l ikd meynïéùåãé÷å
éúéë éúùá àîìã úçà úëáã éàîî åäééôåâ
ïéàå äúøö íáééúú íéãò éúéë éúùá éà íéãò
úàå äì áåø÷ éøîàå íéãò éîéé÷ íåìë êëá
éúéë éúùá ,åúå .íåìë êëá ïéàå íáééúú úøîà
éøú é÷åà ïðéøîàã àåä ïðáøã à÷éôñ éîð íéãò

'åëded `l micr izik izya i` :eyexit ikde Ð

jka oi`e maiizz `l` ,"znaiizn `le" ipz

`dc ,melkizy zxn`de 'ek micr iniiw :opikxte .i`ed maiil zxzenc dwfg` znwe`

oiyexibae .`ed opaxc `witq inp micr izik izya :eze !`id `ziixe`c `witq micr izik

zkc ab lr s` ,ediitebdl aexw zxne` zg`,weyl xzid zwfgn iwet`l ol ded `l Ð

zvleg ipzw i`n`e ,el aexw dxn`c izixg` zk `ki`c oeik?i` :ikd iyxtnc zi`e

micr izik izyamelk jka oi`e maiizz oiyeciw wtqa lirl opixn` ded in Ð?iniiw

maiizz zxn` z`e ,dexr zxv dpey`xd ziyrpe ,zycewne dl aexw ixn`e micr?
dl aexw xn`c cg `l` `kilc meyne ,zg` zka i`ce `l`dxv iwe` opixn` Ð

dzwfg`dizlinl `zriiq iziinc meyn :ipira dywe .izrny jke .mail `ixyc,diytpcnlirlc "melk jka oi`e maiizz" `eddc.ikd yxit diteb `ed Ð
àðú
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oial qpkpy ix`e ,(a,bn oileg) "zetxh el`" yixa xn`ck .dqexc wtql yiigc o`nl

`ki` mzd opixn`c ab lr s` ,dqexc wtql oiyyegc `zkld xnin` mzd wqte ,mixeeyd

,rcz .`xizdln ith `xeqi`l `nrh `xazqn mewn lkn ,ikd xninl `ki`e ikd xninl

wtql yiigc l`enyl elit` ,`alk xeni` (a,bp) mzd opixn` `xpey wtq `alk wtqa `dc

.dqexcàëäzvleg xne` dz` m` inp

znaiizndpxq`z l`e jixt `xwirnc :dniz Ð

`zyde ,dligzkl mail dxizdl dvexe ,wtqn

`ny dxfb ,iraiz `l dvilg elit`c jixt

liren dn :xn`w ikd `kdc :xnel yie !maiizz

jezn `eai zvlegc oeike ?maiil dxqe` dz`y

`ai m`e ,jytp dnn zvlegc ipyne !maiil jk

maiil `nlra i`xw`aÐ.melk jka oi`

ìôð'eke ziadaiyg i`n` :dniz yi o`k Ð

onw `dc ?maiiln weyl xzid zwfga ith dl

dlgz dzn `idy zeidl leki oke ,ezn mdipyy

ith dl aiyg ikd meync :xnel yie !lrad enk

lrad zzinac meyn ,maiiln weyl xzid zwfga

zxzip dpi` dexrd zzina la` ,weyl `ixzyn

.dnr lrad zeniy cr maiilïéàådfi` reci

dpey`x zn mdndzinc `pz i`d xaqw Ð

.zltn

éàîì`zkldoihiba ef dpync :dniz Ð

mzd wiqn `le (`,gr) "wxefd"a

.`zkld i`nl `xnbaéàmicr izik izya

melk jka oi`e maiizzwegc qxhpewd yexit Ð

,cere ?ok xnel uxznd zrc lr dlr ji`c :`ed

qxbe wgen `ede ,"`nlce" qxb mipyi mixtqac

`inec :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !"eze"

zka s` ixiinc dil rnyn oiyeciwe ,oiyeciwc

,znaiizn `ziixe`c zg` zkac ab lr s`e ,zg`

`ziixe`c `witq `ied micr izik izyac oeikÐ

izik izy eh` zg` zka maiizz `ly opax exfb

zka ixiinc i`nn ,ediiteb oiyeciwe :jixte .micr

zka la` ,micr izik izya `wec `nlc ?zg`

zg`Ðizy eh` opixfb `le ,maiizdl zxzen

`ied ediiteb micr izik izyc meyn micr izik

dl miwenc ,znaiizn `ziixe`cne ,opaxc `witq

znaiizn `le zvleg opaxcn `l` .dwfg`

`xneglÐzka la` ,micr izik izya `weec

zg`Ðmicr izik izyc gikene .exingd `l

`zyde .seqal yxetny enk ,opaxc `witq

dvex dz` `wec micr izik izya i` :xn`w

opixfb `le ,znaiizn zg` zka la` ,ecinrdl

ediiteb micr izik izyc ,micr izik izy eh`

jka oi` maiizz m`e ,`xnegl `l` zvleg dpi`

jka oi`e maiizzc xninl opivn ikide ,melk

izya `nlce :wiqne !'ek ixn`e micr iniiw ?melk

enk ,opaxc `witq `ied ediiteb micr izik

ef `pwqn itl ,`zyde .dlgza dywdy

zg` zka oiyeciwaÐedine .maiizdl `ixy

,wgvi epiax xne` cere .xn`w `nlra `nlce

zka ixii` oiyeciwac dil rnync :yxtl opivnc

,jixhvi` `l micr izik izyac meyn ,zg`

dl opze ,`ziixe`c `witq `edy ,`hiytc

la` .zvlegc oiyexib wtq iab (my) oihibamicr izik izya ixiin oiyeciwa ded i`Ðded

ikdle .oihiba dl opz xake jixhvi` `lc ab lr s` ,micr izik izya oiyexiba inp ixiin

izik izya `nlc ediiteb oiyeciwe :jixte .zg` zka inp oiyeciwc ,oiyeciwc `inec xn`w

lkdy ,dey ded lkd micr izik izye zg` zke ,opaxc `witq inp micr izik izyc ,micr

.lif`e yxtnck ,opaxc `witqéúùopaxc `witq inp micr izikoeike :xn`z m`e Ð

opaxc `witq ied micr izik izyac opiwqncÐinwe`l sqei axe dax ewgc dnl
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miwxtקצב dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtzenai
ïéùåãé÷á àðú.oiyexiba oicd `ede ,'ek el aexw wtq Ðïéùåøéâá àðúåazka azk Ð

:opiqxb ikd .oiyeciwl oicd `ede ,'eke eciïéùåøéâá ùéå ïéùåøéâá ùé ïéùåãé÷á ùéù ìë
ïéùåãé÷á ïéàù äîoiyexibc "edf"e Ðoiyeciwa "edf" `pzc meyne ,`wec e`l`pz Ð

.oiyexiba "edf" inpïéùåãé÷á ùéù ìë.oiyexiba wtq inp ied 'eke el aexw wtq oebk Ð

ïéùåøéâá ùéåoebk ,oiyecw oiprl wtq oi`y Ð

xhyac ,onwl yxtnck .onfoebk oiyeciw

xhya ycwnd.onf epwz `l Ðïéùåøéâã "åäæ"å
à÷åã åàì:ernync Ð,oiyexiba wtq iedc edf

aexw wtq la`icii`e .oiyexibl wtq ied `l Ð

rnyn `wc ,edf `wecc ,oiyeciwa "edf" `pzc

la` ,oiyeciwa jiiyc `ed ,aexw wtq edf ol

onf wtq.eda jiiy `l Ðøîàã ïàîì àçéðäÐ

epwz dn iptn :(a,ek) "hbd lk" wxta oihiba

oihiba onf minkgizni`n rcil ,ixit meyn Ð

dabz,dly beln iqkpn lk`y zexit dlran

oi` aey dyxbl da eipir ozpy dryn :xaqwc

.zexit lral eléøéô äì úéì äñåøàjkitl Ð

lke` lrad oi`y ,oiyeciw xhya edepwz `l

ixit opax oewz ikc .dtegl qpkzy cr zexit

dpewxte ,dpewxt meyn lralda aiign `w `l

`l`m`c :`ed daezk i`pzc ,jli`e daezkn

i`azyz"dxrp" wxt zeaezka ,jpiwxt`

.(`,`p)åúåçà úá íåùîza ieyp `di `ny Ð

ezeg`,eizgz dpfzed`xiemicroiynynn

,oi`aeqegiedilr,dpyxbiezepf mcew :xn`ie

micirn mz`y.dyxbzp xak Ðïîæ ïé÷úéìÐ

,dpfz `ny ,oiyecw xhya inpmcew :xn`ie

.ded oiyeciwàãáò àäå.car zxikn Ðïå÷úå
ïîæ ïðáø[ick ,car ly] dxikn ixhy lka Ð

iqkp dpw dfy ,zexit lk`i onf dfi`n rcil

.ecaräéì ä÷çîc) Ð(mcew :xn`ze ,onfl

.df zepf did oiyeciwäéçðéìíéãò éáâi`n Ð

ipdn?oiyeciw ded zni` ixikc i`elit` Ð

ikdl `l` !icedq`l evn xhya aezk epi`

ixikc `lc oipnifc ,ipdnc zxn`efge`azkn

icdqne ez`e`pngxc ,`ed zecr e`l i`de Ð

mixac) "micr mipy it lr" :xn``le ,(hi

.mazk it lr eciriyéîð ïéùåøéâ éáâi`n` Ð

o`n iab .ezeg` za meyn onf epwzdigpip?
éúà÷ äãéã äìöäì`nlc yginl `kile Ð

,dzpifc icdq ez` ikc .dil dwgn`l i`

dyxbi`c `xhy `ziinikd inwnopinwen Ð

opax oewz `l i` ,edine .yi` zy` zwfga dl

onfivn ded Ðiietg`l`witqne ,dlr`l

`l i` ,opax oewzc `zyd la` .dl opilhw

.dl opilhwe dwfg` dl opinwen dil `ziin

éúà÷ äãéã äáåçì àëäi`e ,oiyeciwc onf Ð

dzpife onf opax dl oewz,`xhyl dil dyak Ð

.`xwirnck diept zwfg` `niiwe ,dil dwgn e`äðùîïéîáé éðù ú÷éæonf lkc Ð

df dqpk `ly,dilr oey`x zwif oiicr Ðdf znyk ixd ,exn`n zwif dilr ztqezpe

dqpk eli`e ,mdipy zwif dlr exzep Ðziin ike ,`nwc dwif drwt ded Ðded `l Ð

.oey`x zwif `l` dlr ded `l xn`n da car `l inp i` .ipy zwif `l` dlríáééî
äöøéù åæéàìxn`n ipy ly exn`n m` :`ziixaa ipy wxta `nrh ipzwck Ðzy` Ð

xn`n epi` m`e ,lrea `ed ipy.lrea `ed oey`x zy` Ðäéðùì õìåçå`l `cgc Ð

ze`ad zenai izy edl eede ,ipw `l xn`n `nlc ,jci`c d`iaa `xhtin.miza ipyn

ineaiie`l inp ediieexz.cg` zian ze`ad zenai izy edl eede ,ipw xn`n `nlc Ð

àøîâ'åë àúééøåàã ïéîáé éðù ú÷éæ éà.jixt opaxl Ðïðáøãî àìà`ziixe`cnc Ð

zenai izy edl eede ,ipw `l xn`n,exfbc `ed opaxe .ineaiil ivn ediiexze ,miza ipyn

cg` zian ze`ad zenai izy :exn`i `ny.zenaiizn Ð
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oizipzna mzd ipzwc dvgn lr dvgn oeylc :xnel yi !micr izik izya oihibc `idd

zwfg" wxtae ("op`" ligznd xeaic a,ek) zeaezkc ipy wxtae .micr izik izya ith jiiy

.izkx`d ("op`" ligznd xeaic `,al `xza `aa) "mizadàòøàåxa zwfga `nwe`

`ihy`ed `ixa m` :(a,bpw) `xza `aaae (a,hr) oiyeciwa xn`c `iddl inc `l ÐÐ

aiky m`e ,did rxn aikyy di`x `iadl eilr

mizr zeidl ekxcy oeik ,`kdc .'ek `ed rxn

dhey mizre milgÐdwfg` ecinrdl jiiy `l

.dzr `edy enkéàef i`n erix eilr cibi

ipzwc `ideilr cibi i` :jxtinl ivn ded Ð

!jci`a ediipin cg ipzile ,cga edlek ipzil ,erix

.(`,hi `xza `aa) "xetgi `l" wxta jixtck

éèåòîìoiyeciwa dizilc onf`wtqn Ð

oi`e eci azka azk :wgvi epiaxl

oeikc ?`l i` oiyeciwa ipdn i` ,micr eilr

onf jixv oi`yÐ?micr eilr oi` m` epl dn

àäå'ek `tqka ipwc `ki`c `caryxit Ð

:wgvi epiaxl dywe .car ziipw xhy :qxhpewa

hwpinl ivn iedc ?car hwpc `py i`n ok m`c

!xknne gwn ixhy lke ,rwxw zxikn xhy

xhy`c d`xpe !onf opax oewiz `l mzdc :cere

dgtya xq`p izn rcil onf oewizc ,i`w xexgiy

`car `de :xn`w ikde .l`xyi zaa xzedeÐ

.`xhya ipwc `ki`e `tqka diytp ipwc `ki`

m`e .'eke `aex mzd ipync `d `gip `zyde

dyelya :opzc (`,h) oihibc `nw wxta :xn`z

ipzil ,micar ixexgyl miyp ihib eey mikxc

dizile micar ixexgyl miyp ihib eeyy ,onf inp

mzd aiygc ilin lkc :xnel yie !oiyeciwa

mzd jixtceÐmiyp ihiba `nrh cg ied

micar ixexgyc onf] la` ,micar ixexgyeÐ

miyp ihibe ,l`xyi zaa exizdl [`aÐmeyn

.ixitåæçã'ek icdqne ez`e `azkadyw Ð

,(`,gv `nw `aa) "`nw lfebd"ac :wgvi epiaxl

`ki`c i`e :jixt ,exiag ly eizexhy sxeyd iab

ircic icdqÐ,`pixg` `xhy dil eazkil

!mazk itn `le mditnc `kd xn` `d ?i`n`e

micirn eid m` ,inp ikdc :wgvi epiax xne`e

xhya e`x jkyÐmd ixdc ,icar eed xity

,oic ziaa lawzpy zecr epi`x :micirn eli`k

dxwgpy ink dyrp xhyd lr minezgd micrc

eciri `l `ny opiyiig la` .oic ziaa ozecr

dyrnd lr eciri `ny `l` ,xhya e`x jky

lr `l` oixkef opi` mde ,mixkef md eli`k envr

ke .azkd itzeaezkc ipy wxta opixn`c `d o

dilr cirne xhyd lr ezecr mc` azek :(`,k)

`ede ,mipy dnk xg` elit`Ð,envrn dxkefy

envrn dxkef oi` la`Ðixii` `l inp mzd .`l

dyrn lr cirna `l` ,aezk d`x jky cirna

xninl jiiy `le ,`nlra mixac oexkfl azeky `l` ,xhy ded `l mzdc :cere .envr

oibdepy :mz epiaxn rnyc wgvi epiax xne`e .oic ziaa ezecr dxwgpy ink dyrp

itn `le mditn" dia opixw `le ,oic zial mci azka ozecr micrd oigleyy eiykr

"cibi `l m`e" :(`,`r oihib) "efg`y in"a `ipzc `de .ozecr oixkef mdy oeik "mazk

Ðip`y !azkd jezn xacl leki ixde ?i`n`e :jixte .xacl leki oi`y ,ml`l hxt

"mazk itn `le mditn" :xn` `pngxc ,zecrÐopixn`ck ,cibdl ie`x oi`y ml` ip`y

xg` la` .'ek dlial ie`x oi`y lk :(a,ew zegpn)Ð.zecrd xkefyk eci azk liren

"micr mipy it lr" i"yx yxit (hi mixac) yneg yexita ,edineÐeglyi `ly hxt

.oic zial mazkäìöäìiz`w dcic`l i` ,onf oewizc `zydc :qxhpewa yxit Ð

ikd inwn dyxbi`c `xhy `ziinÐoi`e .dl opilhwe ,yi` zy` zwfg` dl opinwen

dldip diadie onfl diifb :(a,fi) oihibc ipy wxta xn` `icdac ,d`xpÐelired dn

onf `kil ik ,`nl` .opiyiig `l i`nxl :ipyne ?ozpwza minkgÐ!dl opilhw `l

i` ,i`ce la` .ith egk rxbe jka leqtiy dxeaq ik onfd wegnl d`xi jkle ,zyxebn `idy cibdle dlivdl `a hbdy ,iz`w dcic dlvdl :eyexit ikdc :wgvi epiax xne`e

dil zwgn dedÐ.onfl mlerl dil dwgne ,zycewn `idy cirdl oi`a oiyeciwdc iz`w dcic daegl `kd .dl opilhw ded `läùìùzeixkp miyp yly oi`eyp oig`

.dpten cg`e hwpnl ivn ded Ðïðáøãî'ek dxifbe`kdc dxifb e`l i`c ,opaxcn `l` `ied `l mewn meya mizn ipy zy`c rnyn ÐÐzlra elit` znaiizn dzid
xn`n
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zenai(iying meil)

àî÷Bà àòøàe[rwxwd z` cinrdl yie-],àéèL øa ú÷æçaoky ©§¨§¨§¤§©©©§¨
d`ivedl oi` wtqne ,ely i`cea rwxwd dzid dxiknd cr
.dwfg xg` mikled dxezd on micr izk izya mby ixd .ezwfgn
,dexrd iyexiba ef z` ef zeyigknd micr izk izya mb ok m`e
jkne .weyl xzid zwfga dxvd z` cinrdl yi dxezd on
`ly exingdy gken ,zvleg `id mewn lkny oihiba epipyy
`idy exn`i jk jezn `ny eyyg `le dwfgd lr jenql

.znaiizn
:oiyexib wtql oiyeciw wtq oia welig oi`y wiqn iia`øîà àlà¤¨¨©

,ééaàel aexw wtq dl aexw wtq hbd ltp m` oiyexiba mb mlerl ©©¥
wx df ote` dpynd dhwpy s`e ,znaiizn dpi`e zvleg dzxv

,oiyeciwa'Bòø åéìò ãébé'e ,exiag lr cg` oic cnli ±àðzdpye±] ©¦¨¨¥¨¨
df oic [`pzde ,ïéLecé÷ay cnlp epnn.ïéLeøéâì ïécä àeäokeàðz §¦¦©¦§¥¦¨¨

ïéLeøéâaoi`y e` ,micr `la eci azka hbd z` lrad azk m`y §¥¦
znaiizn `le zvleg dzxv ,cg` cr wx eilr mezgy e` ,onf ea

,opaxcn leqt hbdy oeikney cnlp epnn,ïéLecé÷ì ïécä àeäm`y ©¦§¦¦
mipte` dyelyn cg`a ieyrd oiyeciw xhya dexrd z` yciw
mileqt oiyeciwdy oeikn ,znaiizn `le zvleg dzxv ,el`

.opaxcn
:iia` uexiz lr dywn `axéà ,àáø déì øîày jixackåéìò ãébé' ¨©¥¨¨¦©¦¨¨

,'Bòøok m` ,miey oiyeciwe oiyexibeeäæ' éàîoiyeciw wtq'edf'e ¥©¤
'oiyexib wtqéðz÷cdny ,herin rnyn ef oeyln `ld ,dpyna §¨¨¥

.dfa xen` epi` dfa xen`y,àáø øîà àlàok`ìkdna LiLwtq ¤¨¨©¨¨¨¤¥§
Lé ïéLecé÷mbawtq,ïéLeøéâwtq el aexw wtq hbd ltpyk mbe ¦¦¥§¥¦

.znaiizn dpi`e zvleg dzxv dl aexwåmle`äî ïéLeøéâa Lé §¥§¥¦©
,ïéLecé÷a ïéàMepi` opaxcn lqtp hbd eay mipte`d cg` oky ¤¥§¦¦

.jenqa x`eaiy itk ,oiyeciw xhya bdepe,df itlc 'eäæ'dhwp ¤§
iabl dpyndà÷åc åàì ïéLeøéâ,melk hrnl `a `le ,`edàlà ¥¦¨©§¨¤¨

ïéLecé÷a 'eäæ' àðúc íeMîmixen`d mipte`d cg` z` hrnl ¦§¨¨¤§¦¦
jk ab` ,oiyexiba.ïéLeøéâa 'eäæ' éîð àðz̈¨©¥¤§¥¦

:oiyeciw xhya `le hba wx leqt ote` dfi` zxxan `xnbd'eäæ'å§¤
.ïéLecé÷a àkéìc ïîæ éèeòîì ,éàî éèeòîì ïéLecé÷chba `weecy §¦¦§©¥©§©¥§©§¥¨§¦¦

xhya dexrd dycwzp m` ok lre .oiyeciw xhya `le onf epwiz
.dvilgn s` zxhtpe dxenb dexr zxv ziyrp dzxv ,onf ea oi`y

oihiba mi`xen` ewlgp(.fi)iax zrcl .oihiba onf zpwz mrha
dpfz m`y ,ezeg` za `idy ezy` lr dtgi `ly icka `ed opgei
dade` `edy jezny yeygl yi ,oic zia zzin aiigzze eizgz
.zepfd mcew dyxbzpy xn`ie ,hb dl ozie ,dzinn dlivdl dvxi
dy`d ciqtz `ly ick ,hba onf aezkl epwiz yiwl yix zrcle
,hbd zaizk onf cr el` zexit lke` lrad oky .beln iqkp zexit
orhie okn xg`l zexit lek`l lrad jiyni onf ea azki `l m`e

.xzei xge`n onfa hbd z` azky
:`xnbd zl`eyeðwú àì äî éðtîeaezkla ïîæxhyïéLecé÷ ¦§¥¨Ÿ¦§§©¦¦¦

.oihiba epwzy jxckøîàc ïàîì àçéðä`ed onf zpwz mrhy ¨¦¨§©§¨©
íeMîdy`d ciqtz `lyéøétxg`l lrad lk`y beln iqkp ¦¥¥

,oiyeciw xhya s` onf aezkl epwiz `l recn oaen ,hbd zaizk
ixdyéøét dì úéì äñeøàbeln iqkp zexit lke` lrad oi` oky - £¨¥¨¥¥

oi` ok m`e ,oi`eyipd zryn wx `l` oiyeciwd zryn ezy` ly
.zexit oiprl oiyeciwd onfn dpin `wtp meyøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©

oiyexiba onf epwizyíeMîlr dtgi `ny eyygyBúBçà úa ¦©£
,dywïîæ ïéwúéì`l eizgz dpfz m`y icka ,oiyeciw xhya mb ¦©¥§©

.zepfd xg`l dyciwy xnele dilr zetgl lkei
:`xnbd daiynLc÷îc àkéàå àtñëa Lc÷îc àkéàc íeMî¦§¦¨¦§©¥§©§¨§¦¨¦§©¥

,àøèLaycwny inl ef dpwz lirez `l onf aezkl owzp m` s`e ¦§¨¨
jkitl ,dilr zetgl lkei oiicre xhy `ll sqkaïðaø ïe÷z àìŸ¨©¨¨

ïîæ.llk oiyeciwa §©
:df uexiz dgec `xnbdáøì óñBé áøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§©¥§©

àcáò àäå ,éLà,micar zxikn ixde -àkéàcmigweléð÷cmze` ©¦§¨©§¨§¦¨§¨¥
àkéàå ,àtñëamze` mipewy migwele ,àøèLamewn lknïe÷ú §©§¨§¦¨¦§¨¨¨

ïðaøaezklïîædpw izni`n rcpy ick ,car zxikn xhya ©¨¨§©

carl dliren ef dpwz oi`y elit`e ,card iqkp z` gweld
`ly elit`e ,onf owzl yi xhy iyeciwa s` ok m`e .sqka dpwpy

:`xnbd zvxzn .sqk iyeciwl dpwzd lirezíúämicaraàaeø ¨¨¨
mipwp,àøèLaj` .micard aexl dpwzd dlireny `vnpeàëä ¦§¨¨¨¨

oiyeciwaàaeømiycwn,àtñëalirez `l miypd aexly `vnpe ¨§©§¨
.llk oiyeciwa ef dpwz epwiz `l ok lre ,onfd zaizk

:oiyeciw xhya onf epwiz `ly jkl xg` mrh d`ian `xnbdéà¦
,àîéà úéòaoiyeciw xhya onf epwiz `løLôà àìc íeMîrpniy ¨¥¥¨¦§Ÿ¤§¨

oky .dilr zetgl lradn xacdãéáòéì éëéämr dyrp dn - ¥¦¦£¥
,xhyddãéc éab dçpéìyi oiicr `ld ,dy`d cia egipp m` ± ¦§¥©¥¦¨

dpfzy xg`ly yeygldéì ä÷çîxn`ze ,xhya aezkd onfl ¨£¨¥
dzpify dgked epicia didz `l aeye ,zepfd xg`l dycwzpy

.dlra zgzdéãéc éab dçpéì`ld ,lrad lv` egipp m`e ±ïéðîæ ¦§¥©¥¦¥¦§¦
cezy`å ,àéä BúBçà úáoiyeciwd xg`l dpfz m`dìò ätçîlr §©£¦§§©¥£¨

.onfd zwign e` xhyd zpnhd iciíéãò éab dçpéìz` gipp m`e ± ¦§¥©¥¥¦
z` xxal ick oic zial xhyd z` md e`iaie micrd lv` xhyd

ixdy .ok zeyrl oi` jytp dnn `ld ,epnféøéëæc éàz` micrd ¦¦§¦¥
,oiyeciwd onfãeäñéì eúéìoi`e ,oic ziaa eilr ecirie e`eai ± ¥¥§

.xhya eazekl jxevàì éàå,xhya aezkd z` micrd mixkef §¦Ÿ
`ldéãäñî eúàå àáúkî eæçc ïéðîæjezn mi`exy minrt ± ¦§¦§¨¦§¨¨§¨©§£¥

,ea aezkd lr micirne mi`ae xhydåixdøîà àðîçøhi mixac) ©©£¨¨¨©
(eh,eyxce ,'micr ipW iR lr',íáúk étî àìå íäétîwx eciri m`e ©¦§¥¥¦¦¦¤§Ÿ¦¦§¨¨

.dleqt mzecr mzxikf jezn `le azkd ici lr mzrici jezn
:`xnbd dywna éëä éàxhy,éëä àîéð éîð ïéLeøéâlirez `ly ¦¨¥¦¥¦©¥¥¨¨¥

lrad evxi m` ixdy ,ezeg` za lr ietig repnl onfd zaizk ea
oerhle dilr zetgl ick hbdn onfd z` ewgni dy`d e`

:`xnbd zvxzn .zepfd mcew dyxbzpyíúähbadãéc äìväì ¨¨§©¨¨¦¨
éúà÷xg` mr dpfz m` hbd `ll oky ,dzinn dlivdl hbd `a ± ¨¨¥

wgnz m`e ,yi` zy` zwfga `idy meyn oic zia zzin aiigzz
gikez `ly onf lk ,dpbxdpe yi` zy` zwfga dpcinrp onfd z`

la` .zepfd iptl dyxbzpyàëäoiyeciwaéúà÷ dãéc äáBçì± ¨¨§¨¦¨¨¨¥
dpi`e diept zwfga `id xhyd `ll oky ,dzaegl cirn xhyd
z` wgnz e` xhyd z` yeakz m`e ,dzepf lr dzin zaiigzn

.onf ea epwiz `l ok lre ,dzinn lvpz ea aezkd onfd

äðùî
ìL,ïéçà äLeidyïéàeNðlìLLmiypúBiøëð[zeig` opi`y-] §¨©¦§¦¨¨§¦

,ïäî ãçà úîeiele dwax z` oernye dxy z` oae`x `ypy oebk ¥¤¨¥¤
mipa `la oae`x zne ,[` xeiv] lgx z`dá äNòåoerny [dxya-] §¨¨¨

g`då øîàî éðMäjk xg`úîdxy eltpe ,mipa `la `ed s` ©¥¦©£¨§¥
,meail iel iptl dwaxeL .úBîaééúî àìå úBöìBç elà éøäokøîàp £¥¥§§Ÿ¦§©§¤¤¡©

meai zyxta(d dk mixac),íäî ãçà úîe''ebe,'äéìò àáé dîáé ¥©©¥¤§¨¨¨Ÿ¨¤¨
dnaia `l` meai zevn oi`y ,eyxceLyiãçà íáé úwéæ äéìò ¤¨¤¨¦©¨¨¤¨

,calaàìådnaiaLyi.ïéîáé éðL úwéæ äéìòzy` dxy lr s`e §Ÿ¤¨¤¨¦©§¥§¨¦
dipyde ,oey`xd dlra oae`x zngn zg`d ,zewif izy yi oae`x
dpi`e zvleg `id ok lre ,xn`n da dyry oerny zngn

la` ,`nw `pz zrc `id ok .znaiizn,øîBà ïBòîL éaøiely ©¦¦§¥
Bæéàì íaééîodn.äiðMì õìBçå ,äöøiLoerny iax wtzqp oky §©¥§¥¤¦§¤§¥©§¦¨

m`e .llk dpew epi`y e` ,xenb oipw dnaia dpew xn`n m`d
zy` dzyrpe oae`x zwif dxyn drwtpy `vnp dpew xn`n
m` mle`e .cala oerny zwif gkn iell znaiizne ,ixnbl oerny
dzngne oae`x zwif z` `l` da oi`y `vnp ,dpew epi` xn`n
zngn e` ,meail die`x i`ce dxy jkitl .iell znaiizn `id
j` .oerny zngn meail die`x dwax oke ,oerny zngn e` oae`x
zeaygp ixnbl dpew xn`n m` oky ,odizy z` maiil leki epi`
oi` cg` zian ze`ad zenai izye ,oerny zeypk odizy
itl la` .ixnbl zxhtp dipyde cala odn zg` `l` znaiizn
zewewf odizye miza izyn ze`a od ixd ,dpew epi` xn`ny cvd

.znaiizn `le zvleg dipyd wtq `edy xg`ne .meail
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המשך בעמוד  מו



xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zenai(iyiy meil)

õeìç Búö÷îezg` cg` zian ze`ad zenai izy s`y ± ¦§¨¨
znaiizn zg` oicd on `l` `ed ok `le ,zvleg zg`e znaiizn

.dvilg `la weyl zxzip dipyde zvleg e`
:`xnbd dywney jka dneøîàé`ld ,dvilg dkixv dipydy Ÿ§

:`xnbd zvxzn .oicd on zkxvp dpi`y dvilga xeqi` mey oi`
íaééîc éàzg`øãäå[jk xg`e-]õéìçdipyléîð éëämey oi`y ¦¦§©¥§¨©¨¦¨¦©¥

,xaca xeqi`àlàuelgle zg`d z` maiil minkg exq`y ¤¨
meyn dipylàLéøa õéìç àîìéc ,äøéæbodn zg`líaééî øãäå §¥¨¦§¨¨¦§¥¨§¨©§©¥

,dipyledf ote`adéì í÷maiindaly dxez xeqi`àì øLà' ¨¥§£¤Ÿ
'äðáé(h dk mixac)øîà àðîçøå ,,`id aezkd zpeeky -L ïåékulg ¦§¤§©£¨¨¨©¥¨¤

eäða àl,eig` zia z`äðáé àì áeLz` maii `le ,df zia Ÿ¨¨Ÿ¦§¤
.dzxv z`e dvelgd

xn`n ipyd dyre mdn cg` zny mig` dyly :epzpyna epipy
iyilyl zexeq` ipyd zy`e xn`nd zlra ,zn jk xg`e ezy`a

e .meaia,àáø øîàm`ïúðipydèbxn`nd zlralìz` riwtd ¨©¨¨¨©¥§
Bøîàî,zn jk xg`edúøö äøzeäepivn oky .iyilyl maiizdl ©£¨§¨¨¨¨

,opaxcn d`pwe xn`n da dyry xg`ly ,dnaia hb ipte` ipy
,xn`nd iyeciw z` jka riwtdle exn`nl hb dl zzl ecia
zzl maid cia opaxcn ok enke .eitlk dzwifa zx`yp `id oiicre
dpyna x`eank ,dwifd mvr z` jka riwtdle ,dzwifl mb hb dl

oldl(:p)dvilg wx oky ,melk df hba oi` dxezd ony s`e .
lre eilr dxqe`l df hb lireiy minkg exfb ,dwifd z` driwtn
.dvilg xg`l mb meai xizdl e`eai `ly ick ,mig`d x`y
iyilyd g`d xzen ,zne exn`nl hb xn`nd lra ozpy ote`ae
`ly ,dxifb meyn `ed xeqi`d mrhy lirl x`azd oky ,dzxva
j` .zenaiizn odizy cg` zian ze`ad zenai izyy exn`i
oky ,ef dxifbl mewn oi` aey xn`nd zlral hb ozpy xg`l
zerhl e`eai `le ,ezy`k zi`xp dpi` xak dyxiby xg`l

.cg` zian ze`ad zenai izyl ozencleàéä ìáàzlra] £¨¦
dnvr [xn`ndäøeñàxg`l elit` iyilyd g`l maiizdl £¨

dlaiwymeyn ,dxn`nl hbèb úìòáa äôlçîcm` oky ,dzwifl §¦©§¨§©£©¥
ixde ,dzwifl hb dlaiwy dnai mb xizdl e`eai meaia dxizp

.lirl x`eank mig`d lkl meaia minkg dexq`
:`ax zhiya zxg` oeyl d`ian `xnbd,àáø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©¨¨

m`ïúðmaidàéä eléôà äøzeä ,Bøîàîì èb[xn`nd zlra] ¨©¥§©£¨§¨£¦¦
.iyilyd g`l maiizdl dnvrdéì÷L da ãáòc éàî ,àîòè éàî©©§¨©©£©¨©§¥

ink `id ixde ,da dyry xn`nd z` lhan `ed hbd ici lr ±
.mlern xn`n da dyrp `ly

äðùî
ïéçà éðLeidyïéàeNðlïäî ãçà úîe ,úBéçà ézL,mipa `laøçàå §¥©¦§¦§¥£¨¥¤¨¥¤§©©

éøä ,éðL ìL BzLà äúî Ckeznai,úéîìBò åéìò äøeñà Bæelit` ¨¥¨¦§¤¥¦£¥£¨¨¨¨¦
,ezy` zeg` xeqi` dpnn rwt xak ezy` zzin xg`lyìéàBä¦

åéìò äøñàðåmeaiaúçà äòLeiptl dltpe eig` zny drya ± §¤¤§¨¨¨¨¨©©
`eai dnai' dlitp zrya da `xew ip` oi`y dnai lke .meail

.mlerl dxeq`e mipa dl yiy g` zy`k `id ixd ,'dilr

àøîâ
eilr dxq`pe li`ed ,zinler eilr dxeq` ef ixd :epzpyna epipy

lirl dpyna epipy xak `ld :`xnbd dywn .zg` dry(.l),
cg` zne ,zeig` izyl mi`eyp mdn mipyy mig` dyly
okn xg`le ,iyilyd g`l ezy` dnaiizpe zeig`l mi`eypdn

yilyd zn okn xg`le ,ipyd zy` dzniyilyd zy` zxq`p ,i
ipyd zy` dzn xak iyilyd zzin zryay s`e .ipyl meaia
dryay xg`n mewn lkn ,ezy` zeg` meyn eilr dxeq` ef oi`e
zeg` meyn meaia eilr dxeq` dzid oey`xdn eiptl dltpy
epzpyn dkxved dnl ok m`e .mlerl eilr zxq`p `id ixd ,dy`

`ld ,df oic aey eprinydlàèéLtixdy ,`edíúä äîe ,àzLä §¦¨©§¨¨¨¨
àì úøîà éøîâì àúéa éàäî àéçcéî àìclirl dpyna my dn ± §Ÿ¦©§¨¥©¥¨§©§¥¨§©Ÿ

g`d meail dwwfp `l` df zian ixnbl dnaid dzgcp `ly
xg`n mlerl ipyl maiizdl dxeq` `idy xne` jpid ,iyilyd

ok m` ,dpey`xd dlitpa eilr dxq`pyàëäepzpynaà÷c ¨¨§¨
àéçcéî[zigcp-],éøîâì àúéa éàäîzrya ixnbl dzwif drwte ¦©§¨¥©¥¨§©§¥

,dzeg`l ieyp didy df mai caln xg` g` did `l ixdy ,dlitp
ïkL ìë àì.mail wwcfdl xefgz `ly Ÿ¨¤¥

d :`xnbd zvxznàpz,zeipynd z` xciqyàLéøa àðz àä- ©¨¨¨¨§¥¨
,dligza dpy epzpyn z`àéøLå àøézéäì àéæç Cäåoicd z`e ± §©©§¨§¤¥¨§©§¨

oeikn ,xizdl el d`xp did mig` dylya lirl dpyna iepyd
dxzed `l` dpey`xd dlitpa ixnbl df zian dzgcp `ly

.iyilyleqéàì àéæç øãäåàøote`a mb xq`e ea jlnp jk xg`e ± ©£©©§¨§¦¨
.lirl dpynd z` zepyl siqed ok lre ,mig` dyly lyéãééàå§©§¥

dîc÷à déì äáéáçceilr daiag dzid dpyn dze`y oeikne ± ©£¦¨¥©§§¨
.epzpyn iptl dzepyl micwd okl ,da ycgzpy yecigd meyn

åmle`dîB÷nî äææ àì äðLîoic z` `pzd dpy xaky xg`n ± §¦§¨Ÿ¨¨¦§¨
dpynd z` dpyy xg`ly s`e ,dhinyd `l aey epzpyn

.epzpyna yecig ztqez mey oi` aey zncewd
eznai lr `ay maid aiig dn meyn dpc epiptly `ziixad

:ezy` zeg` `idy,ïðaø eðzm`àamaidäéìò,ezy` iigaáéiç ¨©¨¨¨¨¤¨©¨
äéìòmbíeMîxeqi`å çà úLàmbíeMîxeqi`,äMà úBçàoky ¨¤¨¦¥¤¨§¦£¦¨

mewna `ly g` zy`k `id ixd meain zxhtp `idy xg`n
.devníeMî àlà áéiç Bðéà ,øîBà ïBòîL éaø .éñBé éaø éøácxeqi` ¦§¥©¦¥©¦¦§¥¥©¨¤¨¦

.ãáìa çà úLà.enrh x`eai jenqae ¥¤¨¦§©
:`xnbd dywn,øîBà ïBòîL éaø ,àéðz àäålr maid `a m` §¨©§¨©¦¦§¥

ezy` zeg` `idy eznaiáéiç BðéàdilräMà úBçà íeMî àlà ¥©¨¤¨¦£¦¨
,ãáìazy` meyn dilr aiigy zncewd `ziixaa eixack `le ¦§¨

:`xnbd zvxzn .cala g`ïàk ,àéL÷ àìdipyd `ziixaa Ÿ©§¨¨
ote`a xaecnLdligzàNpd g`déç,ezy` z` [maid-]åwx ¤¨¨©§
àNð Ck øçàd g`dúîdy` zeg` xeqi`y `vnpe ,dzeg` z` ©©¨¨¨¥

epicia dklde ,eig` zy` xeqi` dilr lgy iptl ef dnai lr lg
zeg` xeqi` dilr lgy xg`l ok lre ,xeqi` lr lg xeqi` oi`y

eli`e .g` zy` xeqi` dilr lg `l aey dy`ïàk`ziixaa ¨
ote`a xaecn dpey`xdLdligzàNpd g`dúîezy` z`åwx ¤¨¨¥§

àNð Ck øçàd g`déçmcw g` zy` xeqi`y `vnpe ,ezy` z` ©©¨¨¨©
.g` zy` meyn wx dilr aiig ok lre ,dy` zeg` xeqi`l

:`xnbd dywnezrclïBòîL éaølr lg xeqi` oi`y xaeqd ©¦¦§
,xeqi`àNðc àëéäd g`dúîezy` z` dligzàNð Ck øçàå ¥¨§¨¨¥§©©¨¨¨
d g`déç`ld ,znd zy` dxeq` recn ,dzeg` z`øeqéàc ïåék ©¥¨§¦

ìééç àì äMà úBçàok m` ,g` zy` xeqi` lréîeaé íaééúz± £¦¨Ÿ¨¥¦§©¥©¥
mewna xzed g` zy` xeqi` ixdy ,el maiizdl dl yi `ld

:`xnbd zvxzn .meai zevn,éLà áø øîàipyd xeqi`d oi`y s` ¨©©©¦
mewn lkn ,oey`xd xeqi`d lgy onf lk lreta lgúBçà øeqéà¦£

äMà`l` ,el mcwy g` zy` xeqi` zngn ixnbl xwrp epi` ¦¨
éà÷å éìz àìúéîe ,[cnere ielz-]çà úLà øeqéà ò÷t éàzngn ¦§¨§¥§¨¥¦¨©¦¥¤¨

aey ,meai zevnìééçå äMà úBçà øeqéà éúà.dilrCkìéäå ¨¥¦£¦¨§¨¥§¦§¨
dligzklnò÷t àìxzed `l oky ,llk g` zy` xeqi` dpnn Ÿ¨©

.meai icil `eal die`xd dnaia `l` g` zy` xeqi`
eznai lr aiigy ,`ziixaa iqei iax ixaca oecl zxfeg `xnbd
.dy` zeg` meyne g` zy` meyn ,mizy ezy` zeg` `idy

:`xnbd dywnåikéñBé éaø øáñy,àéðz àäå .øeqéà ìò ìç øeqéà §¨©©¦¥¦¨©¦§¨©§¨
úBúéî ézL da LiL äøéáò øáò,oic ziaäøeîça ïBcéð.odayéaø ¨©£¥¨¤¥¨§¥¦¦©£¨©¦

åéìò äàaä äðBLàøä äwéfa ïBcéð ,øîBà éñBélgy xeqi`d ypera ± ¥¥¦§¦¨¨¦¨©¨¨¨¨
.oexg`d xeqi`d ypern xzei lw `edy elit`e ,oey`x eilr

,åéìò äàaä äðBLàøä äwéfa ïBcéð éñBé éaø øîà ãöék ,àéðúåoebk §©§¨¥©¨©©¦¥¦©¦¨¨¦¨©¨¨¨¨
BúBîç,dza z` `ypy drya dpnl` dzidyåd`yip jk xg` £§

e,Léà úLà úéNòð`ed ixda ïBcéðlr `ad oick dtixy,BúBîç ©£¥¥¤¦¦¦£
r lg yi` zy` xeqi` oi`e ,dilr legl mcw ezeng xeqi` okyl

dligza dzid m` j` .ezeng xeqi`å Léà úLà`yp jk xg` wx ¥¤¦§
e dza z`,BúBîç úéNòð`ed ixda ïBcéðlr `ad oick wpgúLà ©£¥£¦§¥¤

,Léàlg `l ezeng xeqi`y meyn ,wpgn dxeng dtixyy elit`e ¦
xeqi` oi`y iqei iax dceny ixd .el mcwy yi` zy` xeqi` lr
,xzei dxengd dtixya oecil el did ok `l m`y ,xeqi` lr lg
meyn mb dilr aiigy lirl d`aedy `ziixaa xn` ji` ok m`e

.dy` zeg` meyn mbe g` zy`
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miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtzenai
õåìç åúö÷îåznaiizn `cg :cg` zian ze`ad zenai izya xninl iz`e Ðzxg`e

.dvlgåøîàîì èâ ïúð`le ,exn`nl hb xn`n dyerd df ozp m`y ,i`w oizipzn` Ð

zn jk xg`e ,ezwifl,iyilyl maiizdl ,dzxv `idy ,dpey`xd ezy` dxzed Ð

carc xn`nczian zenai izya xninl iz` `l `zyde .edpip zexv e`le ,dilwy Ð

e`l `kdc ,`naiin `cge dvlg `cg cg`

.ifgin cg` zianäøåñà àéä ìáà`le Ð

dlqetc "dpai `l"a dil mwc meyneig` lr

meyn `l` ,dwifl hb ozp `l ixdy ,x`ypd

hb carc `kid ,hbd zlraa itelgi`l iz`c

hb la` ,`igcin i`ce `iddc ,ezwifle exn`nl

exn`nl,xn`n `l` igc `l Ðdx`ypedwif

.dnewna dpey`xàéä åìéôà äøúåäÐ

.ipy zeniyk ,iyilyläéì÷ù ãáòã éàîÐ

`iz`e ,xn`n da dyr `ly enk `iede

.oey`xd eig` zwif zngn iyilyl znaiizne

la` ,xn`w ezwifl `le exn`nl yxity `wece

`nzqikde .oig` edlek` "dpai `l"a `niiw Ð

"l`ilnb oax" wxta `axc `zlin `gken

exn`nlc (a,ap zenai).xn`w ezwifl `le

àìã íúä äîå àúùä àèéùôàéçãéàéàäî
àúéámipy ,mig` dyly iab ,(`,l) lirl Ð

,zixkp `yp cg`e zeig` izy mi`eyp mdn

,zeig` ilran cg` zneqpkez` zixkp ieyp

ieyp zn jk xg`e ,ipy ly ezy` dzne ,ezy`

zixkpmeyn zinler eilr dxeq` ef ixd Ð

zg` dry eilr dxq`pe li`ed ,g` zy`

ab lr s`e .dy` zeg` meyn dpey`x dlitpa

`l `ziinw dlitp `iddac`igci`,ixnbl dl

dwwefy zixkp ieyp i`w `dcip` `xewe ,meaiil

"dilr `ai dnai" :dlitp zrya daelit` Ð

g` zy`k dzeg` lra iabl dl opiayg ikd

mipa dl yiyixeqzi`lxg`l elit` dilr

.dzeg` zzinàëä`igci` dlitp zryac Ð

,dzeg` lra `l` o`k oi`c ,ixnbl `zia i`dn

dilr meai zwif oi` eiptl dltpy dryneÐ

`irain?àä àðú`pz `kdc oizipzn Ð

.`yixaêäå`lc ,mig` dylyc Ð`igci`

,`xzidl `xwirn `ifg ,ixnbl `zia i`dn

.[`ipz `l ikd meyn] ,`ixyeàéæç øãä
àøåñéàìdia `pixw `l dcicl mewn lknc Ð

."dilr `ai dnai" dlitp zrynäéì äáéáçãÐ

`ed yecigc meyn.äðåùàøä äðùîåÐ

dxiziy`idzipypyndiepy dzide li`ed ,ef

.dlgznäîå÷îî äææ àìÐ.ixnbl dxwerlàá
äéìò.ezy` iiga Ðçà úùà íåùî`dc Ð

,meaiin dxht `pngxdnwe.mipa el yiy ink dilrçà úùà íåùî àìàiwenck Ð

.onwl `nrhàùðáéç àùð êë øçàå úîxeqi` iz` `l eze ,micw g` zy` xeqi`c Ð

.xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,dlr liige dy` zeg`úî àùð êë øçàå éç àùðÐ

zeg` xeqi`a eilr zcner dzid znd eig` d`ypy mcewc ,micw dy` zeg` xeqi`

.dy`éìú àìúéîg` zy` xeqi` rwt ded i`c Ð.dy` zeg` xeqi` liig ded Ð

`xwirn liig `lc i`dc.dinw i`w dedc g` zy` xeqi`c `nrh meyn Ð,jkld

maid on dxeht dilr legl cnere oken dy` zeg` xeqi`e li`edxeqi` rwt `l Ð

.g` zy` meyn aiige ,g` zy`úåúéî éúùezeng`c ,yi` zy` `ide ezeng oebk Ð

dtixyzy``e.wpg yi`äøåîçá ïåãéð.dtixya Ðùéà úùà úéùòðå åúåîçdzidy Ð

`ypyk dpnl`.dzaùéà úùàá ïåãéðxeqi` iz` `l :`nl` .`ed liwc ab lr s`e Ð

liige ezengzy``dilr ediiexz iliig i`c ,yi`ol ded Ðdipiicnl.dxenga
øîà

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

`ied `l 'ek cg` mai zwif dilry in ok m`e ,mizn ipy zy` eh` dl opixfb `le xn`n

zy` `l` :opixn` (a,at) oihibc `xza wxtac :dywe .`nlra `zknq` `l` dxenb `yxc

:xnel yie !`zkec cga elit`e ,`ziixe`c iedc rnyn ?dl zgkyn ikid mizn ipy

,eznai lr `ay ryz oa iab (a,ev) "dax dy`d" seqa onwl gkenck ,`id i`pzc `zbeltc

dipyd ,zne ,zxg` dy` `yp licbdyneÐ

zlra `idy ,dpey`xd ,znaiizn e` zvleg

oinai ipy zwifÐjixte .znaiizn `le zvleg

lecba xn`nk ryz oa z`ia eyrie :`xnba

iaxl wiqne !`kd ik :yexit .meain dxv dgcze

`edd` oizrnyc `pz bilte ,eyre eyrc opgei

:yexit .dxv meyn xfb oizrnyc `pz i`dc ,`pz

dxv `ki`c meyn xn`n zlra xq` `wc `d

,maiin xcde uilg `nlc oizrnya xfbck ,dcda

oinai ipy zwif meyn la` .qxhpewa yxitckÐ

`kil ik ,edine .`ziixe`c e`lc ,`xqzin `l

dcda dxvÐ,dxv `ki`c `kid eh` dxeq` inp

`kilc `kid elit`c ,lirl `ax mzd xn`wck

dcda dxvÐ.`naiin `l ineai ,dvlg ulgin

`wc `d :yexit ,dxv meyn xfb `l mzdc `pze

ineaiil ryz oa z`ia zlral xq`Ðmeyn e`l

`nlra iedc ,mizn ipy zy` eh` `l` ,dxv

,`l dzxva la` ,exfb dcica `wece .`ziixe`c

ipy zy` eh` dzxva mb xingdl evx `lc

`eddk (a,at oihib) "yxbnd" yixc `idde .mizn

ileklc :my yxit ozp oa dcedi epiaxe .`pz

`kdc `pze ,`ziixe`c mizn ipy zy` `nlr

dxv meyn ipyd zy`a s` xfbÐzlra epiidc

mizn ipy zy` `nlrac oeik xaq `wc ,xn`n

`ziixe`cÐmzdc `pze .jci`a elit` ixingn

ryz oa ly ezy`a xfb `le ,i`d ilek xingn `l

wiqn `kdc :dywe .minai ipy zwif zlra eh`

!`kd yxtnc zexifb jpd meyn `pz jdc `nrhc

inp xn`we ,dxv ezy`l `ax ixw mzdc :cere

dxv dgcze lecba xn`nk ryz oa z`ia eyrie

dcedi epiaxe !dxv xn`n zlral ixw `kde ,'ek

yexite .elld zeiyew izy envrl dywd ozp oa

.xwir wgvi epiax

èâ'ek exn`nl:ozp oa dcedi epiax dywd Ð

yic (`,p zenai) "l`ilnb oax" wxta opzc

efae efa xn`n dyr m`e ,xn`n xg` xn`nÐ

izyl cg` mai oia ,dvilge oihib ipy dkixv

cg ineai la` ,zg` dnail oinai ipy oia zenai

ediipinÐ`le exn`nl hb ozi ,`axle .`l

oi` dlgzklc :uxize !jci` ineaile ,ezwifl

,ezwifl hb eh` exn`nl hb opixfbc ,ok zeyrl

xn`n i`da xfbinl `kil ezc oeikc ,`id elit` dxzedc `ax `kd xn`w carica `wece
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קצה miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtzenai
õåìç åúö÷îåznaiizn `cg :cg` zian ze`ad zenai izya xninl iz`e Ðzxg`e

.dvlgåøîàîì èâ ïúð`le ,exn`nl hb xn`n dyerd df ozp m`y ,i`w oizipzn` Ð

zn jk xg`e ,ezwifl,iyilyl maiizdl ,dzxv `idy ,dpey`xd ezy` dxzed Ð

carc xn`nczian zenai izya xninl iz` `l `zyde .edpip zexv e`le ,dilwy Ð

e`l `kdc ,`naiin `cge dvlg `cg cg`

.ifgin cg` zianäøåñà àéä ìáà`le Ð

dlqetc "dpai `l"a dil mwc meyneig` lr

meyn `l` ,dwifl hb ozp `l ixdy ,x`ypd

hb carc `kid ,hbd zlraa itelgi`l iz`c

hb la` ,`igcin i`ce `iddc ,ezwifle exn`nl

exn`nl,xn`n `l` igc `l Ðdx`ypedwif

.dnewna dpey`xàéä åìéôà äøúåäÐ

.ipy zeniyk ,iyilyläéì÷ù ãáòã éàîÐ

`iz`e ,xn`n da dyr `ly enk `iede

.oey`xd eig` zwif zngn iyilyl znaiizne

la` ,xn`w ezwifl `le exn`nl yxity `wece

`nzqikde .oig` edlek` "dpai `l"a `niiw Ð

"l`ilnb oax" wxta `axc `zlin `gken

exn`nlc (a,ap zenai).xn`w ezwifl `le

àìã íúä äîå àúùä àèéùôàéçãéàéàäî
àúéámipy ,mig` dyly iab ,(`,l) lirl Ð

,zixkp `yp cg`e zeig` izy mi`eyp mdn

,zeig` ilran cg` zneqpkez` zixkp ieyp

ieyp zn jk xg`e ,ipy ly ezy` dzne ,ezy`

zixkpmeyn zinler eilr dxeq` ef ixd Ð

zg` dry eilr dxq`pe li`ed ,g` zy`

ab lr s`e .dy` zeg` meyn dpey`x dlitpa

`l `ziinw dlitp `iddac`igci`,ixnbl dl

dwwefy zixkp ieyp i`w `dcip` `xewe ,meaiil

"dilr `ai dnai" :dlitp zrya daelit` Ð

g` zy`k dzeg` lra iabl dl opiayg ikd

mipa dl yiyixeqzi`lxg`l elit` dilr

.dzeg` zzinàëä`igci` dlitp zryac Ð

,dzeg` lra `l` o`k oi`c ,ixnbl `zia i`dn

dilr meai zwif oi` eiptl dltpy dryneÐ

`irain?àä àðú`pz `kdc oizipzn Ð

.`yixaêäå`lc ,mig` dylyc Ð`igci`

,`xzidl `xwirn `ifg ,ixnbl `zia i`dn

.[`ipz `l ikd meyn] ,`ixyeàéæç øãä
àøåñéàìdia `pixw `l dcicl mewn lknc Ð

."dilr `ai dnai" dlitp zrynäéì äáéáçãÐ

`ed yecigc meyn.äðåùàøä äðùîåÐ

dxiziy`idzipypyndiepy dzide li`ed ,ef

.dlgznäîå÷îî äææ àìÐ.ixnbl dxwerlàá
äéìò.ezy` iiga Ðçà úùà íåùî`dc Ð

,meaiin dxht `pngxdnwe.mipa el yiy ink dilrçà úùà íåùî àìàiwenck Ð

.onwl `nrhàùðáéç àùð êë øçàå úîxeqi` iz` `l eze ,micw g` zy` xeqi`c Ð

.xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,dlr liige dy` zeg`úî àùð êë øçàå éç àùðÐ

zeg` xeqi`a eilr zcner dzid znd eig` d`ypy mcewc ,micw dy` zeg` xeqi`

.dy`éìú àìúéîg` zy` xeqi` rwt ded i`c Ð.dy` zeg` xeqi` liig ded Ð

`xwirn liig `lc i`dc.dinw i`w dedc g` zy` xeqi`c `nrh meyn Ð,jkld

maid on dxeht dilr legl cnere oken dy` zeg` xeqi`e li`edxeqi` rwt `l Ð

.g` zy` meyn aiige ,g` zy`úåúéî éúùezeng`c ,yi` zy` `ide ezeng oebk Ð

dtixyzy``e.wpg yi`äøåîçá ïåãéð.dtixya Ðùéà úùà úéùòðå åúåîçdzidy Ð

`ypyk dpnl`.dzaùéà úùàá ïåãéðxeqi` iz` `l :`nl` .`ed liwc ab lr s`e Ð

liige ezengzy``dilr ediiexz iliig i`c ,yi`ol ded Ðdipiicnl.dxenga
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`ied `l 'ek cg` mai zwif dilry in ok m`e ,mizn ipy zy` eh` dl opixfb `le xn`n

zy` `l` :opixn` (a,at) oihibc `xza wxtac :dywe .`nlra `zknq` `l` dxenb `yxc

:xnel yie !`zkec cga elit`e ,`ziixe`c iedc rnyn ?dl zgkyn ikid mizn ipy

,eznai lr `ay ryz oa iab (a,ev) "dax dy`d" seqa onwl gkenck ,`id i`pzc `zbeltc

dipyd ,zne ,zxg` dy` `yp licbdyneÐ

zlra `idy ,dpey`xd ,znaiizn e` zvleg

oinai ipy zwifÐjixte .znaiizn `le zvleg

lecba xn`nk ryz oa z`ia eyrie :`xnba

iaxl wiqne !`kd ik :yexit .meain dxv dgcze

`edd` oizrnyc `pz bilte ,eyre eyrc opgei

:yexit .dxv meyn xfb oizrnyc `pz i`dc ,`pz

dxv `ki`c meyn xn`n zlra xq` `wc `d

,maiin xcde uilg `nlc oizrnya xfbck ,dcda

oinai ipy zwif meyn la` .qxhpewa yxitckÐ

`kil ik ,edine .`ziixe`c e`lc ,`xqzin `l

dcda dxvÐ,dxv `ki`c `kid eh` dxeq` inp

`kilc `kid elit`c ,lirl `ax mzd xn`wck

dcda dxvÐ.`naiin `l ineai ,dvlg ulgin

`wc `d :yexit ,dxv meyn xfb `l mzdc `pze

ineaiil ryz oa z`ia zlral xq`Ðmeyn e`l

`nlra iedc ,mizn ipy zy` eh` `l` ,dxv

,`l dzxva la` ,exfb dcica `wece .`ziixe`c

ipy zy` eh` dzxva mb xingdl evx `lc

`eddk (a,at oihib) "yxbnd" yixc `idde .mizn

ileklc :my yxit ozp oa dcedi epiaxe .`pz

`kdc `pze ,`ziixe`c mizn ipy zy` `nlr

dxv meyn ipyd zy`a s` xfbÐzlra epiidc

mizn ipy zy` `nlrac oeik xaq `wc ,xn`n

`ziixe`cÐmzdc `pze .jci`a elit` ixingn

ryz oa ly ezy`a xfb `le ,i`d ilek xingn `l

wiqn `kdc :dywe .minai ipy zwif zlra eh`

!`kd yxtnc zexifb jpd meyn `pz jdc `nrhc

inp xn`we ,dxv ezy`l `ax ixw mzdc :cere

dxv dgcze lecba xn`nk ryz oa z`ia eyrie

dcedi epiaxe !dxv xn`n zlral ixw `kde ,'ek

yexite .elld zeiyew izy envrl dywd ozp oa

.xwir wgvi epiax

èâ'ek exn`nl:ozp oa dcedi epiax dywd Ð

yic (`,p zenai) "l`ilnb oax" wxta opzc

efae efa xn`n dyr m`e ,xn`n xg` xn`nÐ

izyl cg` mai oia ,dvilge oihib ipy dkixv

cg ineai la` ,zg` dnail oinai ipy oia zenai

ediipinÐ`le exn`nl hb ozi ,`axle .`l

oi` dlgzklc :uxize !jci` ineaile ,ezwifl

,ezwifl hb eh` exn`nl hb opixfbc ,ok zeyrl

xn`n i`da xfbinl `kil ezc oeikc ,`id elit` dxzedc `ax `kd xn`w carica `wece

`nlrc zexn`n x`y eh`Ðdlgzkl la` .i`d ilek igiky `lc ,opixfb `lÐopixfb

.diteb xn`n i`d meyn

àéçãéàãoky lk `l ixnbl `zia i`dn,`xiq`c opirny `aa i`dnc ab lr s` Ð

lirl xn`ck ,lirlc `aan opirny `lc ,dlitp jda `ifgi`c ab lr s`
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.`zia i`dn `igci`c `nrh dizrc` wiq`
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g` zy` xeqi` liig `lc oeikc (`,g) `nw wxta lirlÐmewna `ly iayg
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àúéa éàäî àéçcéî àìc íúä äîe ,àzLä !àèéLt§¦¨¨§¨©¨¨§¨¦©§¨¥©¥¨

,àì zøîà ¯ éøîâìàúéa éàäî àéçcéî à÷c àëä §©§¥¨§©§¨¨¨§¨¦©§¨¥©¥¨
Cäå ,àLéøa àðz àä àpz ¯ !?ïkL ìk àì ¯ éøîâì§©§¥Ÿ¨¤¥©¨¨§¨§¥¨§©
éãéiàå .àøeqéàì àéæç øãäå ,àéøLå àøézéäì àéæç̈§¨§¤¥¨§¨§¨©£©¨§¨§¦¨§©§¥
.dîB÷nî äææ àì äðLîe ,dîc÷à ¯ déì äáéáçc©£¦¨¥©§§¨¦§¨Ÿ¨¨¦§¨

ïðaø eðz,çà úLà íeMî äéìò áéiç ¯ äéìò àa : ¨©¨©¨¨¤¨©¨¨¤¨¦¥¤¨
:øîBà ïBòîL éaø .éñBé éaø éøác ,äMà úBçà íeMîe¦£¦¨¦§¥©¦¥©¦¦§¥
éaø ,àéðz àäå .ãáìa çà úLà íeMî àlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨¦¥¤¨¦§©§¨©§¨©¦
äMà úBçà íeMî àlà áéiç Bðéà :øîBà ïBòîL¦§¥¥©¨¤¨¦£¦¨

éç àNpL ¯ ïàk :àéL÷ àì !ãáìaCk øçàåàNð ¦§©¨©§¨¨¤¨¨©§©©¨¨¨
úî àNpL ¯ ïàk ,úîCk øçàå,ïBòîL éaøå .éç àNð ¥¨¤¨¨¥§©©¨¨¨©§©¦¦§

úî àNðc àëéäCk øçàåúBçà øeqéàc ïåék ,éç àNð ¥¨§¨¨¥§©©¨¨¨©¥¨§¦£
øeqéà :éLà áø øîà !éîeaé íaééúz ¯ ìééç àì äMà¦¨¨¨¥¦§©¥©¥¨©©©¦¦
úLà øeqéà ò÷t éà ,éà÷å éìz àìúéî äMà úBçà£¦¨¦§¨¨¥§¨¥¦¨©¦¥¤
.ò÷t àì Ckìéäå ,ìééçå äMà úBçà øeqéà éúà ¯ çà̈¨¥¦£¦¨§¨¥§¦§¨¨¨©
øáò :àéðz àäå ?øeqéà ìò ìç øeqéà éñBé éaø øáñå§¨©©¦¥¦¨©¦§¨©§¨¨©
éñBé éaø ,äøeîça ïBcéð ¯ úBúéî ézL da LiL äøéáò£¥¨¤¥¨§¥¦¦©£¨©¦¥
:àéðúå .åéìò äàaä äðBLàøä äwéfa ïBcéð :øîBà¥¦©¦¨¨¦¨©¨¨¨¨§©§¨
äàaä äðBLàøä äwéfa ïBcéð éñBé éaø øîà ãöék¥©¨©©¦¥¦©¦¨¨¦¨©¨¨
,BúBîça ïBcéð ¯ Léà úLà úéNòðå BúBîç ?åéìò̈¨£§©£¥¥¤¦¦©£
.Léà úLàa ïBcéð ¯ BúBîç úéNòðå Léà úLà¥¤¦§©£¥£¦§¥¤¦
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קצו
miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtzenai

éñåî øåñéàá éñåé éáø äãåî åäáà éáø øîàózy` xeqi` oebk ,xeqi` lr lg `edy Ð

dlgzay ;`ed siqenc ,g``ypykzeg` meyn eilr dxq`p ,diept efe ,dzeg` z` df

odn cg`l z`yp .eig` lkl zxzene ,dy`eiykre ,g` zy` meyn olek lr dxq`p Ð

sqezipebne ,eig` x`y iabl dilr xeqi`eig` x`y iabl dlr g` zy` my liigc

mdl zxzen dzidyiabl dfd myd inp lg Ð

la` .`niiwe dilr `xiq`c ab lr s`e ,dicic

dzid dlgzn ,ezeng ziyrpe yi` zy`

df `yp ,yi` zy` meyn mlerd lkl dxeq`

dza z`mr dilr siqedl ie`x df xeqi` oi` Ð

ediilr liigc ebn `nipc ,mixg`legilinp

ezengc .i`dc dilri`ce yi` zy` ziyrpe

dfl dxeq` dlgzny ,`ed siqen xeqi`

yi` zy` ziyrp ;mlerd lkl zxzeneÐ

ebne ,`nlr ilek iabl dlr my i`d sqezi`

xn`wc i`de .i`dc iabl inp liig ediilr liigc

ezenga oecip iqei iaxzezinac meyn Ð

,zezin izya ezindl leki dz` i`e ,opiwqr

eilr odizye li`edm` la` .dxenga oeci Ð

bbey did.ze`hg izy aiig did Ðàùð çðéú
éç,zn `yp jk xg`e ,micw dy` zeg`c Ð

ebn :ziyixtck ,liig g` zy` xeqi` iz`

.'ek eig` iabl my i`dc `xeqi` sqezi`càìà
úî àùðã àëéämicw g` zy` xeqi`c Ð

ztqez i`n ,dzeg` `yp jk xg`e ,i`dc dilr

ebn `nipc ipixg` iabl `ziinwc dlr `ki`?
åâî àîéú éëåjpdac Ð`ziixzac oi`eyip

xqznzeg` meyn `zeeg` edleka `xab i`d

inp xqzi` ,dil oiixy eed `zyd crc dy`

`idy ,`ziinwc dlr diteb `ny i`d meyn

`dc ,`ed siqen xeqi` e`l i`d .eig` zy`

,`pixg` iabl xeqi` sqezi` `l `ziinwc dlr

mya `ziinwl dl liikc ,`ed llek xeqi` `l`

.dzeg` lr liigc ebn ,dy` zeg`øåñéà
éñåîóxeqi`dyk Ðlr siqendkizgd

llek xeqi` .eilr zxzeny in lr dxqe`lÐ

xeqi`dyzxxeb dze`e ,zexg` zekizg lr lg

:`kd iqxbc zi`e .ebn ici lr mdnr eflåúå
éñåî øåñéà ùéà úùà úéùòðå åúåîçàåä óÐ

xeqi` i`cec ab lr s`e .mcia `ed yeaiye

`ed siqendil zi` i`cec ,`id `kxit e`l Ð

lr lg yi` zy` oebk ,siqen xeqi` iqei iaxl

`de .dilr ixeqi` ediiexze ,ezeng xeqi`

xn`wcoecipeezenga`id efc meyn Ð

yi` zy`a oecip zxn` i`c ,dxengdok m` Ð

lhan xeqi` `l` xeqi` lr lg xeqi` df oi`

.xeqi`àáø øîà àìàiaxl dil zil mlerl Ð

lirl xn`wc `de .xeqi` lr lg xeqi` iqei

dy` zeg` meyne g` zy` meyn dlr aiig

cifna `l` ,ze`hg izy eaiigl ,bbeya e`l Ð

zeyrileexawle xenb ryx.mixenb miryx oia

x lv` xawp ryxdyoixcdpqa opzc ,miry

cg` ,oic zial oipwezn eid zexaw izy :(`,en)

oibxdploiwpgplecg`eoilwqpl.oitxyple

oic zia iaiign e`l i`dc ab lr s` ,inp `kde

izxz care li`ed ,`edopixaw Ðoilwqp iab dil.oitxypeíéúù áééçixeqi` ixz Ð

aiig oi`e ,`ed miny icia dzin epecf lr `dc ,z`hg o`k oi` zexf meyn `dc .aiygw

.zxk zbby lr `l` z`hgéáøî.yecwd epiax Ðäøúåä ùã÷îá äøúåäùë,mzq Ð

.zexf meyn `l` o`k oi` jkldäàîåèá ùîéùùdizxdf`e ,d`neh meyn o`k yie zaya yniyy xf oke .d`nehd dgecy ,xn`w xeav oaxwa Ð`le l`xyi ipa iycwn exfpie"n

`xwie) "ellgi.(akäøúåä íéîéîú ìöàmie`xc Ðopitlic ,cearl"ecrena"n.(`,fr migqt) d`neha elit` Ðú÷éìî ìëàù øæ.mipdkd Ðíéúù áééçmeyne zexf meyn Ð

zeny) "md ycw ik lk`i `l xfe" meyn xaer elke`d xf mipdkl lk`pd oaxwc ,dliapmipdkl xzid zry ea yiy lkc ,dlirnc dxdf` epiid e`le ,(hk.dlirn ea oi` Ðíéðäëì
äøúåä.serd z`hga Ð
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øåñéà`ed llekepiax xne`e ?llek xeqi` inp dil zi` iqei iax `nlce :xn`z m`e Ð

xqzi`c ebnc ,`ed llek xeqi` inp ezeng ziyrpe yi` zy`c xaqwc ,wgvi

onwlc `pyil `eddlc ,wgvi epiax xne` ,edine .yi` zy`a oecipc ipzwe ,zeaexw x`ya

llek xeqi`a izxz aiign iqei iaxc `iig iax xaqcÐziyrpe yi` zy`c xnel jixv

xqzi`c ab lr s` ,llek xeqi` aiyg `l ezeng

cg` my oi`y oeik ,zeaexw x`yaÐikid ik

aiygc `de .iqei iaxc` iqei iaxc dywz `lc

ek xeqi`,d`neha yniyy men lra ll

inhi` ,dceara xeq`e dlik`a ixy `xwirnc

dilÐdceara inp xqzi` dlik`a xqzi`c ebn

Ðmdipyc ,cg` my inp aiyg dceare dlik`

yi` lk" :aizk dcearac .daixw oeyla exq`p

`xwie) 'ebe "mgl aixwdl ybi `l men ea xy`

xy` (yi`) yi`" :aizk d`neha dlik`ae ,(`k

,dlik`a ixiinc (ak my) 'ebe "mkrxf lkn axwi

migafae (a,i) dlirnc ipy wxta opixn`ck

wgvi epiax xne` ,siqen xeqi` ,edine .(a,dn)

wxta gkenck ,oiey zenyd oi`yk elit` aiygc

eza za lr `ad iab (a,ci zezixk) "el exn`"

.o`k jix`dl oi`e .'ek ezlk meyn aiig

åúåsiqen xeqi` yi` zy` ziyrpe ezeng

`edelit`c ,dil qxb `l qxhpewa Ð

yi` zy` xeqi` dilr liigÐ.dxenga oecip

lg `le ezenga oecip dil rnync xninl `kile

meyn ea exzd `l m`e ,yi` zy` xeqi` llk

xeht yi` zy` meyn `l` ezengÐwxta `dc

xa `c` ax jixt (`,`t oixcdpq) "mitxypd"

`dc ,yi` zy` xeqi` meyn inp exzile :dad`

!siqen xeqi`a iqei iax dcen :eda` iax xn`

zlhw ilhw ixza eh` ,ixa `c` :mzd dil ipyne

`l` ,yi` zy` xeqi` lgc `icda rnyn ?dil

xityc :xne` mz epiaxe .dxenga oecipc meyn

xa `c` ax mzd irh dedck `kd irhe ,dil qxb

liig `lc meyn ezenga oecipc xeaq dede ,dad`

lrc oeik ,uxzl yg `le .yi` zy` xeqi` dilr

`iyew meyn `pixg` `iepiyl jixv jgxk

.`ziinw

àìà'ek dlrn `ax xn``pwqnd itl Ð

xninl eda` iaxl jixhvi` `l `kdc

mewn lkn .siqen xeqi`a iqei iax dcenc

meyn eda` iaxcn iziin (my) "mitxypd"a

,siqen xeqi`a iqei iax dcenc `ed zn`dc

iab (a,ci zezixk) "el exn`" wxta rnynck

d`ype owf xar m` :iqei iax xn`Ðdilr aiig

iaxl dil jixhvi` ikd meyn ,a` zy` meyn

.ikd iweq`l eda`ïéámixenb miryxÐ

ryx oixaew oi`y itl ,ezenk miryx lv` :yexit

exaewl qxhpewa yxity enk `le .wicv lv`

lr s`c :xaq oerny iaxe .oitxype milwqp lv`

aiigin `lc oeik ,oixeqi` ipy ef dxiara yiy it

`cg `l`Ðmiryx lv` eze` oixaew oi`

.mixenbìòád`neha yniyy men`d Ð

lirl hwpck xf hwp `lcÐmeyn epiid

:aizkc ,mipdk `l` mixf exdfed `l d`neh`c

dxq`p lkl d`neh xn`wc `de .(ak `xwie) 'ebe "exfpie eipa l`e oxd` l` xac"Ðepiid

.oinen ilra elit`
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éç àNðc àëéä ¯Ck øçàåóñBzàc Bbî ,úî àNð ¥¨§¨¨©§©©¨¨¨¥¦§¦©

aâì øeqéà,àlà .déãéc éaâì øeqéà óñBzà ¯ íéçà é ¦§©¥©¦¦©¦§©¥¦¥¤¨
úî àNðc àëéäCk øçàåéñBî øeqéà éàî ,éç àNðó ¥¨§¨¨¥§©©¨¨¨©©¦¦

¯ àúååçà eäleëa øqzéàc Bbî :àîéz éëå ?àkéà¦¨§¦¥¨¦§¦©©§§©§¨¨
éðà äìòî :àáø øîà àlà !àeä ììBk øeqéà éàä©¦¥¤¨¨©¨¨©£¤£¦
ïëå .úçà àlà áéiç Bðéàå ,íézL äNò eléàk åéìò̈¨§¦¨¨§©¦§¥©¨¤¨©©§¥
eléàk åéìò éðà äìòî :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék¦£¨¨¦¨©©¦¨¨©£¤£¦¨¨§¦
?dpéî à÷ôð éàî .úçà àlà áéiç Bðéàå ,íézL äNò̈¨§©¦§¥©¨¤¨©©©¨§¨¦¨
øæ :øîúéàc ,àzâeìôáe .íéøeîb íéòLø ïéa Bøá÷ì§¨§¥§¨¦§¦¦§§¨§¦§©¨
øa ,íézL áéiç :øîBà àéiç éaø ,úaLa LnéML¤¦¥§©¨©¦¦¨¥©¨§©¦©
àéiç éaø õô÷ .úçà àlà áéiç ïéà :øîBà àøt÷©¨¨¥¥©¨¤¨©©¨©©¦¦¨
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äøzeäLk ,äøñàð ìkì úaL :ïeãì àéiç éaø ìéçúä¦§¦©¦¦¨¨©¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨
àìå äøzeä íéðäëì ,äøzeä íéðäk ìöà ¯ Lc÷na©¦§¨¥¤Ÿ£¦§¨§Ÿ£¦§¨§Ÿ
.úaL íeMî ïàk Léå ,úeøæ íeMî ïàk Lé ,íéøæì§¨¦¥¨¦¨§¥¨¦©¨
äøzeäLk ,äøñàð ìkì úaL :ïeãì àøt÷ øa ìéçúä¦§¦©©¨¨¨©¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨
íeî ìòa .úeøæ àlà ïàk ïéà ,äøzeä Lc÷na ¯©¦§¨§¨¥¨¤¨¨©©
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éaø õô÷ .úçà àlà áéiç ïéà :øîBà àøt÷ øa©©¨¨¥¥©¨¤¨©©¨©©¦
,íézL :éaøî ézòîL Ck !äãBáòä :òaLðå àéiç¦¨§¦§©¨£¨¨¨©§¦¥©¦§©¦
:éaøî ézòîL Ck !äãBáòä :òaLðå àøt÷ øa õô÷̈©©©¨¨§¦§©¨£¨¨¨©§¦¥©¦
,äøñàð ìkì äàîeè :ïeãì àéiç éaø ìéçúä .úçà©©¦§¦©¦¦¨¨§¨©Ÿ¤¤§¨
,äøzeä íéîéîz íéðäk ìöà ¯ Lc÷na äøzeäLk§¤§¨©¦§¨¥¤Ÿ£¦§¦¦§¨
ïàk Lé ,ïéîeî éìòáì àìå äøzeä íéîéîz íéðäëì§Ÿ£¦§¦¦§¨§Ÿ§©£¥¦¥¨
ìéçúä .äàîeè íeMî ïàk Léå ,ïéîeî éìòa íeMî¦©£¥¦§¥¨¦§¨¦§¦
äøzeäLk ,äøñàð ìkì äàîeè :ïeãì àøt÷ øa©©¨¨¨§¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨
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àéiç éaø õô÷ .úçà àlà áéiç ïéà :øîBà àøt÷©¨¨¥¥©¨¤¨©©¨©©¦¦¨

÷ .íézL :éaøî ézòîL Ck !äãBáòä :òaLðåøa õô §¦§©¨£¨¨¨©§¦¥©¦§©¦¨©©
.úçà :éaøî ézòîL Ck !äãBáòä :òaLðå àøt÷©¨¨§¦§©¨£¨¨¨©§¦¥©¦©©
äøzeäLk ,äøñàð ìkì äìáð :ïeãì àéiç éaø ìéçúä¦§¦©¦¦¨¨§¥¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨
àìå äøzeä íéðäkì ,äøzeä íéðäk ìöà ¯ Lc÷na©¦§¨¥¤Ÿ£¦§¨©Ÿ£¦§¨§Ÿ
.ä÷éìî íeMî ïàk Léå ,úeøæ íeMî ïàk Lé .íéøæì§¨¦¥¨¦¨§¥¨¦§¦¨
äøzeäLk ,äøñàð ìkì äìáð :ïeãì àøt÷ øa ìéçúä¦§¦©©¨¨¨§¥¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨
úeøæ íeMî àlà ïàk ïéà ,äøzeä ¯ Lc÷na©¦§¨§¨¥¨¤¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,eäaà éaø øîàxeqi` oi`y iqei iax xaeq ok` ¨©©¦©¨
y `l` ,xeqi` lr lgøeqéàa éñBé éaø äãBîy ipyéñBîóxeq`l ¤©¦¥§¦¦

jezny ,oey`xd xeqi`a exq`p `ly mitqep miyp` lr xacd z`
xq`p xaky mc` eze` iabl s` lg `ed mixg` iabl lg `edy
xeqi` lr g` zy` xeqi` lg jkitl .el mcwy oey`xd xeqi`a
wx dy` zeg` xeqi`a dxq`p ef dy` oky ,el mcwy dy` zeg`
x`y iabl mb lg g` zy` xeqi` eli`e ,cala df g` iabl

.mig`d
:`xnbd dywnçðéz[oaen df uexiz-]àNðc àëéäd dligzéçz` ¦©¥¨§¨¨©

dnaid eilr dxq`pe ezy`,dy` zeg` xeqi`aàNð Ck øçàå§©©¨¨¨
dúîc ,dzeg` z`óñBzàã Bbîda [sqepy jezny-]øeqéàzy` ¥¦§¦©¦

g`éaâìd x`yíéçà,llk okl mcew mdilr dxq`p `lyóñBzà §©¥©¦¦©
daøeqéàmb dfàNðc àëéä àlà .déãéc éaâìd g`dúîdligz ¦§©¥¦¥¤¨¥¨§¨¨¥

,g` zy` xeqi`a igd g`d lr dxq`pe ezy` z`àNð Ck øçàå§©©¨¨¨
déç,dzeg` z`éñBî øeqéà éàîàkéà ó`ld ,dy` zeg` xeqi`a ©©¦¦¦¨

mcew da mixeq` eid `ly mixg` miyp` lr dxqe`l siqen epi`
.df ote`a s` mizy iqei iax aiign recne ,okl

:dziiyew z` zwfgn `xnbdàîéz éëåzeg` xeqi`y ,uxzl §¦¥¨
g` zy` xeqi` lr lg dy`àúååçà eäleëa øñzéàc Bbî± ¦§¦§©§§©§¨¨

dy`l dze` `ypy drya ezy` zeig` x`ya xq`py jezny
xeqi`a okl mcew eilr dxq`p xaky zeg` dze`a s` xq`p

ixdy ,ok uxzl xyt` i` `ld ,g` zy`àeä ììBk øeqéà éàä©¦¥
lr dnvr ef dy` xeq`l siqen epi` oky ,siqen xeqi` `le
eze` lr oze` xqe`e zetqep miyp enr llek `l` ,mitqep miyp`
xeqi`a `le siqen xeqi`a `l` iqei iax dced `le ,envr mc`
iqei iax aiign recn ,dnewnl `iyewd zxfeg aey ok m`e .llek

.ezy` zeg` dzyrpy eig` zy`a s` mizy
:dxen`d dxizqd lr xg` uexiz d`ian `xnbd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

xn`y dne ,llk xeqi` lr lg xeqi` oi`y iqei iax xaeq ok`
ezpeek oi` ,eig` zy` meyn mbe ezy` zeg` meyn mb aiigy

cifna xar m`y `l` ,bbey `edyk ze`hg izy eaiigläìòî©£¤
íézL äNò eléàk åéìò éðà,zexiar izy lr xar eli`k -åmle` £¦¨¨§¦¨¨§©¦§

àlà áéiç Bðéàdxiar lrúçà.dpey`x dlgy ef ,calaék ïëå ¥©¨¤¨©©§¥¦
øîà ,ïéáø àúàmyaïðçBé éaø,iqei iax ixac yexitaéðà äìòî £¨©¦¨©©¦¨¨©£¤£¦

.úçà àlà áéiç Bðéàå ,íézL äNò eléàk åéìò:`xnbd zyxtnéàî ¨¨§¦¨¨§©¦§¥©¨¤¨©©©
dpéî à÷ôð,zexiar izy lr xar eli`k aygpy jknïéa Bøá÷ì ©§¨¦¨§¨§¥

.íéøeîb íéòLøoixcdpqa dpyna epipy oky(.en)zexaw iza ipyy , §¨¦§¦
miryx mdy miwpgpe mibxdpl cg` ,oic zia ibexdl mipwezn eid
.milecb xzei miryx mdy mitxype milwqpl cg`e ,milw xzei
eig` zy` `idy ezy` zeg` lr `ad s`y ,iqei iax xaeqe
,mitxypde milwqpd ly zexaw ziaa xawpe ,xenb ryxk aygp

.zexiar izy lr xary meyn
i` oi` oica zwelgn d`ian `xnbd:xeqi` lr lg xeqàzâeìôáe¦§§¨

.zwelgna zeiepy xeqi` lr lg xeqi` oi` oica mi`pzd zehiy ±
LnéML øæ ,øîzéàcycwnaúaLaxeaiv zepaxw zceara §¦§©¨¤¦¥§©¨

,zaya mipdkl exzedyíézL áéiç øîBà àéiç éaø`ed ixd - ©¦¦¨¥©¨§©¦

dk`ln xeqi` lr mbe zexf xeqi` lr mb ,mixeqi` ipy lr xaer
.zayaúçà àlà áéiç ïéà ,øîBà àøt÷ øalr `l` xaer epi` ± ©©¨¨¥¥©¨¤¨©©

.cala zexf xeqi`éaøî ézòîL Ck ,äãBáòä ,òaLðå àéiç éaø õô÷̈©©¦¦¨§¦§©¨£¨¨¨©§¦¥©¦
aiigy [yecwd epiax-]Ck ,äãBáòä ,òaLðå àøt÷ øa õô÷ .íézL§©¦¨©©©¨¨§¦§©¨£¨¨

éaøî ézòîLaiigyïeãì àéiç éaø ìéçúä .úçà`ld ,xn`e xaca ¨©§¦¥©¦©©¦§¦©¦¦¨¨
zk`ln,äøñàð ìkì úaLe ,mixfl oiae mipdkl oiaäøzeäLk ©¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨
Lc÷na,xeaiv zepaxwaíéðäk ìöàdcearl miie`xd,äøzeäwxe ©¦§¨¥¤Ÿ£¦§¨

íéøæì àìå äøzeä íéðäëìxf jkitl .dcearl miie`x mpi`y §Ÿ£¦§¨§Ÿ§¨¦
zaya ycwna caryïàk Lémb ezcearaíeMîxeqi`Léå ,úeøæ ¥¨¦¨§¥

ïàkmbíeMîlelig xeqi`ä .úaLïeãì àøt÷ øa ìéçúxaca ¨¦©¨¦§¦©©¨¨¨
zk`ln ok` ,xn`e,äøñàð ìkì úaLmle`eLc÷na äøzeäLk ©¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨©¦§¨

xeaiv zepaxwaäøzeä,zaya ycwna cary xf jkitl .mixfl mb §¨
àlà ïàk ïéàxeqi` meyn,úeøæ.zay xeqi` meyn `le ¥¨¤¨¨

d`neha miaxw xeaiv zepaxw :`xtw xae `iig iax ewlgp cere
e .mi`nh xeaivd aexy onfaLnéML íeî ìòamdaäàîeèa± ©©¤¦¥§§¨

,sebd z`neha `nh didy dryaíézL áéiç ,øîBà àéiç éaø± ©¦¦¨¥©¨§©¦
mbe ,dceara men lra xeqi` lr mb ,mixeqi` ipya xaer `ed ixd

.d`neha dcear xeqi` lrúçà àlà áéiç ïéà øîBà àøt÷ øa± ©©¨¨¥¥©¨¤¨©©
.cala men lra xeqi` lr `l` xar `l,òaLðå àéiç éaø õô÷̈©©¦¦¨§¦§©

éaøî ézòîL Ck ,äãBáòäaiigy,òaLðå àøt÷ øa õô÷ .íézL ¨£¨¨¨©§¦¥©¦§©¦¨©©©¨¨§¦§©
éaøî ézòîL Ck ,äãBáòä`l` aiig epi`yàéiç éaø ìéçúä .úçà ¨£¨¨¨©§¦¥©¦©©¦§¦©¦¦¨

,ïeãìa dcear,äøñàð ìkì äàîeèoiae mininz mipdkl oia ¨§¨©Ÿ¤¤§¨
e ,men ilra mipdklLc÷na äøzeäLk,xeaiv zepaxwaìöà §¤§¨©¦§¨¥¤

íéîéîz íéðäkdcearl miie`xd,äøzeä`weeceíéîéîz íéðäëì Ÿ£¦§¦¦§¨§Ÿ£¦§¦¦
ïéîeî éìòáì àìå ,äøzeämen lra jkitl .dcearl mileqtd §¨§Ÿ§©£¥¦

d`neha yniyyïàk Lémb ezcearaíeMîxeqi`,ïéîeî éìòa ¥¨¦©£¥¦
ïàk LéåmbíeMîxeqi`äàîeè ,ïeãì àøt÷ øa ìéçúä .äàîeè §¥¨¦§¨¦§¦©©¨¨¨§¨

,äøñàð ìkìe ,minen ilral oiae mininzl oiaLc÷na äøzeäLk ©Ÿ¤¤§¨§¤§¨©¦§¨
xeaivaäøzeäd`neha yniyy men lra odk jkitl .ixnblïéà §¨¥

íeMî àlà ïàkxeqi`,íeî ìòa.d`neh xeqi` meyn `le ¨¤¨¦©©
on oxetiva zwlnp serd z`hg :`xtw xae `iig iax ewlgp cer
dxizd miycwa ,dliap dyrp wlnpy ser oilegay s`e ,sxerd

e .mipdkd zlik`l dwilnd z` dxezdàéiç éaø ,ä÷éìî ìëàL øæ̈¤¨©§¦¨©¦¦¨
,íézL áéiç ,øîBàmbe ,miycw iycwn xf zlik` xeqi` meyn mb ¥©¨§©¦

.dliap zlik` xeqi` meyn,úçà àlà áéiç ïéà ,øîBà àøt÷ øa©©¨¨¥¥©¨¤¨©©
.cala zexf xeqi` meynaø õô÷Ck ,äãBáòä ,òaLðå àéiç é ¨©©¦¦¨§¦§©¨£¨¨

éaøî ézòîLaiigyCk ,äãBáòä ,òaLðå àøt÷ øa õô÷ .íézL ¨©§¦¥©¦§©¦¨©©©¨¨§¦§©¨£¨¨
éaøî ézòîLaiigyúçà.calaìkì äìáð ,ïeãì àéiç éaø ìéçúä ¨©§¦¥©¦©©¦§¦©¦¦¨¨§¥¨©Ÿ

,äøñàðe ,mixfl oiae mipdkl oiaäøzeäLkdlik`a serd z`hga ¤¤§¨§¤§¨
íéðäk ìöà ,Lc÷namiycw iycw zlik`a mixzend,äøzeä ©¦§¨¥¤Ÿ£¦§¨

`weeceíéøæì àìå ,äøzeä íéðäëìjkitl .mzlik`a mixeq`dLé §Ÿ£¦§¨§Ÿ§¨¦¥
ïàkmb serd z`hg lke`d xfaíeMîxeqi`ïàk Léå ,úeøæmb ¨¦¨§¥¨

íeMîzlik` xeqi`ä÷éìî.dliap `idy,ïeãì àøt÷ øa ìéçúä ¦§¦¨¦§¦©©¨¨¨
,äøñàð ìkì äìáðeLc÷na äøzeäLkserd z`hgaäøzeäs` §¥¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨©¦§¨§¨

dlke`d xfa jkitl .mixflíeMî àlà ïàk ïéàxeqi`,úeøæ`le ¥¨¤¨¦¨
.dliap xeqi` meyn
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יבמות. פרק שלישי - ארבעה אחין דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn,eäaà éaø øîàxeqi` oi`y iqei iax xaeq ok` ¨©©¦©¨
y `l` ,xeqi` lr lgøeqéàa éñBé éaø äãBîy ipyéñBîóxeq`l ¤©¦¥§¦¦

jezny ,oey`xd xeqi`a exq`p `ly mitqep miyp` lr xacd z`
xq`p xaky mc` eze` iabl s` lg `ed mixg` iabl lg `edy
xeqi` lr g` zy` xeqi` lg jkitl .el mcwy oey`xd xeqi`a
wx dy` zeg` xeqi`a dxq`p ef dy` oky ,el mcwy dy` zeg`
x`y iabl mb lg g` zy` xeqi` eli`e ,cala df g` iabl

.mig`d
:`xnbd dywnçðéz[oaen df uexiz-]àNðc àëéäd dligzéçz` ¦©¥¨§¨¨©

dnaid eilr dxq`pe ezy`,dy` zeg` xeqi`aàNð Ck øçàå§©©¨¨¨
dúîc ,dzeg` z`óñBzàã Bbîda [sqepy jezny-]øeqéàzy` ¥¦§¦©¦

g`éaâìd x`yíéçà,llk okl mcew mdilr dxq`p `lyóñBzà §©¥©¦¦©
daøeqéàmb dfàNðc àëéä àlà .déãéc éaâìd g`dúîdligz ¦§©¥¦¥¤¨¥¨§¨¨¥

,g` zy` xeqi`a igd g`d lr dxq`pe ezy` z`àNð Ck øçàå§©©¨¨¨
déç,dzeg` z`éñBî øeqéà éàîàkéà ó`ld ,dy` zeg` xeqi`a ©©¦¦¦¨

mcew da mixeq` eid `ly mixg` miyp` lr dxqe`l siqen epi`
.df ote`a s` mizy iqei iax aiign recne ,okl

:dziiyew z` zwfgn `xnbdàîéz éëåzeg` xeqi`y ,uxzl §¦¥¨
g` zy` xeqi` lr lg dy`àúååçà eäleëa øñzéàc Bbî± ¦§¦§©§§©§¨¨

dy`l dze` `ypy drya ezy` zeig` x`ya xq`py jezny
xeqi`a okl mcew eilr dxq`p xaky zeg` dze`a s` xq`p

ixdy ,ok uxzl xyt` i` `ld ,g` zy`àeä ììBk øeqéà éàä©¦¥
lr dnvr ef dy` xeq`l siqen epi` oky ,siqen xeqi` `le
eze` lr oze` xqe`e zetqep miyp enr llek `l` ,mitqep miyp`
xeqi`a `le siqen xeqi`a `l` iqei iax dced `le ,envr mc`
iqei iax aiign recn ,dnewnl `iyewd zxfeg aey ok m`e .llek

.ezy` zeg` dzyrpy eig` zy`a s` mizy
:dxen`d dxizqd lr xg` uexiz d`ian `xnbd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

xn`y dne ,llk xeqi` lr lg xeqi` oi`y iqei iax xaeq ok`
ezpeek oi` ,eig` zy` meyn mbe ezy` zeg` meyn mb aiigy

cifna xar m`y `l` ,bbey `edyk ze`hg izy eaiigläìòî©£¤
íézL äNò eléàk åéìò éðà,zexiar izy lr xar eli`k -åmle` £¦¨¨§¦¨¨§©¦§

àlà áéiç Bðéàdxiar lrúçà.dpey`x dlgy ef ,calaék ïëå ¥©¨¤¨©©§¥¦
øîà ,ïéáø àúàmyaïðçBé éaø,iqei iax ixac yexitaéðà äìòî £¨©¦¨©©¦¨¨©£¤£¦

.úçà àlà áéiç Bðéàå ,íézL äNò eléàk åéìò:`xnbd zyxtnéàî ¨¨§¦¨¨§©¦§¥©¨¤¨©©©
dpéî à÷ôð,zexiar izy lr xar eli`k aygpy jknïéa Bøá÷ì ©§¨¦¨§¨§¥

.íéøeîb íéòLøoixcdpqa dpyna epipy oky(.en)zexaw iza ipyy , §¨¦§¦
miryx mdy miwpgpe mibxdpl cg` ,oic zia ibexdl mipwezn eid
.milecb xzei miryx mdy mitxype milwqpl cg`e ,milw xzei
eig` zy` `idy ezy` zeg` lr `ad s`y ,iqei iax xaeqe
,mitxypde milwqpd ly zexaw ziaa xawpe ,xenb ryxk aygp

.zexiar izy lr xary meyn
i` oi` oica zwelgn d`ian `xnbd:xeqi` lr lg xeqàzâeìôáe¦§§¨

.zwelgna zeiepy xeqi` lr lg xeqi` oi` oica mi`pzd zehiy ±
LnéML øæ ,øîzéàcycwnaúaLaxeaiv zepaxw zceara §¦§©¨¤¦¥§©¨

,zaya mipdkl exzedyíézL áéiç øîBà àéiç éaø`ed ixd - ©¦¦¨¥©¨§©¦

dk`ln xeqi` lr mbe zexf xeqi` lr mb ,mixeqi` ipy lr xaer
.zayaúçà àlà áéiç ïéà ,øîBà àøt÷ øalr `l` xaer epi` ± ©©¨¨¥¥©¨¤¨©©

.cala zexf xeqi`éaøî ézòîL Ck ,äãBáòä ,òaLðå àéiç éaø õô÷̈©©¦¦¨§¦§©¨£¨¨¨©§¦¥©¦
aiigy [yecwd epiax-]Ck ,äãBáòä ,òaLðå àøt÷ øa õô÷ .íézL§©¦¨©©©¨¨§¦§©¨£¨¨

éaøî ézòîLaiigyïeãì àéiç éaø ìéçúä .úçà`ld ,xn`e xaca ¨©§¦¥©¦©©¦§¦©¦¦¨¨
zk`ln,äøñàð ìkì úaLe ,mixfl oiae mipdkl oiaäøzeäLk ©¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨
Lc÷na,xeaiv zepaxwaíéðäk ìöàdcearl miie`xd,äøzeäwxe ©¦§¨¥¤Ÿ£¦§¨

íéøæì àìå äøzeä íéðäëìxf jkitl .dcearl miie`x mpi`y §Ÿ£¦§¨§Ÿ§¨¦
zaya ycwna caryïàk Lémb ezcearaíeMîxeqi`Léå ,úeøæ ¥¨¦¨§¥

ïàkmbíeMîlelig xeqi`ä .úaLïeãì àøt÷ øa ìéçúxaca ¨¦©¨¦§¦©©¨¨¨
zk`ln ok` ,xn`e,äøñàð ìkì úaLmle`eLc÷na äøzeäLk ©¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨©¦§¨

xeaiv zepaxwaäøzeä,zaya ycwna cary xf jkitl .mixfl mb §¨
àlà ïàk ïéàxeqi` meyn,úeøæ.zay xeqi` meyn `le ¥¨¤¨¨

d`neha miaxw xeaiv zepaxw :`xtw xae `iig iax ewlgp cere
e .mi`nh xeaivd aexy onfaLnéML íeî ìòamdaäàîeèa± ©©¤¦¥§§¨

,sebd z`neha `nh didy dryaíézL áéiç ,øîBà àéiç éaø± ©¦¦¨¥©¨§©¦
mbe ,dceara men lra xeqi` lr mb ,mixeqi` ipya xaer `ed ixd

.d`neha dcear xeqi` lrúçà àlà áéiç ïéà øîBà àøt÷ øa± ©©¨¨¥¥©¨¤¨©©
.cala men lra xeqi` lr `l` xar `l,òaLðå àéiç éaø õô÷̈©©¦¦¨§¦§©

éaøî ézòîL Ck ,äãBáòäaiigy,òaLðå àøt÷ øa õô÷ .íézL ¨£¨¨¨©§¦¥©¦§©¦¨©©©¨¨§¦§©
éaøî ézòîL Ck ,äãBáòä`l` aiig epi`yàéiç éaø ìéçúä .úçà ¨£¨¨¨©§¦¥©¦©©¦§¦©¦¦¨

,ïeãìa dcear,äøñàð ìkì äàîeèoiae mininz mipdkl oia ¨§¨©Ÿ¤¤§¨
e ,men ilra mipdklLc÷na äøzeäLk,xeaiv zepaxwaìöà §¤§¨©¦§¨¥¤

íéîéîz íéðäkdcearl miie`xd,äøzeä`weeceíéîéîz íéðäëì Ÿ£¦§¦¦§¨§Ÿ£¦§¦¦
ïéîeî éìòáì àìå ,äøzeämen lra jkitl .dcearl mileqtd §¨§Ÿ§©£¥¦

d`neha yniyyïàk Lémb ezcearaíeMîxeqi`,ïéîeî éìòa ¥¨¦©£¥¦
ïàk LéåmbíeMîxeqi`äàîeè ,ïeãì àøt÷ øa ìéçúä .äàîeè §¥¨¦§¨¦§¦©©¨¨¨§¨

,äøñàð ìkìe ,minen ilral oiae mininzl oiaLc÷na äøzeäLk ©Ÿ¤¤§¨§¤§¨©¦§¨
xeaivaäøzeäd`neha yniyy men lra odk jkitl .ixnblïéà §¨¥

íeMî àlà ïàkxeqi`,íeî ìòa.d`neh xeqi` meyn `le ¨¤¨¦©©
on oxetiva zwlnp serd z`hg :`xtw xae `iig iax ewlgp cer
dxizd miycwa ,dliap dyrp wlnpy ser oilegay s`e ,sxerd

e .mipdkd zlik`l dwilnd z` dxezdàéiç éaø ,ä÷éìî ìëàL øæ̈¤¨©§¦¨©¦¦¨
,íézL áéiç ,øîBàmbe ,miycw iycwn xf zlik` xeqi` meyn mb ¥©¨§©¦

.dliap zlik` xeqi` meyn,úçà àlà áéiç ïéà ,øîBà àøt÷ øa©©¨¨¥¥©¨¤¨©©
.cala zexf xeqi` meynaø õô÷Ck ,äãBáòä ,òaLðå àéiç é ¨©©¦¦¨§¦§©¨£¨¨

éaøî ézòîLaiigyCk ,äãBáòä ,òaLðå àøt÷ øa õô÷ .íézL ¨©§¦¥©¦§©¦¨©©©¨¨§¦§©¨£¨¨
éaøî ézòîLaiigyúçà.calaìkì äìáð ,ïeãì àéiç éaø ìéçúä ¨©§¦¥©¦©©¦§¦©¦¦¨¨§¥¨©Ÿ

,äøñàðe ,mixfl oiae mipdkl oiaäøzeäLkdlik`a serd z`hga ¤¤§¨§¤§¨
íéðäk ìöà ,Lc÷namiycw iycw zlik`a mixzend,äøzeä ©¦§¨¥¤Ÿ£¦§¨

`weeceíéøæì àìå ,äøzeä íéðäëìjkitl .mzlik`a mixeq`dLé §Ÿ£¦§¨§Ÿ§¨¦¥
ïàkmb serd z`hg lke`d xfaíeMîxeqi`ïàk Léå ,úeøæmb ¨¦¨§¥¨

íeMîzlik` xeqi`ä÷éìî.dliap `idy,ïeãì àøt÷ øa ìéçúä ¦§¦¨¦§¦©©¨¨¨
,äøñàð ìkì äìáðeLc÷na äøzeäLkserd z`hgaäøzeäs` §¥¨©Ÿ¤¤§¨§¤§¨©¦§¨§¨

dlke`d xfa jkitl .mixflíeMî àlà ïàk ïéàxeqi`,úeøæ`le ¥¨¤¨¦¨
.dliap xeqi` meyn
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'תלמוד ירושלמי' הוא מה שלמדו בארץ ישראל )לא רק בירושלים(, וכהלשון הרגיל: "במערבא אמרי".
מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג

"הוויות דאביי ורבא" אינם דברים שנתחדשו על-ידם כי כבר לימדם רבן יוחנן בן זכאי, אלא ש"בימי אמוראים נשתכחו", ולכן נקראים 
על שם אביי ורבא מפני שהם החזירו זאת כו'.

מהתוועדויות י"א ניסן, שבת הגדול, ואחרון של פסח ה'תשמ"ג



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zenai(ycew zay meil)

:`xnbd zyxtnéâìtéî÷ éàîazylya `xtw xae `iig iax §©¨¦©§¥
,mixen`d mipte`d,øáñ àéiç éaø .éñBé éaøc àaélàå ììBk øeqéàa§¦¥§©¦¨§©¦¥©¦¦¨¨©

lyézøz áéiçéî ììBk øeqéàa éñBé éaøxqe` ipyd xeqi`d m`y ± ©¦¥§¦¥¦©¥©§¥
lr mb lg `ed ixd ,oey`xd xeqi`a exq`p `ly zetqep zekizg
lr miaiige ,el mcwy oey`xd xeqi`d gkn dxq`py dkizgd
zy` lr mizy iqei iax aiign ok meyne .ze`hg izy ef dkizg
enr llek ezy` zeg` xeqi` oky ,ezy` zeg` dzyrpy eig`

e .ezy` ly zetqep zeig` mbøáñ àøt÷ øayáéiçéî àìiaxl ©©¨¨¨©Ÿ¦©¥
llek xeqi`a iqei.àãç àlàlirl epipyy dne(.al)iqei iaxy ¤¨£¨

ote`a `l` epi` ,dy` zeg` meyn mbe g` zy` meyn mb aiign
dzyrp jk xg`e ezy` zeg` meyn eilr dxeq` dzid mcewy
xeqi` `edy meyn g` zy` xeqi` mb lg df ote`ay ,eig` zy`

.mig`d x`y lr mb ef dy` zxq`p oky ,siqen
:`xnbd zl`eyàëä àkéà ììBk øeqéà éàîezyely lka ©¦¥¦¨¨¨

.`xtw xae `iig iax mda ewlgpy mipte`dàîìLaaøæyniyy ¦§¨¨¨
zay xeqi` oky ,llek xeqi` `ed zay xeqi` recn oaen ,zaya

ixdy .zexf zngn exq`p `ly mitqep mixac enr llekàøwéòî¥¦¨¨
zayd dqpkpy mcewéøLxfd [xzen-]äëàìîaoileg lyøeñàå ¨¦¦§¨¨§¨

wxäãBáòac xg`le ,zexf xeqi` meyn ycwnaàéúà[dqpkpy-] ©£¨©§¨
øñzéî à÷c Bbî ,úaL dìxfd [xq`py jezn-]alkäëàìîmeyn ¨©¨¦§¨¦§©§§¨¨

,zay xeqi`äãBáòa éîð øñzéîoke .zay xeqi` meyn ycwna ¦§©©¥©£¨
lr d`neh xeqi` recn oaeníeî ìòaoky ,llek xeqi`l aygp ©©

àøwéòîdid men lrad `nhpy iptläìéëàa éøL,miycw ly ¥¦¨¨¨¦©£¦¨
ådid,äãBáòa øeñàc dzredéì éîhéà,[`nhpyk-]à÷c Bbî §¨©£¨¦§¥¥¦§¨

äìéëàa øñzéîd`neh meyn miycw lyäãBáòa éîð øñzéî ¦§©©£¦¨¦§©©¥§£¨
.d`neh meynàlàxfalk`yúçkLîc àéä úçà úáa ,ä÷éìî ¤¨§¦¨§©©©¦§©§©©

dì,zg` zaa mixeqi`d ipy elgyk `l` df ote` jiiy oi` - ¨
,dwilnd zrya mdipy milg dliap xeqi`e zexf xeqi` `ldy

df xg` dfa mixeqi`d ipy elegiy la`úçkLî àì ììBk øeqéàa§¦¥Ÿ©§©©
.dì̈

:xg` ote`a `xtw xae `iig iax zwelgn z` zyxtn `xnbdàlà¤¨
úçà úáa øeqéàa éâìtéî÷,zg` zaa milgy mixeqi` ipya - ¨¦©§¥§¦§©©©

,mdipy milgy e` mdn cg` wx lg m`déaø .éñBé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦¥©¦
øáñ àéiçly,ézøz áéiçéî úçà úa øeqéàa éñBé éaødn s`e ¦¨¨©©¦¥§¦©©©¦©¥©§¥

elgy ote`a `ed ,mizy dy` zeg`e g` zy`a iqei iax aiigny
cg` gily eyr mig`d ipyy oebke .zg` zaa mixeqi`d ipy
lawl cg` gily eyr zeig`d izy mbe ,zeig` izy mdl ycwl
gilya mig`d gily rbte ,el` mig` ipyn oiyeciw oxear
zg` zaay `vnpe ,mdipy iyeciw z` zg` zaa el ozpe zeig`d

.ezy` zeg`e eig` zy` ziyrp,øáñ àøt÷ øáeyáéiçéî àì ©©¨¨¨©Ÿ¦©¥
zg` za xeqi`a elit` iqei iaxl,àãç àlàiqei iax aiigy dne ¤¨£¨

zeg` xeqi` mcew lgy ote`a `weec `ed ,mizy lirl `ziixaa
lr siqen ipyd xeqi`dy ,g` zy` xeqi` jk xg`e dy`

.lirl x`eank siqen xeqi`a iqei iax dcene ,oey`xd
:`xnbd zl`eyàëäåmda ewlgpy mipey`xd mipte`d ipya - §¨¨

,`xtw xae `iig iax,àëä àkéà úçà úa øeqéà éàîxfa ixde ©¦©©©¦¨¨¨
men lraa oke ,zayd mcew lg zexf xeqi` zaya yniyy
.zg` zaa exw d`nehde mendy okzi ji` d`neha yniyy

a :`xnbd daiynúaLa LnéML øæcinrdl yiéúééàc ïBâk ¨¤¦¥§©¨§§©§¥
xfd [`iady-]úBøòN ézLlecb dyrpeadze`úaLcar day §¥§¨§©¨

`vnpe ,ycwnaéããä éãäa úaLå úeøæ eäì àéåäc,[zg` zaa-] §©§¨§¨§©¨©£¥£¨¥
xq`p `le zeevna aiig did `l ohw ecera zayd mcew oky

zay ixeqi` eilr elg zayd zqipka licbdykl wxe ,melka
a oke .zg` zaa zexfeíeî ìòad`neha yniyyéîðcinrdl yi ©©©¥

déì éîhéàå úBøòN ézL éúééàc ïBâkecera okl mcew [`nhpe-] §§©§¥§¥§¨§¦§¥¥
`vnpe ,ohw,éããä éãäa äàîeèå íeî ìòa déì àéåäcoky §©§¨¥©©§§¨©£¥£¨¥

.zg` zaa mixeqi`d ipy eilr milg licbdykéîð éà,cinrdl yi ¦©¥
oebkCúçLz` xg` mc`Bòaöàodkd ly,äàîè ïékña`vnpe ¤¨©¤§¨§©¦§¥¨

.zg` zaa eilr elg men xeqi`e d`neh xeqi`y
:`xnbd dywnì àîìLazhiyàéiç éaø`xtw xa drh dna oaen ¦§¨¨§©¦¦¨

c `iig iax xaq oky .zg` `l` aiig epi`y iax mya xn`ykék¦
déãéãì dééðúàok dpy ,mizy aiigy iax el dpyyky ±àaélà ©§§¥§¦¥©¦¨

éñBé éaøce .ezy` zeg` `idy eig` zy`a mizy aiigndék §©¦¥¦
dééðúàiaxàøt÷ øáìok dpy ,zg` `l` aiig epi`yéaøc àaélà ©§§¥§©©¨¨©¦¨§©¦
ïBòîLdpyy xaqe `xtw xa drhe .eig` zy` meyn wx aiignd ¦§

.iqei iax zhiya iax okàøt÷ øáì àlàike ,dywàéiç éaøxn`y ¤¨§©©¨¨©¦¦¨
mizy aiigy iax mya.øwLî à÷ éøewLiax zrcl mb m` `ld ©¥¨§©©

epi` xzei lwnd oerny iax zrcly oky lk ,zg` wx aiig iqei
`iig iaxl iax dpy in zhiya ok m`e ,cala zg` `l` aiig

.mizy aiigy
xae `iig iax zwelgna mcewd xe`iadn da zxfeg `xnbd

:xg` ote`a dze` zyxtne ,`xtwàlà`xtw xae `iig iax ¤¨
.ïBòîL éaøc àaélàå ,úçà úa øeqéàa éâìtéî÷`iig iax zrcl ¨¦©§¥§¦©©©§©¦¨§©¦¦§

,mizy aiigy zg` zaa milgy mixeqi` ipya oerny iax dcen
`xtw xa zrcle .llek xeqi`e siqen xeqi` lr `l` wlgp `le
aiign epi` dfa s`e ,zg` zaa mb iqei iax lr oerny iax wlgp

.zg` `l`
:`xnbd dywnàéiç éaøì àîìLaipya oerny iax dceny xaeqd ¦§¨¨§©¦¦¨

ok lr ,mizy aiigy zg` zaa mixeqi`òazLéî à÷jxved ± ¨¦§©©
ick ,eixack zn`dy rayildé÷æçî ïBòîL éaøì é÷etàì- §©¥§©¦¦§¥¤§¥

lwink wfgen oerny iax oky .ezwfgn oerny iax z` `ivedl
`l` aiign epi` siqen xeqi`e llek xeqi`a mb ixdy ,df oica

.zg`àøt÷ øáì àlàlg xeqi` oi` oerny iax zrcly xaeqd ¤¨§©©¨¨
,zg` zaa mb xeqi` lrzLàì déì änìéòea.eixack zn`dy ¨¨¥§¦§©¥

iax oi` mlerly ,eixack dxen `ziixad ixac zehyt `ld
:`xnbd dwiqn .zg` zaa s`e ,cala zg` `l` aiign oerny

àéL÷.`iyewa xacd x`yp ok` ± ©§¨
:`xnbd dywn ceràøt÷ øáì àîìLaoerny iax zrcly xaeqd ¦§¨¨§©©¨¨

`iig iax drh dna oaen ,zg` `l` aiig epi` zg` zaa s`
oky .mizy aiigy iax mya xn`ykdéãéãì éaø dééðúà ékxal-] ¦©§§¥©¦§¦¥

ok dpy ,zg` `l` aiig epi`y [`xtwïBòîL éaøc àaélà,lwind ©¦¨§©¦¦§
edééðúà ékiaxàéiç éaøìok dpy ,mizy aiigyéñBé éaøc àaélà ¦©§§¥§©¦¦¨©¦¨§©¦¥

drh `iig iaxe .xeqi` lr lg siqen xeqi` mby xaeqe xingnd
.ok el dpy oerny iax zhiyay xaqe iax ixacaàéiç éaøì àlà¤¨§©¦¦¨

aiigy zg` zaa dcen lwind oerny iax mby ,iax mya xn`y
eixacl ike ,mizyàøt÷ øazg` wx aiigy iax mya xn`y ©©¨¨

,øwLî à÷ éøewLxaeqd xn`c o`n mey oi` `iig iax ixacl `ld ©¥¨§©©
.ok

:`xnbd zvxzn,àéiç éaø Cì øîà`xtw xa ly ezerh zaiq ¨©¨©¦¦¨
c meyn dziddéãéãì éaø dééðúà ék,el` mipic [`xtw xal±]ézøz ¦©§§¥©¦§¦¥©§¥
dééðúà øeèôìdpy mixen`d mipicd zyely jezn mipy lr wx ± ¦§©§§¥

men lra lre ,zaya yniyy xf lr ,zg` `l` aiig epi`y el
.d`neha yniyy
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עקרת הבית, שפירושו עיקר ויסוד בית ישראל.
ממכתב כ"ו אדר שני, ה'תשי"ז



קצט
miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtzenai

ììåë øåñéàá.`ki` llek xeqi` i`n yxtn dinwl Ðéñåé éáøã àáéìàå:xn`c Ð

.ebn ici lr ,xeqi` lr lg xeqi` ixeqi` x`yaéúøú áééçéî ììåë øåñéàá:ipzwc Ð

xeqi` `kilc ,ig `yp jk xg`e zn `yp elit` ,dy` zeg` meyne g` zy` meyn aiig

.odnr ef z` mb llek `zeeg` edleka xqzinc ebn ,llek xeqi` `l` `xza i`da siqen

àãç àìà áééçéî àìiqei iax diaiig ike Ð

izxzxeqi`c ,zn `yp jk xg`e ig `ypa Ð

epi` xne` oerny iax ipzwc `de .`ed siqen

zn `ypa `pniwe`c ,g` zy` meyn `l` aiig

ig `yp jk xg`e`xtw xa ,dl ipz `iig iax Ð

.dl ipz `làø÷éòî.ef zay mcew Ðåâî
àøñúîãäëàìîáz` llek ,zay meyn Ð

`l `kde .zay meyn xeqi`d llka dceard

dkizgd lr xeqi` sqezip `ly ,siqen jiiy

siqen inc ikide .dcear epiidcded i` oebk Ð

dxeq` `xwirn dcear :ikd xninl epivn

ebn ,zay dil ded ,mipdkl zxzene mixfl

zay meyn mipdk iabl xeqi` dlr sqezi`cÐ

`kil ikde .zay meyn dicic iabl inp sqezi`

.mipdk ixqzin `l zay meyn `dc ,xninl

äìéëàá éøùmiycwd one" :aizkc ,miycwa Ð

"lk`i`xwie)(`k.äìéëàá øñúéîã åâîÐ

lr d`neh my inp liig ,d`neh meyn

.dceardä÷éìî àìà,dl zgkyn `l llek Ð

onf lkc .ediiexz iliig dwiln zrya `dc

edf `le ,dlirn xeqi` dilr did dwlnp `ly

xzipy oaxwa xen`d zexf xeqi`zlik`l

dwlnpyke .mipdkdpin rwt mipdkl zi`xpe

zexf xeqi` dilr liige ,dlirn zxdf` xeqi`

.zg` za xeqi`a dwiln xeqi`e "lk`i `l xf"c

éúøú áééçéîmizy aiig lirl xn`wc `dc Ð

zeg`e g` zy`c xeqi` eilr `ay oebk Ð

edpieeyc oebk dl zgkyne ,cg`k dy`gily

gily eyr ode ,zeig` izy ycwl oig` ipy

,odiyeciw lawl.gilya gily rbteáééçéî àì
àãç àìàsiqen xeqi`a aiig ike Ð`ypa Ð

.lirl yxtnck ,zn `yp jk xg`e igïåâë
úåøòù éúù éúééàã`zydc ,ef zaya meid Ð

dk`lna ixy `xwirn lirlck xninl `kil

eilr xeqi` mey lg `l `dc ,dceara xeq`e

,e`a cgi zay xeqi`e zexf xeqi`c ,meid cr

.dilr zexf micw lega zexry izy `iad la`

éîèéàå úåøòù éúù éúééàã ïåâë éîð íåî ìòá
äéìenene ez`neh jezae ,zexry izy mcew inhi`c ,xnelk Ð,zexry izy `iad

d`ad zryaeelg.eilr oielz eid odipy ixdy ,odipyåòáöà êúçù,mend `ede Ð

ezkizga d`nhpe.oikqaàééç éáøì àîìùá.ikd `xtw xace dixnb inwe`l ivn Ðéë
äééðúàxale ,iqei iaxk dicicl [iax] Ðxaqe ,drhc `ed `xtw xae .oerny iaxk `xtw

.diipz` iqei iaxc `ail` iaxcàøô÷ øáì àìàdiipz` iqei iaxc `ail` iax xn`c Ð

,`lew`xneg `iig iaxl diipz` o`nc `ail` ,ok m`?iax xwyn ixewy `xtw xal ike

mizy aiign [iqei iaxl] iax diipz` `lc ,`iig?ïåòîù éáøã àáéìàåxn`w ikde Ð

zg` zaa la` ,lleka ilin ipd ,xhte oerny iax biltc ab lr s` :`iig iax,dcen Ð

.oerny iax bilt inp zg` zaa :xn` `xtw xae .dixagl cg micw `le li`edé÷åôàì
ïåòîù éáøìäé÷æçî,`lewl oerny iaxl dil opiwfgn dedc Ðrazyi`e`iig iax ol

zaac.icen zg`àøô÷ øáì àîìùáivexzl ivn Ðdixnbl:xninle `iig iaxc dixnbe

xeht iax oiipz` ik,oerny iaxc `ail` Ð`aeig `iig iaxl diipz` ikeiaxc `ail` Ð

.diipz` oerny iaxc `ail` iaxc xaqe drhc `ed `iig iaxe .iqeiàééç éáøì àìàÐ

`xtw xal diipz`c `xeht `l` ,`aeig iax diipz` oerny iaxc `ail` xn`cÐ

o`nc `ail`?llk `xeht iax diipz` `lc `xtw xa xwyn ixewy ike?!éáø êì øîà
àééç`l` edleka `le ,diipz` `xeht i`ce iaxc .irh `l` xwyn `l `xtw xa i`ce Ð

oia llek ici lr oia gkzync ,d`neha yniyy men lrae zaya yniyy xfa :izxza

.lirl xn`ck ,zg` za ici lr
øåñéàå
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éàîállek xeqi`a ibltinwiwet`l razyn `xtw xal `nlya :iieyw`l ivn ded Ð

`iig iaxl `l` ,diwfgn iqei iaxÐwiic `peeb i`dkc ?ireazy` dil dnl

.ikd i`w `lc meyn ,wcwcl yg `l o`k `l` .jenqaàì`cg `l` aiiginyxit Ð

`pniwe`c ,cala g` zy` meyn `l` aiig epi` xne` oerny iax ipzwc `de :qxhpewa

llek xeqi` iedc ,ig `yp jk xg`e zn `ypaÐ

`xtw xac d`xpe .`xtw xa `le dl ipz `iig iax

.mixenb miryx oia exawle ,dl ipz inp

àìàdl zgkync `ed zg` zaa dwilnÐ

`de ?zg` zaa `ied ikid :xn`z m`e

`l zexf xeqi`e ,dliap dl `ied dwlnp ik cin

xn`ck ,mipdkl xzid yiy ,dwixf xg` cr liig

opixwc `kid lkc (a,gi) zeknc `xza wxta

xf lke" dia opixw "mda xtek xy` mze` elk`e"

`l inp dliap xeqi`c :xnel yie !"ycew lk`i `l

`lc ,dlirn xeqi` `wtpc ,dwixfd xg` cr liig

,dipin xingc dlirn xeqi` lr dliap xeqi` liig

xn`ck ,cib xeqi`n dlirn xeqi` xingc ikid ik

xac ab lr s`e .(`,`w oileg) "dypd cib" wxta

(`,d) dlirn yixa dil zi` oizrnyc `xtw

icin witp dwixfl d`xpyne .epipy dwixf xzidc

dlirnÐ,wexfiy cr `ki` xeqi` mewn lkn

cere .dwixf xg` cr dlap xeqi` liig `l jkld

oizrnyc oerny iaxc [xaq `xtw xac] :xnel yi

xn`c dwixf iptl zexf xeqi` dil zi`c dinrhl

zwixf iptl dler lk`y xfc (a,fi) zekna mzd

iab aizkc zexf meyn `le ,yng dwel minc

"mda xtek xy` mze` elk`e"Ð`edd meync

`icda `zi`ck ,oerny iaxl elit` iwl `l

lek`l lkez `l"c `xw `eddn `l` ,mzd

.(ai mixac) "jixryaøåñéàázg` za

izxz aiiginxn`wc `dc :qxhpewa yxit Ð

mizy aiig lirlÐzy` xeqi` eilr `ay oebk

ici lr dl zgkyne ,cg`k dy` zeg`e g`

dilr biltc `d `zyde .(`,cl) onwlck ,gily

g` zy` meyn `l` aiig oi` xn`c oerny iax

xengc g` zy` zg` zaac ab lr s` ,cala

,meai mewna `l` dzin xg` xzid dl oi`c ,liig

.ezy` zzin xg`l ixy dy` zeg` la`

dy` zeg` meyn `l` aiig epi` ipzwc `ziixae

Ðmeyn aiig did ok m`c ,zg` zaa ixii` `l

.ixii` zn `yp jk xg`e ig `ypa `l` .g` zy`

aiign zg` zaa iqei iaxc `iig iax xn`wc `de

izxzÐexn`" wxta gkenck ,siqen xeqi`a elit` `l` ,zg` za xeqi`a `wec e`l"el

.(a,ci zezixk)

øá`cg `l` aiigin `l xaq `xtw`l` aiig epi` xne` oerny iax :ipzwc `idde Ð

izxz iqei iax aiignc [rnync ,cala] eig` zy` meynÐmiryx oia exaewl epiid

iqei iaxlc `xtw xa da dcen zn `yp jk xg`e ig `ypa ixiinc `ziixa jci`ae .mixenb

wxtc oizipznn gkenck ,qxhpewa yxity enk ,siqen xeqi`a iqei iax dcenc ,mizy aiig

xeqi`an xeqi` lr xeqi` ith lg siqen xeqi`ac rnync :wgvi epiaxl dywe ."el exn`"

mizy `iig iaxl aiige ,oerny iaxc `ail`e zg` za xeqi`a ebltinc opiwqn ike ,zg` za

Ðaiig oi` lirl ipzwc ,siqen xeqi` dil zil ikd elit`e ,oerny iaxl zg` za xeqi`a

xa xaqc `l` ,sicr zg` za xeqi` i`ceac :wgvi epiax xne`e !dy` zeg` meyn `l`

`liig `lc ,dliape ,zaye ,d`nehe ,dy` zeg` oebk ,`kdc zg` za xeqi`a `wecc `xtw

Ðzay :`xtw xa xn`wc `pyil rnyn oky ,dxzed `lc `idd icda dxzedc meyn epiid

dxzed lkl d`neh ,dxzed lklÐi`d dil zil `iig iaxe .iliig `l exzedc meyn rnyn

iax aiign zg` zaac jenqa xn`w jkld .mixfl `le dxzed mipdkl :xn`wck ,`xaq

xeqi`c onwl zvw rnyn oke .zg` `l` aiign `l siqen xeqi`ac ab lr s` ,mizy oerny

aiigin llek meyn `zyd :xn`wc ,ith sicr zg` zaÐo`ne !`irain zg` za meyn

iyily wxta xn`ck ,siqen xeqi`` dedc icinc meyn epiid ,llek xeqi`a aiignc

.siqen xeqi`n inp sicr ok m`e ,(a,ck) zereaycåòáöàd`nh oikqadzidy Ð

.men lra dyrpe `nhp oikqd ea rbpykc oexg` edyn cr dkezg erav`
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ר
miwxt dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtzenai

ììåë øåñéàåïééðúàllek ici lr inxzi`c ikid ,xnelk Ðoiipz``ail`e ,`xeht iax

,oerny iaxczg` zaa enxzi`c `kidexehtl diipz` `l dwiln la` .`aeig oiipz` Ð

.icen oerny iax mzde ,zg` zaa `l` lleka dl zgkyn `lc ,llkàéæçåàøô÷ øá
ä÷éìî ìëàù øæìdaxre ,izxz dilr aiiginc `cg :miycwk inp eedc ,edl `incc Ð

daxr ike .`xehtl ediicdawiq` `l Ð

.lleka zgkzyn `l `dc dizrc`äá ïééòåÐ

dniiwzpyk ,onf xg`ldpey dide ,ecia

zaa `l` `nwezin `lc gky`e ,cgia ozyly

,diipz` iaxc xaqe .daxr `edc gkye ,zg`

dxehte zg` zaa `dcn :xn`einp jpd Ð

`xehtl iax diipz`cenxzinc `kid elit` Ð

zg` zaa.oiipz`àøééù ïàîìo`nl ,xnelk Ð

ira `lc da dcen ediipin.ibelti`làîéìéà
éñåé éáø,llek xeqi`a `zyd ,da dcen Ð

lg oexg` iqei iax xn` ,micw ediipin cgcÐ

`irain zg` zaa?ïåòîù éáøì åàì àìàÐ

dwilna dcencnebiltc `dc dpin rny Ð

la` ,biltc `ed lleka enxzi`c `kid jpda

zg` za xeqi`axac `zaeize ,izxz aiigin Ð

.`zaeiz `xtwäøùë øæá äèéçùo`k oi`e Ð

.zexfàåä àîìòá ìåèìè.zeay o`k oi`e Ðéà
äøè÷äámeyn z`hg aiigin ikid iqei iax Ð

.dil aiigin z`hg jzrc `wlq `wc ,zay

éñåé éáø øîàäe`ll dxrad :`nw wxta Ð

.d`viìåãâ ïäë ìù åøô úèéçùámeia Ð

meyne ,`id dk`ln a` dhigyc .mixetkd

wxta `neia xne`d ixack ,`ki` inp zexf

.dleqt xfa ext zhigy :(`,an) "itlwa sxh"

éîð èåéãä ïäë åìéôàsili liqtc o`n `dc Ð

`nrh,oxd`n"oxd` aixwde" :aizkc ,dwege

`xwie)" :dyxtd seqa aizke ,(fhwgl,"mler

dweg aizkc `kid lke:`nl` ,`ed `aekir Ð

:opiqxb ikd .`wec oxd`åà éðú÷ úåàèç éãéî
éðú÷ éåàì.aiygwc `ed ixeqi` Ð

äðùîíéùãç äùìù ïúåà ïéùéøôîåÐ

mdipae od zexaern `ny ,odilral xefgl `ly

,leqt rxfl xyk rxf oia dpgad opirae ,mixfnn

.odilraa mixaerd elzi `lyúåðäë åéä íàÐ

.yxtn `xnbaàøîâúåàèç äøùò ùùÐ

`ed mdipy lrc .miypl oke ,rax` cg` lkl

`xwie) "zeyerd zeytpd ezxkpe" :xne`.(gi

éøù àøùéî ìàøùéá ñðåàåopitlic ,dlral Ð

(a,`p zeaezk)`ide"ndytzp `d ,"dytzp `l

.zxzen Ðïä úåøáåòî àîù ïúåà ïéùéøôîÐ

ab lr s` ,zexzen miycg dyly xg`le

zelecby.od
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øåñéàåoerny iaxc `ail`e oiipz` llek,llek xeqi`a izxz aiign iqei iaxl la` Ð

`xehtl diipz` inp iqei iaxc `ail`c xninl ivn `lcÐirh ded `l ok m`c

aiigin iqei iaxlc `xtw xal dil `hiyt zg` zaac .ediicda dwiln axrl `xtw xa

jixv egxk lry ,llek xeqi`a izxz aiigin iqei iaxlc jenqa dil `hiyt ikdle ,izxz

`ail` `le ,diipz` oerny iaxc `ail`c xnel

.`xtw xae `iig iax` opgei iax bilte .iqei iaxc

øîàd`vi e`ll dxrad iqei iax:dniz Ð

lk`y xf ixde ?icixb ie`l ipn `l in eh`c

s`c :xnel yie !dlapc e`l `l` `kilc ,dwiln

lw xeqi` liig iqei iaxl siqen xeqi`ac ab lr

wxta `c` ax jixtck ,xeng xeqi` lr

xeqi`a inp oecile :(`,`t oixcdpq) "oitxypd"

ab lr s` ,'ek iqei iax dcen `dc ,yi` zy`

wxtae ,ezeng xeqi`n lw yi` zy` xeqi`c

iqei iax xn`c `d iab (a,ci zezixk) "el exn`"

xeqi`c iqei iax dcenc rnyn ,'ek d`yp owf m`

xeqi` meyn oic zia zezin iaiig lr liig zxk

siqenÐdil `xiaq llek xeqi`a ,mewn lkn

cib" seqa xn`ck ,xeng lr lw liig `lc `xnbl

llek xeqi`c `pz i`d o`n :(`,`w oileg) "dypd

xn`de :jixt ikdle .'ek dil zi` xeng xeqi`a

`liig ikid ok m`e ,d`vi e`ll dxrad iqei iax

awri epiax axd dywd ?zexf xeqi``

zzvda dl iwen `l i`n`c :y"piilxe`c

da oi`e ,dpedk `irae ,`id dcearc ,`zil`d

,dnz dcear oi`y itl `cixb e`l `l` dzin

ied `l `zydc ?(a,ck) `neic ipy wxta xn`ck

epiax xne`e !edpip ie`l ediiexzc ,xeng lr lw

dxzedy itl ,liw zay xeqi` mewn lknc :wgvi

dxrada dzin ded i` la` .ycwnaÐded

.ycwna xzedc ab lr s` ,xeng xeqi` aiyg

xzedc ab lr s` ,inp d`neh xeqi`eÐlr lg

,dzina yniyy `nh meyn men lra xeqi`

seqa iaxc opaxl dxdf`a yniyy men lrae

ab lr s` ,(`,bt oixcdpq) "oitxypd od el`"

iaxc `ail` `iig iaxe `xtw xa oizrny dlekc

ibiltÐyniyy men lra iqei iaxlc iax dcen

oilega xn`c ,xn`z m`e .dicic opaxk ,dxdf`a

lr legie dlap xeqi` `ai dxn` dxezd :(`,bw)

!llek xeqi`a xeng lr lw epiide ,alg xeqi`¥¤

lv` ellkn xzedc ,lw algc :wgvi epiax xne`e

lr s`e .(my) "dypd cib" wxt seqa xn`ck ,dig

dwilna xzed inp dlapc abÐ,miycw ip`y

xerd"a xn`ck ,ekfw deab ogleyn mipdkc

oky ,dlapa `xneg yic :cere .(`,kw) "ahexde

`kilc alga `xneg yic ab lr s`e .d`nhn¥¤

dlapaÐa opixn`ck ,jka yegl oi`cib" wxt

`xing sebd z`nehc zifg i`n :(`,`w) "dypd

Ðdl zilc `xing xya z`neh `nlc ,zxk oky

i`d o`n :onwl xn`c ,xn`z m`e .dewna dxdh

xeqi`e siqen xeqi`e llek xeqi` dil zi`c `pz

liig dy` zeg` xeqi`c rnyne ,zg` za

!dipin xingc yi` zy` xeqi`` llek xeqi`a

xeqi`c xn`c o`n `ki` (`,bw oileg) "dypd cib" wxtac ab lr s`e .(`,cp zenai) "eznai lr `ad"a `lew dil opiaygc ,dxqe` iiga xzid dl yic ,liw yi` zy` xeqi`c :xnel yie

!llek `la elit` liwc dtixh xeqi` ediilr liige ,gp ipaa bdepe ,zifk dia zilc ab lr s` zenvre micib xya edyn aiygc ,dipin xingc ab lr s` ,igd on xa` xeqi` lr lg dtixh

dtxhpykc ,dtixha `xneg yic :wgvi epiax xne`eÐigd on xa` xeqi` la` .dhgyp elit` xzid dl oi` aeyÐ.dil rwtne dhigy `iz`éãéîixeqi` ipzw ie`l e` ipzw ze`hg

aiygw `nlra.xeng lr lw xeqi` liig `lc oeik ,e`l `le z`hg `l o`k oi`c ,l`ppg epiax qxb oke Ðåøáå÷ì'ek miryx oiaxiiync ,`xtw xal lirl xity jixt mewn lkne Ð

dwilnÐmixenb miryx oia exawle ,mizy dyr eli`k eilr dlrnc edpd `l` aiyg `le ,izxz aiig `iddac meyn iqei iaxl `xiiyc xnel oi`c .oerny iax da dcenc llknÐ`dc

.llek xeqi` dil zi` iqei iaxc `iig iax xaqwc oeik ,mizy ixnbl aiigc ab lr s` ,yniyy men lra aiyg
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zenai(ycew zay meil)

df xg` dfa mixeqi`d ipy elgy ote`aeådid ipyd,ììBk øeqéà §¦¥
dééðúà,zg` `l` aiig epi`y iax el [dpy-]ïBòîL éaøc àaélàå ©§§¥§©¦¨§©¦¦§

.xeqi` lr lg epi` llek xeqi` s`y xaeqdàéæçå[d`xpe-]øáì §©§¨§©
ì àøt÷oicdì àéîãc éãééàå ,ä÷éìî ìëàL øæ`edy meyne ± ©¨¨§¨¤¨©§¦¨§©§¥§¨§¨¨

lka oky ,d`neha yniyy men lrale zaya yniyy xfl dnec
,xg` xeqi`l sxhvny miycw xeqi`a xaecn el` mipicdáøò̈§¨

df oicl `xtw xa [axir-]eäééãäa.el`d mipic ipy mr cgi - ©£©§
,cgi mipicd zyly z` dpey didyk onf xg`leda ïéiòåxf oica §©¥¨

,dwiln lk`yçkLà àìådf oic cinrdl `vn `le ±àlàote`a §Ÿ©§©¤¨
zexf xeqi`e dwiln xeqi` elgy,úçà úáarny `ly gkye §©©©

.mipey`xd mipicd ipy mr cgi eaxir `ed `l` df oic iaxn
àäcî ,øáñåxacn [dwiln oicy jkn-]éîð àä ,úçà úáaoic ± §¨©¦§¨§©©©¨©¥

xaecn mb d`neha yniyy men lrae zaya yniyy xfaote` §
a mixeqi`d ipy elgyðäcîå .úçà úáCdpy dwilnay jkn - ©©©§¦§¨¨

iax,øeèôìs`ðäC[mipey`xd mipicd ipy-]éîðiax el dpy ¦§¨¨©¥
øeèôì.zg` zaa mdipy elgyk s` ¦§

:`xtw xa zhiy lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyøæ ¥¦¥¨
LnéMLycwnaïàk Lé ,äàîeèa LnéML íeî ìòáe ,úaLaxfa - ¤¦¥§©¨©©¤¦¥§§¨¥¨

mb zaya yniyyíeMîxeqi`å úeøæmbíeMîxeqi`,úaL ¦¨§¦©¨
emb yi d`neha yniyy men lraaíeMîxeqi`å íeî ìòamb ¦©©§

íeMîxeqi`ïàk ïéà ,øîBà ïBòîL éaø .éñBé éaø éøác .äàîeèxfa ¦§¨¦§¥©¦¥©¦¦§¥¥¨
zaya yniyyíeMî àlàxeqi`úeøæxeqi` meyn `le ,cala ¤¨¦¨

.zayåxeqi` meyn yi d`neha yniyy men lraa okíeî ìòá §©©
,ãáìamipic ipy z` `weec :`xnbd zwiicn .d`neh meyn `le ¦§©

,`ziixad d`iad el`eléàålk`y xf oicldøéiL ,ä÷éìî §¦§¦¨©§¨
za xeqi` `edy df oicay rnyne ,eze` dxikfd `le `ziixad

.oerny iaxe iqei iax ewlgp `l zg`døéiL ïàîìdxiiy in itl ± §©©§¨
,df oic `ziixad,éñBé éaøì àîéìéàwx aiigy iqei iax ea dceny ¦¥¨§©¦¥

`ld ,zg`àzLäyììBk øeqéàa éñBé éaøyniyy xfa oebk] ©§¨©¦¥§¦¥
[d`neha yniyy men lraae zayaíézL áéiçîelgy elit` §©¥§©¦

ok m` ,df xg` dfaúçà úa øeqéàa`edy zg`k mdipy elgy §¦©©©
,llek xeqi`n sicràéòaéîiqei iax ea aiigny xnel jixv ike ± ¦©§¨

.mizyåàì àlàdf oic `pzd xiiy [i`ce `l`-],ïBòîL éaøì ¤¨¨§©¦¦§
ipy elgy meyn ,mizy aiigy oerny iax dcen df oicay

.zg` zaa mixeqi`de`weecy o`kn gkenàeä ììBk øeqéàá§¦¥
,øèôc,df xg` dfa mixeqi`d ipy elgy ote`aeúáa øeqéàa ìáà §¨©£¨§¦§©

áéiçî úçàe ,mizy oerny iaxàzáeézeixac lr `id.àøt÷ øác ©©§©¥§§¨§©©¨¨
ok` :`xnbd dwiqnàzáeéz.`id §§¨

:`ziixaa epipyúaLa LnéML øæmeyne zexf meyn o`k yi 'eke ¨¤¦¥§©¨
:`xnbd dywn .zayéàîa.xaecn dcear dfi`a -äèéçLa éà §©¦¦§¦¨

`ld ,oaxwd lyæa äèéçLäøLk ø.llk zexf xeqi` da oi`eéàå §¦¨§¨§¥¨§¦
azcear,äëìBäå äìa÷`ld,àeä àîìòa ìeèìèmeyn oda oi`e §©¨¨§¨¨¦§§¨§¨

e .zay zk`ln xeqi`éàxaecnäøè÷äazepaxwd ixeni` ly ¦§©§¨¨
,zaya dxrad xeqi` meyn da yiyäøòáä éñBé éaø øîà àäå§¨¨©©¦¥©§¨¨

.äúàöé åàììxn`p oky(b dl zeny)lkA W` Exraz `l' , §¨¨¨¨Ÿ§©£¥§Ÿ
xak ixdy ,xzein df aezk dxe`kle .'zAyd mFiA mkizaWnŸ§Ÿ¥¤§©©¨

xn`p(h k my)dn mrh ,iqei iax xn`e .'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨
llkn ef dk`ln `ivedl icka `ed dnvr ipta dxrad dazkpy
,z`hg ozbby lre dliwq opecf lr miaiigy zay zek`ln
xg`ne .cala zewln ypere e`l xeqi`a `l` dpi`y epcnlle
dyxtl xyt` i` ,iqei iax zhiya diepy dxen`d `ziixady
oi` ezhiyl ixdy ,ze`hg izy eaiigle zaya xihwdy xfa

.z`hg aeig zaya dxhwda
:`xnbd zvxzn,á÷òé øa àçà áø øîàzxacn `ziixad ¨©©£¨©©£Ÿ

ìBãb ïäk ìL Bøt úèéçLa,mixetikd meiaøîBàä éøáãëezkqna ¦§¦©¨¤Ÿ¥¨§¦§¥¨¥
`nei(.an)y.äìeñt øæa ìBãb ïäk ìL Bøt úèéçLxfy `vnp §¦©¨¤Ÿ¥¨§¨§¨

mei meyn mb aiig ,mixetikd meia lecb odk ly ext z` hgyy
.zexf meyn mbe mixetikd

:`xnbd dywnéëä éà,lecb odk ly ext zhigya xaecn m` ± ¦¨¥
àéøéà éàî`ziixad dhwp recn ±øæ`ld ,zaya yniyyeléôà ©¦§¨¨£¦
èBéãä ïäkdf xt hgeydéîðoky ,zay meyne zexf meyn aiigzi Ÿ¥¤§©¥

ok` :`xnbd zvxzn .cala lecb odka `l` dxiyk dpi` ezhigy
in lkl `l` ,xfl `weec `ziixad zpeek oi`Bìöà øfLxt lv`-] ¤¨¤§

[df,øîà÷.ezhigy oiprl xfk `ed heicd odk s`e ¨¨©
:xg` ote`a `ziixad z` ayiin iy` axé÷úîéLà áø dì ólr ©§¦¨©©¦

zk`lna `ziixad z` cinrdl oi` recn ,lirl `xnbd ziiyew
,z`hg aeig da oi`y meyn dxhwdéãéîaeig [ike-]éðz÷ úBàhç ¦¦©¨¨¨¥

,`ziixaaBàaeigéåàì[zewln-]éðz÷,daàlàyxtl yi [`ld-] ¨¥¨¨¥¤¨
yáéLç à÷ àîìòa éøeqéàoaxw xihwnd xfy ,miyper `le `pzd ¦¥§¨§¨¨¨¦

:`xnbd zyxtn .zay meyne zexf meyn xaer zayaà÷ôð éàîì§©©§¨
dpéî,dfa yi mixeqi` dnk,íéøeîb íéòLø ïéa BøáB÷ìdyerdy ¦¨§§¥§¨¦§¦

ody mitxypde milwqpd mr xawp mixeqi` ipy ea yiy dyrn
.mixenb miryx

äðùî
íéLð ézL eLcéwL íéðL,zxg` dy` yciw mdn cg` lky - §©¦¤¦§§¥¨¦

äæì äæ ìL úàå ,äæì äæ ìL úà eôéìçä äteçì ïúñéðk úòLáe- §¨©§¦¨¨§¨¤§¦¥¤¤¨¤§¥¤¤¨¤
,exiag zqex` lr mdn cg` lk `ae mdizeyp z` etilgdéøä£¥

íeMî ïéáéiç elàxeqi`eéä íàå .Léà úLàel` mipy,ïéçàixd ¥©¨¦¦¥¤¦§¦¨©¦
mb miaiig md,çà úLà íeMîeig` zy` `id odn zg` lk ixdy ¦¥¤¨

.yi` zy` dzeid calneéä íàåel` miyp izy,úBéçàmiaiig §¦¨£¨
mb mdíeMîxn`py ,dy` zeg`(gi gi `xwie)dúBçà ìà äMà'`l ¦¦¨¤£¨Ÿ

z.'gTeéä íàåel` miyp,úBcðmb md miaiigíeMîxeqi`.äcð ¦¨§¦¨¦¦¦¨
e,exiag zy` lr mdn cg` lk `ay xg`lïúBà ïéLéøôîz`-] ©§¦¦¨

odilran [elld miypdìLïä úBøaeòî ànL ,íéLãç äLlreadn §¨¢¨¦¤¨§¨¥
xaerd z` dlzp df onf xeriyk eyxti `l m`e ,xfnn cleede
miycg dyly cr xkip xaerd oi` oky ,ldwl exiykpe dlraa

.exeairleéä íàåel` miypíéøéæçî ,ãìéì úBéeàø ïðéàL úBpè÷ §¦¨§©¤¥¨§¥¥©§¦¦
ãiî ïúBà.exarzp `ny yeygl oi`y meyn ,odilraleéä íàå ¨¦¨§¦¨
el` miyp.äîeøzä ïî eìñôð ,úBðäkoldl `xnbae(.dl)oic x`eai Ÿ£¦§§¦©§¨

.df

àøîâ
oeyln :`xnbd dywn .'dfl df ly z` etilgd' :epzpyna epipy

'eôéìçä',dywe .cifna mdizeyp z` etilgdy rnynéãéî ¤§¦¦¦
ïðé÷ñò éòéMøalk lr cifna exary miryxa miwqer ep` ike ± §©¦¥©§¦©

:`xnbd dywn cer .dpyna exkfedy el` mixeqi`eúålr dywi §
àéiç éaø éðúc àäyi` zy` xeqi` lr exar m`y ,epzpyn lr ¨§¨¥©¦¦¨

,dcpe dy` zeg`e g` zy`eéøäyi,úBàhç äøNò LL ïàkoky £¥¨¥¤§¥©¨
miaiigzn miypd izyn zg` lk oke miyp`d ipyn cg` lk

e .ze`hg rax`éàetilgda dpynd zxacnïaø÷ àkéà éî ,ãéæîa ¦§¥¦¦¦¨¨§¨
mi`ian oi` `ld ,llk:`xnbd zvxzn .bbeyd lr `l` oaxw

éðz ,äãeäé áø øîàepzpyna [qexb-]eôìçeä'dfl df ly z`,' ¨©©§¨§¥§§
.bbeya etlgedy ezernyny

:dcedi ax ixack dgiken `xnbdàøazñî éîð éëädpyndy ¨¥©¥¦§©§¨
,bbeya zxacncixdéðz÷aeéä íà ,àôéñel` miypïðéàL úBpè÷ §¨¨¥¥¨¦¨§©¤¥¨

ãiî ïúBà ïéøéæçî ãìéì úBéeàø.odilraléàåz` etilgdy xaecn §¥¥©§¦¦¨¦¨§¦
mdiypàéøL éî ,ãéæîaixde ,odilral xefgl miypd zexzen ike ± §¥¦¦©§¨

:`xnbd dgec .dlral dxeq` dzpify dy`àéL÷ àì àägkn ± ¨Ÿ©§¨
etilgd m` elit` oky ,bbeya xaecny gikedl oi` z`f `iyew

oky .odilral xefgl zephwd zexzen ,cifnaäpè÷ éezétkñðBà ¦§©¨¤
,eäðéð,zrc oda oi`y meynéøL àøLéî ìàøNéa ñðBàåzy`e - ¦§§¤§¦§¨¥¦§¨¨¦

en qpe`a xg`l dlrapy l`xyi.dlral zxz
:dcedi ax ixacl zxg` dgked d`ian `xnbdàlàgikedl yi ¤¨

n bbeya zxacn dpyndyìL ïúBà ïéLéøôî' éðz÷cíéLãç äL §¨¨¥©§¦¦¨§¨¢¨¦
àä ,'ïä úBøaeòî ànLc xxazpyk miycg dyly xg`låàì ¤¨§¨¥¨¨

úBøaeòî,odïééøLdf oic ixde .odilral xefgl zexzen od ixd - §¨©§¨
,zelecba xen`éàåetilgdy xaecnéøL éî ,ãéæîaxefgl §¦§¥¦¦¨¦

.odilraldpéî òîL åàì àlày miypa zxacn dpyndyeôìçeä ¤¨¨§©¦¨§§
ok` :`xnbd dwiqn .bbeya.dpéî òîL§©¦¨
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c"agרב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æìúBò÷øwä ééeqk ìáà ,íéìk éeqëa äæ ìëå[elyøBa éeqk ïBâk ,[flyúeã Bà[glyäNòå BðwzL ét ìò óà , §¨¤§¦¥¦£¨¦¥©©§¨§¦©©¦¤¦§§¨¨
ìça úBaø íéîòt Ba LnzLð íâå ,äNòî Bá[hlyäæéçà úéa Bì Lé ïk íà àlà ,Bìèìèì øeñà Y[ny ©£¤§©¦§©¥§¨¦©§Ÿ¨§©§§¤¨¦¥¥¥£¦¨

åéìò çéëBî äfL ,øBaäî BúBà íéøéñnLk Ba ïéæçBàL[`nyìèìhäì éeNò àeäL[anyíL åéìò Léå ¤£¦§¤§¦¦¥©¤¤¦©¨¨¤¨§¦©§¥§¥¨¨¥
éìk[ncyÎbny. §¦

elà éðtî elà ìò eøæbL ,úBò÷øwä ééeqëk íðéc Y éøîâì ò÷øwa íéøeáwä íéìë ééeqëå[dnyéìk ìáà . §¦¥¥¦©§¦©©§©§©§¥¦¨§¦¥©©§¨¤¨§©¥¦§¥¥£¨§¦
äøã÷k eéäL íäéîéaL íéøepz ïBâk ,ò÷øwì øaçî àeäL ét ìò óà ,éøîâì ò÷øwa øeá÷ BðéàL[eny ¤¥¨©©§©§©§¥©©¦¤§ª¨©©§©§©¦¤¦¥¤¤¨¦§¥¨

èéèa ähîì íéøaçîe[fnyéøö íéeqk ïéà Yíééeðaä eðlL íéøepz ìáà .äæéçà úéa C[gnyò÷ø÷ éab ìò §ª¨¦§©¨§¦¥¦¨¨¦¥£¦¨£¨©¦¤¨©§¦©©¥©§©
úecä éeqëk íéeqk ïéc Y[hnyéøvL:äæéçà úéa C ¦¦¨§¦©¤¨¦¥£¦¨

לז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
úåò÷ø÷ä ééåñéë [åìù לכיסוי אותם שמניחים –

כדלת  משמשים אינם אבל .333הקרקע,
øåá [æìù.בקרקע חפירה –

úåã åà [çìù קצת עולה ובנייתו הקרקע, בתוך בניין –
הקרקע  .334מעל

ìåçá úåáø [èìù ולסגרו לפתחו רגיל ואפילו –
בתדירות.

äæéçà úéá [îù לטלטלו שמותר הדין והוא ידית, –
כגון  בו, לאחוז כדי מיוחדת צורה למכסה היה אם

נקבים  או .335בליטות
åéìò çéëåî [àîù בא שלא עליו מראה הידית –

כלי. בתור אלא לבניין כתוספת
ìèìèäì éåùò [áîù אלא לטלטלו דרכו אין אם גם –

בשנה  פעם הנפתח תשליך בור כגון רחוקות, לעתים
ניקוז  מערכת בור .336או

éìë íù [âîù שהוא אף להטלטל עשוי אינו אם אבל –
קרקע  דין לו נתנו – גמור .337כלי

éìë íù [îãù מותר אחיזה בית לו שתיקנו כיסוי –
השבת  קודם בו השתמשו לא אם גם .338בטלטול

åìà éðôî [äîù הקבור כלי כיסוי טלטול יתירו אם –
כלי  כיסוי שהוא מפני אחיזה בית ללא גם בקרקע
אחיזה. בית ללא עצמה הקרקע כיסוי גם להתיר יבואו

äøã÷ë åéäù [åîù שמשלשלים גדולה קדירה כעין –
שלמעלה  מפתחה המאכל את .339לתוכה

èéèá [æîù הקרקע על בנוי אינו אבל בלבד, מחובר –
לקרקע. כך אחר שחובר עצמו בפני כלי הוא אלא

íééåðáä [çîù ופתחם הקרקע על הבנויים אבן תנורי –
חיבורם  ללא עצמו בפני ככלי קיום להם ואין הצד, מן

.340לקרקע 
úåãä éåñéëë [èîù קרקע ע"ג בנוי הוא שגם –341.

zetqede mipeiv
אותם 333) מחברים אם או בחוזק אותם תוקעים אם

אם  שיג סימן להלן נתבאר בזה, וכיוצא ציר ידי על לקרקע
וסותר. בונה משום בזה יש

בבנין 334) מרוצף שהוא בור דהיינו הדות סכ"ג: תנה סי'
השומע  (לגבי ס"א תקפז ובסי' סביב. ובקירותיו בקרקעיתו
תחת  שרובו בנין דהיינו דות הדות): בתוך מהעומד שופר
פי  על אף הקרקע מן למעלה רובו אם אבל הקרקע,

כבית. דינו הקרקע בתוך שמקצתו
בליטות 335) או בנקבים משא"כ לא. הערה פכ"ג שש"כ

לאחוז  שניתן אף אחיזה לצורך שנעשו ניכר שלא בכיסוי
בקרקע  שחריצים וכלֿשכן בקלות המכסה וליטול בהם
בטלטול  המכסה את להתיר מועילים אינם המכסה שסביב

המכסה. פתיחת להקל בכדי נעשו אם אף

להתירו 336) כדי להטלטל עשוי שהוא שניכר בכך די
בקרקע. כשנותנו כבונה נראה יהיה ושלא בטלטול

(מוכח)337) נראה שיהא צריך להטלטל עשוי אם וגם
כקרקע. נראה כי בטלטול אסור כן לא ואם לכך, שעשוי

אלא 338) עליו, המוכיח כתיקון נחשב אחיזה בית תיקון
לכאורה  שיתקנוהו) (ללא מעצמו אחיזה בית לו יש שאם
או  לכיסוי שנעשה עליו המוכיח תיקון בו שיעשה צריך
שוע"ר  משמעות (כן השבת. קודם אחת פעם בו שיכסה

כג). ס"ק א"ר וראה
גדולה,339) קדירה כעין עשוי שהוא ותנור ס"ד: רנג סי'

בטיט. למטה ומחובר למעלה, וצר למטה רחב
התנור.340) כתחתית גם משמשת הקרקע לרוב
שלד.341) הערה לעיל ראה
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שנפרץ: מבוי דין שסה סימן ב חלק

לכרמלית ‡ או הרבים לרשות מצדדיו אחד שנפרץ מבוי
מעשר  יותר בפרצה אין וגם במילואו נפרץ שלא אע"פ
קורה  או בלחי המתוקן לראשו טפחים מד' בפחות היא אם
שבסיום  המבוי בכותל טפחים ד' עומד נשאר שלא דהיינו
שמא  אסור כלבוד שאינה טפחים מג' יתירה והיא הפרצה
וילכו  וקורה בלחי המתוקן המבוי פתח המבוי בני יניחו
שהמבוי  לכרמלית או הרבים לרשות זו פרצה דרך להם
כיון  מבוי פתח שם ממנו ויתבטל דרכם לקצר כדי להן נפרץ
והקורה  הלחי ג"כ ויתבטלו שם הולכים המבוי בני שאין
שם  אין והוא המבוי בפתח להיות צריכים שהם לפי שבו

עליו. מבוי פתח

שם  נתבטל לא מהכותל עומד טפחים ד' פס כשנשאר אבל
הללו  טפחים לד' פתוח עדיין שהוא לפי ממנו מבוי פתח
אלא  אמות ד' מבוי שיעור אמרו שלא עליהם מבוי שם שיש
כשר  שהיה מבוי אבל בתחלה מבוי הכשר לעשות הבא
נשתייר  שלא עד מבוי מתורת ומתבטל נפסל אינו מתחלתו

טפחים. ד' בו

שם  להעמיד ורוצה טפחים ד' עומד נשתייר לא אם לפיכך
כיון  אמות ד' בפס שיהא עד כלום מועיל אינו טפחים ד' פס

להכשירו. ובא המבוי נפסל שכבר

ד' על או שנשתיירו טפחים ד' על מבוי שם שיש וכיון
מבוי  לפתח מתוקנים הקורה או הלחי הרי שהעמיד אמות
מעשר  יתירה אינה אם כלל אוסרת אינה והפרצה כראוי
הרבה. בפתחים נפסל המבוי ואין ג"כ כפתח שהיא אמות

למקום  שפרוצה כגון זו בפרצה בוקעים רבים שאין והוא
באותה  לעבור רבים דרך ואין בטיט מקולקל או מטונף
שהם  שנפרץ מהכותל גידודים נשתיירו אם וכלֿשכן פרצה
שם  אין אפילו שם בוקעים רבים אם אבל ההילוך מעכבים
מבוי  כדין פתח (בצורת לתקנה צריך טפחים ד' אלא בפרצה
הגדול  לפתח זה מפתח הוא מפולש זה מבוי שהרי מפולש

הקורה): או הלחי שבו

* * *
בלחי · ניתרת שאינה כחצר שדינם אע"פ שלנו ומבואות

בוקעים  שרבים אע"פ אוסרת פרצה אין ובחצר וקורה
אם  אלא בזה בה להחמיר יש אעפ"כ מעשר יתירה כן

בוקעים  ורבים טפחים ד' פרצה בהם שיש שלנו במבואות
תיקון. שם לעשות בה

בחומתה  טפחים ד' פרצה שנפרצה חומה המוקפת עיר וכן
(אע"פ  תיקון שם לעשות להחמיר יש שם בוקעים ורבים
אבל  כראוי לתוכו פתוחים וחצרות שבתים מבוי בעיר שאין
מן  כראוי לתוכו פתוחים וחצרות שבתים מבוי בעיר יש אם
ההוא): למבוי או חומתה לפרצת תיקון לעשות צריך הדין

השני ‚ מצד החצר ונפרצה לחצר במילואו שנפרץ מבוי
חצר  המבוי עם החצר בני עירבו ולא הרבים לרשות
של  הפרצה כנגד היא הרבים רשות של פרצה אפילו מותרת
הרבים  בקיעת אין בזו ויוצאין בזו נכנסין והרבים מבוי

מעשר. יתירות הפרצות יהיו שלא רק בחצר אוסרת

המבוי  שאין נאסרת אינה המבוי עם עירבה שלא ומפני
שאוסרים  הן החצרות אלא לו הפתוחות חצרות על אוסר

עליו. רגליהן שדריסת בו כשרגילות עליו

עמו  עירבה שלא כיון עליו אוסרת שהחצר אסור והמבוי
לה, שנפרץ הוא עכשיו שהרי בו רגילה שאינה ואע"פ
בלי  לו האסור למקום במילואו שנפרץ כיון מכלֿמקום
לו  פרוצה אינה החצר כן שאין מה כולו נאסר עירוב
על  עודפים ומכאן מכאן גיפופין בו נשארו אלא במילואה

ממנו. רחבה שהיא המבוי

שם  ומופלגין החצר בתוך נכנסין המבוי אורך שכתלי וכגון
החצר  גיפופי הרי כן לא שאם טפחים ג' החצר אורך מכתלי
כמו  מבפנים ושוה מבחוץ נראה משום למבוי גם מועילים
החצר  ואין במילואו פרוץ קרוי ואינו ש"ס בסי' שנתבאר
הרגילה  חצר שכל ואף בו רגילה היא אם אף עליו אוסרת
לה  נפרץ שלא אע"פ עמו עירבה כשלא עליו אוסרת במבוי
מכלֿמקום  גמור, בפתח לו פתוחה היא אלא כלל המבוי
הרבים  לרשות בה לילך אחרת דרך לה שיש כיון זו חצר
הרבים  לרשות שנפרצה פרצתה דרך דהיינו המבוי דרך שלא
המבוי  דרך בשבת תעבור שלא סדום מדת על אותה כופין

עליו: ותאסר

* * *
של „ החצר ופרצת המבוי בני עם החצר בני ערבו ואם

פרצת  כנגד מכוונת אינה לכרמלית או הרבים רשות
מותר. המבוי גם לחצר המבוי

כאילו  נראה זה הרי זו כנגד זו מכוונות הם הפרצות אם אבל
שכנגדו  לכרמלית או הרבים לרשות מפולש הוא המבוי

בצורת שם לתקנו פרצתו.וצריך אצל פתח

כשפרצתו  אלא מותר אינו מכוונות הפרצות כשאין ואפילו
לכותל  סמוך רחבה מצד ולא החצר רוחב באמצע היא לחצר
צד  מכל המבוי על עודף חצר של שרחבה  שכיון ארכה
הרבים  רשות עד מושך ואינו כלה הוא לחצר שהמבוי נראה
לחצר  פרצתו אם אבל כמפולש ואינו שכנגדו כרמלית או
מכתלי  לאחד שוה המבוי אורך שכותל החצר מצד היא
שכנגדו  כותל עד ארוך כמבוי נראה זה הרי החצר אורך
והרי  כרמלית או הרבים רשות עד בעקמומית שם ומשוך

בעקמומית. מפולש כמבוי נראה הוא

כשהחצר  אלא מותר אינו החצר לאמצע פרצתו אם ואפילו
ימלך  שמא חוששין יחיד של בחצר אבל רבים של היא
פרצת  ותהא המבוי על העודף ברוחב בחצרו בתים ויבנה

כבתחלה: בו ויטלטלו החצר מצד המבוי

מבית ‰ יתירה שאינה הבתים שאחורי לרחבה נפרץ ואם
דינו  לדירה והוקפה סאתיים מבית יתירה או סאתים
ולא  סאתים בית על יתירה אם אבל לחצר נפרץ כאילו
בכל  תיקון שם וצריך לכרמלית כנפרץ דינו לדירה הוקפה

ענין.

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



c"agרד i`iyp epizeax zxezn

מחיצה  לו שיש לשביל פתוח הרחבה של השני צד ואם
והשביל  הרחבה ודרך הנהר שפת עד ועולה ומכאן מכאן
לחי  יעשו להשקותם לנהר בהמתם את המבוי בני מוליכין
בראש  פתח וצורת לרחבה שנפתח המבוי של זה בראש
זה  לחי וע"י לכרמלית או הרבים לרשות הפתוח השני
מחיצה  משום נידון שהלחי לדירה מוקפת הרחבה נעשית
דהיינו  לדירה להקיפה להרחבה מחיצה עשה וכאילו
המבוי  לה שנפתח זה פתח דרך מהמבוי בה להשתמש

שנ"ח. בסי' שנתבאר כמו כדירה נחשב שפתח

* * *
פתח  צורת ואפילו לדירה להקיף מועיל אינו שלחי ואע"פ
מעשר  יתירים אינן אם מועילין אינן גמורה מחיצה ואפילו
מועיל  הזה שהלחי מתוך כאן מכלֿמקום שם שנתבאר כמו
לדירה  להקיפה להרחבה ג"כ מועיל להכשירו להמבוי

בה. לטלטל ולהתיר

שאין  לתוכה וממבוי למבוי מתוכה ג"כ לטלטל ומותר
דיורין. בה שאין לפי עירוב בלי המבוי על אוסרת הרחבה

אין  אם אמות בד' אלא בו לטלטל אסור בשביל בשפת אבל
עומק  וכן לו מחיצה נחשבת שתהא טפחים י' גובה הנהר
אמות  ד' מתוך עשרה מתלקט אינו השביל שלצד הנהר
ואין  עשרה גבוהים גידודים שם יש הנהר מעבר אם אפילו
להגידודים  השביל בין המפסיק הנהר ברוחב אמות עשר
שביל  להתיר יבאו שמא גזרה למחיצה לו עולין אינן אעפ"כ
כלל  דעתם על יעלה שלא מפני כלל גידודים שם שאין אחר

הנהר. שמעבר בגידודים ניתר זה ששביל

טפחים  י' גובה בשפתו ואין למבוי סמוך המהלך נהר אבל
אמות  ד' מתוך עשרה מתלקט אינו המבוי שלצד עמקו וגם
שעומק  או י' גבוהים גידודים שם יש הנהר שמעבר אלא
יש  אמות ד' מתוך עשרה מתלקט השני שבצד עצמו הנהר
גזרו  לא שמא כי רביעית למחיצה למבוי עולים אם להסתפק

כך. כל בו מצויים אדם בני שאין בשביל אלא זו גזרה

משפת  רוחב אמות מעשר יותר כשאין אמורים דברים במה
שם  יש אם אבל הגידודים עד או המתלקט מקום עד המבוי
כלום  מועילים שאינם כלל להסתפק אין אמות מעשר יותר

שס"ג: בסי' שנתבאר כמו למבוי

Â שאף לפי הלחי כנגד המבוי בפתח להשתמש מותר
כיון  מכלֿמקום כמחיצה, שסותם הוא הפנימי שחודו

הוא. פטור מקום טפחים ד' זה מקום ברוחב שאין

היא  שהקורה שאף לפי הקורה תחת להשתמש מותר וכן
היכר  להם שיש הוא הפנימי ובחודו המבוי לבני היכר משום
טפחים  ד' שתחתיה זה מקום ברוחב שאין כיון מכלֿמקום

הוא. פטור מקום

* * *
אבל  הרבים לרשות הפתוח במבוי אמורים דברים במה
תחת  בין הלחי כנגד בין להשתמש אסור לכרמלית בפתוח
להכרמלית  הוא מצטרף ד' בו שאין זה שמקום לפי הקורה
בסימן  שנתבאר כמו וניעור מינו את מין שמצא כמוה ונעשה
בגובה  ואין הואיל כאן מודים שם החולקים ואף שמ"ה

טפחים. ג' מקום

שם  הרי מעזיבה לקבל ובריאה טפחים ד' רחבה הקורה ואם
[ומותר] וסותם יורד החיצון תקרה פי ואומרים עליה תקרה

לכרמלית: המבוי שפתוח פי על אף תחתיה להשתמש

Ê הקורה תחת או הלחי כנגד להשתמש שמותר פי על אף
יתגלגל  שמא בידו וחפץ המבוי בפתח אדם ישב לא
בינו  היכר שאין כיון ויביאנו וישכח הרבים לרשות החפץ

הרבים. לרשות

שפתוח  בין הרבים לרשות שפתוח בין החצר בפתח אבל
והואֿ היכר שיש לפי מותר מבוי לכרמלית בפתח הדין

שהוא  שלנו פתח בצורת ומכלֿמקום פתח, בצורת המתוקן
לכרמלית: בפתוח אפילו להחמיר יש מאד גבוה

Á ממחין אין בידן וכדיהן המבוי פתח על היושבות נשים
שוגגות  שיהיו ומוטב לנו ישמעו לא שבודאי לפי בידן

מזידות: יהיו ואל

Ë שהותר פי על אף בשבת קורתו או לחיו שנפלו מבוי
בו  אומרים ואין ואילך משם אסור שבת למקצת כבר
הרבים  לרשות פתוח שהוא כיון הותרה שהותרה כיון שבת

שס"ב. בסי' שנתבאר כמו לכרמלית או

הותר  בשבת שבמבוי התיקון ונפל חומה המוקפת עיר אבל
או  הרבים לרשות בינו מפסקת החומה שהרי זו שבת לכל
מן  גמורה היחיד רשות היא העיר וכל לעיר שחוץ כרמלית
עירוב  מבטלת הנכרים שדירת עירוב שחסרה אלא התורה
אומרים  ובזה ביניהם המפסיק תיקון כשנפל הישראלים

שם. שנתבאר כמו הותרה שהותרה כיון שבת

הולכים  יום מבעוד אם בשבת אם נפל אימתי ספק ואם
הוא. סופרים דברי שספק להקל

אם  אבל השבת כל לעמוד ראוי התיקון כשהיה זה וכל
במקומות  כגון בשבת ליסתר עומד היה שבת מערב
לודאי  וקרוב שבת בליל אותם שמקלקלים נכרים שמצויים

שנסתר: לאחר אסור שיקלקלוהו הוא

* * *
È והוא ביחד אחד עירוב חצרותיו כל בו שעירבו מבוי

המבוי  ונאסר הקורה ונשברה מבואות שיתופי הנקרא
החצר  אותו הרי לתוכו ומחצרות לחצרות מתוכו בטלטול
מותרות  לה הפתוחים חצרות וכן בה מונח שהשיתוף
אחת  בכל הרבה דיורין שיש אע"פ לזו ומזו מתוכן בטלטול
הרי  השיתוף מלבד אחר עירוב ביניהן עירבו ולא מהן
שפ"ז. בסי' שיתבאר כמו עירוב במקום השיתוף על סומכין

אפילו  בה מונח שהשיתוף לחצר פתוחות שאינן חצרות אבל
שהוא  חלון או פתח מהן לה שאין רק בצדה עומדות הן
ואינן  אצלן השיתוף אין שהרי אסורות טפחים י' בתוך
הקורה. שנשברה כיון המבוי דרך אצלן אותו להביא יכולות

אומרים  בשבת נשברה אם אבל יום מבעוד שנשברה והוא
הותרה. שהותרה כיון שבת

בבית  אפילו בהן לטלטל אסור אסורות שהן בענין וכשהוא
עצמו  בפני אחד אדם דר חדר בכל אם לחדר מחדר אחד

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
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במקומות  זה על להזהיר וצריך ש"ע בסי' שיתבאר כמו
קורה. או לחי להם שאין

בבית  בפסח חצרות עירובי יעשו שלא להזהירם צריך (וגם
בחצר  או הכנסת בית בחצר בתים ב' יש כן אם אלא הכנסת
אצלם  העירוב להביא שיוכלו בענין הכנסת לבית הסמוכה

בשבת). חלון או פתח דרך

ונשבר  פתח צורת או קורה או לחי שם שיש במקומות וגם
כל  בחול נשבר אם הכנסת בית של מבוי באותו התיקון
אם  אלא עצמו בפני תיקון להם יש אפילו אסורים המבואות
הכנסת: מבית העירוב אצלם להביא שיכולין בענין הוא כן

* * *

בתוכו: דרים אדם בני שהרבה לחצר עירוב דין שסו סימן ב חלק

מותרים ‡ התורה מן לתוכה פתוחים בתים שהרבה חצר
היחיד  רשות שהרי לחצר ומבתיהם החצר בכל לטלטל
עד  לחצר מבתיהם לטלטל אסרו חכמים אבל היא גמורה
שלו  אחד לכל מיוחדות רשויות הם שהבתים מפני שיערבו
לרשות  קצת ודומה לכולם משותפת רשות היא והחצר
שמותר  יאמרו לחצר מהבתים מוציאים היו ואם הרבים
עירוב  ע"י התירו אבל הרבים לרשות היחיד מרשות להוציא
החצר  מבתי באחד אותם ונותנים ובית בית מכל פת שגובין

שדעתו  לפי בית באותו דרים כולם כאילו רואים אנו שעתה
החצר  כל וכאילו היא מזונותיו במקום ודירתו אדם  של

הרבים. לרשות דומה ואינה בית לאותו מיוחדת

בלי  לטלטל אסור החצר בדרך שלא לבית מבית ואפילו
של  מרשות להוציא שלא להרחיק לתורה סייג שעשו עירוב
שלא  כדי היחיד רשות ששתיהן אע"פ זה של לרשות זה
כשהניחו  אבל הרבים לרשות היחיד מרשות להוציא יבואו
בית  באותו דרים כולם כאילו ונעשו הבתים באחד עירוב
הם  הבתים ושאר אחת דירה אלא כאן אין הרי בשותפות

אחת. רשות והכל זו דירה כחדרי

לענין  שאצלה לחצר מחצר בטלטול הטעם והוא הדין והוא
שע"ב: בסי' שיתבאר כמו בבית ששבתו כלים

אין · מחיצה שהקיפוהו מחנה וכן סוכות או אהלים יושבי
כן  אם אלא כולם שיערבו עד לאהל מאהל מטלטלין
חצרות  מעירובי חכמים פטרום שאז למלחמה הולכים

הרשות). מלחמת היא (ואפילו ידים ומנטילת

אבל  ימים שם ועומד הקבוע במחנה אמורים דברים במה
פטורים  השבת מפני שם ונחו לדרכה ההולכת שיירא
שם  להם קבועים אהלים אותם שאין מפני מלערב

הם: וכמעורבים
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ziciqgd dyxtd - rxevn zyxt 'dxez ihewl'

הּמצֹורע  ּתֹורת ּתהיה 1זאת Ÿ¦§¤©©§¨

z`f"'Fbe Fzxdh mFiA rxFvOd zxFY didY",ci EpzWxR) Ÿ¦§¤©©§¨§¨¢¨§¨¨¨¥

(a:
f"l xrW "miIg ur"A x`Fan dPd2zAiQW :'f wxR , ¦¥§¨§¥©¦©©¤¤¤¦©

rxFvn" iM ,dnkgd xF` zEwNYqd zngn `Ed mirbPd©§¨¦¥£©¦§©§©¨§¨¦§¨
"znM aEWg3aizkE ,(`k ,c aFI`).'Ek "dnkga `le EzEni" : ¨§¥§¦¦¨§Ÿ§¨§¨

.mW oiIr©¥¨

oipr oiadl Kixv ,zvw df oiadlE`Oi`CÎoigFn §¨¦¤§¨¨¦§¨¦¦§¨¦§¦¨
`A`CÎoigFnE: ¦§©¨

dPd iM`Oi`CÎoigFnaEzMW FnM `Ed(h ,biw miNdY): ¦¦¥¦§¦¨§¤¨§¦¦

dad`d clFp zEppFAzdd ici lrW ,"dgnU mipAd m`"¥©¨¦§¥¨¤©§¥©¦§§¨¨©£¨

wNYqdl `Fvxd zpigA `Ede ,W` iRWxe dgnVde§©¦§¨§¦§¥¥§§¦©¨¨§¦§©¥
.KxAzi FzEnvrA llMile§¦¨¥§©§¦§¨¥

,W` iRWxA dad`dn dlrnNW ,dpigA cFr Wi K ©̀¥§¦¨¤§©§¨¥¨©£¨§¦§¥¥
EpiidC`A`CÎoigFndxFW `EdÎKExA sFqÎoi` xF`W , §©§¦§©¨¤¥¨¤

FA oi`W cr ,lEHiAd KWnp df ici lre ,d`NirÎdnkgA§¨§¨¦¨¨§©§¥¤¦§¨©¦©¤¥
`EdW `Fvx zpigaA Fnvr z` DiAbdl zlFkie gMŸ©¦¤§©§¦©¤©§¦§¦©¨¤
zF`eegYWdd oipr Edfe .'adF`W in Wi' zpigA§¦©¥¦¤¥§¤¦§¨©¦§©£¨

.dxUrÎdpFnWAW`aEh iYkEcA dGn x`AzPW FnkE4. ¤¦§¤¤§¥§¤¦§¨¥¦¤§§¥¨

"cg`l aEW LAl ux m`" Edfe5lEHiAd ici lr iM : §¤¦¨¦§§¤¨¦©§¥©¦
zEdl` zkWnd `Ede ,aFW zpigA KWnp `A`CÎoigFnC§¦§©¨¦§¨§¦©§©§¨©¡Ÿ
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.1xc` h"k ,oqip Wcg axre Wcgd mikxan zAW ,rixfY zWxR zAW xn`p)¤¡©©¨¨¨©©§¦©©¨§¨§¦©Ÿ¤§¤¤Ÿ¤¦¨£¨

.(d"qwz 'a

.2d`xE .(gl xrW) lgxe d`l xrW EpiptNW miqEtCA .q"wz aFlwW qEtcA)¦§¤§©§¦¤§¨¥©©¥¨§¨¥©©§¥

.(Kli`e 286 cEOr EpzWxR irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`A¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦¨¨¨¥©¨¥¨

.3.(a ,cq mixcp)§¨¦

החדׁשים"4. הּׁשמים "כאׁשר ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר: מה `xFועּיין dxFY) ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ¨

.(c ,` ziW`xA"הּקֹולֹות את רֹואים העם "וכל ּפסּוק Fxziועל xF` dxFY) §¥¦ְְִֶַַָָָָ¨¦§

.(c ,br"הּתֹורה חּוּקת "זאת ּפסּוק a).ועל ,ep zTg oOwl) הּמתחיל ּובדּבּור ְַַַָָֹ§©¨ª©ְְִִַַ
הּוא" הּלוי a)."ועבד ,dp gxw oOwl)"'כּו זֹו "מּצה הּמתחיל (lirlּובדּבּור ְִֵַַָ§©¨Ÿ©ְְִִַַַָ§¥

.(c ,`i ev להצהיל כּו' יׂשּמח "ויין ּבענין ּוראינה", "צאינה הּמתחיל ּובדּבּור ©ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
מּׁשמן" a).ּפנים ,ek mixiXd xiW oOwl) ארץ אל תבֹואּו "ּכי ּפסּוק ועל ִִֶָָ§©¨¦©¦¦ְִֶֶֶַָָ

נסכים ּבפרׁשת כּו'", c).מֹוׁשבֹותיכם ,n glW oOwl) ְְְִֵֶַָָָ§©¨§©

.5.(` ,f dnCwdA xdf ipETY .g dpWn ` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨¦¥Ÿ©©©§¨¨
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ode ,milMd zagxd zFidl Kixv Ff dkWndlE .dHnl§©¨§©§¨¨¨¦¦§©§¨©©¥¦§¥
.dRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFYd zFIzF`¦©¨¤¦§¨§¨¤§©¤

dfe ,'f wxR lgxe d`l xrW ,"miIg ur"A azMW Edfe§¤¤¨©§¥©¦©©¥¨§¨¥¤¤§¤
:FpFWl§

d`l EN` mitEvxR 'a dUrp oi`W :df llM xFkfE§§¨¤¤¥©£¤©§¦¥¥¨
cr .`''fA `A`CÎoigFn zENBzd xg` `N` ,o`M lgxe§¨¥¨¤¨©©¦§©¦§©¨§¨©

.FpFWl o`M̈§

ÎdxFY zpigA `ide .daWgOd zFIzF` `id "d`l" iM¦¥¨¦¦©©§¨¨§¦§¦©¨
dxFYd zFIzF` `FAx 'q iM ,azkAW6zFIzF` Epiid ¤¦§¨¦¦¦©¨©§¦

daWgOd7ÎlrAW dxFY ± xEACd zFIzF` `id "lgx"e . ©©§¨¨§¨¥¦¦©¦¨¤§©
.dR¤

zENBzd ici lr KWnp EN` zFpigA 'a zEEdzd okle§¨¥¦§©§¦¥¦§¨©§¥¦§©
,aFXd KWnp dGOW lEHiAd `EdW ,`wiiC `A`CÎoigFn¦§©¨©§¨¤©¦¤¦¤¦§¨©
oM oi`X dn .'Ek zFIzF`e milM zpigaA dkWndd `Ede§©©§¨¨¦§¦©¥¦§¦©¤¥¥
`EdW ,`Fvxd KWnp mdOW ,`Oi`CÎoigFn zpigAn¦§¦©¦§¦¨¤¥¤¦§¨¨¨¤

zFIzF`de milMdn zEwNYqdd dAxC`8. ©§©¨©¦§©§¥©¥¦§¨¦

oipr EdGW ,`A`CÎoigFn zEwNYqd zngn ,okle§¨¥¥£©¦§©§¦§©¨¤¤¦§¨
FnEBxzC ,zrxv9mipap oi`W srYqp dGn ,"Exibq" ¨¨©§©§§¦¦¤¦§¨¥¤¥¦§¦

mirbPd mzxEnY mi`vFie ,lgxe d`l itEvxR"z`U" ± ©§¥¥¨§¨¥§§¦§¨¨©§¨¦§¥
aFW zpigA KWnp oi`W zngn ,EpiidC .'Ek d`l cbp¤¤¥¨§©§¥£©¤¥¦§¨§¦©
lkEi cal `Fvxd zpigAn if` ,dXEcwC zFIzF`e milkA§¥¦§¦¦§¨£©¦§¦©¨¨§¨¨
zEadlzdd xg`W FnM .mipFSigd zwipi srYqdl§¦§¨¥§¦©©¦¦§¤©©©¦§©£

dxFYA wqFr Fpi` m` ,dNtzA10zFEdzdl lkEi ¦§¦¨¦¥¥©¨¨§¦§©
srYqp dGnE .qrke `citw ,mipiC zpigA zEadlzddn¥©¦§©£§¦©¦¦§¥¨§©©¦¤¦§¨¥

.zFrx zFe`z F` ,'Ek zEQbe Wi oM mB©¥¥§©©£¨

" :mW "miIg ur"A azMW Edfe]z`U,d`l cbpM ±,zgRq §¤¤¨©§¥©¦¨§¥§¤¤¥¨©©©
zxdA'b mde ,'a lgxe ,cg` xF` Dl Wi d`l iM ,lgx cbpM ± ©¤¤§¤¤¨¥¦¥¨¥¨¤¨§¨¥§¥

"'Ek oitl`11. ©§¦

zpigA `id lgxe ,daWgn zpigA `id d`l iM ,oiprde§¨¦§¨¦¥¨¦§¦©©§¨¨§¨¥¦§¦©
zEklOd `id ,zEliv`AWÎdiIUr ,dUrn zpigA mbe ,xEAiC12. ¦§©§¦©©£¤£¦¨¤©£¦¦©©§

mikWnpe ,dUrnE xEAC ,daWgn :miWEal 'b mde§¥§¦©§¨¨¦©£¤§¦§¨¦
c''Ei `Ed s''l`dW :oitl`d oipr Edfe .`A`CÎoigFOn¦¦§©¨§¤¦§¨¨©§¦¤¨©¤

c''Ei e''ie13ozxEnY oi`vFi `A`ÎxF` zEwNYqdaE , ¨§¦§©§©¨§¦§¨¨
.[mipFvigl dwipi KWnp mdOW zFIzF` ± mirbPd©§¨¦¦¤¥¤¦§¨§¦¨©¦¦

`ivFn ± rxFvn" oipr EdfemW"rx14azMW FnkE , §¤¦§¨§¨¦¥©§¤¨©
:'mW' mi`xwp lgxe d`NW ,"miIg ur"A§¥©¦¤¥¨§¨¥¦§¨¦¥

l"fx xn`nM Epiide15eizFnW `id DNEM dxFYd lM" : §©§§©£©©©¨©¨¨¦§¨
xAcnde ."aFh mW" zpigA mde ,"`EdÎKExA WFcTd lW¤©¨¨§¥§¦©¥§©§©¥
,dXEcwC milke zFIzF`A ± aFHd Ktd `EdW ,rxd oFWl̈¨¨¤¥¤©§¦§¥¦¦§¨
zFIzF`d mdW ,"aFh mW" mFwnA dlrnl mBW mxFB¥¤©§©§¨¦§¥¤¥¨¦
mW" mi`xwPd zFIzF` ozxEnY E`vi ,dXEcwC milMde§©¥¦¦§¨¥§§¨¨¦©¦§¨¦¥
xFwn `Ed EN` zFIzF`e `Edd mW zpigAW EpiidC ,"rẍ§©§¤§¦©¥©§¦¥§
mirbPdO"W ,"miIg ur"A azMW FnM Epiide .rxd zEIg©¨¨§©§§¤¨©§¥©¦¤¥©§¨¦

"zFRilTd zwipi KWnp16. ¦§¨§¦©©§¦

dbNRd xFcA aEzMX dn KxC lr :`Ed oiprde,`i gp) §¨¦§¨©¤¤©¤¨§©©¨¨Ÿ©

(cxn`p df KxC lre ;"mW EpN dUrpe" :(c ,e ziW`xA): §©£¤¨¥§©¤¤¤¤¡©§¥¦

gxw zcrA oke ;"mXd iWp` 'Ek ux`a Eid militPd"©§¦¦¨¨¨¤©§¥©¥§¥©£©Ÿ©
aizM(a ,fh gxw)gxw zwFlgOW ipRn ,Epiide ."mW iWp`" : §¦Ÿ©©§¥¥§©§¦§¥¤©§¤Ÿ©

milth mIeld EidIW dvx `NW oM mb `Ed ,oxd` lr©©£Ÿ©¥¤Ÿ¨¨¤¦§©§¦¦§¥¦
zpigA EdGW ,`A`CÎoigFn zkWnd zpigal mirpkpe§¦§¨¦¦§¦©©§¨©¦§©¨¤¤§¦©
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.6.("dxFzl zFIzF` `FAx miXW Wi :etw ot` zFwnr dNbn)§©¤£ªŸ¤¥¦¦¦¦§¨

ּתׁשמרּו"7. ׁשּבתֹותי "את ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר (oOwlּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ§©¨

zFIzF`' ipRn Epiid ,zFIzF` `FAx 'q `vnp oi` dxFYAW s`" :c ,bn .a ,`n xdA§©©¤©¨¥¦§¨¦¦©§¦§¥¦

opWi la` azkA opi`W ,zFCEwPd llkAW ,i"ed` zFIzF` mdW ,'KWnd¤§¥¤¥¦¤¦§¨©§¤¥¨¦§¨£¨¤§¨

'e wxR sFq i"Wx Wxitcke) .'Ek 'i ± wxigde ,'` `Ed unTdW ,daWgnA§©§¨¨¤©¨©§©¦¦§¦§¥¥©¦¤¤

Ffi` K` ,("mg`pi" aizM ENi`M ,aizM "mgPi" :(dk ,hk aFI`) iAB zFAEzkC¦§©¥¦¦¨¥§¦§¦§¦§©¥©¥

."rEci Fpi` ± md zFCEwPdn¥©§¥¥¨©

ב': עּמּוד ס"ט, ּדף ּבכתּוּבֹות ּבּגמרא ּדאיתא ּדר על ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ּפירּוׁש:
אם  אּלא אֹות, ּבׁשּום ּפּת"ח לֹומר ל "אין רׁש"י: ּופירׁש ּכתיב, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'יּנחם'
באה  והיא ׁשּתחּתיה, הּנקּוּדה ּפי על אֹו לֹו, סמּוכין ה"א אֹו אל"ף ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכן

לׁשֹונֹו. ּכאן עד 'ינאחם'". ּכתּוב ּכאּלּו אֹות ְְְְִִֵַַָָּבמקֹום

ה"א. אֹו אל"ף ּכתּוב ּכאּלּו אֹות, ּבמקֹום ּבאה ׁשּתחּתיה ׁשהּנקּוּדה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי
רק  להיֹות, צריך ׁשהיּו אּלּו אֹותּיֹות חׁשּבֹון עם ולכן ויּו"ד. ּבוי"ו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוכן
ואיזֹו ּבּתֹורה, אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש ּבמקֹומן, ּבאּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָׁשּנקּודֹות

לנּו"). ידּוע אינֹו – הּוא? ְֵֵַַָָמהּנקּוּדֹות

.8"mc`d z` [. .] xviIe" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦©¦¤¤¨¨¨
(f ,a ziW`xA)ziW`xA zWxtA ,(b ,c ziW`xA xF` dxFY)Ki` , §¥¦§¨¨©§¥¦¨§¥¦¥

dlrnNW ,d`Nir dnkgn `wiiC mikWnp zFIzF`dW¤¨¦¦§¨¦©§¨¥¨§¨¦¨¨¤§©§¨
.zEkix`A mW oiIr .dpiAdn¥©¦¨©¥¨©£¦

.9:(mW miIg urA `aEd) ` ,hn sC EpzWxR xdGaE .al ,ci rxFvn qFlwpE`)§§§¨©Ÿ©¨¨¨¥©¨©¥©¦¨

.("d`Nir Eaihc Exibq ,d`Nir `xFdpC Exibq ,xnY`C dnM Exibq ± zrxv"¨¨©§¦§¨§¦§©§¦¦§¨¦¨¨§¦§¦¦¨¨

.10zpigA lM iM ,"rxvOd zxFY didY z`f" FxnF` oipr Edf iM" :mW miIg urA)§¥©¦¨¦¤¦§©§Ÿ¦§¤©©§Ÿ¨¦¨§¦©

dxFY `xwPd ,dnkg ,`A` cSnc oigFn zEwNYqd zAql `Ed ,rxFvn FzFid¡§¨§¦©¦§©§¦§¦©©¨¨§¨©¦§¨¨

xn` okl ,l"fx xn`nM ,dxFYd wqr ici lr `N` FpETY oi` ,oM m`e ,rcFPM©¨§¦¥¥¦¤¨©§¥¥¤©¨§©£¨©©¨¥¨©
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.(d"n `IxhnibA ±§¦©§¦¨©

לאה 12. מענין כּו', הּמדּבר ּדֹור ּבענין ׁשלח, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָועּיין
a).ורחל ,fl oOwl) ְֵָ§©¨

) ּומעׂשיהם"13. "מראיהם הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר Fxziּכמֹו xF` dxFY) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ¨¦§
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ָׁשם).
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.(` dkld a wxR¤¤£¨¨
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.(dxFYd©¨

) ׁש"ּפרעה 16. ּברכבי", "לסּוסתי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹועּיין
ׁשם עּיין כּו'". נקבֹות סּוסים ּתחּלה c)).העמיד ,bq gNWA xF` dxFY) ְְֱִִִֵֵֶַָָ¨§©©
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Wix xdGA aEzMW FnkE .cal `Fvx zpigaA zFidl¦§¦§¦©¨§¨§¤¨©Ÿ©¥
irA gxw ,`piniA xicY lilMz` `l`nU" :gxw zWxR̈¨©Ÿ©§¨¨¦§§¦¨¦¦¦¨Ÿ©¨¦

"'Ek `tlg`l17. §©§¨¨
"Erx" mW `xwPd zFRilTd zwipi KWnp dGnE,`i gp) ¦¤¦§¨§¦©©§¦©¦§¨¥§Ÿ©

(gi:e''k dWxR sFq ,ziW`xA zWxR dAxA aEzMW FnM ,§¤¨§©¨¨¨©§¥¦¨¨¨
oNdl xn`pe ,'mXd iWp`' o`M xn`p"(mW gxw)i`xw' ¤¡©¨©§¥©¥§¤¡©§©¨Ÿ©¨§¦¥

k 'mW iWp` crFn'E18." ¥©§¥¥
oFWNn mbemWaEzMW FnkE ,(fi ,en dinxi)E`xw" :mW §©¦§¨§¤¨¦§§¨¨§¨

e" Edfe ."'Ek drxRmW"EzEni(dl ,ci glW)aEWg rxFvn"E . ©§Ÿ§¤§¨¨§©§¨¨
"znM19.: §¥

,dPde .aici lr `Ed oz`EtxE mirbPd lW oETiYd §¦¥©¦¤©§¨¦§¨¨©§¥
l` `aEde"odMd"(h ,bi rixfY)KiWnOd `Ed odMd iM . §¨¤©Ÿ¥©§¦©¦©Ÿ¥©©§¦

`A`ÎxF`20if` ,`''fA `A`CÎoigFn zkWnd ici lre . ©¨§©§¥©§¨©¦§©¨§¨£©
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.aFXd©
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rwAi21KWnp mXnE ,`Oi`ÎcFqi rwFA `A`ÎcFqIW , ¦¨©¤§©¨¥©§¦¨¦¨¦§¨
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"'Ek xFr crA22xEAce daWgn ± miWEal zpigA , §©§¦©§¦©§¨¨§¦
aEzMW FnkE .dUrnE(` ,bv miNdY)Wal zE`B Kln 'd" : ©£¤§¤¨§¦¦¨¨¥¨¥

."'Ek
oipr Edfe"rxFvOd zxFY didY z`f"azMW FnkE , §¤¦§¨Ÿ¦§¤©©§¨§¤¨©

:FpFWl dfe mW "miIg ur"A§¥©¦¨§¤§
didY z`f' FxnF` oipr Edf iMzxFYlM iM ,'rxFvOd ¦¤¦§¨§Ÿ¦§¤©©§¨¦¨

cSnC oigFn zEwNYqd zAql `Ed rxFvn FzFid zpigA§¦©¡§¨§¦©¦§©§¦§¦©
`N` FpETiY oi` ,oM m`e .dxFY `xwPd ,dnkg ± `A ©̀¨¨§¨©¦§¨¨§¦¥¥¦¤¨

l"fx xn`nM ,dxFYd wqr ici lr23xn` okl .zxFY' ©§¥¥¤©¨§©£©©©¨¥¨©©
.`vFIM F` 'rxFvOd zxdh' `le 'rxFvOd.FpFWl o`M cr ©§¨§Ÿ¨¢©©§¨©¥©¨§

`nEgpzA `zi` df KxC lre(a EpzWxR)hEwlIaE ,ipFrnW) §©¤¤¤¦¨§©§¨¨¨¨¥©©§¦§¦
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'zFxPd zahd'24mdW ,zFvnE dxFYd ici lr Epiide . £¨©©¥§©§©§¥©¨¦§¤¥
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l''Pd rx mW zpigA Ktd25. ¥¤§¦©¥¨©©

oipr oM mb Edfe"Fzxdh mFiA"aEzMW FnkE ,(xdGA) §¤©¥¦§¨§¨¢¨§¤¨©Ÿ©

:'a cEOr ,'t sC ,miWFcw zWxtA§¨¨©§¦©©
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'Ek gMYW` `ziixF`A26. §©§¨¦§©©
DWxW dxFYdW itl `EdW ,f''nxd WExitA mW oiIre§©¥¨§¥©©©¤§¦¤©¨¨§¨
xFwn `ide ,wiYrcÎdxEaB WAEln DAW ,d`nizqÎ`gFOn¦¨§¦¨¨¤¨§¨§¨§©¦§¦§

.mW oiIr ."'Ek 'ohU rxw' KWnp mXOW ,mipiCd zwYnd©§¨©©¦¦¤¦¨¦§¨§©¨¨©¥¨

lirl x`AzpX dn oiire(b ,ak)mi`PYd oiprA ,rixfY zWxR §©¥©¤¦§¨¥§¥¨¨©©§¦©§¦§¨©©¨¦
zFUrl gM mdl did df ici lrW ,dxFYA mwqrA mi`xFn`e©£¨¦§¨§¨©¨¤©§¥¤¨¨¨¤Ÿ©©£

.'Ek milFcB miQp¦¦§¦

" df lM mre`aEdedxFYd wqr xTir iM :"odMd l` §¦¨¤§¨¤©Ÿ¥¦¦¨¥¤©¨
."cg`l aFW" oiprA l''Pke ,lEHiA zpigaA zFidl Kixv̈¦¦§¦§¦©¦§©©§¦§¨¨¤¨

oi` xnF`d" oM oi`X dnFl,h''w zFnai) "dxFz `N` ©¤¥¥¨¥¥¤¨¨§¨
_."Fl oi` dxFz ENit`" ,Wi zpigaA ± "Fl" ± ('a cEOr: ©¦§¦©¥£¦¨¥

dPde .b" FxnF` WExiR oiadl`aEde,"odMd l` §¦¥§¨¦¥§§¨¤©Ÿ¥
`lde ± odMd mFwn l` rxFvOd z` E`iaIW FrnWOW¤©§¨¤¨¦¤©§¨¤§©Ÿ¥©£Ÿ

xn` cIn KEnq(b ,ci EpzWxR)" :`vieuEgn l` odMd ¨¦©¨©¨¨¨¥§¨¨©Ÿ¥¤¦
dvEg eil` `vi odMdW ± Ktdl rnWnC ,"dpgOl27! ©©£¤§©§©§¥¤¤©Ÿ¥¥¥¥¨¨
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.18± o`M xn`PW 'mW iWp`' s` ,zwlgn ± oNdl xn`PW 'mXd iWp`' dn")¨©§¥©¥¤¤¡©§©¨©£Ÿ¤©©§¥¥¤¤¡©¨

.("zwlgn©£Ÿ¤

הּתֹורה"19. "חּוּקת הּמתחיל ּבדּבּור "ׁשם", מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָועּיין
mXn mYWTaE" Edfe .'Ek milMd zxiaWE dziOd mFwn `EdW" :c ,ep zTg oOwl)§©¨ª©¤§©¦¨§¦©©¥¦§¤¦©§¤¦¨

ElkEi 'mW' zpigAn mB okle ,DiPin iEpR xz` zil iM ,"'Ek z`vnE Liwl` 'd z ¤̀¡Ÿ¤¨¨¨¦¥£©¨¦¥§¨¥©¦§¦©¨§

`AilC `wnErn ,Fl xSA 'd l` wrvl ,"'d z` mYWTaE" ici lr 'd z` `Fvnl¦§¤©§¥¦©§¤¤¦§Ÿ¤©©¥§¨§¦¨

.("daEWY zpigaE§¦©§¨

הּנרֹות"20. את ּבהעלֹות" ּפסּוק על ׁשּנתּבאר l,ּוכמֹו LzFlrdA oOwl) ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ§©¨§©£§

ׁשם.`) `)ועּיין ,al)."'כּו מּׁשּלהם ּגדֹול ׁשּל" ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

.21wxR (al xrW) oigFOd zx`d xrW miig ur .` ,cw xFn` b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¡¥©¦©©¤¨©©¦©©¤¤

.(i wxR millMd xrW .`©©©§¨¦¤¤

.22.(a wxR (gl xrW) lgxe d`l xrW miIg ur d`x .c ,a aFI`)¦§¥¥©¦©©¥¨§¨¥©©¤¤

.23.(a ,eh oikxr)£¨¦

ּבענין 24. ׁשמֹות", "ואּלה הּמתחיל ּבדּבּור אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּוכמֹו
דׁשמיּה" רזא c)."לאתקנא ,hn zFnW xF` dxFY) מׁשה" הּמתחיל ּובדּבּור ְְְִֵַָָָָ¨§ְְִִֶַַֹ

כּו'" c).ידּבר ,fq Fxzi xF` dxFY) ְֵַ¨¦§

ׁשם [xdGA]ועּיין25. "טֹוב ּבענין ב', עּמּוד סֹוף פ"ז, ּדף יתרֹו, ּבפרׁשת ְֵַ©Ÿ©ְְְְִִֵַַַָָָ
ׁשמ ּתּורק "ׁשמן ּפסּוק על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּוכמֹו טֹוב". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשמן

Kli`e).כּו'" ` ,b mixiXd xiW oOwl d`x)§¥§©¨¦©¦¦¨¥¨

.26KM mEXn .dxFz ixacA `N` minlFrl mc` xdhp `l ,d`x `aE :mEBxY]©§Ÿ§¥Ÿ¦§¨¨¨§¨¦¤¨§¦§¥¨¦¨

,mi`nHd EN` z` xdhl zcnFr `idW mEXn ,d`nh milAwn `l dxFz ixaC¦§¥¨Ÿ§©§¦ª§¨¦¤¦¤¤§©¥¤¥©§¥¦

.[dxFYA z`vnp ± d`EtxE§¨¦§¥©¨

.27.(o`M o"Anx mB d`xE .o`M xFOd xFxvE xwi ilM ,dxFYd lr K"W d`x)§¥©©©¨§¦¨¨§©¨§¥©©§©¨
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z`f" oipr mBdidY"didY" zaizC ,"rxFvOd zxFY ©¦§¨Ÿ¦§¤©©§¨§¥©¦§¤
.KiWl`A azMW FnkE ,dxF`kl zxYEin§¤¤¦§¨§¤¨©©©§¥

cEOr ,h"n sC xdGA aEzMX dn iR lr ,oaEi oiprd K ©̀¨¦§¨¨©¦©¤¨©Ÿ©©©
" :WExitA ,'a`aEde" ± "odMd l`dlrEdeDil irAin §¥§¨¤©Ÿ¥§£¨¦¨¥¥

."'Ek

"miIg ur"A eixaC x`iaE(mW)sFq f''nxd m`iade , ¥¥§¨¨§¥©¦¨¤¡¦¨©©©
:rixfY zWxR̈¨©©§¦©
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mzF`W dlrnl mxFB ,"odMd l` FzF`xd" ici lre§©§¥¥¨¤©Ÿ¥¥§©§¨¤¨
`vFi ,'ihn `le ihn' zpigaA ,'Ek onFwnl Exfgi zFxF`d̈©§§¦§¨¦§¦©¨¥§Ÿ¨¥¥
didi `l ok ici lre ,FxFwnA wACznE qpkpe xfFge uEgl©§¥§¦§¨¦§©¥¦§§©§¥¥Ÿ¦§¤

.'Ek mdA fg`zdl mipFSigd l` gM.FpFWl o`M cr Ÿ©¤©¦¦§¦§©¥¨¤©¨§

oiprd xE`iaE'd zcFarA: ¥¨¦§¨©£©

zngn `Ed mirbPde zrxSd zAiQW zFid mr ,dPdC§¦¥¦¡¤¦©©¨©©§©§¨¦¥£©
,aFXde lEHiAd zpigA `EdW ,`A`CÎoigFn zEwNYqd¦§©§¦§©¨¤§¦©©¦§©
`Fvxd zpigAn mipFSigd zwipi KWnp df zngOW¤¥£©¤¦§¨§¦©©¦¦¦§¦©¨¨
,zrCd lr dlFr dide ;`Oi`CÎoigFnC zEadlzdde§©¦§©£§¦§¦¨§¨¨¤©©©©
zkWndA dcFard ici lr iC `Ed zeErOd oETiYW¤¦©§ª¨©©§¥¨£¨§©§¨©
,dxFYd wqrA aFXd zpigA EpiidC ± cal `A`CÎoigFn¦§©¨§©§©§§¦©©§¥¤©¨
,l''PM milMde zFIzF`dA `A`CÎoigFn zkWnd `idW¤¦©§¨©¦§©¨§¨¦§©¥¦©©

`CÎoigFn zxfgd ici lrW,xaCd oTEzi mcTnM `''fA `A ¤©§¥©§¨©¦§©¨§¨§¦Ÿ¤§¨©¨¨
;l''PM mipFvigd zwipi dgFC `A`ÎxF` iM¦©¨¤§¦©©¦¦©©

`''fA `A`CÎoigFOd KiWndl xWt` i` ,zn`A K ©̀¤¡¤¦¤§¨§©§¦©¦§©¨§¨
didW mbRA zeErOd oTzl dNgYn ligzIW iYlA¦§¦¤©§¦¦§¦¨§©¥©§ª¨©§¨¤¨¨

"mFwn FzF`A ± daEWz" iM .`Oi`CÎoigFOA28xg` f`e , ©¦§¦¨¦§¨§¨§¨©©
zpigA xxFrl KixSW ,Epiide .`A`CÎoigFOd KiWni KM©©§¦©¦§©¨§©§¤¨¦§¥§¦©
KM xg`e ,`Oi`CÎoigFOn KWnPd zEadlzdde `Fvxd̈¨§©¦§©£©¦§¨¦¦§¦¨§©©©
ux m`e" zpigA ,`A`CÎoigFnC lEHiAd zpigal ExAgzi¦§©§¦§¦©©¦§¦§©¨§¦©§¦¨

."cg`l aEW ± LAl¦§¨¤¨

oipr Edfe"c''Ei iAbl 'dÎaEWY" ± daEWY29iM : §¤¦§¨§¨¨§©¥¦
dcxtPW ± DA mbR F`hgAW ,dpiA `id d`NirÎ`''dd©¥¦¨¨¦¦¨¤§¤§¨©¨¤¦§§¨

df ici lre ,d`NirÎdnkgC lEHiAd `EdW ,c''EId on¦©¤©¦§¨§¨¦¨¨§©§¥¤
oipr EdGW ,`Oi`CÎoigFOn mipFSigd zwipi KWnp¦§¨§¦©©¦¦¦¦§¦¨¤¤¦§¨
`wnErn daEWzA xxFrzOW ici lre .l''PM mirbPd©§¨¦©©§©§¥¤¦§¥¦§¨¥§¨

n" ,`AilcmiTnrO"Liz`xw(` ,lw miNdY)miwnFr 'a ± §¦¨¦©£©¦§¨¦§¦¦¨¦
`Oi`eÎ`A` zFcFqiccgi30,aFWe `Fvx zpigaA EpiidC , §§©¨§¦¨©©§©§¦§¦©¨¨

dad`dn dlrnNW lEHiAde dAxÎdad` zpigA `EdW¤§¦©©£¨©¨§©¦¤§©§¨¥¨©£¨
."c''Ei iAbl 'dÎaEWY" dUrp df ici lr ±©§¥¤©£¤¨§©¥

i` ,`Oi`CÎoigFOOW `Fvxd zExxFrzd mcFw la £̀¨¤¦§§¨¨¤¦¦§¦¨¦
`A`C oigFOd KiWndl xWt`31. ¤§¨§©§¦©¦§©¨

xn`p df KxC lre(bk ,gi gxw)ieNd care" :`Ed," §©¤¤¤¤¡©Ÿ©§¨©©¥¦
oipr Edfe ,`Oi`CÎoigFn KiWndl± mIeld zcFarW¤£©©§¦¦§©§¦¦§¦¨§¤¦§¨
`Ede ,`A`CÎoigFn KWnEi KM xg` df ici lre .xiXd©¦§©§¥¤©©©§¨¦§©¨§
xWt` i` mIel `lA mipdM oM oi`X dn .mipdMd oipr¦§¨©Ÿ£¦©¤¥¥Ÿ£¦§Ÿ§¦¦¦¤§¨

.'Ek

Exfgi zFxF`d ozF`W" :"miIg ur"A azMW Edfe§¤¤¨©§¥©¦¤¨¨©§§
zpigA `EdW ± "'Ek ihn `le ihn zpigaA ,'Ek onFwnl¦§¨¦§¦©¨¥§Ÿ¨¥¤§¦©

aFWe `Fvx32. ¨¨
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zpigaA llkEie `Fvxd `FaIWe ,`Oi`CÎoigFOn KWnPd©¦§¨¦¦§¦¨§¤¨¨¨§§¨¦§¦©

."c''Ei iAbl 'd aEWY" KxC lr ,`A`CÎoigFnC lEHiA¦§¦§©¨©¤¤¨§©¥

" oipr EdfernW"l`xUi33:my`IxhniB ±o''Aeg''Rx± §¤¦§¨§©¦§¨¥¦©§¦¨©§©©
llkEie ,`Oi`C zFpFYgY 'f ,izAx 'r ± FWxWl llkEie xfgEi§¨§§¨§¨§©¨¦©§§¦¨§§¨

.'Ek '`Aq l`xUi'A§¦§¨¥©¨

KM xg`eodMd `vie"aFXd zkWnd Epiid :" §©©©§¨¨©Ÿ¥©§©§¨©©
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ה"מקדש  לפירּוׁש ׁשני", "ותֹולעת ּבענין א), קלט, (דף ּתרּומה ּבּזהר ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹא
הּתֹורה, עסק על ּדקאי ׁשּפיר אתי וגם חסד. ּבחינת היינּו – ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלך"
ּבמקֹום  ׁשנתּבאר ּוכמֹו ּבפיו". אלא ּכחֹו ּׁש"אין ּתֹולעת, ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּזהּו
ּגבּורה־ ּדהּוא נתּבאר וׁשם כּו'", הּתֹורה חּקת "זאת ּפסּוק על ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹֻאחר,

. כּו' ְֶֶֶׁשּבחסד

הּגבּורֹות, מן ׁשּבנינּה ׁשּבעל־ּפה, ּתֹורה היא דמלכּות מּׁשּום – ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָואפׁשר
ו  סֹופרים', 'ּדקּדּוקי ענין ולכן וזהּו ּגבּורה־ׁשּבחסד. ּבחינת וּדאי ּכן ּגם הם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

כּו'"). הּׁשני "ּכחּוט ְְִִַָָנקרא

הּתֹורה" חּקת "זאת ּפסּוק על ׁשני", "ּתֹולעת ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֻועּיין
.("cqgAWÎdxEaB `EdC" :a ,fp zTg oOwl)§©¨ª©§§¨¤§¤¤
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תירא (xdGA)(ועּיין44. "לא ּפסּוק על ב', עּמּוד רל"ח, ּדף ויחי ּבפרׁשת ְֵַ©Ÿ©ְְִִַַַַַָָָָֹ
א') עּמּוד קפ"ד, ּדף חּקת ּובפרׁשת .כּו'". ְַַַַָָֻ
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שעי Ó‚Â„Â'(ט) ענין הוא זה לעזאזל לכל המשתל' ר
העונו' מן הפסולת חלק שולחי' שהיו
עליו  השעי' ונשא וכמ"ש וגורלו חלקו שזה אחר' לסט'
בעבוד' להם נתכפר שכבר הגם כו' עונותם כל את
תיקון  לו שאין הפסולת חלק שישאר בהכרח מ"מ די"כ
שיתנו  לסט"א שהוא לחוץ ולזורקו לשולחו רק וכפרה
מג"ע  אלקי' ה' וישלחהו וזהו וד"ל. כו' חלקו לו
חטאו  ע"י הנה כי משם לוקח אשר האדמה את לעבוד
את  קלל וע"כ כנ"ל בטוב רע נתערב טו"ר בעה"ד
תאכלנה  בעצבון בעבורך האדמ' ארור' ואמר האדמ'
ארץ  שהוא ב"ן בבחי' הי' השביר' שעיקר (משום כו'
לכאורה  פלא זה דהנה כו' קשות גבורות בחי' אדום
האדמה  את שארר חטאה מה האדמה חטא אדם דאם
האדמה  מן נוצר שהאדם משום אך כו'. האדם בעבור
וז"ש  האדמה מן עפר כו' אלקים ה' ויברא וכמ"ש
ואותו  משם לוקח אשר האדמה את לעבד כו' וישלחהו
קדושה  בבחי' היה אדה"ר של גופו ממנו שנברא עפר
וכלל  כלל דנוגה דרע פסולת תערובת בלי העליונה
המשכן  שבקרקע עפר מבחי' היה זה דעפר אמרו שהרי
החטא  קודם קדוש כולו שהי' בא"י המזבח שתחת
גלגל  מכהה אדה"ר של עקבו שאמרו כמו כו' דעה"ד
העליון  עפר מבחי' נברא הגוף חומר כי כו' החמה
ואחר  השבירה קודם שהוא כמו דתהו ב"ן בחי' דהיינו
לוקח  אשר האדמה את ארר ע"כ טו"ר נתערב החטא
לגוף  ממרקים יסורים זה לדבר ודוגמא משם האדם
ארור' וכך במ"א כמ"ש הנפש תתעלה הרי ועי"ז
האדמה  מן יניק' לקליפ' יש כי כו') בעבורך האדמה
דעבודת  הבירורים בבחי' כו' תאכלנה בעצבון ע"כ
גדול  עונש היה הדבר וזה כו' וזריעה בחרישה האדמה
האדמה  את ולתקן לברר כ"כ א"ע שישפיל לאדה"ר
שהרי  כ"כ העונש מהו לכאורה אך משם. לוקח אשר
כמ"ש  הגן בעבוד' והוא אדמה עובד הי' בג"ע גם
הקושיא  לתרץ וגם כו'. ולשמר' לעבדה בג"ע ויניחהו
את  לעבוד צוהו ולא בתחלה לג"ע הכניסו למה דלעיל
החטא  זה ענין בעיקר להבין יש ועוד כו'. האדמה
דנגה  ברורים לברר הוא התורה עיקר כל שהרי דעה"ד
היה  ולא טו"ר מעה"ד אוכל אדם היה לא ואם כידוע
הרי  דנגה בירורי' לברר א"ע להשפיל האדמה את עובד
ולא  התהו מעולם שנפלו לניצוצי' כלל תיקון הי' לא
היתה  גדולה לטובה וא"כ כלל התורה נתינת היתה

לנצוצות  ולברר לתקן כדי לעה"ד אדם אכילת סיבת
חוטא  היה לא דאם הוא הענין אמנם כו'. שנפלו
שנפלו  הניצוצות בירורי לבחי' ודרך אופן היה בעה"ד
האדמה  כעבודת מטה למטה והשפלה יריד' בדרך שלא
הארץ  שתוצא לעתיד הנ"ל באופן לא (וגם הנ"ל.
ונק' בירור בבחי' יוצא הארץ מן שעכ"פ כו' גלוסקאות
היה  שלא עה"ד חטא קודם משא"כ כו' הארץ מן לחם

השמים רע  מן לחם כמו הלחם הי' כלל בטוב מעורב
ב"ה) שית' מטעם כו' העולם עניני בכל וכה"ג דמן
דהנה  כו' ולשמרה לעבדה בג"ע ויניחהו מ"ש והוא
בחי' להמשיך רק היה בג"ע הקודש עבודת ענין עיקר
שיהיה  עד המעלות רום עד מעלה למעלה אור תוספת
תוקף  בחי' מצד ואז דבריאה בג"ע גם אור תוס' בחי'
עצמות  מבחי' ומאיר הבא נעלה היותר האור גילוי
דתהו  הניצוצות כל יבוררו ממילא למטה המאציל
ונכללים  כולן ועולין בקליפות מטה למטה שנפלו
הרי  האבוק' בפני הנר ביטול כמו עד"מ זה אור בגילוי
כל  להיות יותר בכח' יש אזי גדולה יותר שהאבוק' כל
והולך  נמשך אליה מרחוק העומד קטן וניצוץ אור
אש  שניצוצות גדולה בשלהבת בנסיון כידוע בה ונכלל
מעט  אם השלהבת רבוי ערך לפי בה יוכללו הרחוקים
גוים  המון אב שנק' באברהם במ"א (וכמ"ש רב אם
רחוקי' שהיו הגם מאוה"ע שנתגיירו גרים ריבוי שהן
הקדוש' ניצוץ תומשך כי להתגייר נתעוררו הרבה ממנו
שבנשמת  האלקי עליון אור שהוא הגדול מקורו אחרי
בשלמה  מצינו זה לדבר ודוגמא וד"ל). כו' אברהם
הי' גדול חכם המלך ששלמה לפי הפשוט ע"ד המלך
נתבטלו  ואוה"ע המלכים וכל הגוים חכמי כל ע"כ
ומנחה  דורן לו לשלוח תחתיו ונכנעו ממציאותם
רק  כלל מלחמ' בלא והכל מסים ליתן וגם כעבדים
לשמוע  שנתבטלו שלהם הגדול הביטול בחי' מצד
שבא  מלכת וכמו כו' גדולתו ועוצם שלמה חכמת
רק  ודורן במנח' כ"כ רב דרך לילך מעצמ' שנתעוררה
שכל  ונמצ' בכתובי' כמבואר כו' בלבד חכמתו לשמוע
חכמת  גדולת כמו כ"כ הועיל לא דוד מלחמ' ניצוח
הביטול  בתכלית הגוים כל הכנעת והועיל שפעל שלמה
אור  גילוי תוקף מצד רק כלל מלחמה בלא כעבדים
כו' מעצמם שנתבטלו עד עליהם שהאיר שלמה חכמת
מלחמה  שום ביכולת זה אין אשר ממש כעבדים ונעשו

וד"ל: כלל וניצוח
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.oFilrd mlFrA ipgEx aFh ExFar Fl£¨¦¨¨¨¤§

,xnFl dvFx ± "Epilr KxA" ,"Epi`tx" miWTaOW Edfe§¤¤§©§¦§¨¥¨¥¨¥¤©
dn dGd mlFrA inWB aFh l"Pd cqg on jynEiW¤§©¦¤¤©©©§¦¨¨©¤©
x`Xi m` iM ,ixnbl dlrnl x`Xi `le Kixv mc`dW¤¨¨¨¨¦§Ÿ¦¨¥§©§¨§©§¥¦¦¦¨¥

.mElM dGd mlFrA aFh Fl didi `l dlrnl§©§¨Ÿ¦§¤¨¨©¤§

EpizFAx Exn`W dn :mixn`Od 'a obFdM Elr dfaE¨¤¨©¤©©£¨¦©¤¨§©¥
"mixERMd mFie dpXd W`xn Fl miaEvw" dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨§¦¥Ÿ©¨¨§©¦¦
dGd cqgd la` ,FWtp lr aEvw cqg Fl KWnPX Epiid ±©§¤¦§¨¤¤¨©©§£¨©¤¤©¤
Kixv ,mXBzIW ickE ;zFaFh iPin dOM EpOn zFidl lFkï¦§¦¤©¨¦¥§¥¤¦§©¥¨¦
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ הוא שבתפלה ודיבורינו מחשבתינו כי להיות
העליון  רצון לבחי' למעלה לעורר יכול ואיך גשמי
את  המעלי' המלאכי' ע"י זהו עליון, כתר בחי'
הם  האותיות ששורש באורך במ"א וכמ"ש התפלות,
בשכל, להשיגם וא"א השכל ממהות הרבה למעלה
מעל  כף נחת בזהר כמ"ש עילאין כתרין בחי' והם
ויהי  כמ"ש בחכ' הוא גילוי' וראשית דיקרי', כורסיא
בחי' היא חי' ממללא, לרוח ותירגם חי' לנפש האדם
הם  ורק השכל, ממהות למעלה הם בעצם אבל חכ',
נעשי' והם השכל מכלי גם מהמוצאות במבטא יוצאי'
מבחי' נלקחי' עיקרם רק השכל, בהם להלביש לבושי'
דבר  כל להשכיל לבוש נעשות והן השכל מן שלמעלה
אלא  נתפס אינו שכל דבר שכל לשון, מע' לשון בכל
ועצמותו. השכל מהות האותיות אין אבל באותיות,
מתפלותיהם  לקונו כתרי' שקושר מט"ט על אמרו ולכן
למעלה  עולות התפלה אותיות כי והענין ישראל, של
היכל  בכל ממונים מלאכי' כמה כי כנודע המלאכי' ע"י
וביאור  לה, נשיק שמלאך בזהר ואיתא התפלות, לקבל

בד  והבלו רוחו מכניס עד"מ הנושק כמו הוא זה בר ענין
התפלה  באותה והבלו רוחו מכניס המלאך כך שנושק,
המלאכים  דבור לבחי' האדם דבור מבחי' להעלותה
התפלה  עולה וכך שלמטה, מחשבה בחי' שהוא
הוא  ששם העליון עולם עד עולם ועד מעולם למעלה
פ' מהאריז"ל בלק"ת (וע' זה כתר בחי' שעושה מט"ט
קרוב  שחטא קודם אדה"ר מעלת ונבאר בד"ה בראשית
כבר  והנה וז"ל, אמשטרדם) (ד' סע"א ט"ו בדף לסופו
מיצי' שהוא בזהר שמצינו אע"פ כי מט"ט ענין ביארנו
ראשו  שמט"ט הוא אמת כי ביצי', הוא שלו מו"ק פי'
פי' עכ"ל), בעשי', ורגליו ביצי' וגופו בבריאה הוא
והיינו  בכתר, שהוא ושרשן מקורן עד האותיות שמעלה
שיהי' רצון יהי היא התפלה כי אותיות, להמשיך כדי
היא  וחכ' בחכ', שנמשך מבתחלה אחר רצון המשכת
דת  אש מימינו נפקת, דמחכמה התורה וכן דין  בחי'
אין  התו' ע"פ ולכן וגבורות, אש בחי' שהיא למו,
פשוטים  רחמי' הם שם בכתר אבל עון, בלא יסורי'

כו'. חדשות אותיות נמשך ומשם כו' עון ונושא
‰‰Â ד"ס חולין בתוס' ע' העולם שר מט"ט בענין

שתירץ  ומה שהקשו, מה ע"ב דט"ז וביבמות
בחי' הוא שחנוך קושייתם על ע"ב דפ"ה בשל"ה
בסוד  עה"ד) חטא לאחר שזהו (וצ"ל דמט"ט התחתונה
בהג"ה  והרח"ו מנעלי'. תופר הי' ולכן וסנדל מנעל

גם  ולזה דעשי', אריך סנדל פי' ע"א דנ"ח בשלח זח"ב
ואפשר  לקונו. כתרים קושר להיות ועצום רב כחו הוא
בסופן  תחלתן נעוץ כי ע"י והיינו יתרון, עוד לו שיש
מבראש  יותר התחילה נעיצת כוונת יש שבסוף
במח' והיינו תחלה, במח' עלה מעשה וסוף המתפשט,
עיקר  כי דא"ס, מל' בחי' כו' אמלוך אנא הקדומה
ית'. אליו ובטל יש בחי' להיות הי' הבריאה תכלית

‰‰Â ענין כו' ה' חלק כי דכתי' למטה יובן כמו"כ
רגל  נק' שהנשמות האדם, בנפש נעל בחי'
וברא  אתם בנים דכתי' בכלל וגם עקב, יו"ד יעקב,
בחי' הוא הרגל של ולבוש נעל ובחי' דאבוה, כרעא
משמרי  הנמשכת היא נה"ב דהנה הבהמית. נפש
אהבה  בחי' הוא ארי' פני המרכבה בחי' כי האופנים,
ומזיעתן  הכסא, את נושאים והם יראה, בחי' שור פני
האהבה  עוצם עול לסבול להם שא"א היינו חיות של
כו' כסא מחיל זעות והחיות לזה בהם, הנמשך והפחד
היוצא  הזיעה כמשל מהם, הנמשך פסולת בחי' הוא
חיצוניות  בחי' הוא עצמו מהעור אך העור, נקבי דרך
וכו' אותיות בחי' והן החיות של ורחימא דחילא של
נוגה  ובחי' השתלשלות (ע"י למטה נמשך מהן
והטבעיות, הבהמית נפש כנודע) כו' טו"ר תערובות
או  כבוד אוהב טבעו יש כי שוים, הטבעיות כל ואין
ועצמות  גידים שבשר הבהמה עד"מ וכמו כו', ממון
אותה  מלביש החיצון והעור שלה הפנימיות הוא
מבחי' הנמשך בנה"ב וכמו"כ מנעלים, עושי' ומהעור
אתכפייא  ע"י הנ"ל שבמרכבה אופנים של חיצוניות
בכל  שבק"ש במס"נ הנ"ל נה"ב בחי' של ואתהפכא
ה' לאהבת ישוב היצה"ר שגם יצריך בשני כו' לבבך
ההילוך  דעיקר הרגל, רוב את החופה נעל בחי' נעשה
אתכפיא  ע"י כך הראש, את גם שמוליך ברגל הוא
סוף  בחי' שהוא בק"ש במס"נ נה"ב בחי' של ואתהפכא
להיות  הוא המכוון תכלית כי תחלה, במח' הוא מעשה
אח"כ  יוכל ועי"ז כנ"ל, בתחתונים דירה ית' לו
עליון  כתר מבחי' רצון שינוי שיהי' בש"ע להתפלל

כנ"ל. התורה מבחי' למעלה
Â‰ÊÂ'בבחי יהיו התפלה שתיבות לתיבה, תעשה צהר

א"ש  לפ"ז הכתר. המשכת מהם שיהי' היינו צהר
אדמו  כדכתי' אודם קצת בו שיש משמע שבורלין ג"כ
וצ"ל  כאורה, כחשוכא קמי' עליון כתר כי כו', עצם
וזהו  דוקא, הראוי במקום ושיומשך אור בחי' נמשך
צח  דודי ע"פ בשהש"ר וכמ"ש סומקא, גוונא ע"י
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שיפעול  ובכדי כו'. למצרים ואדום לי צח ואדום
כו' פרוטה יהיב שר"א הצדקה קדימת ע"י זהו התפלה
והחמשית  בחי' שהיא הצדקה שע"י בצדק, אני שנא'
שזהו  בסופו, בצדק אני בד"ה בסידור גם לפרעה,

ל' יעקב אור שזרע צדקות זורע בענין לעיל כמשנ"ת
שיהי' בכדי קדישא מלכותא צדק בחי' בצדקה יבקע
הכתר  בחי' נמשך להיות א"א בחי' דוארוכתך הצמיחה

כו'. אליך פניו ה' ושיאר התפלה ע"י

dhext aidi `"x

(b"lx ,gp t"y) ,c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz jynd - mixn`nd xtq

‰Ï‡Â את הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות
בוי"ו  ואלה מ"ש מהרמ"א והקשה יצחק,
על  מוסיף ואלה הראשונים את פוסל אלה כל שארז"ל
בפ' שנא' ישמעאל בני על כאן מוסיף ומה הראשונים
ועשו  יעקב יצחק תולדות פי' רש"י והנה הקודמת,
עשו  היינו ואלה דמ"ש י"ל ולפ"ז בפרשה, האמורים
ואלה  נא' למה א"מ אך ישמעאל, בני על שמוסיף
לו' ראוי הי' יותר עשו בשביל הראשוני' על שמוסיף
שבח  שזהו יעקב בשביל הראשונים את שפוסל אלה
אחרי  יצחק את הוליד אברהם מ"ש צ"ל גם יותר.
אברהם  עוד כפל למה אברהם בן יצחק נא' שכבר
תולדות  נא' ולא אברהם בן מ"ש א"מ גם כו'. הוליד
נא' ולמה כו', יעקב תולדות אלה שנא' כמו סתם יצחק
כו'. הוליד אברהם עוד וכפל אברהם בן יצחק כאן
ספור  מל' ספירה בפי' משנת"ל ילה"ק כ"ז ולהבין
שהדבור  דכמו אל, כבוד מספרים השמים כמו והגדה
השמים  כן במח', הנעלמים דברים מגלים והמכתב
המחשבות  את מגלות הספי' שכן השי"ת על מורים
גילוי  בבחי' להיותם הע"ס שע"י דהיינו ונת' הנעלמו',
שהם  וגם בעולם, אלקו' גילוי ע"י נמשך ההעלם
ונת' הגנוזו', הע"ס שהן הנעלמו' המחשבות מגלים
ההמשכה  ובחי' דע"ס העצמי' בחי' מדרי' ב' בזה שיש
דהאורות  ונת' הספי', מקור שהוא נעלמת המשכה שנק'
נודע  הגלוי' חכ' דע"י הספי' מקור מגלות דע"ס
ידיעת  כמו מח"ס גילוים ויש ח"ס דבחי' מציאותה
כו'. הגנוזו' דע"ס העצמי' בחי' מגלים וגם כו', הסודות

ומקורם ‰Â‰צט) שרשם מגלים שהע"ס זאת לבד
זאת  עוד כו', הנעלמות המחשבות שהן
השמים  שז"ע כו', הבל"ג הא"ס בחי' את מגלה שאצי'
ומגלים  מספרים התחתוני' שהשמים אל כבוד מספרים
כו'. הבל"ג אוא"ס בחי' את מגלים שהם היינו אלקו'
ביקרא  משתעין בשמיא דמסתכלין ע"ז כ' בת"י דהנה
אלה  ברא מי וראו עיניכם מרום שאו כענין והוא דה',

קיימים  שהן במה הן הא"ס, כח בהם ונגלה שנראה
כו' הא"ס מכח רק שזהו כלל הפסדות בלי באיש
באורך  במ"א ומבו' בקצרה פ"ז פרק וכמשנת"ל
מה  שלהם הפעולה מהתמדת וכן פ', ועמשית"ל

ה  בלי תמיד כי שסובבים עצמן, מכח שא"ז כו' פסק
שיהי' ובהכרח בתמידות פעולתו שיתמיד א"א הבע"ג
ה"ז  הפסק בלי תמיד שמסבבים והגלגלים מפעולתו, נח
אלפי  בשית רק הוא שהסיבוב והגם ב"ה. הא"ס מכח
הפעולה  דהתמדת הוא הענין בהגבלה, ה"ז וא"כ שנין
שאינו  היינו נצחי בכח שלהם הסיבוב שפעולת הוא
זהו  שנין אלפי בשית שיופסק ומה שיופסק, כלל מוכרח
הסיבוב  עצם אבל סיבובם, שיופסק הבורא ברצון
ויכול  ההפסק מוכרח שאינו כזה באופן הוא שלהם
הוא  שלהם ההפסדות העדר וכמו בל"ג. בבחי' להיות
קיומו  שבעת הוא הנפסד דדבר כלל הפסדות בהם שאין
הפסדות  בהם אין קיומם בעת מעלה וצבא נפסד, הוא
שמים  וכמ"ש יפסדו שנין אלפי שית שאחר הגם כלל,
קיומו  דומה אינו גופא דבהקיום הרי כו', נמלחו כעשן
בהסיבוב  כמו"כ נפסד. בלתי של לקיומו הנפסד של
וה"ז  נצחי סיבוב בבחי' הוא הגלגלים של הסיבוב אופן
ובסיבובי' רבים גופים שהן ועוד כו', הא"ס מכח רק
א', לכוונה מכוונים וכולם זמ"ז ומחולקי' מיוחדים
בהם  מלובש הבלתי עליון מכח כ"א עצמן בכוונת שא"ז
בעלי  הם הגלגלים דהנה ית'. הבורא ויכולת כח והוא
יכול  ובזה יסוה"ת, בהל' הרמב"ם כמ"ש והשכל דעה
מה  וא"כ הזולת, סיבוב לא אבל עצמו סיבוב לכוון
מכח  כ"א עצמן מכח א"ז א' לכוונה מכוונים שכולם
ועמ"ש  במ"א, וכמ"ש ית' הבורא כח והוא להם שחוץ
בראי' נראה מהשמים הרי רנ"ה. זו, מצה בד"ה מזה
עפ"ז  אי' ובילקוט ובמד"ת כו'. הבל"ג הא"ס כח חושי'
כחו, מה יודעים היו ולא למדינה שנכנס לגבור משל
יודעים  אתון בהון מתגושש דהוא מאבנא א' פקח א"ל
הקב"ה, של כחו מה למדין אנו מהשמים כך גבורתו
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אימתי  דחלה פ"ב במשנה כדאי' הוא מתגושש ופי'
הספינה  שקרקעית הערוך פי' גוששת, שהספינה בזמן
מתגושש  דהוא מש"א כאן וכמו"כ הים, בקרקעי' נוגעת
כו', השמים ע"י למטה ונגלה שנראה הקב"ה כח היינו
שמגלים  שזהו וי"ל בהם. ונגלה שנראה הא"ס כח והיינו
מתגושש  דהוא וז"ע בתחתונים, יחודו ה' אחדות בחי'
ית' יחודו בחי' היינו כו' בקרקע שנוגע דפי' בהם
ה' אומרים ואין אחד ה' מ"ש ידוע דהנה בתחתונים,
ה"ה  העולמו' שנתהוו כמו שגם א' באו' דהכוונה יחיד
אמליכתי' כד שז"ע ית' ביחודו בטלים שכולם לפי אחד
איך  בשמים בחוש נראה שכ"ז במ"א, ומבו' כידוע כו'
והוא  כו', בתכלית בטלים והן פועל הא"ס שכח
כח  נראה א' לכוונה ובהסיבוב הפעולה שבהתמדת
בתכלית  בטלים שהם ואיך ומנהיגם בהם שפועל הא"ס

וב  כרצונו. שמנהיגם ב"ה הידוע לאוא"ס לפי פרט
למזרח) ממערב (היינו אחר באופן הוא עצמן דסיבוב
עליון  בכח הוא המיוחדת להכוונה שלהם והסיבוב
שהן  איך בזה נראה הרי כזה, באופן ומנהיגם המסבבם
ית', כרצונו המנהיגם ב"ה א"ס לבחי' בתכלית בטלי'
ונגלה  נראה וארץ דמהז"ר בהון מתגושש דהוא וזהו
א"ס  לגבי בתכלית בטלי' שהן ואיך ש"ע דאלופו כחו
דהוא  אבנא ענין גם ית'. כרצונו מנהיגם שהוא ב"ה
הנני  ע"פ כ"ה ר"פ בשלח במד"ר כדאי' הוא מתגושש
מה  כל כו' עשה ה' חפץ אשר כל הה"ד ממטיר

כשהמטיר  כו', שלו שהכל עושה לעשות חפץ שהקב"ה
כו', השמים מן והטל כו' השמים מן הי' וגפרית אש
והעונש  הדין השפעת שבין ור"ל כו', השמים מן והמן
עניני' ב' הם אשר הגדול החסד השפעת ובין ר"ל הגדול
והו"ע  מהשמים, דהיינו א' מכלי נמשך הכל הפכי'
שעי"ז  הבל"ג דא"ס הגילוי ע"י שזהו חו"ג התכללו'
דה' יקרא ענין ג"כ וזהו כו', ההפכי' התכללו' יהיו דוקא
בבחי' דמלכא ביקרא לאסתכלא שהו"ע הת"י שכ'
היופי  דענין כו', בהשמים וניכר שנראה התכללו'
בד"ה  וכמ"ש כו' דוקא הגוונים בהתכללו' הוא והיוקר
ומים  מאש הוא השמים התהוות וגם הנ"ל, זו מצה
ע"א, דע"ז לך לך פ' בזהר כדאי' עילאה ברוחא דקיימי
בכח  חו"ג שכולל הת"ת בחי' הוא עילאה רוחא דפי'

במ"א. וכמ"ש כו' בו המאיר הבל"ג אוא"ס
.¯ÂˆÈ˜,הבל"ג אוא"ס בחי' גם מגלים הע"ס והנה

דה' יקרא אל כבוד מספרים השמים וכמו
פעולתם  והתמדת הבורא ברצון התמידי דבקיומם והוא
ובמד"ת  הא"ס, כח בזה נראה א', לכוונה כולם וסיבוב
והיינו  גוששת, ספינה מל' בהם, מתגושש דהוא מאבנא
בטלים, שהשמים ית' יחודו גילוי והוא למטה הגילוי
שמציאותם  גם עצמן, טבע היפך הוא שהסיבוב וביותר
פעולת  ופועלים עילאה, ברוחא וקיימא ומים באש הוא
וזהו  הבל"ג, מאוא"ס הוא דההתכללות דחו"ג, הפכים

דה'. יקרא

b"xrz ,zeclez t"y .c"qa
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ïéáäì שלאח הדבר משמעות ומה בכלל, המעשיות המצוות ענין האפיקומן את את אוכלים שאנו ר
לפסח  זכר הוא האפיקומן הגלות, בזמן שאצלנו, הרביעית 15– הכוס מלבד דבר, שום לאכול אין –16

ישאר  פסח לקרבן זכר שהוא הדבר של שהטעם כדי צדקנו, משיח עלֿידי הבאה לגאולה סימן שהיא
.17בפה 

פרטית. בהשגחה להאמין צריך שיהודי היא, פסח קרבן של משמעותו

ברוךֿהוא, שהוא, יתברך בה' אמיתי בבטחון להיות עליו ביותר, הגדולה בסכנה נמצא הוא כאשר גם
שכתוב  כמו ישראל, השומר ישראל".18הוא שומר יישן ולא ינום לא "הנה
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ג.15) סעיף תעז, סימן חיים אורח הזקן, אדמו"ר שו"ע
שהן".16) והרביעית "השלישית להכתב: צריך לכאורה

א.17) סעיף תעח, סימן שו"ע
ד.18) קכא, תהלים
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הטבע. מדרך למעלה היא ישראל בני עם יתברך ה' הנהגת

למעלה  בדרך לו עוזר יתברך ה' ברוךֿהוא, הבורא לעבודת הטבעיים עניניו כל את מוסר יהודי כאשר
מהטבע.

פסח. קרבן של הטעם תמיד להשאר צריך יהודי שאצל בכך הכוונה זו

הציל" בתינו הטבע.19"ואת מדרך שלמעלה ענין היה מצרים, יציאת של הענין גם שזהו ,

בטבע, הכוונה שכל עצמו, האדם עבודת ענין את תחילה להקדים יש יותר, טוב הענין את להבין
מהטבע. ללמעלה להגיע היא

מעדן 20כתוב  שהאדם העידון למדת בהתאם תלויים בעולם הבירורים בלבם". נתן העולם את "גם
מעשיות. ומצוות עבודה עלֿידי עצמו את

רז"ל 21כתוב  אמרו נפשך". ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את יצריך,22"ואהבת בשני – לבבך "בכל :
נפשך". את נוטל אפילו – נפשך ובכל הרע, וביצר טוב ביצר

תהיה  הרע, ליצר וגם הטוב ליצר שגם לבבך", "בכל הן: נפשך" ובכל לבבך "בכל האהבות, שתי
ש  העבודה היא, נפשך" "בכל של האהבה לאלקות; הבהמית.אהבה מהנפש התענוג נטילת  ל

שכתוב  כמו מלחמה, בדרך רק הן אלו עבודות אויבך".23שתי על למלחמה תצא "כי

"שעת  בזוהר: כתוב האדם, של השונא הוא הרע שהיצר שלך, השונא על למלחמה תצא כאשר
קרבא" שעת .24צלותא,

ומידות. שכל יש שבשתיהן האלקית, והנפש הבהמית הנפש בין המלחמה זמן הוא התפילה זמן

את  רק מבין הבהמית הנפש של והשכל האלקות, של הטוב את רק מבין האלקית הנפש של השכל
שכתוב  כמו הגשמיות, של לטוב מסור הבהמית הנפש של השכל כי העולם, עניני של טוב 25הטוב "כי

לעינים". הוא תאוה וכי למאכל העץ

הנפש  שגם כאלו, בהסברים האלקות של הטוב את הבהמית לנפש מסביר האלקית הנפש של השכל
למרות  – טוב הוא שאלקות להבין וביכולתה שכל יש הבהמית בנפש כי אותם, להבין יכולה הבהמית
שכל. יש הבהמית שבנפש מפני רק – בו ושקוע הגשמיות של לטוב מסור הבהמית הנפש של שהשכל

היא  הבהמית והנפש בלבד, מידות הוא הרע שהיצר הרע, והיצר הבהמית הנפש בין החילוק זהו
שכל.

של  מהטוב יותר טוב האלקות של שהטוב להבין יכול אנושי שכל גם אך אנושי, שכל שזה למרות
הגשמיות.

שונות  דרגות קיימות שבטוב היטב להשיג יכולה הבהמית הנפש מסוימות, שכליות .26בהוכחות

טובות, מידות של טוב הוא מזה למעלה ניגון, של טוב הוא מזה למעלה טובים. מאכלים של טוב ישנו
מידות  כי המידות, ממעלת נעלית השכל מעלת כי יותר, עדין טוב שהוא הבנה, של טוב הוא מזה למעלה

משכל. יותר מורגשות

ממנו. לנחות המשכה הן  ומידות משכל, שלמעלה מה את להבין נמשך שכל
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שם.22) ואתחנן רש"י ע"א. נד, ברכות
ג.23) לד, דברים תורה, לקוטי י. כא, תצא

ע'24) (לעיל גדול" כי "הוי ד"ה מאמר כ"ק ראה [הערת (88
ה. אות אדמו"ר]

ו.25) ג, בראשית
בתחילתו.26) ומעין קונטרס ראה זה, בכל
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במעלה  נעלה הוא רוחני שטוב הבהמית הנפש של האנושי השכל מבין הללו, ההסברים עלֿידי
גשמי. מטוב ומדריגה

כאלה  מדברים ומשלים בהסברים אלקיות השגות הבהמית לנפש מסבירה האלקית הנפש כאשר
שהנפש  עד אלקי, שכל להבנת לזמן מזמן הבהמית הנפש של השכל מתקרב להבין, יכול האנושי שהשכל

בו. לרצות עליו זה וטוב האמיתי, הטוב הוא האלקות של שהטוב להבנה מגיעה הבהמית

"ואה  לאלקות.זהו לאהבה באה הבהמית הנפש שגם יצריך", בשני – לבבך בכל אלקיך ה' את בת

.øåöé÷ ואשר הפרטית ההשגחה את תמיד שיזכרו היא פסח, לקרבן זכר שהוא האפיקומן, כוונת
העולם, גשמיות את לעדן היא מעשיות מצוות כוונת מהטבע. למעלה בדרך היא ישראל בני עם ההנהגה
לנפש  שנעשית הבהמית, הנפש על משפיע שהוא בעבודה עצמו, את מעדן שהוא בעבודה שמותנה דבר
של  האהבה שזו לאלקות, ואהבה משיכה – לו מסבירה האלקית שהנפש ההבנות עלֿידי – הבהמית

לבבך". "בכל

.b

äãåáòä ואת התענוג את הבהמית והנפש הרע מהיצר ליטול היא נפשך", "בכל האהבה של
שכתוב  במה גדולה ביגיעה התבוננות ידי על רק ייתכן זה הגשמיים. בדברים להם שיש "ראה 27הטובֿטעם

כתוב  הפרשה ובסוף הרע". ואת המוות ואת הטוב ואת החיים את היום לפניך בחיים".28נתתי "ובחרת –

היא  גשמי דבר כל של והקיום החיות רוחניים. ולמוות לחיים היא כאן, ו"מות" ב"חיים" הכוונה
שכתוב  כמו וטוב, חיים היא אלקות כי אותו, ומחיה אותו שבראה אלקים 29האלקות הוא אמת אלקים "וה'

חיים".

ורע. מות הם הגשמיים דברים וטוב, חיים הוא אלקות

כך  מאוס. דבר ונעשה נרקב הוא הגשמי, מהדבר נעדרת החיות שכאשר במוחש, רואים שאנו כפי
בעצם. מאוס דבר הוא במילא אלקית, חיות בו אין שהרי התאוה, בדבר גם

הן  רוצה שהאדם הגשמיות התאוות וכל פסולת ישנה הגשמיים הדברים שבכל מתבונן , האדם כאשר
הגשמיים. בענינים לה שיש הטובֿטעם ואת העונג את מאבדת הבהמית הנפש אזי מאוס, דבר באמת

עצומה. יגיעה ידי על בא הוא זה לכל

הרוחני  שהטוב מבינה היא כאשר גם שלה, הגשמיות התאוות את לעזוב רוצה אינה הבהמית הנפש
רוצ  והיא הגשמי העונג את לעזוב רוצה אינה היא זאת בכל הגשמי, הטוב על הדברים,עדיף שני את ה

הגשמיים  המותרים מהדברים לקחת יש שבאמת אף המותרים, הגשמיים בדברים תענוג לה שיהיה כלומר,
התענוג. את לא אבל הכוח, חיזוק ואת התועלת את

התענוג  את הבהמית מהנפש ליטול נפשך", "בכל של באהבה האלקית הנפש של עבודתה היא זו
הגשמיים. מהדברים

בתפילה. היא אלו עבודות בשתי העבודה התחלת
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את  הבהמית לנפש מסבירה האלקית שהנפש התבוננות הן התבוננויות. שתי של הזמן היא תפילה
התענוג  את לא אך שבכך, התועלת את רק הגשמיים בדברים לרצות שיש ההבנה והן שבאלקות, הטוב

שבכך.

העולם. בעניני הוא כאשר היום, בכל היא העיקרית העבודה אך

והנפש  הרע שהיצר הבהמית, הנפש עם לוחמת האלקית שהנפש המלחמה עלֿידי הן אלו אהבות שתי
נגד. לוחמים הבהמית

ובכל  לבבך "בכל של האהבות שתי את יש ולאדם במלחמה, מנצחת האלקית הנפש כאשר גם אמנם,
מוגבלות; אהבות אלו הרי נפשך",

שמצד  מהבנה. למעלה שזה לאלקות, נשמה של העצמית האהבה היא מאודך" "בכל של האהבה אך
יהודי  כל שכן יהודי. בכל נמצאת זו ואהבה הניסיונות, בכל ולעמוד למסירתֿנפש מוכן יהודי כל זו, אהבה

מאלקות  מנותק חלילה להיות רוצה ואינו יכול הבהמית 30אינו לנפש אין לאלקות נשמה של זו שלאהבה ,
התנגדות.

וההפחדות. המיצרים מכל והשחרור היציאה מצרים, יציאת ענין וזהו

שלוש  ענין גם ו"רחובות".31זהו "שטנה" "עשק", חפר, שיצחק הבארות

המנגד, עם במלחמה כרוכות היו הן שכן ו"שטנה", "עשק" הבארות שם על נקראות האהבות שתי
כתוב  "רחובות" הבאר על מנגד.32אך אין זו בבאר עליה", רבו "ולא

שזוהי  "רחובות", לבאר יגיע שהוא כדי כי אחרת", באר ויחפור משם "ויעתק כתוב זו באר שעל זהו
שבענינים  מהגשמיות יתרחק שהאדם משם", "ויעתק עלֿידי רק זה הרי מאודך", "בכל של האהבה

באלקות. לשרשו גשמי דבר כל ויעלה הגשמיים

אך  הרשע, הבן לשאלת דומה החכם שאלת ראשון שבמבט החכם, הבן של לשאלתו המענה זהו
שכוונת  הוא כך על והמענה המעשיות, המצוות של המשמעות מה היא החכם הבן של שאלתו באמת

הגשמיים. הדברים את לעדן היא והמצוות התורה

ממש. בקרוב צדקנו משיח עלֿידי לגאולה שנזכה לתשובה לעורר משיח, חבלי של הכוונה וזוהי

.øåöé÷ הגשמיים בדברים הטובֿטעם את הבהמית מהנפש ליטול היא נפשך" "בכל של העבודה
כמו  מהתנגדות, נעלית מאודך" "בכל אבל התנגדות, יש האהבות לשתי האלקי. בטוב ההבנה עלֿידי
מעשיות  מצוות קיום עלֿידי באה רחובות שהבאר אלא עליה. רבו לא גרר שרועי "רחובות" הבאר

בקרוב. צדקנו משיח פני לקבל ונזכה משיח חבלי את מקילים שעלֿידן ותשובה,
[b"yz'd oqip] jpa jl`yi ik
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ע'30) ד, חלק מאגרותֿקודש סיון. כא יום...", "היום לוח
שפד.

יט.31) כו, תולדות

ע' (לעיל ברכה" לכם "והריקותי ד"ה מאמר ד"ה ראה ,(142
.(161 ע' (לעיל היהודים" "וקבל וד"ה (148 ע' (לעיל גנים" "מעין

כב.32) שם תולדות

•
w"dla d"yz'd - zegiyd xtq

‰„ÂÚÒ· ,‰˘‰Œ˘‡¯„ '· ÏÈÏ
של ‡. השני בלילה לאכול נהגו בליובאוויטש

מיד  "שהחיינו", בירכו שעליו הפרי את ראש־השנה
אוכלים  היו לסעודה. ידים נטילת לפני הקידוש, אחרי

הפרי  על רק אחרונה ברכה ומברכים מהפרי, שיעור
'לומדות' של ענין משום בכך יש הקידוש. יין על ולא
מברכה  נפטר ואם לסעודה, קידוש בין ההפסק מצד
ועוד, זאת הסעודה. שאחרי המזון בברכת אחרונה
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של  הראשון בלילה לאכול שנוהגים התפוח את גם
הסעודה  לפני בליובאוויטש אוכלים היו ראש־השנה,
ידי־חובה  להוציא מכוונים והיו – קידוש לאחר –
שבסוף  הלפתן את גם – העץ פרי בורא – בברכה

הסעודה.
תרנ"ח,·. בשנת שאירע אירוע על כעת נזכרתי

– שניאור. ברוך ר' הרב  בליובאוויטש שהה אז
ששמע  מה כל על שלו רשימות אז לי מסר הרב "ש
ואצל  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל וראה
מדייק  כל־כך היה הוא הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד
כאלה: רישומים גם היו הרשימות שבין ברשימותיו,
והוא  אדמו"ר, כ"ק הדוד אל נכנסתי וזה זה ביום

– שמח). (חג יום־טוב" "גוט לי, אמר
ראש־ בליל הפרי היה – תרנ"ח – שנה באותה
יכל  לא והרב "ש חמוץ, – "שהחיינו" עבור – השנה
הרי  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד לו אמר אותו, לאכול
זאת  השלים והוא מהפרי, שיעור לאכול צריכים
להשלים  מדקדקים שהיו ראיה מכאן אחר. בפרי

אחרונה. ברכה לברך שיוכלו כדי מהפרי שיעור
המקדש.‚. בבית עבודה הייתה לא בלילה

קרבן  של ההקרבה הייתה בבוקר הראשונה העבודה
שנאמר  כפי אבות'. 'זכות אז מזכירים והיו התמיד,

המזרח 10במשנה  פני האיר "ברקאי אומרים: שהיו
להזכיר  כדי חברון, את מזכירים שהיו שבחברון", עד

אבות'. 'זכות
אבות'. ל'זכות זקוקים היו בבית־המקדש גם

'מזרח', של הענין עמוקים. עניינים בזה יש בכלל,
המזרח'. פני ו'האיר המזרח' לא 'פני כעת אך

'זכות  הזכרת של עניין על כי־אם כך, על מדברים
– מקום או אירוע של גרידא הזכרה גם אבות'.

עוזרת.
ליאזנא, ליאדי, היא: שלנו אבות' 'זכות הזכרת

ורוסטוב. ליובאוויטש ניעזשין,
לשלול  בכוונתי אין אלה, מקומות בהזכרת
עניין  משום בה אין בכלל שלילה אחרים. מקומות

כלל.
לרבים. רחב שער הוא ושער שערים, מ"ט ישנם

מהם  אחד ולכל ליחיד, הוא נתיב  נתיבים, 11וישנם

משלו. נתיב  היה
אינו  יהודי שכן, כלל. יהודים לשלול לא צריכים
שוללים  אין שוללים, כאשר בו. רואים שאנחנו מה

אותו  שרואים זה איננו היהודי שהרי היהודי, את
ב'תורה  אומר רבינו כ"ק שהוד על־דרך – בגלוי.

ומחיה 12אור' שמהווה מה האלקות עיקר זהו לא
בגמל, כחטוטרת זה הרי שביהודים אלא – עולמות

נוסף. דבר זהו
לרבי  כוונתי הרי ניעזשין, את שהזכרתי מה
כ"ק  של מנוחתו מקום ששם מה גם ברם, האמצעי.
מספיק. גם־כן נחום, ר' והרה"ח מהרי"נ אדמו"ר דודי

מזה  שלמעלה בפרט.13מה שלנו זה אין ,
לפחות,„. בשנה אחת פעם צריך חכם, חסיד

הרבי. אצל ב'יחידות' עמידתו אופן את לעצמו לצייר
נקרא  זה עניין השכלה. הבנה, השגה, ישנן
התקשרות  ישנה שם. נתפס שהוא מה 'תפיסא',
מתאחד  אחד שדבר היא התקשרות דביקות. וישנה
ואילו  דברים. שני שאלה הדבר ניכר אך שני, דבר עם
שאלה  ניכר ולא אחד דבר נהיה שזה היא, דביקות
ענין  זהו הציור, בעת וזהו מאוחדים. דברים שני הם

דביקות. של
:dl`y.דרגא לבעל רק הדבר שייך לכאורה

:daeyz,דרגא לבעל רק שייך שזה אמת זה אין
ממדת  מרובה היא הרי טובה ש"מדה לדבר וראיה

טובי 14פורענות" לא מהרהורים ואם בכוח , יש ר"ל ם
הרי  מעשה, כמו יהיה שזה לגרום והציור המחשבה
שיכולים  בוודאי טובים וציור שמחשבה כל־שכן
של  עניינים שכמה ידוע, הרי כך על נוסף כך. להיות
ושוב, מעשה. בבחינת הם המחשבה בעולם מחשבה,
שהוא  ידי שעל התעוררות, רק הוא ציור של ענין הרי
מעלה  זה הרי העניין, את לעצמו ומצייר מהרהר
הוא  אין עצמו שמצד למרות מקום, לאותו אותו
בעניין  כמו על־דרך מקום. אותו של ובמעלה בדרגא
הרי  וכו', אברהם האבות את שמזכירים הזכרה של
הרי  עליו. זכותם מאיר אותם, שמזכירים ידי על
או  אחר. הוא והפועל כמעורר, רק היא שההזכרה
לו  קוראים שכאשר אדם, של שמו בקריאת כמו
שהקריאה  למרות הקורא, אל נפנה הוא בשמו
שעל־ידי  לומר, שייך ולא בערך. איננה כשלעצמה
אליו, ושייכות ידיעה לו יש בשמו לו קורא שהוא
אליו. נפנה הוא שמונים, לבן קורא כשקטן גם שהרי
שהעניין  עולם, ישנו הרי דבר, של ולאמיתו
באותה  גם הרי – ובהצטיירותו במחשבתו שנמצא

באמת. ישנו הוא שעה
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א'.10) משנה פ"ג יומא
חב"ד.11) מלבד והחסידים הרביים של הכוונה
ס"ה.12) (השני) איניש חייב ד"ה מג"א

המעתיק.13) – והבעש"ט הה"מ על הכוונה כנראה
ב.14) ק, סנהדרין א. יא, סוטה
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.‰:dl`y של במאמר המובא בענין הכוונה מהי
שהבעל־שם־טוב  המיצר, מן ד"ה – תש"ה – ר"ה
כמו  היא שופר תקיעת של הצעקה שהתעוררות אמר
כי־אם  הצער על תהיה שלא אבא, אבא צועק שבן

רחמני. אבא הצילני, אבא צועק, שבן כפי
:daeyz ב'אגרת שכתוב מה על־פי יובן הדבר

להאמין 15הקודש' שצריכים ר"ל, היסורים בענין
שכן  בשמחה", "לקבולי וצריך הנסתר טוב שזה
שרבנו  למה היסוד היה הבעל־שם־טוב של זה פירוש

בקצרה. העניין וזהו ב'תניא', כתב
.Â התקיעות את מסדר היה הבעל־שם־טוב מורנו

התקיעות  את סידר אחת פעם אך החבריא, עם יחד
ה'תולדות' לבעל – ונערים פשוטים אנשים עם יחד
והאנשים  – החבריא אצל התקיעות את לסדר הורה
תרחם! – שבשמים אבינו צעקו: והנערים הפשוטים

מהכל. יותר פעל וזה
.Ê שלא – החסידות בעניין מוצאים שאנו מה

חסידיות, מדות רק – השגה או הבנה השכלה, נזכרות
שהוסיפה  מה הוא חידשה חב"ד חסידות שתורת ומה
חסידיות  שמדות מזה משמע השכלה. הבנה, השגה,

העיקר. הן
הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד הוד ששמע מה סיפר

אחד  חסיד בא פעם מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
שקירב  צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אל
לאותו  שמראים הקירוב את בראותו מאד. אותו
לדעת  מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד רצה חסיד,
הוא  שאין לו שענה הגבאי, אצל עליו שאל הוא. מי
שאל  הרבי. אל ל'יחידות' נכנס לא הוא כי מכירו,
מבעלי  הוא שאין לו שענו אחרים, אנשים אצל עליו
קוראים  היו כך "לאסקאדריגע", הוא השם,
מכן, לאחר – דרגא בעל שאיננו למי בליובאוויטש
אותו  אל מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד ניגש
הוא, מהיכן אותו ושאל שלום לו נתן עצמו, חסיד
החסיד  אל מקורב והיה מפאריטש שהוא ענה הוא

דבר. שום ניכר היה לא עליו ואילו נ"ע, הלל ר'
שמראים  הקירוב סיבת את לדעת ברצותו אבל
אביו  את מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד שאל לו,
של  למהותו צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
כמותו  בעל־יסורים צדק': ה'צמח לו אמר חסיד. אותו
ובאמונה, במנוחה הכל מקבל והוא למצוא קשה
בשמחה" ש"לקבולי בשמחה", לקבולי "צריך על־דרך

חסידות  ומבין למדן הוא בריקוד, לצאת הכוונה אין
שום  עליו ניכרת ולא אותו, מבטלים וכולם
זכאי  הוא כזה סיים: צדק' וה'צמח התפשטות.

והנגלה. הנראה בטוב יבוא שהטוב
בליובאוויטש. זה חסיד ראו שלא מסויים זמן עבר
יחד  לליובאוויטש בא הוא בערך, שנים שלש כעבור
במשך  שכן חשבונו. על הביא שהוא חסידים מנין עם
כ"ק  הוד של מילותיו בו ונתקיימו התעשר הזמן
גם  חסיד אותו נכנס ואז צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר

ל'יחידות'.
את  אז שאל מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
איך  צדק', 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אביו
כ"ק  הוד לו ענה מעלתו? את חסיד באותו הכיר
רבינו  כ"ק הוד – הסבא צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר
הבעל־שם־ של משקפיו את בירושה לי נתן – הזקן

בהן. להשתמש אוכל  שאצטרך שמתי טוב,
.Á רצון היה ואם רצון. שיהיה צריך כלל, בדרך

רצון, הוא מהותו שכל תינוק כמו מנצחים. היו חזק,
הוא  לישון, רוצה לאכול, רוצה הוא רוצה, רק הוא

רוצה. רק
האלקות  את כשמבינים נקראת עולם' 'אהבת
העולם  אלקות. על משלים הם אלה העולם. מתוך
המשל, נוצר כך לשם אלקות. שיבינו כדי משל הוא

אלקות. על להראות כדי
.Ë"שוטה "חסיד חכמים. להיות צריכים חסידים

את  לו יש הדס, אמנם זה שוטה", "הדס על־דרך הוא
אינם  העלים "שוטה", הוא אבל ההדס, עלי

מסודרים.
.È כתוב 'גוי 16באבימלך ישנו וגו'. צדיק" גם "הגוי :

ידוע  הרי לבין 17צדיק'. ישראל אמונת בין ההפרש
מאמינים  העולם שאומות העולם, אומות אמונת
'גוי  הוי'. בשם מאמינים ישראל ובני אלקים, בשם
ישנו  שאם יודע וגם אלקים, שם על יודע צדיק'
ברית, אתו לכרות צריכים עמך" ש"אלקים בן־אדם

המפולש  מבוי לפלישתים, חוזר הוא מכן לאחר .18אך
בשם  שם ויקרא אשל.. ל"ויטע הביא זה באברהם

עולם" א־ל .19הוי'
רצוי. אינו גויי" "צדיק

גויי", "צדיק ישנו ודור דור בכל אלא אז, רק לא
טוב, זה אין – קטן גוי בו יש אם שצדיק לדעת ויש

אשל". "ויטע להיות וצריך
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יא.15) סי'
ד.16) כ, בראשית
בינו 17) (291 ע' קונטרסים בסה"מ (נדפס תר"ץ כחותם שימני ד"ה

(42 ע' אידיש בסה"מ (נדפס תש"ב בוערים
ס"ז.18) ריש בשלח, ויהי ד"ה תו"א
לג.19) כא, בראשית
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.‡È בשילה אכלה "אחרי ראש־השנה: בהפטרת
שתה" העניין?20ואחרי לסיפור נוגע זה מה לכאורה .

"שילה". של באופן אכילה להיות שצריך אלא
רבקה, הרבנית זקנתי אמי כבוד חלתה פעם
בוויטעבסק  הויבנטל והפרופסור הריאה, במחלת
אאזמו"ר  כ"ק הוד חותנה לה אמר ממנה. 'התייאש'
לרופא  רשות שניתנה מכאן צדק': 'צמח הרה"ק

להיפך 21לרפאות  ואילו לרפא, רק רשות לו שיש הרי .
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אליו. שייך זה אין
מיד  וחמאה, לחם שחרית, פת לאכול לה הורה צדק'

באריכות  אותה ובירך בבוקר, ידיים נטילת אחרי
ימים.

זקנתי  אמי כבוד הפסיקה מסויים, זמן כעבור
ידיים  נטילת אחרי מיד שחרית פת לאכול הרבנית
הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד לחותנה וסיפרה בבוקר,
הברכות  את מהר אומרת שהיא צדק', 'צמח
לסעודה. ידיים נוטלת היא ואז במהירות, ומתפללת
מוטב  צדק': 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד לה ענה

לאכול.לא  כדי להתפלל מאשר להתפלל, כדי כול
"שילה". של באופן אכילה נקרא זה
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– באו אשר – ויטבסק קהילת משלחת אנשי עצמם חשו אסורים, עצמם הם אשר בגלותם
הייתה  מסקנתם מאוד. פגועים – קהילתם ראשי שלום מה לדעת כדי המושל, לבית – כאמור

ויטבסק. יהודי על גזירות לגזור עלילה מזימת נרקמה כי

מלות  שמצא הראשון היה הוא אהרן. שלמה ר' והנכבד הישיש הלמדן היה השלוחים  אחד
לחבריו. נחמה

בוודאי  הוא הקב"ה, אל ונקרא בתשובה נשוב "בואו אהרן שלמה ר' אמר בקב"ה" נא "בטחו
רע". מכל ישמרנו

את  – בינתיים – לספר הישיש החל ממנו, הצעירים השלוחים של בטחונם את לחזק וכדי
שנה. תשעים לפני עצמה בויטבסק קרה אשר

לבנות  ויטבסק יהודי החליטו כאשר דוד, נתן ר' הגאון סבו, של צעירותו בימי זה היה
העיר. במרכז גדול בית ֿכנסת

מושל  את לשחד צריכים היו לקבלו וכדי הכנסת, בית לבניית אישור להשיג קל זה היה לא
מנגורקה. סמיון היה שמו אשר העיר

גבול. ללא ויטבסק יהודי של שמחתם הייתה הכנסת, בית של בנייתו הסתיימה כאשר

אהרן  שלמה ר' של אביו – חיים גבריאל ר' הקהל כראש התמנה ובינתיים שנים, כמה חלפו
הופיע  לתפילה, הכנסת בבית התאספו היהודים וכל ראשֿהשנה מימי באחד כאשר – המספר

לפניו. מיד להתייצב העיר  טובי ושבעה הקהל ראש על לפיה פקודה ובידו המושל מטעם רץ

תוך  כי להם הודיע הוא בכעס. שרוי הוא כי מיד הבחינו המושל, אל הללו הגיעו כאשר
העיר  יהודי כל גירוש בויטבסק, ובתיֿהמדרש בתיֿהכנסת כל לסגירת צו יוציא ספורים ימים

המלוכה. לאוצר מנכסיהם רבע והחרמת
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לפשר  סיבה כל נותן לא הוא כאשר הקהל, ראשי כל את מיד לאסור המושל פקד זה עם יחד
אלו. צעדיו

העיר, תושבי לכל – האחרות והגזירות הקהל, ראשי של מאסרם על – הידיעה  הגיעה כאשר
רבתי. מהומה היהודים בין פרצה

תיכף  ואניה. תאניה הייתה בעיר לחלוטין. הופר ראשֿהשנה אותו הרי להבין שאפשר כפי
לבוא  צריך אחד שכל "כרוז" יצא הרבנים מטעם תעניות. של סדרה החלה ראשֿהשנה לאחר

בעקבות ל  בא להם שקרה מה שכל מקובל היה זה כי חטאיו, כל על ולהתוודות הקהילה" "בית
העיר. אנשי של חטאיהם

ציציותיו. את וכן תפיליו את שבביתו, המזוזות את לבדוק יהודי כל החל זה, כל עם יחד
לחטאיהם. ותיקון תשובה עצמם על לקבל כדי לרבנים הגיעו נשים

ותוכחה, כיבושין דברי הרף ללא השמיע נהור, סגי זלמן גדליה ר' העיר של הישיש המגיד
בתשובה. לחזור הקהל לכל וקרא

ממוות". תציל "צדקה והכריזו צדקה קופסאות עם קדישא" ה"חברה אנשי סובבו ברחובות

בבד  בד הכלואים. הקהל ראשי את האסורים מבית לפניו להביא המושל פקד הרביעי ביום
העיר. של הראשי הכומר את גם המושל אליו הזמין

בעיר  והמהומה להישפט. הקהל ראשי עומדים הנה כי אזהרה, אות זה היה העיר יהודי עבור
קברי  על להתפלל העלמין לבית הלכו ואחרים תהילים, לומר המדרש לבתי רצו יהודים גברה,

צדיקים.

כאשר  – המושל חמושים, חיילים של רב במספר שם פגשו למושל, האסירים הובאו כאשר
הקהל  ראשי את לשפוט מתכונן שהוא עליו ניכר כאשר כיסא, על ישב – לצידו נמצא הכומר

האסורים.

בהסבירו  וברור, צח בנאום יצא פולנית, היטב לדבר ידע אשר חיים, גבריאל ר' הקהל ראש
אותם. אסרו ומדוע מה  על הסבר ודרש היהודים, של אשמה מכל חפותם את לכולם

חפים  ויטבסק יהודי עדת כל "שגם דבריו הרצאת את חיים גבריאל ר' המשיך הנני" "יודע
אותו, ביצע לא אחד שאף חטא על להיענש צריך מהיהודים שמישהו נגזר אם אבל אשמה. מכל

העיר"! יהודי ולא הנענשים , – הקהל ראשי – אנחנו נהיה

איתם  שקרה מה וכל חטא, איזשהו אחד אף עבר לא שבאמת המושל, הודיע כולם לתדהמת
טעות. – היה

שאומר  בזה די נאסרתם. מדוע לכם "לומר המושל אמר שונים" מטעמים יכול "אינני
אך  הקהילה. יהודי כל גם וכך אשמה, מכל נקיים שכולכם לכם לומר כדי לכאן אתכם שהזמנתי 
אתכם  אשלח וכעת הגולגולת, ממיסי חלק מתשלום אתכם אני משחרר צער, לכם וגרמתי היות

מנגנים". ולהקת חיילים של כבוד במשמר מלווים ומשוחררים, חופשיים כאנשים לבתיכם

הכבוד, שיירת בראש סוס על רכוב יצא – פרשים בשלושה מלווה – גבוהה בדרגה פקיד
משמר  ומאחוריהם המשוחררים, הקהל ראשי צעדו לבסוף ורק המנגנים, להקת צעדה ואחריו

חיילים. של כבוד
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לעורר  כדי באה המהומה כל כי הניחו כולם גדולה. לשמחה הפך ויטבסק בני של צערם
לתשובה  ויטבסק יהודי הגזרה.את בוטלה מיד בתשובה, שבו וכאשר ,

תשובה  התעוררות של עניין זה הרי הפעם גם כי אהרן שלמה ר' הסיק הסיפור, את בסיימו
סיבה. ללא שנעצרו הקהילה ראשי ועבור ויטבסק. יהודי עבור

ר' שסיפר המעשה את שמע הוא שגם אמר – יעקב עזריאל ר' – האסורים מבין שני יהודי
הנ"ל: במעשה להוסיף מה לו יש אך אהרן, שלמה

והאיום  ויטבסק קהילת ראשי של מאסרם עניין כל כי יעקב, עזריאל ר' סיפר כך התברר,
הראשי. הכומר לבין המושל בין שנעשתה מ"התערבות" כתוצאה בא היהודים, את לגרש

להבדיל, מאשר, יותר לאמונתם קשורים היהודים כי הכמרים ראש כלפי טען המושל
כל  כי הכומר לו השיב כך על הכמרים. בכך אשמים ולדעתו שלהם, לאמונתם קשורים הנוצרים
אדיקותם  וכל בצרה, שרויים יהיו "רק ושטחית . חיצונית אלא אינה היהודים של אדיקותם

הכומר. טען – להם" עוזר שאינו הקב"ה על יתרעמו הם שכן תתנדף,

את  אסר גזירותיו. את אז הוציא המושל היהודים. על פחד להטיל ביניהם אפוא, סוכם,
ויטבסק. את לנטוש שיצטרכו ליהודים והודיע הקהל, ראשי

במשך  הגזירות. מפני בבהלה היו העיר ויהודי במאסר, הקהל ראשי הוחזקו ימים שלושה
המתרחש. אחר ועקבו היהודים  בין והכומר המושל מטעם חרש שליחי התהלכו זה זמן

קטנה  בריבונוֿשלֿעולם שאמונתם להראות צריכים היהודים היו הכומר, של דעתו לפי
התורה, לפי התנהגותם את היהודים חיזקו – הכומר של לטענתו שבניגוד התברר, ואז ופחתה .
ביטול  על בישר גם אלא הקהל ראשי את ששחרר רק ולא המושל, ניצח כך בתפילה, והרבו

הגזירות.

יסתיים  שלהם במקרה שגם לקוות, החלו המעשה, סוף את הכלואים השלוחים שמעו כאשר
הנעול. בחדר נמצאו עדיין והם שעות עברו בינתיים דומה. באופן העניין

אותם  יוליך כי לשלוחים, הודיע הוא פקיד. נראה ובפתחו הדלת, נפתחה דבר של בסופו
האהוב. כלבו והאכלת רחיצת את שיסיים עד להמתין עליהם יהיה אך המושל, אל

מנציגי  יותר בעיניו חשוב הכלב כי להם ולהוכיח היהודים את לדכא המושל התכוון בכך
המשלחת. אנשי בקרב רוח לנמיכות גרם זה דבר היהודים.

היה  כאמור, אשר למושל, – נמצאו שבו החדש בחדר – להמתין ונשארו התעודדו הם אך
בכלבו. טיפולו את לסיים ראשיתֿכל עליו

שתיכף  להם, והודיע בפניהם שוב עצמו את הראה קודם אותם שליווה והפקיד חלף רב זמן
מתאימה. פנים בקבלת ושיקבלוהו המושל. בפניהם ייראה

ולאחריו  הכלב, היה לפניהם שנגלה הראשון כאשר בשנית, הדלת נפתחה נוסף זמן כעבור
בידו. כשמגלב המושל הגיע

לו: ואמר כלבו אל פנה היהודים, את המושל ראה כאשר

אמר: ולעוזרו לעוזרי", אותה ומסור הכתובה, בקשתם את מהם וקבל לאורחים ידך "הושט
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רצונם"? מה נא "ברר

הקהילה? ראשי נאסרו מדוע לדעת היא היחידה בקשתם כי ענו השלוחים

בחוצפה: ואמר המושל, את תקפה רוגזה

יוכלו  במה לכם אודיע גם ואז ממושכת, תקופה במאסר שישבו לאחר אודיע חטאם "את
כבד". עונש לו מצפה כי לכם לומר רק אני יכול – סג"ל העשיר ובעניין עוונם. את לפדות

את  לעזוב היהודים משלחת חברי על פקד ותיכף לומר, המושל שרצה הדברים היו אלו
ביתו.

•

1

2

3

4

5

6

7

ycew zexb`

[â"ôøú] ïåéñ á"ë 'ã ä"á

'éù éëãøî ä"åî áøä

,äëøáå íåìù

,ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä

úáåèá ò"ëáå æåò ìëá ìãúùäì éìò ãå÷ôé äàååöä úøâàá

,øâñîä øñåä ì"ú øùà íåéä ïîå ,úéîéðôä 'éù ù"ðà

úà íéáåúëá àá éððäå éúàá ,íéáúëî úåëéìä åìéçúäå

åùôð íù íäá øùà íéðéðòä ìò íøøåòì 'éù ù"ðà åðéãéãéÈ

,ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä 'èä

ù"ðà åðéãéãé åãâàúä úåîå÷î äîëå äîëá øùà ì"úå

,íéáøì íéîëñåî íéðîæá ,ç"àã éãîåì úåãåâàá 'éù

'éñôãð åà íéáúëá íéãîåìä íäî ,÷"ùá èøôáå ,ìåçá

íéãîåì ø÷[å]áá úåáø úåîå÷îáå ,ô"òá íéòîåùä íäîå

íéâðòúîå íéáùåéå ô"òá 'à øæåç úåãåòñ 'â úòáå øôñá

,íéîìùå íéáøì äåãçå ïåöø úò àåä øùà ,íéãéãé úçéùá

øùà ìëì òåãéå ,íéòø úáäàá ïéîåé åäìåë ïéëøáúî 'éðîå

î"âáð ä"äìì÷åöæ ÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ãåä ïåöø 'éä äæ

åðéãéãé úáåè ÷ø äúéä 'èä åùôð úàùîå åðéòî ìëå ,ò"éæÈ

'÷ä åáúëîá úåëéøàá øàåáîëå ,úéîéðôä 'éù ù"ðà

íâ òåãé çèá øùà (æ"òøú úðùá ñôãðä) ã"òøú úðùã

ãåçéá åìù '÷ä äàååöä úøâàá øîàð ùøåôîå ,åãåáëì

ïñéð 'áã éììëä éáúëîá '÷ä åðåùì ÷úòåîå ,äæ ïéðòá

.äæá åú÷úòä øâñåîä ,àúù éàäã

ïéðò ìëá äçìöääå øùåàä éöáùî àéä úåøãúñää

,'úé åúøæòá øãñì éåàøäî 'éäå ,(à"áùøä íùá òåãéëå)ÇÅ

ùøãîäå úåéñðë éúáä ìë éë àåäå ,äæá éåàøä øãñä

úçà äãåâàá åãâàúé 'éù ù"ðà åðéãéãéî íúðéãîá øùà

íéúò úåòéá÷á ,øãñ òåá÷ì "íéãéñç¯úãåâà" íùá

úáùá íéòø úáäàá 'åãòåúä éðîæå ,íéáøá äøåúìÅÄ

.åéçé íéãéñçä úâìôîì òâåðä ïéðò ìëá ïéðòúäìå ,ãòåîáå

úåáà ,íúðéãîì íéòñåðä íéáø ,äðåøçàä úòá äðäå

éòáéî àì øùà .íéçàì íéçàå ,úåáàì íéðá ,íéðáì

,äîä äøåú çåø éùðà éë ,íéðáä ìà íéòñåðä úåáàä

íéòñåðä íéðáä íâ ,íé÷ìà úàøéå äøåú éìòá íâ íäáå

úåàìúä éøçà äðä ,íéçàì íéçàäå ,íúåáà ìà

àì øùà úà) åàø íäéðéòáå åìáñ øùà ì"ø úå÷åöîäåÈ

àéä äîìù úéúéîàä äãå÷ðä éë çèá (øôåñé éë ïîåàé

éðà ïéðòá ì"æøàîëå ,ìàøùéî à"åàëá àöîð äæ øùà)

,íäøáà é÷ìà íò åéäé íéëåøá ,(øò éáìå äðùéíááì øùà

ìëì øøåòúäì äçåúô íááì úò ìëáå ,áåè ùøåã ìëì øò
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úãå÷ðá à"åàëá äøåù÷å ,ìòîî ä÷åìà ÷ìç àéä äîùðä

éåìú áäìä ìøåâ øùà ,úìçâä ÷éæë àåä øùà ,úåãäéä

ïôåàá éåìú ä"é úáäìùå ,úåãäéä ÷éæ ïë ,çåôîäá
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אגרות קודש

 ב"ה,  ער"ח ניסן, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

חג  לבבי שיחוגו את  איחולי  להביע  בזה  הנני  ובאים,  חג הפסח הממשמשים  ימי  עם  בקשר 
אפשר  אי  אשר  ברוחניות,  וחירות  בגשמיות  חירות  האמיתי,  חירותנו  זמן  ובשמחת  בכשרות  הפסח 
לאחת בלי השני', אשר לכן בדורנו זה דעקבתא דמשיחא, אשר כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
נבג"מ זי"ע, הנהו כבר עומד אחר כתלנו, הנה נחוצה ביותר שימת לב והשתדלות גדולה בחינוכו של 
הדור הצעיר, מתאים להתורה תורת אמת תורת חיים, אשר היא היא הנותנת חירות לאדם, וכמרז"ל 
)אבות פ"ו( אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. ומודגש גודל ערך חינוך ביחוד בחג הפסח, 
אשר בראשיתו בטקס סדר של פסח, התחלתו הוא בשאלת תינוקות ועושים כמה מעשים שלא ישנו 
)הן בגשמיות ועאכו"כ ברוחניות( וכן גם בסיומא דפסח שהוא ענין קרי"ס ארז"ל )שמו"ר( שהעוללים 

ויונקים שנולדו במצרים הם הכירוהו )להקב"ה( תחלה.

בחתימה מעין הפתיחה ברכת חג פסח כשר ושמח.
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òøåöî úùøô
ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáäéäz úàæ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ³Ÿ¦«§¤Æ

:ïäkä-ìà àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈¤©Ÿ¥«
âïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½

:reøvä-ïî úrøvä-òâð àtøð äpäåãäeöå §¦¥²¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©§¦¨Æ
úBøäè úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−§Ÿ®

:áæàå úrìBú éðLe æøà õråäïäkä äeöå §¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ§¦¨Æ©Ÿ¥½
-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´¨«¤®̈¤§¦¤−¤©

:íéiç íéîéåìådúà çwé äiçä øtvä-úà ©¬¦©¦«¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈
áæàä-úàå úrìBzä éðL-úàå æøàä õr-úàå§¤¥¬¨¤²¤§¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ
øtvä íãa äiçä øtvä | úàå íúBà ìáèå§¨©̧¹̈§¥´©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ

:íéiçä íénä ìr äèçMäæøähnä ìr äfäå ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«§¦À̈©¯©¦©¥²
-úà çlLå Bøäèå íéîrt òáL úrøvä-ïî¦©¨©−©¤´©§¨¦®§¦´£½§¦©²¤

:äãOä éðt-ìr äiçä øtväçøähnä ñaëå ©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«§¦¤Á©¦©¥̧
íéna õçøå BørN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À§¨©³©©̧¦Æ
õeçî áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²¦¬

:íéîé úráL BìäàìèéréáMä íBiá äéäå §¨«¢−¦§©¬¨¦«§¨¨Á©¸©§¦¦¹
úàå Bð÷æ-úàå BLàø-úà BørN-ìk-úà çlâé§©©´¤¨§¨À¤Ÿ³§¤§¨Æ§¥Æ
-úà ñaëå çlâé BørN-ìk-úàå åéðér úab©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−§©¥®©§¦¤´¤

å åéãâa:øäèå íéna BøNa-úà õçøìàøùééíBiáe §¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«©´
úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²

ìLe äîéîz dúðL-úaúìñ íéðøNr äL ©§¨−̈§¦®̈§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðîàéãéîräå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤§¤«¡¦º

éðôì íúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ®̈¦§¥´
:ãrBî ìäà çút ýåýéáé-úà ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹¤

âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ
éðäå ïîMä:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

(ynegd

Ú¯BˆÓ - ‰L¯t‰ ÏL dÓL¿»∆«»»»¿»
זאת  'ּפרׁשת - מצֹורע ּפרׁשת נקראת הראׁשֹונים ְְִִִֵַַַָָָָָָֹּבּדֹורֹות

מצֹורע'. 'ּפרׁשת הּׁשם התקּבל האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּתהיה',

החׁש ׁשּלעתידֿלבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוטעם

הּגלּות  ּבזמן למצרע, ּבנֹוגע ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹוהרע

ׁשל  הּתׁשּובה לעתידֿלבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻמצֹורע

ּכ ּכזכּיֹות', לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹֻהּמצרע

הראׁשֹונים  ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ מצֹורע ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֻׁשהּמּׂשג

ׁשלילי, ּבדבר להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹלא

ׁשּלעתידֿלבֹוא  לכ רמז ּתהיה' 'זאת ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלכן

הּקרֹובים  האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹיהיה

קֹוראים  חּיּובי, לדבר הּמצרע יהפ ׁשאז המׁשיח ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹלביאת

יהיה  הּמצֹורע ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד עלֿׁשם מצֹורע ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלּפרׁשה

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר ְֶַָָָָֻרק

,ïåùàø
éðùâéèçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯

ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä-úà¤©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿
:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä úàhçkÂ©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«

ãéCeðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrååèâlî ïäkä ç÷ìå §©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ
:úéìàîOä ïäkä ók-ìr ÷öéå ïîMäæèìáèå ©®̈¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«§¨©³

-ìr øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîrtæéBtk-ìr øLà ïîMä øúiîe §¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À
-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïzé¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©
c ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäaí ³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©−©¬

:íLàäçéïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMa øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå øähnä Làø-ìr©´Ÿ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

èéøähnä-ìr øtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhîëäìräå ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¤«¡¨¯

øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
:øäèå ïäkä åéìrñ ¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

Áe¯‰ ˙eqb ÏÚ . . Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ÔÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L,יד (רש"י ∆«¿»ƒ»ƒ«»»»««»«

ּבלבד ד) ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון 

ּבחלקי  הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – ּדברים) ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ּפטּפּוטי

יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים ‰¯Áeהּגּוף ˙eqbׁשּמקֹומּה , ְְִִִִֵַַַ«»«ְֶָ

הּמֹופיעים  נגעים מביאה – האדם ּבנפׁש יֹותר ועמק ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּפנימי

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹּבראׁש

éùéìùàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàúìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤
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:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìa ãçàáëézLe ¤¨̧¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´
ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ

:äìò ãçàäå úàhçâëíBia íúà àéáäå ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯
-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤

:ýåýé éðôì ãrBîãëNák-úà ïäkä ç÷ìå ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤
éðäå ïîMä âì-úàå íLàääôeðz ïäkä íúà ó ¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈

:ýåýé éðôìäëç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³
øähnä-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−
:ýåýé éðôìçëïäkä ïúðåøLà | ïîMä-ïî ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´
ìr Btk-ìrïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤

íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
:íLàäèëïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ìäðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®

:Bãé âéOz øLàîàì-úà Bãé âéOz-øLà úà ¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤
äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§®̈

:ýåýé éðôì øähnä ìr ïäkä øtëåáìúàæ §¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«Ÿ́
Bãé âéOú-àì øLà úrøö òâð Ba-øLà úøBz©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−

:Búøäèaô §¨«¢¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וקּים  נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מּצבֹו ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

'צּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי, אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ּכאן: ואף ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לקּים  מּלמעלה לֹו עֹוזרים – העׁשיר חברֹו עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומׁשּתּדל

הבטחתֹו .e¯ÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

éòéáøâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
ãìíëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
äìBì-øLà àáeòâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©

:úéaa éì äàøðåìúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦
àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk̈£¤´©®̈¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬

:úéaä-úàæìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
úncîãà Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîeçìúéaä-ïî ïäkä àöéå ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úráL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

èìäNt äpäå äàøå éréáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpäî-úà eölçå ïäkä äeöå ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîàîrö÷é úéaä-úàå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

-ìà eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîáîíéðáà eç÷ìå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
:úéaä-úà çèå çwéâîçøôe òâpä áeLé-íàå ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
:çBhä éøçàå úéaä-úàãîäàøå ïäkä àáe ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

àåä úøàîî úrøö úéaa òâpä äNt äpäå§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
:àeä àîè úéaaäîåéðáà-úà úéaä-úà õúðå ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå§¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
:àîè íB÷î-ìà øérìåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:áørä-ãr àîèé Búà øébñäæîúéaa áëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

çîäNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ

òâpä àtøð ék úéaä-úà:èî-úà àhçì ç÷ìå ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

ð-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©
:íéiç íéîàðáæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúàŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬
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:íéîrt òáL úéaä-ìàáðúéaä-úà àhçå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦
õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

:øäèå úéaä-ìr øtëå§¦¤¬©©©−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .91 'r a"lg zegiyÎihewl)

(ynegd

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆
ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»
Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

(רש"י)

נכּתב  ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָּפרּוׁשֹו

"ממֹונם", הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ׁשֹונה. ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבצּורה

ּבּמדרׁש נכּתב עֹוד זהב". ׁשל "מטמֹונּיֹות ּכתב רׁש"י ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָואּלּו

צּין  רׁש"י ואּלּו ּובּׂשדֹות", "ּבּבּתים הטמינּו ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּכנענּיים

א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: וההסּבר ּבלבד. ּבּתיהם" ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ"קירֹות

מפרׁשים  ׁשאינם חז"ל ּבסּפּורי ולא הּכתּובים, ּבפרּוׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹורק

נגעי  ּבעניני רק עֹוסק ּכאן ׁשהּפסּוק והיֹות הּכתּוב. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת

ּבּׂשדֹות. הּממֹון הטמנת את ּכלל מזּכיר לא רׁש"י ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּתים,

ולא  זהב" ׁשל "מטמֹונּיֹות ׁשהטמינּו מדּגיׁש רׁש"י ּגם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלכן

מּכדי  מצמצם מקֹום הם הּבית קירֹות ׁשּכן ממֹונם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאר

הּטרחה. את ׁשּתצּדיק ּבכּמּות נחּות, מּסּוג ממֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלהטמין

éùéîçãð:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©®̈§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤
äð:úéaìå ãâaä úrøöìeåðúçtqìå úàNìå §¨©¬©©¤−¤§©¨«¦§©§¥¬§©©©−©

:úøäaìåæðøähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì §©¤¨«¤§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ
:úrøvä úøBz úàæôåèàýåýé øaãéå ¬Ÿ©−©¨¨«©©§©¥´§Ÿ̈½

:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìàáéða-ìà eøac ¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©§Æ¤§¥´
áæ äéäé ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³¦«§¤Æ¨´

àîè BáBæ BøNaî:àeäâBúàîè äéäz úàæå ¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−
BáBfî BøNa íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa§®¨´§¨º¤À«¤§¦³§¨Æ¦½

àåä Búàîè:ãåéìr ákLé øLà ákLnä-ìk ª§¨−¦«¨©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²
:àîèé åéìr áLé-øLà éìkä-ìëå àîèé áfä©−̈¦§¨®§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

äõçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaå-øLà éìkä-ìr áLiäå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½£¤

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä åéìr áLé¥¥¬¨−̈©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬

:áørä-ãræõçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa râpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaçøBäha áfä ÷øé-éëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®

:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤
è:àîèé áfä åéìr ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
é-ãr àîèé åézçú äéäé øLà ìëa râpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©

íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áørä̈®̈¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåàéåéãéå áfä Ba-òbé øLà ìëå §¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå íéna óèL-àì«Ÿ¨©´©®̈¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãráéøáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe ©¨¨«¤§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®

:íéna óèMé õr-éìk-ìëåâéáfä øäèé-éëå §¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ
ñaëå Búøäèì íéîé úráL Bì øôñå BáBfî¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´

:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâaãéíBiáe §¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«©´
zL Bì-çwé éðéîMääðBé éða éðL Bà íéøú é ©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´®̈

íðúðe ãrBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì | àáe¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈
:ïäkä-ìàåèúàhç ãçà ïäkä íúà äNrå ¤©Ÿ¥«§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈

ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå äìò ãçàäå§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−
:BáBfîñ ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

˙ÈaÏÂ „‚a‰ ˙Ú¯ˆÏe(נה זּכרֹון (יד, "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ¿»«««∆∆¿«»ƒְְִֵַַָָ

ז"ל  קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונים

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם". היּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹׁשּלא

רק  הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנגע

ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ּבׂשרֹו), (ּבעֹור ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבחיצֹונּיּותֹו

חיצֹוני  רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאין

הּגיע  לא איׁש ׁשּכן ההם, ּבּימים ּגם נדיר היה ולכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבתכלית;

זֹו. ְְַָלדרּגה

éùéùæèõçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úà íénaæé-ìëå ©©²¦¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨

òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áørä-ãr àîèå íéna ñaëåçéøLà äMàå §ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧

íéná eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦
:áørä-ãr eàîèåôèéäáæ äéäú-ék äMàå §¨«§−©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈

äéäz íéîé úráL døNáa dáæ äéäé íc̈²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨®̈¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:áørä-ãr àîèé da râpä-ìëå dúcðáëìëå §¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤§ŸÁ
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-øLà ìëå àîèé dúcða åéìr ákLz øLà£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§®̈§²Ÿ£¤
:àîèé åéìr áLzàëñaëé dákLîa râpä-ìëå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©§¦§¨®̈§©¥¯

åéãâa:áørä-ãr àîèå íéna õçøåáë-ìëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨̧
åéãâa ñaëé åéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨®̈§©¥¯§¨¨²

:áørä-ãr àîèå íéna õçøåâë-ìr íàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧©«
-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤

:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëáëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ
ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léà ákLéú ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´
:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîéñ ¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

äëàìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèåë-ìk ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«¨
dáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìræërâBpä-ìëå ¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«§¨©¥¬©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé íä−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçëúráL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå ¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬
:øäèz øçàå íéîé̈¦−§©©¬¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L(יט מן (טו, היא נּדה ּדם ƒ¿«»ƒƒ¿∆¿ƒ»»ִִִַָ

והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקללֹות

ּדם  נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ּבּה יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהחטא

ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי ד)טמא. (קמו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻ

"ואת  הּיעּוד יקּים אז ּכי – נּדה אּסּור יּתר ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּלעתידֿלבֹוא

הּטמאה  מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻֻרּוח

הּדעת. עץ חטא ׁשל ְְֲֵֵֶַַַַָֻוהּזהמא

éòéáùèëBà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬
çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða éðL§¥−§¥´®̈§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©

:ãrBî ìäàìúàhç ãçàä-úà ïäkä äNrå ¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈
ýåýé éðôì ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤−̈Ÿ®̈§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:dúàîè áBfîàììûøNé-éða-úà ízøfäå ¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−
-úà íànèa íúàîèa eúîé àìå íúàîhî¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤

:íëBúa øLà éðkLîáìøLàå áfä úøBz úàæ ¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àözâìäåcäå ¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ

Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥®̈§¦¾
:äàîè-ír ákLé øLàttt £¤¬¦§©−¦§¥¨«
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:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ

‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»

Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

(רש"י)

אמירה  מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

נגעי  הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו לכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָודּבּור.

ּדוקא  זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עֹון על הּבאים ְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹצרעת,

ׁשּכח  ללּמדנּו זהב": ׁשל "מטמֹונּיֹות טמּונים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבּתיהם

נּתן  מּדה ּבאֹותּה א רעים, לדברים מנּצל להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָֻהּדּבּור

את  לבּטל רק לא הּנגעים, מּטרת זֹוהי טֹובים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלנּצלֹו

הּדּבּור  עם להׁשּתּמׁש ׁשאפׁשר לגּלֹות ּגם אּלא הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדּבּור

זהב). ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים ְְִִִִֶַָָָלדברים

øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ
øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬

:íëBúaáìepnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ §¨«¬Ÿ©−©®̈©«£¤̧¥¥¬¦¤²
:dá-äàîèì òøæ-úáëLâìáfäå dúcða äåcäå ¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ

-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦
:äàîèttt §¥¨«

.ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö



רלי xihtn - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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d˙c· ‰Âc‰Â(לג מן (טו, היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ¿«»»¿ƒ»»ְִִִֶַַַָָ

והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהּקללֹות

ּדם  נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ּבּה יצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהחטא

לעמד  לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

ּדקיימאֿלן  מאי לפי (אף ּבעיר ּבעלּה אין אפּלּו ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻּבטמאתּה

מהרע  הּטהרה על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּטבילה

הּדעת. עץ חטא ׁשל ְְֲֵֵֶַַַַָֻוהּזהמא

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì òøåöî úùøôì äøèôä

ú"åîùìåæ ÷øô á íéëìîá

æâçút íérøöî eéä íéLðà äraøàå§©§¨¯¨£¨¦²¨¬§«Ÿ̈¦−¤´©
äî eärø-ìà Léà eøîàiå ørMä©¨®©©«Ÿ§Æ¦´¤¥¥½À̈

:eðúî-ãr ät íéáLé eðçðàã-íà £©²§«Ÿ§¦¬−Ÿ©¨«§¦
eðúîå øéra árøäå øérä àBáð eðøîà̈©Á§Á¨¸¨¦¹§¨«¨¨³¨¦Æ¨©´§

íøà äðçî-ìà äìtðå eëì äzrå eðúîå äô eðáLé-íàå íL̈½§¦¨©¬§−Ÿ¨¨®§§©À̈§Æ§¦§¨Æ¤©«£¥´£½̈

`xenl iy
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,íéòøöîeéä íäL ,ì"æø eøîà §Ÿ̈¦¨§¤¥¨

íäa ä÷ácL ,åéða úùìLe éæçéb¥£¦§Ÿ¤¨¨¤¨§¨¨¤

úà epnî ç÷lL øeáòa ,ïîòð úòøö̈©©©£¨©£¤¨©¦¤¤

.íéãâaäå óñkä,øòMä çút ©¤¤§©§¨¦¤©©¨©
ïéãk ,øòMä çúôa íéáLBé eéäL¤¨§¦§¤©©©©§¦

äðçnì õeçî" áeúkL Bîk ,òøöîä©§Ÿ̈§¤¨¦©©£¤

"BáLBî.(en,bi `xwie),eðúî ãò ¨©¨§
.áòøa úeîpL ãò,äìtðå (ã ©¤¨¨¨¨§¦§¨

ì eðîöò úà øébñð.ízà ïkL ©§¦¤©§¥¦§Ÿ¦¨
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.Cìnä úéaeøàLð øLà (âé ¥©¤¤£¤¦§£
,dá.áòøa eúî àìå øéòa eøàLpL ¨¤¦§£¨¦§Ÿ¥¨¨¨

,äàøðå äçìLðåíúBà çìLðå §¦§§¨§¦§¤§¦§©¨
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.íäa äéäi äî,áëø éðL (ãéóà ©¦§¤¨¤§¥¤¤©
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-úàå íäéìäà-úà eáæriå©©«©§´¤¨«¢¥¤À§¤
äðçnä íäéøîç-úàå íäéñeñ«¥¤Æ§¤£´Ÿ¥¤½©©«£¤−
íLôð-ìà eñðiå àéä øLàk©«£¤´¦®©¨ª−¤©§¨«

íLôð ìéväì:çíérøöîä eàáiå §©¦©§¨©¨ŸÁÁ©§«Ÿ̈¦̧
eàáiå äðçnä äö÷-ãr älàä̈¥¹¤©§¥´©©«£¤À©¨¹Ÿ
ezLiå eìëàiå ãçà ìäà-ìà¤³Ÿ¤¤¨Æ©«Ÿ§´©¦§½
íéãâáe áäæå óñk íMî eàNiå©¦§´¦À̈¤³¤§¨¨Æ§¨¦½
-ìà eàáiå eáLiå eðîèiå eëìiå©¥«§−©©§¦®©¨ªÀ©¨¸ŸÆ¤
eëìiå íMî eàNiå øçà ìäà́Ÿ¤©¥½©¦§´¦½̈©¥«§−

:eðîèiåè-ìà Léà eøîàiå ©©§¦«©«Ÿ§Á¦̧¤
| ïë-àì eärøøLéå áBè àìeðçðà ¥¥¹Ÿ¥´Ÿ§¨¨£©´§

íéNòékäøNa-íBé äfä íBiä Ÿ¦À¦©³©¤Æ«§¨´
íéLçî eðçðàå àeäíé÷úBL ½©«£©´§©§¦À§¦

øOálîø÷aä øBà-ãr eðékçå ¦§©¥§¦¦²©¬©−Ÿ¤
ìàøNé äæ eòãé íéúðéáeïBår eðàöîe ¥§©¦¥§¤¦§¨¥§¨¨´¨®

úàfä äøBNaä eðøOa àì øLà ìò©£¤Ÿ¦©§©§¨©Ÿ

úéa äãébðå äàáðå eëì äzrå§©¨Æ§´§¨½Ÿ¨§©¦−¨¥¬
:CìnäéørL-ìà eàø÷iå eàáiå ©¤«¤©¨ÀŸ©¦§§»¤Ÿ¥´
øéräøéòä øòL øîBLíäì eãébiå ¨¦¼¥©©¨¦©©¦³¨¤Æ

íøà äðçî-ìà eðàa øîàì¥½Ÿ¨µ¤©«£¥´£½̈
ék íãà ìB÷å Léà íL-ïéà äpäå§¦¥¬¥«¨²¦−§´¨®̈¦´

øeñà ñeqä-íàñeáàä ìà øeL÷ ¦©³¨Æ¨¤¨¥

Bkøãkíéìäàå øeñà øBîçäå §©§§©«£´¨½§«Ÿ¨¦−
änä øLàkäî eàéöBä àì ©«£¤¬¥«¨Ÿ¦©

íëBúaM:àéàø÷iåìà øéòä øòBL ¤§¨©¦§−̈¥¨¦¤

íéørMäCìnä úéa éøòL éøîBL ©«Ÿ£¦®§¥©£¥¥©¤¤

äîéðt Cìnä úéa eãébiåíB÷î ©©¦¾¥¬©¤−¤§¦«¨§

Cìnä áLBî:áéäìéì Cìnä í÷iå ©©¤¤©¨̧¨©¤¹¤©À§¨
àp-äãébà åéãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤£¨½̈©¦«¨¨´
íøà eðì eNr-øLà úà íëì̈¤½¥²£¤¨¬−̈£®̈

eNò øLà äìeaçzäå äîøòäeòãé ©£¨¨§©©§¨£¤¨¨«§º
eðçðà íéárø-ékìà úàöì íéáàúe ¦«§¥¦´£©À§§¥¦¨¥¤

,ïBænä ìàå ììMäeàöiåíøà-ïî ©¨¨§¤©¨©¥«§³£¨¦
äáçäì äðçnäøzzñäìäãOá ©©«£¤Æ§¥«¨¥³§¦§©¥©¨¤Æ
eàöé-ék øîàìíéãeäiäøérä-ïî ¥½Ÿ¦¥«§³©§¦¦¨¦Æ

:àáð øérä-ìàå íéiç íNtúðå§¦§§¥´©¦½§¤¨¦−¨«Ÿ
âéøîàiå åéãárî ãçà ïriå©©Á©Á¤¨̧¥«£¨¹̈©ÀŸ¤

íéñeqä-ïî äMîç àð-eç÷éåóà §¦§º̈£¦¨´¦©¦»©

÷féä ïéà ,íéáëBøä úà úéîé áéBàä íà¦¨¥¨¦¤¨§¦¥¤¥

ìàøNé ïBîä ìëk eéäé ék ,øácaíéøàLpäøéòaøLà ìûøNé ïBîä-ìëk ípä dá eøàLð øLà ìàøNé ïBîä-ìëk ípä dá-eøàLð øLàøák ©¨¨¦¦§§¨£¦§¨¥©¦§¨¦»¨¦£¤´¦§£¨¼¦À̈§¨£³¦§¨¥Æ£¤´¦§£½̈¦¾̈§¨£¬¦§¨¥−£¤§¨



רלג

äçìLðå enz-øLà ìûøNé ïBîä-ìëk§¨£¬¦§¨¥−£¤¨®§¦§§−̈
:äàøðåãéíéñeñ áëø éðL eç÷iå §¦§¤«©¦§¾§¥−¤´¤¦®

øîàì íøà-äðçî éøçà Cìnä çìLiå©¦§©̧©¤¹¤©«£¥¯©«£¥£¨²¥−Ÿ
:eàøe eëìåèïcøiä-ãr íäéøçà eëìiå §¬§«©¥«§´©«£¥¤»©©©§¥¼

íøà eëéìLä-øLà íéìëå íéãâá äàìî Cøcä-ìë äpäå§¦¥´¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ§¥¦½£¤¦§¦¬£¨−
:Cìnì eãbiå íéëàìnä eáLiå íæôçaæèúà efáiå írä àöiå §¨§¨®©¨ª̧Æ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−

ì÷La íéøòN íéúàñå ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà äðçî©«£¥´£¨®©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤§¨©¯¦§Ÿ¦²§¤−¤
:ýåýé øáãkæéBãé-ìr ïrLð øLà LéìMä-úà ãé÷ôä Cìnäå ¦§©¬§Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧¤©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ

Léà øac øLàk úîiå ørMa írä eäñîøiå ørMä-ìr©©©½©©¦§§ª¯¨¨²©©−©©¨®Ÿ©«£¤³¦¤Æ¦´
:åéìà Cìnä úãøa øac øLà íéýìûäçéLéà øaãk éäéå ¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤©¤−¤¥¨«©§¦À§©¥Æ¦´

úìñ-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ øîàì Cìnä-ìà íéýìûä̈«¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ¨©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨¸Ÿ¤Æ
:ïBøîL ørLa øçî úrk äéäé ì÷LaèéLéìMä ïriå §¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈§©−©«Ÿ§«©©̧©©¨¦¹

íéîMa úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå íéýìûä Léà-úà¤¦´¨«¡Ÿ¦»©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ©¨©½¦
pä øîàiå äfä øáck äéäéäéðéra äàø E:ìëàú àì íMîe E £¦«§¤−©¨¨´©¤®©ÀŸ¤¦§³Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈¬ŸŸ¥«

ë:úîiå ørMa írä Búà eñîøiå ïk Bì-éäéå©«§¦−¥®©¦§§¸Ÿ¬¨¨²©©−©©¨«Ÿ
åìø ¯ ãìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùì äøèôää

`xenl iy
.íéðMî øúBé äðkña ãéîòäì eöø àì ,íéøàLpä íéñeqä ïîøLà (åè ¦©¦©¦§¨¦Ÿ¨§©£¦§©¨¨¥¦§©¦£¤

,íæôça íøà eëéìLäíéãâa íîöòî eëéìLä ,ñeðì eøänL ììâa ¦§¦£¨§¨§¨¦§©¤¦£¨¦§¦¥©§¨§¨¦

.íàOnî ì÷äì éãk íéìëå,ãé÷ôä (æé.äpî,LéìMä úà.øOä úà §¥¦§¥§¨¥¦©¨¨¦§¦¦¨¤©¨¦¤©©

,Bãé ìò ïòLð øLàøLà £¤¦§¨©¨£¤

àaLk Bãé ìò ïòLð äéä ìBîúà¤§¨¨¦§¨©¨§¤¨

.àéápä òLéìà ìL Búéáììò §¥¤¡¦¨©¨¦©
,øòMäúBéäì BúBà äpî Cìnä ©©©©¤¤¦¨¦§

.øòMä øîBL,eäñîøiåáøî ¥©©©©¦§§ª¥Ÿ

ì íéëìBää ìL ÷çcä,ììL ììL ©Ÿ©¤©§¦¦§Ÿ¨¨

.íäéìâøa eäeñîø§¨§©§¥¤

mixn zxhr
enz-,áòøa úeîì íéãòeéî eðlek ék ,íäì íãB÷:äàøðå äçìLðå ®̈¤¨¤¦¨§¨¦¨¨¨¨§¦§§−̈§¦§¤«

ãéíéñeñ áëø éðL eç÷iåíéLðà äMîç ïkñì àlLCìnä çìLiå ©¦§¾§¥−¤´¤¦®¤Ÿ§©¥£¦¨£¨¦©¦§©̧©¤¹¤
:eàøe eëì øîàì íøà-äðçî éøçàåèïcøiä-ãr íäéøçà eëìiå ©«£¥¯©«£¥£¨²¥−Ÿ§¬§«©¥«§´©«£¥¤»©©©§¥¼

íéãâá äàìî Cøcä-ìë äpäå§¦¥´¨©¤À¤§¥¨³§¨¦Æ
íøà eëéìLä-øLà íéìëåì÷äì §¥¦½£¤¦§¦¬£−̈§¨¥

íàOîíæôçaäñépä úøéäî øeáòa ©¨¨§¨§®̈©£§¦©©¦¨

:Cìnì eãbiå íéëàìnä eáLiå©¨ª̧Æ©©§¨¦½©©¦−©¤«¤
æèäðçî úà efáiå írä àöiå©¥¥´¨½̈©¨¾Ÿ¥−©«£¥´

ì÷La úìñ-äàñ éäéå íøà£®̈©§¦̧§¨¹Ÿ¤§¤À¤
øáãk ì÷La íéøòN íéúàñå§¨©¯¦§Ÿ¦²§¤−¤¦§©¬

:ýåýéæéãé÷ôä Cìnäåäpî-úà §Ÿ̈«§©¤Á¤Á¦§¦̧¦¨¤
Bãé-ìr ïrLð øLà LéìMäúBéäì ©¨¦¹£¤̧¦§¨³©¨Æ¦§

øîBLírä eäñîøiå ørMä-ìr ¥©©©½©©¦§§ª¯¨¨²
ørMaíéëìBää íòä ÷çc áBøî ©©−©¥§©¨¨©§¦

ìììL ìBìLøac øLàk úîiå ¦§¨¨©¨®Ÿ©«£¤³¦¤Æ
úãøa øac øLà íéýìûä Léà¦´¨«¡Ÿ¦½£¤´¦¤½§¤¬¤

:åéìà Cìnäçéàéápä øac änì ©¤−¤¥¨«¨¨¦¤©¨¦

éôì ,LéìMä úeîiLøaãk éäéå ¤¨©¨¦§¦©§¦À§©¥Æ
øîàì Cìnä-ìà íéýìûä Léà¦´¨«¡Ÿ¦½¤©¤−¤¥®Ÿ
-äàñe ì÷La íéøòN íéúàñ̈©̧¦§Ÿ¦¹§¤À¤§¨
øçî úrk äéäé ì÷La úìņ̃Ÿ¤Æ§¤½¤¦«§¤Æ¨¥´¨½̈

:ïBøîL ørLaèéïriåáéLä æàå §©−©«Ÿ§«©©̧©§¨¥¦

íéýìûä Léà-úà LéìMä©¨¦¹¤¦´¨«¡Ÿ¦»
úBaøà äNò ýåýé äpäå øîàiå©Ÿ©¼§¦¥´§Ÿ̈ÀŸ¤³£ªÆ
äfä øáck äéäéä íéîMa©¨©½¦£¦«§¤−©¨¨´©¤®

pä øîàiåéðéra äàø EíMîe E ©ÀŸ¤¦§³Ÿ¤Æ§¥¤½¦−̈
:ìëàú àìëïk Bì-éäéåøLàk ¬ŸŸ¥«©«§¦−¥®©£¤

àéápä øîàírä Búà eñîøiå ¨©©¨¦©¦§§¸Ÿ¬¨¨²
:úîiå ørMa©©−©©¨«Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨



רלד

úáùá çñô áøò ìçùë ÷ø "äáøòå" úøèôä íéøîåà ïéà"

ùàø úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà úåãéçéá ìáà .ùãå÷

.àðååâ éàäëå ùãåç

:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx

ú"åîùì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ãéîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáørå§¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨¨®¦¦¥´

:úBiðîã÷ íéðLëe íìBòäíëéìà ézáø÷å ½̈§¨¦−©§«Ÿ¦«§¨«©§¦´£¥¤»

éúééäå ètLnìíéôMëîa øäîî ãr ©¦§¨¼§¨¦´¦¥´§©¥À©«§©§¦Æ

-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe©«§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©

éðeàøé àìå øâ-éhîe íBúéå äðîìà øéëN̈Â¦Â©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ§´Ÿ§¥½¦

:úBàáö ýåýé øîàåéúéðL àì ýåýé éðà ék ¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦

:íúéìë àì á÷ré-éða ízàåæéîéîì §©¤¬§¥«©«£−Ÿ¬Ÿ§¦¤«§¦¥̧

øîà íëéìà äáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñ íëéúáà£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥«ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨£¥¤½¨©−

:áeLð äna ízøîàå úBàáö ýåýéçízà ék íéýìû íãà òa÷éä §Ÿ̈´§¨®©«£©§¤−©¤¬¨«£¦§©̧¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ

`xenl iy
(ã,'äì äáøòå.ïBöøa ìa÷éå 'äì áøòé ,älàbä ïîæaäãeäé úçðî §¨§¨©¦§©©§ª¨¤¡©©¦©¥§¨¦§©§¨

,íéìLeøéåíéìLeøéa øLà Lc÷nä úéáa eáéø÷iL úBðaøwäå úBçðnä ¦¨¨¦©§¨§©¨§¨¤©§¦§¥©¦§¨£¤¦¨©¦

.äãeäéaL,íìBò éîék.eðaø äùî éîé íä,úBiðBîã÷ íéðLëeíéðMä ¤¦¨¦¥¨¥§¥Ÿ¤©¥§¨¦©§¦©¨¦

äãøéå ïBöøa íäéúBðaø÷ ä"á÷ä ìawL ,äîìL äðaL Lc÷nä úéa ìL úBîeãwä©§¤¥©¦§¨¤¨¨§ŸŸ¤¦¥¨§§¥¤§¨§¨§¨

.çaænä ìò äìëàå íéîMä ïî Làä̈¥¦©¨©¦§¨§¨©©¦§¥©

(ä,íëéìà ézáø÷åäéäiL øBcì §¨©§¦£¥¤©¤¦§¤

,øák eøáòL úBøBcä ïëå .àeää íBia©©§¥©¤¨§§¨

eìa÷é ,äfä íìBòa íðéc eìa÷ àì íà¦Ÿ¦§¦¨¨¨©¤§©§

.àaä íìBòa,øäîî ãò éúééäå ¨¨©¨§¨¦¦¥§©¥
ãò ètLnä dîäîúé àì ,øîBìk§©Ÿ¦§©§©©¦§¨©

éîöòa éðà ék ,íéãòä úà eø÷çiL¤©§§¤¨¥¦¦£¦§©§¦

.íéøácä ãébäì øäîî ãò äéäàéhîe ¤§¤¥§©¥§©¦©§¨¦©¥
,øâ.ípça Báiçì øbä ètLî íéhî ¥©¦¦§©©¥§©§§¦¨

,éúéðL àì 'ä éðà ék (åét-ìò-óà ¦£¦Ÿ¨¦¦©©¦

éøàî éðàLézòc äúpzLä àì ,étà C ¤£¦©£¦©¦Ÿ¦§©§¨©§¦

úà àðNìå òøä úà áäàì äðBLàøaî¦¨¦¨¤¡Ÿ¤¨¨§¦§Ÿ¤

.áBhäàì á÷òé éða ízàå ©§©¤§¥©£ŸŸ
,íúéìëíëaL íéòLøäL ét-ìò-óà §¦¤©©¦¤¨§¨¦¤¨¤

,íäéiça íLðò eìa÷ àìå íòLøa íéúî¥¦§¦§¨§Ÿ¦§¨§¨§©¥¤

éðéc úBaâì ìëeàå éðôlî íúéìk àì éøä£¥Ÿ§¦¤¦§¨©§©¦§¦¦

'ä éðà" ,eLøt ì"æøå .ípäéba úBLôpäî¥©§¨©¥¦Ÿ§¥§£¦

ä àì ,"éúéðL àìéúéðLå änà éúék Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦ª¨§¨¦¦

àì á÷òé éða ízà" ìáà .da úBkäì§©¨£¨©¤§¥©£ŸŸ

ézãîòä úeðòøtä øçà ék ,"íúéìë§¦¤¦©©©ª§¨¤¡©§¦

íëðéà ízàå íéìk évçå ,äaøä íëúà¤§¤©§¥§¦©¨¦§©¤¥§¤

.íéìk,éìà eáeL (æì.éúåöî øîL ¨¦¥©¦§Ÿ¦§Ÿ©

,íëéìà äáeLàåíënò áéèéäì §¨¨£¥¤§¥¦¦¨¤

.æàîk,áeLð äna ízøîàå.eðàèç äna ,áeLð äî øeáòa ,øîBì íëéðt efòúå,íéäìà íãà òa÷éä (ç.íéäìà úà íãà ÷LòiL øácä ïeâä íàäék §¥¨©£©§¤©¤¨§¨¥§¥¤©©£¨¨©¤¨¨£¦§©¨¨¡Ÿ¦©¦¨©¨¨¤©£Ÿ¨¨¤¡Ÿ¦¦
,éúBà íéòá÷ ízà.éúBà íé÷LBò ízà éøäL,Eeðòá÷ äna ízøîàå.EúBà eð÷Lò äna eøîàz íàå,äîeøzäå øNònäúà íéðúBð íëðéàM äî ©¤Ÿ§¦¦¤£¥©¤§¦¦©£©§¤©¤§©£§¦Ÿ§©¤¨©§§©©£¥§©§¨©¤¥§¤§¦¤

mixn zxhr
ãæàäáøråáøòzúçðî ýåýéìúøeLzíìBò éîék íìLeøéå äãeäé ¨§¨§¨Æ¤§©©«Ÿ̈½¦§©¬§©§−̈¦«¨¨®¦¦¥´½̈

äLî éîé íäúBiðîã÷ íéðLëeíäéúBðaø÷ íB÷nä ìawL äîìL éîé íä ¥§¥¤§¨¦−©§«Ÿ¦«¥§¥§ŸŸ¤¦¥©¨¨§§¥¤

çaænä ìò íúìëàå íéîMä ïî Là äãøéå ïBöøa:äíëéìà ézáø÷åøBcä §¨§¨§¨¥¦©¨©¦©£¨¨¨©©¦§¥©§¨«©§¦´£¥¤»©

áø÷à àeää íBia äéäiLètLnììLéà ìë äNòî ìeîb ílLéúééäåéðà ¤¦§¤©©¤§©©¦§¨¼§©¥§©£¥¨¦§¨¦´¦£¦

äéäà éîöòaøäîî ãrìkì älâàL §©§¦¤§¤¥´§©¥À¤£©¤©Ÿ

äNò äîíéôàðîáe íéôMëîa ¤¨¨©«§©§¦Æ©«§¨´£¦½
é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáeéìæBb ©¦§¨¦−©®̈¤§«Ÿ§¥´§¥

éhîe íBúéå äðîìà øéëN-øëN§©Â̈¦Â©§¨¨̧§¨³©¥
ä ètLîýåýé øîà éðeàøé àìå øâ ¦§©©¥Æ§´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬
:úBàáöåàì ýåýé éðà ék §¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ

éúéðLìa éúçèáäå éøác úà íìBòî ¨¦®¦¥¨¤§¨©§©§¨¨¦©

ïëì ,íëúà älëàá÷ré-éða ízàå £©¤¤§¤¨¥§©¤¬§¥«©«£−Ÿ
íúéìë àìéðôlî íéìk íëðéà: ¬Ÿ§¦¤«¥§¤¨¦¦§¨©

æéwçî ízøñ íëéúáà éîéîì§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥«ª©Æ
éìà eáeL ízøîL àìåìøBîL §´Ÿ§©§¤½³¥©Æ¦§

éúBöîíëéìà äáeLàåáéèéäì ¦§©§¨´¨£¥¤½§¥¦

íënòæàîkúBàáö ýåýé øîà ¦¨¤§¥¨¨©−§Ÿ̈´§¨®
íëéðt eæéòz äpäåäna ízøîàå §¦¥¨¦§¥¤©«£©§¤−©¤¬

áeLðeðàèç äna áeLð äî øeáòa: ¨«©£¨¨©¤¨¨

çòa÷éä÷LòiL ïeâä íàäíãà £¦§©̧©¦¨¤©£Ÿ¨¹̈
íérá÷ ízà ék íéýìûíéìæBb ¡Ÿ¦À¦³©¤Æ«Ÿ§¦´§¦

Eeðrá÷ äna ízøîàå éúàŸ¦½©«£©§¤−©¤´§©«£®
àeä àìä ,Bì íéáéLîeøNrnä §¦¦£Ÿ©©«£¥−

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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,ízLôe íúàöéåeàöz øLà ìëa ¦¨¤¦§¤§¨£¤¥§

ïéðò ,"ízLôe" .eaøúå eøôz eàáúå§¨Ÿ¦§§¦§¦§¤¦§©

"åéLøt eLôe" Bîk ,éeaøwewag) ¦§¨¨¨¨

.(g,`,÷aøî éìâòkíéìâòk §¤§¥©§¥©£¨¦

.íîhôì øéãì íéñðëpä©¦§¨¦§¦§©§¨

(àë,íéòLø íúBqòåeLaëúå §©¤§¨¦§¦§§

Ceòî ïéðò ,"íúBqòå" .íéòLøä úà¤¨§¨¦§©¤¦§©¦

lî ,Leaëå"éðBnø ñéñòî" ïBLxiy) §¦¦§¥£¦¦¦

.(a,g mixiydéðà øLà íBia©£¤£¦
,äNBò.íèôBL éðàL ètLnä íBéa ¤§©¦§¨¤£¦§¨

(áë,écáò äùî úøBz eøëæ¦§©Ÿ¤©§¦
íëãnìz àéä ék ,dîi÷ì eøîLå eøëæ¦§§¦§§©§¨¦¦§©¤§¤

økæpä íBiä àBááe ,'ä úàøé Cøc¤¤¦§©§©©¦§¨

.eèìnzíëì çìBL éëðà äpä ¦¨§¦¥¨Ÿ¦¥©¨¤
,'åâå àéápä äiìà úàúeëæa ¥¥¦¨©¨¦¦§

úà íëì çìLà ,äøBzä íei÷å ãenì¦§¦©¨¤§©¨¤¤

ìBãbä 'ä íBé àBa éðôì àéápä eäiìà¥¦¨©¨¦¦§¥©¨

.àøBpäå(ãëúBáà áì áéLäå §©¨§¥¦¥¨
,íéða ìòúBáàä áì úà áéLé àeäå ©¨¦§¨¦¤¥¨¨

íéðaì øîàiL ,íéða éãé ìò ä"á÷äì§©§¥¨¦¤Ÿ©©¨¦

ìà eøaãå eëì" ïBöøå äáäà Cøc¤¤©£¨§¨§§©§¤

ïëå ."ä"á÷ä éëøãa æçàì íëéúBáà£¥¤¤¡Ÿ§©§¥§¥

úBáàì øîàiL ,íúBáà ìò íéða áì¥¨¦©£¨¤Ÿ©¨¨

àBáé eäiìàL ,eäeLøc ì"æøå .'åëå§§¨¤¥¦¨¨

.íìBòa íBìL íeNìàBáà ït ¨¨¨¨¤¨
,íøç õøàä úà éúékäåíBé àBa éðôì àéápä eäiìà úà çìLà ïëìå §¦¥¦¤¨¨¤¥¤§¨¥¤§©¤¥¦¨©¨¦¦§¥

ì àeää íBia àBáà íàL ,'äéáLBé ìk úà äkà ,eáL àì ïéãòå ìeîb ílL ¤¦¨©©§©¥§©£©¦Ÿ¨©¤¤¨§¥

úBéäì éìà íúBà áéLäì ïëì íã÷ eäiìà úà çìLà ïëì ,ïBcáàå íøça õøàä̈¨¤§¥¤©£©¨¥¤§©¤¥¦¨Ÿ¤¨¥§¨¦¨¥©¦§

.áBhä ìeîbä ìa÷ì íéðBëð§¦§©¥©§©

mixn zxhr
àøBpäå ãaëpä íMä ãBñ éòãBé áì éîëç:æéeéäåíéøeîL íäéøîàøîà éì ©§¥¥§¥©¥©¦§¨§©¨§¨´¦§¥¤§¦¦À¨©Æ

älâñ äNò éðà øLà íBiì úBàáö ýåýéì ãîçð øöBàLéà ìëì ílL §Ÿ̈´§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´§ª®̈¨¤§¨§©¥§¨¦

æà Bìòôîké øLàk íäéìr ézìîçåBúà ãáòä Bða-ìr Léà ìîç §¦§¨¨§¨«©§¦´£¥¤½©«£¤Æ©§´Ÿ¦½©§−¨«Ÿ¥¬Ÿ«
äáäàî:çéíBìLa íéãfä íéàBø äzò ék íòíúéàøe ízáLåeàøúå ¥©£¨¦¦©¨¦©¥¦§¨§©§¤Æ§¦¤½§¦§

ìcáääãáò ïéa òLøì ÷écö ïéa ©¤§¥¥¬©¦−§¨®̈¥µŸ¥´
íéýìûäáäàîBãár àì øLàì ¡Ÿ¦½¥©£¨©«£¤−¬Ÿ£¨«

úàøéå ìeîb úå÷zî àlà äáäàî¥©£¨¤¨¦¦§©§§¦§©

LðBò:èéíBiä äpä-ékètLnä ¤¦¦¥³©Æ©¦§¨

øepzk øra àaLà-ìë eéäå ½̈Ÿ¥−©©®¥§¨¸¨
ärLø äNò-ìëå íéãæíéçBð ¥¦¹§¨Ÿ¥³¦§¨Æ¦

k óøOäìèäìå L÷èäìéíúà §¦¨¥§©½§¦©̧§©¥Ÿ¹̈
úBàáö ýåýé øîà àaä íBiä©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

ãòáæré-àì øLàøéàLé àìíäì ©£¤²Ÿ©«£¬ŸŸ©§¦¨¤−
ðrå LøLóäî ïBøëæ:ëìáà ¬Ÿ¤§¨¨«¦§¨£¨

LîL éîL éàøé íëì äçøæå§¨«§¨̧¨¤¹¦§¥³§¦Æ¤´¤
ä úeëæaä÷ãöeNòL íéáBè íéNòîe ¦§©§¨½̈©£¦¦¤¨

äéôðëa àtøîeLîMä ìL ©§¥−¦§¨¤®¨¤©¤¤

íëì äéäéå ,õøàä ìò íéNeøtä©§¦©¨¨¤§¦§¤¨¤

,âeðòúå äàeôøìíúàöéåíB÷î ìëa ¦§¨§©£¦«¨¤¬§¨¨

eàBáúå eàözLízLôeáBèa eâpòúz ¤¥§§¨¦§¤−¦§©§§

ïneLå øNáa eaøúúåéìârkíéìâòk §¦§©§¨¨§¨§¤§¥¬©£¨¦

a íéîhôîä÷aøîíälL øéca: ©§ª¨¦§©§¥«©¦¤¨¤

àëíúBqråeLzëúå eëòîz ízà §©¤´©¤§©£§¦§§

ä úàeéäé-ék íérLøìøôàçpeî ¤¨§¨¦½¦¦«§´§¥½¤¨

íëéìâø úBtk úçzíúBà eñîøúå ©−©©´©§¥¤®§¦§§¨

íBiaètLnääNò éðà-øLà ©Æ©¦§¨£¤´£¦´Ÿ¤½
ïBélëì íèôBL:úBàáö ýåýé øîà §¨§¦¨¨©−§Ÿ̈¬§¨«

áëìëa ïëì ,áBè ìeîb eìa÷úe ìéàBä¦§©§§¨¥§¨

øBãå øBcécár äLî úøBz eøëæ ¨¦§¾©−Ÿ¤´©§¦®
-ìk-ìr áøçá BúBà éúéeö øLà£¤Á¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ©¨

ìàøNéúøéîLa ékíéwç ¦§¨¥½¦¦§¦©ª¦−
íéètLîeàéä :ìeîbä eìa÷z ¦§¨¦«§©§©§¦

àaðé àì åéøçàL äðBøçàä äàeápä©§¨¨©£¨¤©£¨Ÿ§©¥

õ÷ úò ãò äæBçå àéáð ãBò:âëäpä ¨¦§¤©¥¥¦¥³
äøBzä úeëæaúà íëì çìL éëðà ¦§©¨¨«Ÿ¦ÆŸ¥´©¨¤½¥−

ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½
àøBpäå ìBãbäìeîbä íBé àeä: ©¨−§©¨«©§

ãëúBáà-áì áéLäåLBãwäì §¥¦³¥«¨§©¨

àeä Ceøaìréãéíéða áìå íéða ¨©§¥¨¦½§¥¬¨¦−
ìríòàBáà-ït íúBáàíBàútíøç õøàä-úà éúékäåíéc÷é ïëìå ©¦£¨®¤¨¾¦§§¦¥¦¬¤¨−̈¤¥«¤§¨¥©§¦

ìì BàBáa 'ä éðôì íéðëeî úBéäìå äáeLúa íáéLäì úéøaä Càìî çBìLèBtL ¦§©©§©©§¦©£¦¨¦§¨§¦§¨¦¦§¥§¦§

äëeìnä 'äì äúéäå õøàä úà:âëäiìà úà íëì çìL éëðà äpä ¤¨¨¤§¨§¨©©§¨¦¥³¨«Ÿ¦¸Ÿ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´
:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«



רלז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
æèïåùàøàäLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´

:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäàáøîàiå ©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©¸Ÿ¤
éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýéàáé-ìàå E §Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ

éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úr-ìëá§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
ïðra ék úeîé àìå ïøàä-ìr øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦ µ¤«¨½̈

:úøtkä-ìr äàøàâ-ìà ïøäà àáé úàæa ¥«¨¤−©©©«Ÿ¤§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤
:äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa øôa Lãwä©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

ã-ìr eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáe BøNaó §¨¼§©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä Lã÷-éãâa¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«
äíéfr éøérN-éðL çwé ìàøNé éða úãr úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−

:äìòì ãçà ìéàå úàhçìåïøäà áéø÷äå §©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«§¦§¦¯©«£²Ÿ
ãráe Bãra øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬©«£−§©¬

:Búéa(éåì)æãéîräå íøérOä éðL-úà ç÷ìå ¥«§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³
:ãrBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàçïøäà ïúðå Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯©«£²Ÿ

ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb íøérOä éðL-ìr©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½
:ìæàærì ãçà ìøBâåè-úà ïøäà áéø÷äå §¨¬¤−̈©«£¨¥«§¦§¦³©«£ŸÆ¤

ýåýéì ìøBbä åéìr äìr øLà øérOäeäNrå ©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈
:úàhçéìøBbä åéìr äìr øLà øérOäå ©¨«§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ

ì åéìr øtëì ýåýé éðôì éç-ãîré ìæàærìçlL ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬
:äøaãnä ìæàærì Búààéøt-úà ïøäà áéø÷äå Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³

Búéa ãráe Bãra øtëå Bì-øLà úàhçä©«©¨Æ£¤½§¦¤¬©«£−§©´¥®
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå(ìàøùé)áéç÷ìå §¨©²¤©¬©«©−̈£¤«§¨©´

éðôlî çaænä ìrî Là-éìçb äzçnä-àìî§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaîâéLàä-ìr úøèwä-úà ïúðå ¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−
úøtkä-úà úøèwä ïðr | äqëå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤

:úeîé àìå úeãrä-ìr øLàãéøtä ícî ç÷ìå £¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ¦©´©½̈
éðôìå äîã÷ úøtkä éðt-ìr Bòaöàá äfäå§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨§¦§¥´
:Braöàa ícä-ïî íéîrt-òáL äfé úøtkä©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈§¤§¨«

åèàéáäå írì øLà úàhçä øérN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
Bîc-úà äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À
úøtkä-ìr Búà äfäå øtä íãì äNr øLàk©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤

:úøtkä éðôìåæèéða úàîhî Lãwä-ìr øtëå §¦§¥¬©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´
äNré ïëå íúàhç-ìëì íäérLtîe ìàøNé¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ®̈§¥³©«£¤Æ
:íúàîè CBúa ízà ïëMä ãrBî ìäàì§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«

æéøtëì Bàáa ãrBî ìäàa | äéäé-àì íãà-ìëå§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãráe Búéa ãráe Bãra øtëå Búàö-ãr Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

שהוא  מהשי"ת  יה"ר  הנה  שי'.  לבנם...  שנים  שבע  מלאו  אשר  מודיע  בו  מכתבו,  על  במענה 
וזוגתו שי' יגדלוהו יחד עם שאר ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

ומה שכותב אז ער פארשפילט זיך, הנה יש להשתדל שגם בזה יהי' איזה ענין של לימוד )אף 
שאינו מתאים למנהג אמריקה( וכאשר יתייעצו בזה עם הר"מ והר"י דהישיבה ביחד עם הרה"ח וכו' 

מוהרחמ"א שי' חדקוב, בטח ימצאו דרכים בזה.

בברכת החג.



לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע - בערים שונות בעולם רלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2706:2009:0008:5509:3409:2910:3910:3513:1613:1419:0119:0519:2719:3218:4519:42באר שבע )ק(

06:2606:1808:5808:5209:3309:2810:3810:3413:1513:1419:0419:0919:2819:3218:3519:43חיפה )ק(

06:2506:1808:5708:5209:3209:2710:3710:3313:1413:1319:0519:0919:2619:3018:2819:41ירושלים )ק(

06:2706:2008:5908:5409:3409:2910:3910:3513:1613:1419:0219:0619:2819:3318:4319:43תל אביב )ק(

06:2906:1708:5508:4709:4209:3510:4910:4313:3013:2919:2819:3620:0120:1119:1720:25אוסטריה, וינה )ק(

06:3506:4108:5108:5309:2709:2910:2710:2812:5412:5218:1218:0318:3918:3017:4618:41אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:3306:2209:0108:5309:4509:3810:5210:4713:3313:3219:2819:3720:0120:1019:1720:23אוקראינה, אודסה )ק(

06:0405:5208:3008:2209:1609:0910:2310:1813:0413:0419:0219:1019:3519:4418:5119:58אוקראינה, דונייצק )ק(

06:1406:0208:4008:3209:2709:2010:3410:2913:1613:1519:1319:2219:4719:5619:0220:10אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:3806:2509:0308:5409:5209:4410:5910:5313:4113:4019:4019:5020:1620:2619:3020:40אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:3006:1708:5508:4609:4409:3710:5110:4613:3413:3319:3319:4320:0920:1919:2320:34אוקראינה, קייב )ק(

06:1306:0708:4508:4109:1709:1410:2210:1812:5712:5618:3918:4219:0419:0718:2119:16איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

07:0006:4909:2809:2110:1210:0511:1811:1313:5913:5819:5620:0420:2620:3419:4220:47איטליה, מילאנו )ק(

06:1406:1208:4508:4309:1409:1210:1610:1412:4812:4618:2018:1918:4318:4118:0118:50אקוואדור, קיטו )ח(

07:0807:1209:2509:2710:0010:0211:0011:0113:2713:2518:4618:3819:1219:0418:2119:15ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:0308:0910:1510:1810:5410:5611:5311:5414:1814:1719:3319:2420:0319:5319:0720:05ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4806:3809:1809:1209:5709:5111:0310:5813:4113:4019:3219:3820:0120:0719:1920:19ארה״ב, בולטימור )ק(

06:3606:2609:0609:0009:4609:4010:5210:4713:3113:3019:2319:2919:5219:5919:1020:11ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:3706:2709:0709:0009:4609:4110:5210:4813:3113:3019:2319:2919:5319:5919:1020:11ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:1107:0109:4109:3410:2110:1611:2811:2314:0714:0620:0020:0720:3120:3819:4820:50ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0807:0109:4109:3610:1510:1011:1911:1613:5613:5519:4219:4620:0720:1119:2620:21ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3706:2909:0809:0309:4409:3910:4910:4513:2713:2619:1419:1919:4119:4619:0019:57ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1007:0409:4309:3910:1510:1111:2011:1613:5513:5419:3919:4220:0320:0619:2320:16ארה״ב, מיאמי )ק(

06:3106:2209:0108:5509:4109:3610:4710:4313:2713:2619:1919:2519:4919:5619:0620:08ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:0006:5109:3009:2410:1010:0411:1611:1113:5513:5419:4719:5320:1620:2319:3420:35ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:3006:2008:5908:5309:4009:3410:4610:4213:2613:2519:1819:2519:4919:5519:0620:08ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3906:4009:0609:0509:3509:3510:3710:3613:0613:0418:3318:2818:5618:5118:1119:00בוליביה, לה-פס )ח(

07:1407:0009:3809:2910:2810:2011:3511:3014:1814:1820:1920:2820:5521:0520:0921:20בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:1407:0109:3909:3010:2810:2111:3611:3014:1814:1820:1820:2820:5421:0520:0821:19בלגיה, בריסל )ק(

06:1606:1808:4008:4009:1109:1110:1210:1112:4012:3818:0818:0218:2818:2217:4118:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0306:0608:2808:2808:5908:5910:0009:5912:2812:2617:5217:4718:1618:1117:2918:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:3106:1808:5508:4609:4609:3810:5310:4813:3613:3619:3819:4920:1320:2419:3020:39בריטניה, לונדון )ק(

06:3806:2309:0008:5009:5309:4511:0110:5513:4513:4419:4819:5920:2620:3819:4220:54בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:3706:2309:0008:5009:5109:4410:5910:5313:4313:4219:4519:5620:2120:3319:3520:48גרמניה, ברלין )ק(

06:5806:4509:2309:1410:1210:0411:1911:1314:0114:0020:0020:1020:3620:4619:5021:00גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1706:2008:4008:4109:1209:1210:1310:1312:4112:3918:1018:0418:2818:2217:4018:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3106:2609:0409:0009:3509:3110:3810:3613:1313:1118:5318:5419:1619:1818:3619:27הודו, מומבאי )ח(

06:2706:2309:0008:5709:3109:2710:3510:3213:0913:0718:4918:5019:1219:1418:3219:23הודו, פונה )ח(

06:1906:0708:4608:3809:3109:2410:3810:3313:1913:1819:1619:2419:4919:5819:0520:12הונגריה, בודפשט )ק(

05:4105:3108:1108:0408:5008:4509:5609:5212:3612:3518:2718:3418:5719:0418:1419:16טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0806:5909:3809:3210:1610:1111:2211:1814:0013:5919:5019:5520:1820:2419:3620:35יוון, אתונה )ק(



רלט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4006:2909:0709:0009:5209:4610:5910:5413:4013:3919:3619:4520:1020:1819:2520:32מולדובה, קישינב )ק(

06:2806:2309:0108:5709:3109:2810:3510:3313:1013:0818:5018:5219:1419:1618:3419:25מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:4906:5708:5709:0009:3909:4210:3810:3913:0313:0118:1618:0518:4718:3617:4918:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5205:4608:2508:2008:5808:5410:0209:5912:3812:3718:2218:2518:4718:5118:0719:01נפאל, קטמנדו )ח(

05:5605:4608:2608:2009:0508:5910:1110:0612:4912:4818:4018:4619:0919:1618:2519:27סין, בייג'ין )ח(

07:0407:0209:3609:3410:0410:0211:0711:0513:3813:3719:1219:1019:3419:3218:5219:41סינגפור, סינגפור )ח(

06:0605:5308:3008:2009:2109:1310:2910:2313:1213:1119:1319:2419:5020:0119:0420:17פולין, ורשא )ק(

06:1306:1308:4108:4009:1009:0910:1210:1112:4112:4018:1018:0618:3318:2917:4918:38פרו, לימה )ח(

07:1707:0609:4509:3810:2910:2211:3511:3014:1614:1520:1120:1920:4420:5220:0021:05צרפת, ליאון )ק(

07:2407:1209:5009:4210:3710:3011:4411:3914:2614:2620:2620:3520:5921:0820:1421:22צרפת, פריז )ק(

05:5505:5208:2608:2408:5508:5309:5809:5612:3012:2818:0518:0418:2718:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5506:4509:2409:1710:0610:0011:1311:0813:5313:5219:4919:5720:1820:2519:3520:38קנדה, טורונטו )ק(

06:3106:2008:5908:5109:4209:3610:4910:4413:3013:2919:2619:3419:5720:0519:1420:18קנדה, מונטריאול )ק(

06:3006:2209:0108:5609:3809:3310:4310:3913:2013:1919:0819:1319:3519:4018:5419:51קפריסין, לרנקה )ק(

06:2406:0908:4408:3409:4009:3210:4810:4213:3213:3219:3719:4820:1620:2919:2820:45רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:5605:4008:1508:0409:1309:0410:2110:1513:0613:0519:1419:2719:5220:0519:0320:22רוסיה, מוסקבה )ח(

05:5705:4508:2408:1609:0909:0210:1610:1012:5712:5618:5319:0119:2619:3518:4219:49רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:0106:4909:2809:2010:1310:0711:2011:1514:0114:0120:0220:1120:3120:4019:4720:54שוויץ, ציריך )ק(

06:1306:0908:4608:4309:1509:1310:1910:1612:5212:5118:3018:3118:5318:5418:1319:03תאילנד, 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 ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 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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תפלת הדרךמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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