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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep
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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

עמשך מזמור קיט בהמוד הע

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומ"ש מה היתה כוונתי אודות פעולותיו בכרם חב"ד - הנני נהנה מזה שנמצא הוא בעולם 

המסחר, ופשיטא שלא היתה כוונתי על משרה בתור מלמד וכו', אלא שישתתף בפעולות חב"ד בהפצת 

אין  אשר  זו,  מדינה  דרישת  וכפי  מסודר,  ובסדר  ישראל  אהבת  מתוך  ומנהגי',  הדרכותי'  החסידות 

מורגלים למה שנקרא בלשונם "ווילדקייט" בהנהגה חיצונית, וכיון שווילדקייט כזו אין זה ענין של 

יראת שמים יש לוותר עלי' כיון שזה יועיל לקרב לבם של בני ישראל הנמצאים כאן לחסידות ועניני'. 

והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל מתוך פרנסה בהרחבה ובריאות הנכונה...

mildz
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'a ,xacna zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,oeiq
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰È‰Â לא אׁשר הּים ּכחֹול יׂשראל ּבני מסּפר ¿»»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

אׁשר  ּבמקֹום והיה מרב, יּספר ולא ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹיּמד

חי. אל ּבני להם יאמר אּתם עּמי לא להם ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיאמר

להם  וׂשמּו יחּדיו יׂשראל ּובני יהּודה ּבני ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָונקּבצּו

יזרעאל  יֹום ּגדֹול ּכי גֹו' אחד וידּוע 1ראׁש . ְְְִִֶֶַָָָֹ

ּבזה  ּבני 2הּדּיּוק מסּפר והיה נאמר ׁשּבתחּלה , ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּדוקא, מסּפר ׁשל ּבאֹופן ׁשּיהיה היינּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל,

ׁשּזהּו יּספר, ולא יּמד לא אׁשר נאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואחרּֿכ

מהי  להבין צרי ּגם מּמסּפר. ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָענין

ּבני  מסּפר והיה הּכתּוב, התחלת ּבין ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָהּׁשּיכּות

גֹו' ּבמקֹום  והיה הּכתּוב להמׁש גֹו', ְְְְְִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

ונקּבצּו ׁשּלאחריו ולּפסּוק חי, אל ּבני להם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיאמר

להבין  צרי ּגם יזרעאל. יֹום ּגדֹול ּכי ְְְְִִִִֶַָָָוגֹו'

ּדהּנה  הּׁשבּוע ֹות, לחג הּנ"ל ּדפסּוקים ְְְִִִֵַַַַַַָָהּׁשּיכּות

ּבּמדּבר, ּפרׁשת ּבהפטרת הם אּלּו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָּפסּוקים

(ּדלא  הּׁשבּועֹות  חג קֹודם אֹותּה קֹורין ְְִֶֶַַָָָֹׁשּלעֹולם

קֹודם  אֹותּה קֹורין לפעמים ׁשרק נׂשא, ְְִִִֶֶַַָָָָָֹּכפרׁשת

הּׁשבּועֹות) לּה3חג ׁשּיׁש לֹומר ּבהכרח ולכן , ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּׁשבּועֹות  לחג ּבנֹוגע 4ׁשּיכּות ׁשּמצינּו ועלּֿדר , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

אֹותּה קֹורין ׁשּלעֹולם ׁשּכיון נּצבים, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָלפרׁשת

ׁשרק  ,וּיל ּכפרׁשת (ּדלא הּׁשנה ראׁש ְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקֹודם

ראׁשֿהּׁשנה) קֹודם אֹותּה קֹורין יׁש3לפעמים , ְִִִֵֶַָָָָֹ

לראׁשֿהּׁשנה  ׁשּיכּות ׁשּגם 4לּה מּובן, ּומּזה . ְִֶֶַַַָָָָָֹ

ּפסּוקים  נאמרּו ׁשּבּה ּבּמדּבר, ּדפרׁשת ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָההפטרה

הּׁשבּועֹות. לחג ׁשּיכּות לּה יׁש ְֵַַַַַָָָהּנ"ל,
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במדבר.1) פ' הפטרת ― אֿב ב, הנ"ל 2)הושע ד"ה תקפו. ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי ישראל בני מספר והי' ד"ה

ובכ"מ. קסה. ע' ריש ח"א תער"ב המשך ג. רכב, מקץ תו"ח וראה קיג. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר תוס'3)במאמרי ראה

סע"ב. לא, 4.1)מגילה הערה 1 ע' ח"ח לקו"ש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הושע: הנביא אומר במדבר, פרשת השבוע, פרשת של בהפטרה

‰È‰Â יהיה לבוא Ï‡לעתיד ¯L‡ Ìi‰ ÏBÁk Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«»¬∆…
„nÈ אותו למדוד אפשר ÙqÈ¯שאי ‡ÏÂ אותו לספור אפשר Ó¯·,ואי ƒ«¿…ƒ»≈≈…

ולספור  למדוד ניתן יהיה שלא עד כך גדול במספר יהיו ישראל בני כלומר,

לבוא È‰Â‰אותם לעתיד יהיה ועוד ¿»»
ÌB˜Óa זאת Ó‡È¯תמורת ¯L‡ ƒ¿¬∆≈»≈
Ì‰Ï ישראל ‡Ìzלבני ÈnÚ ‡Ï »∆…«ƒ«∆

.ÈÁ Ï‡ Èa Ì‰Ï ¯Ó‡È והנביא ≈»≈»∆¿≈≈»
לבני  להיות עתיד מה אומר ממשיך

לבוא ישראל  Èaלעתיד eˆa˜Â¿ƒ¿¿¿≈
ÂÈcÁÈ Ï‡¯NÈ È·e ‰„e‰È¿»¿≈ƒ¿»≈«¿»
ובני  יהודה בני שבו למצב בניגוד

ממלכות, לשתי מחולקים ישראל

יתאחדו  הם לבוא «¿eÓNÂלעתיד
'B‚ „Á‡ L‡¯ Ì‰Ï משותף »∆…∆»

Ï‡Ú¯ÊÈלשניהם ÌBÈ ÏB„b Èk1 ƒ»ƒ¿¿∆
שהיו  ישראל בני יתקבצו שבו היום

השדה. פני על כזרעים מפוזרים

‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ2, השאלה ¿»««ƒ»∆
החסידות  בתורת זה פסוק על הנשאלת

‰lÁ˙aL הדברים Ó‡¯בפתח ∆ƒ¿ƒ»∆¡«
,Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ÏL ÔÙB‡a ‰È‰iL eÈÈ‰«¿∆ƒ¿∆¿∆∆

,‡˜Âc ¯tÒÓ שבני למרות כלומר, ƒ¿»«¿»
זאת  בכל מאד רבים יהיו ישראל

כמספר  מוגדר שלהם »»¿Œ¯Á‡Âהריבוי
Ckהפסוק שבני ¯Ó‡בהמשך »∆¡«

כך  כדי עד רבים יהיו ∆¬‡L¯ישראל
e‰fL ,¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï…ƒ«¿…ƒ»≈∆∆

¯tÒnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ולא ƒ¿»∆¿«¿»ƒƒ¿»
שהפסוק  ונמצא כלל, במספר מוגדר

לסופו.! מראשו עצמו את סותר

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb בפסוק נוסף דבר «»ƒ¿»ƒ
‰eÎiM˙זה  È‰ÓהקשרÔÈa «ƒ««»≈

¯tÒÓ ‰È‰Â ,·e˙k‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««»¿»»ƒ¿«
CLÓ‰Ï ,'B‚ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿∆¿≈
'B‚ ÌB˜Óa ‰È‰Â ·e˙k‰«»¿»»ƒ¿
,ÈÁ Ï‡ Èa Ì‰Ï ¯Ó‡È≈»≈»∆¿≈≈»
eˆa˜Â ÂÈ¯Á‡lL ˜eÒtÏÂ¿«»∆¿«¬»¿ƒ¿¿
Ï‡Ú¯ÊÈ ÌBÈ ÏB„b Èk 'B‚Â¿ƒ»ƒ¿¿∆

ביניהם  ושייכות קשר כל ללא שונים דברים שלושה שהם נראה שלכאורה

יחד  באו מדוע להבין צריך כן ואם הממלכות) ואחדות הכינוי (המספר,

נבואה.? באותה אחד בהמשך

˙eÎiM‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb הקשר‚ÁÏ Ï"p‰ ÌÈ˜eÒÙc «»ƒ¿»ƒ««»ƒ¿ƒ««¿«
˙L¯t ˙¯ËÙ‰a Ì‰ el‡ ÌÈ˜eÒt ‰p‰c ,˙BÚe·M‰«»¿ƒ≈¿ƒ≈≈¿«¿»«»»«

ÌÏBÚlL ,¯a„na,קביעות בכל «ƒ¿»∆¿»
תחול  בחודש יום באיזה הבדל מבלי

יום  ובאיזה במדבר פרשת שבת

השבועות חג יחול ÔÈ¯B˜ƒבשבוע
d˙B‡במדבר פרשת ˜Ì„Bאת »∆

˙BÚe·M‰ ‚Áאחריו (Ïc‡ולא ««»¿…
ÌÈÓÚÙÏ ˜¯L ,‡N ˙L¯Ùk¿»»«»…∆«ƒ¿»ƒ

מסויימת ‡d˙Bבקביעות ÔÈ¯B˜ƒ»
˙BÚe·M‰ ‚Á Ì„B˜ בדרך אבל ∆««»

בשבת  נקראת נשא פרשת כלל

השבועות  חג 3ÔÎÏÂ)שלאחר ,¿»≈
פרשת  את קוראים שתמיד מאחר

השבועות  חג לפני »≈¿∆¿Á¯Î‰aבמדבר
˙eÎiL dÏ LiL ¯ÓBÏ,פנימית «∆≈»«»

ועניינה  »¿ÁÏ‚בתוכנה
˙BÚe·M‰4C¯cŒÏÚÂ , «»¿«∆∆

˙L¯ÙÏ Ú‚Ba eÈˆnL∆»ƒ¿≈«¿»»«
ÌÏBÚlL ÔÂÈkL ,ÌÈ·v בכל ƒ»ƒ∆≈»∆¿»

‡d˙Bקביעות  ÔÈ¯B˜ בשבת ƒ»
‡Ïc) ‰M‰ L‡¯ Ì„B˜∆…«»»¿…
ÌÈÓÚÙÏ ˜¯L ,CÏiÂ ˙L¯Ùk¿»»««≈∆∆«ƒ¿»ƒ

מסויימת  ‡d˙Bבקביעות ÔÈ¯B˜ƒ»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„B˜ לפעמים אבל ∆…«»»

בשבת  השנה, ראש אחרי אותה קורים

dÏתשובה  LÈ נצבים )3, לפרשת ≈»
˙eÎiL ועניינה בתוכנה פנימית, «»

4‰M‰ŒL‡¯Ï בהרחבה כמבואר ¿…«»»
פרשת  הזקן לרבנו תורה' ב'לקוטי

רבים  חסידות ובמאמרי ניצבים

יש fÓe‰נוספים. שבוודאי מהאמור ƒ∆
השבועות  וחג במדבר פרשת בין קשר

‰¯ËÙ‰‰ ÌbL ,Ô·eÓ»∆«««¿»»
e¯Ó‡ daL ,¯a„na ˙L¯Ùc¿»»««ƒ¿»∆»∆∆¿

,Ï"p‰ ÌÈ˜eÒt הנבואה פסוקי ¿ƒ««
הנוכחי  המאמר נפתח ≈LÈשבהם

dÏ להפטרה˙eÎiL פנימית »«»
ועניינה  ‰BÚe·M˙,בתוכנה ‚ÁÏ.להלן שיתבאר כפי ¿««»
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e"kyz'dו ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

מסּפר ÔÈÚ‰Âב) והיה הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶַַָָָָ

ולא  יּמד לא אׁשר גֹו' יׂשראל ְְְֲִִֵֵֶַָֹֹּבני

ּבבחינה  יהיה עצמֹו ׁשהּמסּפר הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָיּספר

הּמסּפר  מן על 5ׁשּלמעלה מֹורה מסּפר ּדהּנה, . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ספירֹות  ּדעׂשר מההגּבלה החל ההגּבלה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָענין

ולא  עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר עׂשר, ּבמסּפר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹׁשהם

עׂשר  לעיל 6אחד ׁשּנתּבאר הּמסּפר 7(ּכמֹו ׁשענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבענין  ׁשּיׁשנם וענינים הּפירּוׁשים מד' אחד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה' ּב'אֹור  ּבארּוכה  ּכמבֹואר ְְְֲִַַַַָָָהּספירֹות,

ׂשרה  חּיי ההגּבלה 8ּפרׁשת לתכלית ועד ,( ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָ

יהיה  עצמֹו ׁשהּמסּפר היא והּכונה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבעֹולם.

ּבעֹולם  ׁשּגם היינּו הּמסּפר, מן ׁשּלמעלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּבבחינה

מה  ׁשּזהּו ּבליּֿגבּול, ּבחינת יּומׁש ְְְְְִִֶֶַַַַָהּמּוגּבל

הּמּוגּבל, ּבעֹולם ׁשּגם ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְִֶֶַַַַַָָָָּׁשּנפעל

מיצר  מּלׁשֹון ּדמצרים, הענין ּכללּות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּזהּו

הּבליּֿגבּול.9ּוגבּול  איןֿסֹוף אֹור ּגיּלּוי יהיה , ְְְְִִִֵֶַ

הּנה  יֹותר, הּמצֹות 10ּובפרטּיּות ענין הּוא מסּפר ְְְְִִִִִִֵֵַַָָ

מצֹות  וז' ּדאֹורייתא מצֹות ּתרי"ג ּבמסּפר, ְְְְְְְְְִִִִֶַַָָָׁשּנּתנּו

הּמתחּלק  יׂשראל ּבני למסּפר ונּתנּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּדרּבנן,

ׁשּכדי  כּו', נׁשמֹות ניצֹוצֹות ריּבֹוא ְְְִִִִֵֶָלׁשּׁשים

ּבבחינת  להיֹות הּוצרכּו למּטה ְְְְְְְִִִֶַַָׁשּיּומׁשכּו

היא  וירידתם ּדוקא. ּבמסּפר ולבֹוא ְְְְְְִִִִִַַָָָָָהתחּלקּות,

כּו', וצּמאֹון רצֹוא ּבבחינת להיֹות עלּיה, ְְְֲִִִִִֶַָָָצֹור
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שם.5) תו"ח סג. ע' פרשתנו אוה"ת ואילך. קיד ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי תקפז. ע' שם אדה"ז מאמרי ספר 6)ראה

מ"ד. פ"א קכו).7)יצירה ע' תשכ"ו (סה"מ פ"ב שקלים פ' משפטים, דש"פ תשא כי ואילך.8)ד"ה ב תו"א 9)קו, ראה

ובכ"מ. ואילך. ג עא, יתרו ואילך. ב נז, וארא ואילך. סע"ד מט, ואילך.10)שמות סע"א ו, פרשתנו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰Êa ÔÈÚ‰Â ליישב ·) איך הראשונה, לשאלה מתייחס המאמר תחילה ¿»ƒ¿»»∆

רבים  יהיו ישראל שבני עולה ממנה הפסוק תחילת בין לכאורה הסתירה את

ומבאר  יספר", ולא ימד ש"לא לסופו מספר להם יהיה עדיין אך מאד

„nÈ ‡Ï ¯L‡ 'B‚ Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â ·e˙k‰ Le¯ÈÙc¿≈«»¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆…ƒ«
¯tÒn‰L ‡e‰ ¯ÙqÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈∆«ƒ¿»
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·a ‰È‰È BÓˆÚ«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿»

¯tÒn‰ ÔÓ5 כאן שיש כלומר ƒ«ƒ¿»
בלבד  זו לא אשר כפול, ופלא חידוש

ניתן  יהיה שלא עד כך כל רבים שיהיו

שלהם  המספר שגם אלא אותם לספור

"למעלה  יהיה להלן) יתבאר (שעניינו

של  מההגדרות ונעלה המספר" מן

tÒÓ¯מספר. ,‰p‰c הן מספר, כל ¿ƒ≈ƒ¿»
גדול, מספר והן קטן ∆BÓ¯‰מספר

,‰Ïa‚‰‰ ÔÈÚ ÏÚ שמצינו וכמו «ƒ¿«««¿»»
רוחניים  אלוקיים עניינים לגבי אפילו

‰Ó ÏÁ‰¯NÚc ‰Ïa‚‰ »≈≈««¿»»¿∆∆
˙B¯ÈÙÒ משפיע הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ

עשרה  באמצעות ומתגלה אורו את

'מתלבש' אורו שבהם כוחות

שמתחלקת  בצורה היא וההתלבשות

מסויים  מספר לה ויש שונים לכוחות

לאחר  ייתכן (והדבר הגבלה היא

מוגבל  שאינו האינסופי האלוקי שהאור

ועשר  והתמעט) והגבלה צמצום עבר

העובדה  מעצם בהגבלה הם הספירות

¯tÒÓa Ì‰L,ומוגדר מוגבל ∆≈¿ƒ¿»
ÚLz,המספר ‡ÏÂ ¯NÚ ,¯NÚ∆∆∆∆¿…≈«

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ6BÓk) ∆∆¿…««»»¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL7 ֿ דיבור במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

פרשת  בשבת שנאמר תשא כי המתחיל

זו, שנה שקלים פרשת משפטים,

‰e‡תשכ"ו ¯tÒn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿»
,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚa ÌLiL ÌÈÈÚÂ ÌÈLe¯Èt‰ '„Ó „Á‡∆»ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¿»¿ƒ¿««¿ƒ

‰¯N ÈiÁ ˙L¯t '‰¯Bz‰ ¯B‡'a ‰Îe¯‡a ¯‡B·Ók8 שיש «¿»«¬»¿«»»»««≈»»
ספירות  בשם נקראים העליונים והאורות הכוחות שעשר לכך טעמים ארבעה

וכן  וסופר ספר לשון (גילוי), והגדה סיפור לשון המאירה, ספיר אבן לשון –

ומספר  גבול הספירות ),לשון בעניין מתחיל מוגבל מספר של זה ועניין

בדברים  גם ונמשך והולך הזו ההגבלה את בו שיש רוחני דבר בכל ונמשך

ברוחניות) ומקורם משורשם משתלשלים (שהם ÈÏÎ˙Ï˙הגשמיים „ÚÂ¿«¿«¿ƒ
‰Âk‰Â .ÌÏBÚaL ‰Ïa‚‰‰ בין שילוב יוצר שלמעשה בפסוק כאן ««¿»»∆»»¿««»»

יספר" ל"לא BÓˆÚ"מספר" ¯tÒn‰L ‡È‰ וההגדרה הגבול את המסמל ƒ∆«ƒ¿»«¿

,¯tÒn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·a ‰È‰È,"יספר ÌbL"לא eÈÈ‰ ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¿∆«
Ïa‚en‰ ÌÏBÚa ביטוי לידי בא שהדבר כפי מסויימות, מאד בהגדרות »»«¿»

המספר Ïe·bŒÈÏa,בנושא ˙ÈÁa CLÓeÈ ניכר יהיה עצמו בגבול וגם ¿«¿ƒ«¿ƒ¿
והגבלה  מדידה מכל שלמעלה האינסופי האלוקי באור הנעלה והשורש המקור

ÏÚÙpM ‰Ó e‰fL והתחדש ∆∆«∆ƒ¿«
ÌbLבעולם ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆«

,Ïa‚en‰ ÌÏBÚa הזה בעולם »»«¿»
שיש ברורות הגשמי והגבלות גדרים בו

,ÌÈ¯ˆÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ
Ïe·‚e ¯ˆÈÓ ÔBLlÓ9, והרי) ƒ»≈»¿

מצרים  יציאת קדמה תורה למתן

וביטול  מגדרים היציאה את שמסמלת

‡ŒÔÈההגבלות) ¯B‡ ÈelÈb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ≈
Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒ מכל שלמעלה «¿ƒ¿

והגבלה. מדידה

פעולת  בעניין ביאור ומוסיף וממשיך

בתוך  מהגבלות שלמעלה הבליֿגבול

והמוגבל: המוגדר הגבול

‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e10¯tÒÓ ƒ¿»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»
‡e‰ על ‰Bˆn˙מכוון ÔÈÚƒ¿««ƒ¿

¯tÒÓa ezpL,ומוגדר קבוע ∆ƒ¿¿ƒ¿»
‡˙ÈÈ¯B‡c ˙BˆÓ ‚"È¯z מן «¿»ƒ¿¿«¿»

Ôa¯cהתורה  ˙BˆÓ 'ÊÂ שתקנו ¿ƒ¿¿«»»
להם ezÂחכמים, שיש המצוות ¿ƒ¿

ניתנו  Ï‡¯NÈמספר Èa ¯tÒÓÏ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
קבוע  במספר הם שגם ישראל לבני

‡BaÈ¯ ÌÈMLÏ ˜lÁ˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒƒƒ
אלף  מאות שש רבבות, שישים

˙BˆBˆÈ של eÎ',כלליים ˙BÓL ƒ¿»
רבים  לניצוצות מתחלקות עצמן שהן

משש  יותר הרבה יש למעשה (ולכן

פרטיות) נשמות אלפים ≈¿∆È„kLמאות
eÎ¯ˆe‰ ‰hÓÏ eÎLÓeiL∆¿¿¿«»¿¿

‡˜Âc ¯tÒÓa ‡B·ÏÂ ,˙e˜lÁ˙‰ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï הן הנשמות ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿»«¿»
מספר  של מוגדרת בחלוקה להתחלק אמורות היו לא ולכן רוחנית מהות אמנם

הזה, לעולם למטה ירדו שהנשמות היא העליונה שהכוונה כיוון אבל מסויים,

והגדרה. התחלקות של עניין בנשמות שיהיה צורך היה גשמי, בגוף להתלבש

Ì˙„È¯ÈÂ למטה באלוקות שלהם העליון והשורש מהמקור הנשמות של ƒƒ»»
הזה  iÏÚ‰,לעולם C¯Bˆ ‡È‰ מה שכתוצאה תגיע כדי הנשמה הזו ירידה ƒ∆¬ƒ»

מעל  שתתעלה כך כדי ועד הירידה לפני שהייתה מכפי יותר גבוהה לדרגה

המספר  בחינת של והגבול ÔB‡nˆÂהמידה ‡Bˆ¯ ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ»
,'eÎ,"ושוב רצוא "רצות שהן נאמר העליונה שבמרכבה הקודש חיות על

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

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



ז meid legk l`xyi ipa xtqn dide

ולא  יּמד לא אׁשר ּבבחינת הּזה מסּפר יהיה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשאז

מּסדר  למעלה ׁשהיא הּתׁשּובה, ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיּספר,

כּו'. ְְְִַַההׁשּתלׁשלּות

יזרעאל.e‰ÊÂג) יֹום ּגדֹול ּכי ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִֶֶַַָָ

ּדהּנה  ּבזה, יזרעאל 11והענין ּפירּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָ

הּוא  ׁשּכללּותם הּמצֹות על ּדקאי אל, זריעת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּוא

אל, ּבׁשם נקרא חסד ּכי וחסד, הּצדקה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָענין

ׁשּבּמצֹות  עליֹונים אֹורֹות זריעת ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַוהּוא

ציצית  ּכמֹו ּגׁשמּיים, ּבענינים ונתּגּׁשמּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָׁשּירדּו

ּבכסף  ּוצדקה הּקלף, על ּותפילין צמר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשל

ׁשּזהּו הּמצֹות , ׁשאר ּבכל ועלּֿדרֿזה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָּדֹומם,

חּטה  ׁשּזֹורעין ּבגׁשמּיּות, הּזריעה ְְְְְְִִִִֶַַַָָּבדּוגמת

עליו  ׁשּמכּסה ּבעפר הּגרעין ׁשּטֹומנין ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבארץ,

הּצמיחה  נעׂשית עלֿידיֿזה ודוקא ּבּה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוירקב

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר כּו', מרּוּבה 12ּבתֹוספת ְְְֲֵֶֶַַַַָ

ּכּמה  ׁשּיתוּספּו ּכדי אּלא סאה זֹורע אדם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּכלּום

אזי  ּבארץ, הּגרעין רקבֹון ׁשעלֿידי והינּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּכּורין,

כּו', ּברּבּוי להצמיח  ׁשּבארץ הּצֹומח ּכח ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמתעֹורר

איןֿסֹוף  ּבחינת מעין ּבענין 13ׁשּזהּו הּוא וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַ

נאמר  ׁשעלֿזה הּמצֹות, יׁשרׁש14זריעת הּבאים ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

רקבֹון  ּבדּוגמת הּבּטּול ענין (ׁשהּוא ְְְְֲִִִֶַַַַֹיעקב

ו(עד  יׂשראל ּופרח יציץ ועלֿידיֿזה) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגרעין,

יׁשנֹו ּבתבל ׁשּגם ּתנּובה, תבל ּפני ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁש)מלאּו

ׁשּיהיה  ּבּה, ּתנּו מּלׁשֹון ּגם ׁשהּוא ּדתנּובה, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָהענין
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ואילך.11) קיז ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי תקפח. ע' שם הזקן אדמו"ר מאמרי א. ח, ואילך. סע"ג שם, לקו"ת ראה

שם. בשלח.12)אוה"ת ר"פ תו"א וראה ב. פז, ב).13)פסחים (קלב, סוס"כ אגה"ק תו"א 14)תניא וראה ו. כז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
- ב'רצוא' הזמן כל נמצאות שהן היא הפנימית והמשמעות וחזור, הלוך

ולמילוי  למדרגתן חוזרות - ו'שוב' באלוקות, ולהיכלל להתעלות תשוקה

צורך  'ירידה נחשבת לגוף הנשמה ירידת – ובענייננו להן, שנקבע התפקיד

וצימאון  'רצוא' של במצב נמצאת הנשמה הזו הירידה ידי על כי עליה'

לצאת  רצון מתוך לאלוקות ותשוקה

המציאות  ומגדרי «∆Ê‡Lמההגבלות
‰f‰ ¯tÒÓ ‰È‰È,עצמו המספר ƒ¿∆ƒ¿»«∆

נשמות  של וההגבלה המדידה היינו

להיות תהפוך ‡L¯ישראל ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¬∆
e‰fL ,¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï…ƒ«¿…ƒ»≈∆∆

,‰·eLz‰ ÔÈÚ והתעלות יציאה ƒ¿««¿»
המצב  של והגבלה ממדידה למעלה

בתורת  כמבואר התשובה, שקודם

הוא  התשובה עניין שתוכן החסידות

שבה  כזו לדרגה האדם של התעלות

של  והפנימי העצמי הקשר מתגלה

בעצמו, הוא הקדושֿברוך עם הנשמה

פוגם  לא החטא שבה בבחינה

התשובה È‰L‡מלכתחילה ∆ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆«ƒ¿«¿¿

'eÎ בסדר למטה שירד האלוקי האור

בגבול  שהוא לדרגה מדרגה והדרגה

במספר  שהם המצוות עניין כמו ומספר

לעיל. כאמור ומוגדר, קבוע

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בהמשך ‚) ¿∆««∆»
זה  פסוק ÌBÈוסיום ÏB„b Èkƒ»

,‰Êa ÔÈÚ‰Â .Ï‡Ú¯ÊÈ עלֿפי ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»»∆
החסידות p‰c11Le¯Èt‰תורת ¿ƒ≈≈
‡e‰ Ï‡Ú¯ÊÈ מילים שני של שילוב ƒ¿¿∆
,Ï‡ ˙ÚÈ¯Ê הכוונה פשוטו לפי ¿ƒ«≈

עלֿידי  שהתפזרו ישראל בני לקיבוץ

השדה  פני על שמפוזרים כזרעים האֿל

הדברים  של הפנימי התוכן ולפי

È‡˜cהכוונה˙Bˆn‰ ÏÚ ¿»≈««ƒ¿
,„ÒÁÂ ‰˜„v‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ì˙eÏÏkL הכוללים כלליים דברים שהם ∆¿»»ƒ¿««¿»»»∆∆

הצדקה ירושלמי, שבתלמוד בחסידות שמובא (כפי המצוות כל נקראת את

סתם) "מצווה" ‡Ï,בשם ÌLa ‡¯˜ „ÒÁ Èk החסד שמידת וכשם ƒ∆∆ƒ¿»¿≈≈
בצדקה  שקשור המצוות קיום כך "אֿל" בשם קשורה העליונות בספירות

"אֿל" של "זריעה" פועל ÚÈ¯Ê˙וחסד ÔÈÚ ‡e‰Â וגילוי המשכה ¿ƒ¿«¿ƒ«
של  BˆnaL˙ו"פיזור" ÌÈBÈÏÚ ˙B¯B‡ אורות בהם ויש ה' רצון שהן ∆¿ƒ∆«ƒ¿

עליונים אלוe„¯iLאלוקיים עליונים מכך eÓMb˙Âאורות כתוצאה ∆»¿¿ƒ¿«¿
ÏÚשהתלבשו ÔÈÏÈÙ˙e ¯Óˆ ÏL ˙ÈˆÈˆ BÓk ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«

,ÌÓBc ÛÒÎa ‰˜„ˆe ,ÛÏw‰ של לירידה דוגמאות הן אלה שכל «¿»¿»»¿∆∆≈

הגשמה  בהם שפועלת בגשמיות שלהם והתלבשות במצוות העליונים האורות

˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,עליונים אורות יש e‰fLשבכולן ¿«∆∆∆¿»¿»«ƒ¿∆∆
הוא בגשמיות והתלבשותם מלמעלה האורות ‰ÚÈ¯f‰ירידת ˙Ó‚e„a¿¿««¿ƒ»

¯ÙÚa ÔÈÚ¯b‰ ÔÈÓBhL ,ı¯‡a ‰hÁ ÔÈÚ¯BfL ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ∆¿ƒƒ»»»∆∆¿ƒ««¿ƒ∆»»
,da ·˜¯ÈÂ ÂÈÏÚ ‰qÎnL∆¿«∆»»¿≈»≈»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â עלֿידי ¿«¿»«¿≈∆
נרקב אחרֿכך ÈNÚ˙שהגרעין «¬≈

‰ae¯Ó ˙ÙÒB˙a ‰ÁÈÓv‰«¿ƒ»¿∆∆¿»
,'eÎ ביחס שיעור לאין גדולה בכמות

הנזרע  ¯eÈ˙Baלגרעין ¯Ó‡ÓÎe¿«¬««≈
Ï"Ê12‰‡Ò Ú¯BÊ Ì„‡ ÌeÏk «¿»»≈«¿»

קטנה נפח È„kמידת ‡l‡∆»¿≈
eÙqÂ˙iL הללו המעטים הזרעים על ∆ƒ¿«¿
ÔÈ¯ek ‰nk יותר הרבה גדולה כמות «»ƒ

סאה), 30 מכיל כור ¿»¿eÈ‰Â(כל
ÔÈÚ¯b‰ ÔB·˜¯ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ

,ı¯‡a הליך באמצעות דווקא »»∆
למעשה שנ  הגרעין, כאיבוד ראה

כי  פעולתו את פועל »¬‡ÈÊהגרעין
ı¯‡aL ÁÓBv‰ Ák ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈…««≈«∆»»∆

'eÎ Èea¯a ÁÈÓˆ‰Ï בכמות ¿«¿ƒ«¿ƒ
באדמה e‰fLגדולה, שקיים הכוח ∆∆

הוא  צמחים של עצומה כמות להצמיח

ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa ÔÈÚÓ13 ובלשון ≈≈¿ƒ«≈
סימן  הקודש, (אגרת בתניא הזקן רבנו

העפר  שביסוד .... ועוז כוח "יש כ):

להיות  וכו' הארץ תדשא מאמר והוא

... ועד לעולם תמיד הארץ בקרב פועל

מאין  ופירות ואילנות עשבים להצמיח

מעין  שהוא בשנה שנה מדי תמיד ליש

הזה  עולם יתקיים שאם סוף אין בחינת

שנה  מדי יצמיחו שנים רבבות ריבוי

לעיל ÔÎÂבשנה" למבואר בדומה ¿≈
והשפעת  באדמה גרעינים זריעת לגבי

שבארץ  הצומח כוח על הגרעין ‰Bˆn˙ופעולת ˙ÚÈ¯Ê ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿
שבמצוות, העליונים האורות והשפעת Ó‡¯ופעולת ‰ÊŒÏÚL14 ∆«∆∆¡«

˘ Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰"יעקב" ישראל, בני ל «»ƒ«¿≈«¬…∆ƒ¿««ƒ
ÔÈÚ¯b‰ ÔB·˜¯ ˙Ó‚e„a הביטול דווקא אבל באדמה, נאבד וכמו שנרקב ¿¿«ƒ¿««¿ƒ

גדולה להתעלות Lגורם „Ú)Â Ï‡¯NÈ Á¯Ùe ıÈˆÈ (‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ»«ƒ¿»≈¿«∆
זה  פסוק בהמשך שנאמר מה ישראל בבני ˙·Ïמתקיים Èt e‡ÏÓ (»¿¿≈≈≈

Ï·˙a ÌbL ,‰·ez עצמו e˙c·‰בעולם ÔÈÚ‰ BLÈ פירות ¿»∆«¿≈≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿»
da,וצמיחה, ez ÔBLlÓ Ìb ‡e‰L ולהכניס להחדיר לתת, של במובן ∆«ƒ¿¿»
היינו  לאלוקותÈ‰iL‰בה הביטול של בכוחו הנמשך האלוקי ËÏ˜האור ∆ƒ¿∆ƒ¿»
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e"kyz'dח ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

ּתבל  ּבבחינת ה'צמח 15נקלט ׁשּמבאר (ּכפי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

המׁשכת 16צדק' הּואֿענין ּובכללּות ּבזה), הענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ויתירה  ּדוקא. למּטה הּבליּֿגבּול איןֿסֹוף ְְְְִִֵֵַַַָָָאֹור

יֹום  יזרעאל, יֹום ּגדֹול ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְִִִֶֶֶָָמּזה,

ּוכמֹו יֹום, ּבחינת הּכל ׁשּנעׂשה היינּו ְְְְֲִֶַַַַָָָֹּדייקא,

הּלילה 17ׁשּכתּוב  ּגם ּדכאׁשר יאיר, ּכּיֹום ולילה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָ

הּיֹום  ּבענין הגּדלה נעׂשה אזי יֹום, ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָמאיר

ׁשעני  יֹום), הּתׁשּובה,(ּגדֹול עלֿידי נעׂשה זה ן ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

לאֹור. החֹוׁש את ּגם מהּפכים ְְְִֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידּה

ּבענין  ּדעֹות ב' ׁשּיׁש ידּוע הּנה יֹותר, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּובפרט ּיּות

ׁשּיׁש18החֹוׁש אֹו האֹור, העּדר רק זה אם , ְִֵֵֶֶֶֶַַָ

על  ּומנּגד ּומעלים ׁשּמסּתיר חֹוׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַמציאּות

ׁשעלֿידּה היא הּתׁשּובה ּומעלת האֹור. ְְֲִִֶַַַַַָָָָענין

את  ּגם אּלא) האֹור , העּדר  את רק (לא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹמהּפכים

על  ּומנּגד ּומסּתיר ׁשּמעלים החֹוׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַמציאּות

ׁשּזדֹונֹות  היא הּתׁשּובה ׁשּפעּולת ׁשּזהּו ְְְִֶֶֶֶַַָָהאֹור,

ּכזכּיֹות  לֹו את 19נעׂשּו אפילּו ׁשּמהּפכים היינּו , ְְְְֲֲִִִֶֶַַַֻ

ׁשּיֹודע  ּבתכלית, מנּגד ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזדֹונֹות,

ּבֹו למרֹוד ּומכּון רּבֹונֹו ּגם 20את ּומּכלֿמקֹום , ְְִִִֵֶַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו לאֹור. מתהּפ זה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָחֹוׁש

אּתם, עּמי לא להם יאמר אׁשר ּבמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוהיה

ּפירּוׁש חי, אל ּבני להם הּזה 21יאמר ּבּמקֹום ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ׁשענין 19מּמׁש, ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָ
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ואילך. ג נג, א.15)שמות נד, שם צח.16)תו"א ע' שמות יב.17)אוה"ת קלט, ואילך.18)תהלים יז ע' עטר"ת סה"מ ראה

ואילך). ח ע' תשי"ג (סה"מ תשי"ג עולם הרת היום ד"ה ואילך. א שמב, ח"ב קונטרסים ב.19)סה"מ פו, תו"כ 20)יומא

יד. כו, בחוקותי סד.21)ופרש"י ע' שם פרשתנו אוה"ת ד. ז, ב. ו, שם לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·z ˙ÈÁ·a15'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·nL ÈÙk)16,(‰Êa ÔÈÚ‰ ƒ¿ƒ«≈≈¿ƒ∆¿»≈«∆«∆∆»ƒ¿»»∆

Ïe·bŒÈÏa‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»ƒ¿««¿»«≈«¿ƒ¿
(עלֿדרך  הביטול ידי על דווקא נמשך הוא ולכן והגבלה ממדידה שלמעלה

הגרעין) ריקבון ידי על  דווקא מתעורר שבארץ הצומח Âc˜‡שכוח ‰hÓÏ¿«»«¿»
ההגבלות  בתוך גם ויאיר שיבוא

(בדומה  הזה העולם של והגדרים

והארת  המשכת לגבי לעיל לאמור

עצמו). ב"מספר מספר" "אין בחינת

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
בעולם  גם מאירים העליונים שהאורות

כן  על יתר e˙kL·אלא BÓk¿∆»
הגדולה  את המתאר זה בפסוק

ידי  שעל ה"זריעה" של והחשיבות

המצוות  ÌBÈקיום ÏB„b Èkƒ»
,‡˜ÈÈc ÌBÈ ,Ï‡Ú¯ÊÈ הפסוק ƒ¿¿∆»¿»

"יום" הביטוי את כך על ואומר מדייק

וגילוי  אור NÚpL‰המסמל eÈÈ‰«¿∆«¬»
Ïk‰ היפך היה עתה שעד מה גם «…

נעשה  הוא גם והגילוי, »ÈÁa¿ƒ˙האור
·e˙kL BÓÎe ,ÌBÈ17‰ÏÈÏÂ ¿∆»¿«¿»

,¯È‡È ÌBik שהוא הלילה שגם היינו «»ƒ
וגילוי  אור להיות מתהפך החושך זמן

BÓk ¯È‡Ó ‰ÏÈl‰ Ìb ¯L‡Îc¿«¬∆«««¿»≈ƒ¿
‰Ïc‚‰ ‰NÚ ÈÊ‡ ,ÌBÈ גידול ¬««¬∆«¿»»

‰ÌBiותוספת  ÔÈÚa ובלשון) ¿ƒ¿««
ÌBÈ),הכתוב  ÏB„b שגם לאחר כי »

מכפי  יום יותר יש יום, נעשה הלילה

לכן  קודם Ê‰שהיה ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚברוחניות  ‰NÚ«¬∆«¿≈

ÌÈÎt‰Ó d„ÈŒÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«»»¿«¿ƒ
,¯B‡Ï CLBÁ‰ ˙‡ Ìb בדומה «∆«∆¿

כדברי  ל"אור", ה"לילה" להפיכת

(בדרגה  תשובה ידי שעל ז"ל חכמינו

לזכויות. הופכים הזדונות, עצמים, החטאים גבוהה)

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e לאור החושך הפיכת בעניין ביאור Úe„Èלתוספת ‰p‰ ƒ¿»ƒ≈ƒ≈»«
החסידות  ÔÈÚaבתורת ˙BÚc '· LiLשל מהותו ,CLBÁ‰18הגדרת ∆≈≈¿ƒ¿««∆

,¯B‡‰ ¯cÚ‰ ˜¯ ‰Ê Ì‡ חשוך ממילא אור, אין LiLוכאשר B‡ ƒ∆«∆¿≈»∆≈
¯B‡‰ ÔÈÚ ÏÚ „bÓe ÌÈÏÚÓe ¯ÈzÒnL CLBÁ ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆∆∆«¿ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿«»
מובן  חושך" ובורא אור "יוצר הברכה שמנוסח בחסידות שמובא (וכפי

העדר). רק ולא מציאות הוא ‰È‡שהחושך ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓe«¬««¿»ƒ
ÌÈÎt‰Ó d„ÈŒÏÚL לאור ‰‡B¯מחושך ¯cÚ‰ ˙‡ ˜¯ ‡Ï) ∆«»»¿«¿ƒ…«∆∆¿≈»

כך, כל מחשיך אינו וממילא והסתר העלם פועל ‡˙שאיננו Ìb (‡l‡∆»«∆
¯B‡‰ ÏÚ „bÓe ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL CLBÁ‰ ˙e‡ÈˆÓ באופן ¿ƒ«∆∆«¿ƒ«¿ƒ¿«≈«»

חשוך, יותר הרבה חושך והוא חכמינו e‰fLפעיל דברי של הפנימי התוכן ∆∆
BB„fL˙ז"ל ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÏeÚtLעצמם BÏהחטאים eNÚ ∆¿««¿»ƒ∆¿«¬

˙BiÎÊk19,כמצוות לו נחשבים ƒ¿À
ÌÈÎt‰nL eÈÈ‰ לטובeÏÈÙ‡ «¿∆¿«¿ƒ¬ƒ

e‰fL ,˙BB„f‰ "זדונות"‡˙ ∆«¿∆∆
חסֿושלום  במזיד עבירה «¿ÔÈÚƒהיינו

,˙ÈÏÎ˙a „bÓ ÏL לעובר בניגוד ∆¿«≈¿«¿ƒ
רצון  היפך עושה שאמנם בשוגג עבירה

ואילו  ה', נגד כוונה מתוך לא אבל ה'

לאלוקות  מנגד בזדון עבירה העושה

כיון ¯BBaבתכלית ˙‡ Ú„BiL∆≈«∆ƒ
Ba „B¯ÓÏ ÔeÎÓe20ŒÏkÓe , ¿«≈ƒ¿ƒ»

ÌB˜Ó התשובה CLBÁבכוח Ìb »«∆
‰Êמאד חמור חושך Ct‰˙Óשהוא ∆ƒ¿«≈

¯B‡Ï והפנימית הגבוהה הדרגה וזו ¿
ידי  על בעולם קדושה המשכת יותר

לזריעה, כאן שנמשלה המצוות

לעיל. כמבואר

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בהמשך ¿∆««∆»
זו  הפטרה ÌB˜Óaפסוקי ‰È‰Â¿»»ƒ¿

ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡¬∆≈»≈»∆…«ƒ
‡ Èa Ì‰Ï ¯Ó‡È ,Ìz‡,ÈÁ Ï «∆≈»≈»∆¿≈≈»

מהו  השאלה נשאלה המאמר בתחילת

שלפניו  לפסוק זה פסוק בין הקשר

ישראל  בני של הרב מספרם על המדבר

בין  אחדות על המדבר שאחריו ולפסוק

ולפי  ישראל, וממלכת יהודה ממלכת

בתחילה  כי מובן, הקשר לעיל המבואר

מספר" "אין בחינת גילוי על מדובר

בתוך  והגבלה) ממדידה (למעלה

והמשכת  ומידה) (גבול ה"מספר"

הפיכת  של זה ועניין הזה, העולם גדרי בתוך המצוות של העליונים האורות

התוכן  גם הוא התשובה עבודת ידי על שנפעל לאור העולם והעלם חושך

עמי" "לא של ממצב ישראל בני הפיכת על המדבר זה פסוק של הפנימי

"... יאמר אשר "במקום ואומר מדייק והכתוב חי", אֿל "בני של למצב

Le¯Èt21,LnÓ ‰f‰ ÌB˜na"חי אֿל ל"בני עמי" מ"לא שהמהפך ≈«»«∆«»
הפיכת  עלֿידי אלא הקודם מהמצב והתנתקות בריחה עלֿידי  מתרחש לא

לאור  עצמו הקודם וה"מקום" Ï"Êהמצב eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ19 «∆∆«¬««≈
‰·eLz‰ ÔÈÚL אמיתית היא שהתשובה לוודא BÈ‰Ï˙כדי CÈ¯ˆ ∆ƒ¿««¿»»ƒƒ¿
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ט meid legk l`xyi ipa xtqn dide

ּפרק  ּבאֹותֹו אּׁשה, ּבאֹותּה להיֹות צרי ְְְְִִִֶֶַָָָָהּתׁשּובה

הּנה  הּתׁשּובה ׁשעלֿידי ּכּנ"ל מקֹום, ְְְִֵֵֶַַַַָָּובאֹותֹו

ּכזכּיֹות. לֹו נעׂשּו ְְֲִַֻזדֹונֹות

הּוא p‰Â‰ד) העבֹודה ענין ׁשּכללּות ּכיון ¿ƒ≈ְְֲִֵֶַָָָָ

לא  (אׁשר ּבליּֿגבּול ּבחינת ְְְְְֲִִִֶַַֹלהמׁשי

הרי  ּכּנ"ל, (מסּפר) הּגבּול ּבענין יּספר) ולא ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָֹיּמד

האדם  אצל ּגם להיֹות צרי ׁשעלּֿדרֿזה ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמּובן,

ּובני  יהּודה ּבני ונקּבצּו ּׁשּכתּוב מה וזהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָהעֹובד.

והענין  גֹו'. אחד ראׁש להם וׂשמּו יחּדיו, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל

ּדהּנה  זעירֿאנּפין 22ּבזה, ּבחינת הּוא יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ

ההמׁשכה  הּוא ּבעבֹודה ׁשענינֹו ְְֲֲִִֶַַַָָָָָּדאצילּות,

מלכּות  ּבחינת הּוא ויהּודה למּטה, ְְְְְִִִַַַַָָָמּלמעלה

יהּודה), מּׁשבט הם המלכים (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּדאצילּות

הּפעם  (מּלׁשֹון ההֹודאה הּוא ּבעבֹודה ְְֲִִֶַַַַָָָָָׁשענינֹו

מענין 23אֹודה  למּטה הּוא ההֹודאה ׁשענין ,( ְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

הּוא  ׁשעיקרן הּמּדֹות, מענין ּגם ּולמּטה ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׂשכל,

ּגם  למעלה ׁשהן חסדּֿגבּורהּֿתפארת, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבחינת

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  נצחֿהֹודֿיסֹוד, ְְְְִִֵַַַַַַַָָמּבחינת

העלאה  ענין והּוא הּמלכּות, מּבחינת ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָלמעלה

ּבני  ונקּבצּו נאמר ועלֿזה למעלה. ְְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָמּלמּטה

יחּוד  להיֹות ׁשּצרי יחּדו, יׂשראל ּובני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיהּודה

מ"ה  והמׁשכה, העלאה ּומלכּות, ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָזעירֿאנּפין 

היינּו אחד, ראׁש להם וׂשמּו מּזה, ויתירה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹּוב"ן.
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שם.22) אוה"ת ד. ז, ג. ו, שם לקו"ת לה.23)ראה כט, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌB˜Ó B˙B‡·e ˜¯t B˙B‡a ,‰M‡ d˙B‡a היא התשובה כלומר, ¿»ƒ»¿∆∆¿»

נכשל  שבעבר בדיוק ניסיון אותו בפני עומד האדם כאשר רק אמיתית בוודאי

יצרו על ומתגבר בניסיון עומד הוא זאת ובכל È„ÈŒÏÚLבו Ï"pk««∆«¿≈
˙BiÎÊk BÏ eNÚ ˙BB„Ê ‰p‰ ‰·eLz‰ הוא והחידוש הדגש כאשר «¿»ƒ≈¿«¬ƒ¿À

הופכים  עצמם שהזדונות כך על

זכיות. ונעשים לאור מחושך

ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈk ‰p‰Â („¿ƒ≈≈»∆¿»ƒ¿«
‰„B·Ú‰ של הכללית המטרה »¬»
ה' ÈÁa˙עבודת CÈLÓ‰Ï ‡e‰¿«¿ƒ¿ƒ«

‡ÏÂ „nÈ ‡Ï ¯L‡) Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿¬∆…ƒ«¿…
(¯ÙqÈ ממדידה שלמעלה אלוקי אור ƒ»≈
(tÒÓ¯)והגבלה  Ïe·b‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ¿»
,Ï"pkהגבול גדרי ‰¯Èבתוך ««¬≈

‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,Ô·eÓ מעין »∆«∆∆∆
גבול בתוך גבול של CÈ¯»̂ƒהמשכה

„·BÚ‰ Ì„‡‰ Ïˆ‡ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«≈∆»»»»≈
הגורם  בין ישיר קשר שיש מובן שהרי

הנפעלת. והתוצאה Ó‰הפועל e‰ÊÂ¿∆«
·e˙kM זו בהפטרה הבא בפסוק ∆»

È·e ‰„e‰È Èa eˆa˜Â¿ƒ¿¿¿≈¿»¿≈
Ì‰Ï eÓNÂ ,ÂÈcÁÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»¿»»∆

'B‚ „Á‡ L‡¯ לידי בא זה שבעניין …∆»
למעלה  המשכת של התוכן ביטוי

האדם  בעבודת הגבול בתוך מהגבלה

בזה  הבאים הפסוקים של הקשר (וזה

ומבאר. שהולך כפי זה), אחר

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â22Ï‡¯NÈ ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
במלכות  זה בפסוק הנרמזת הבחינה

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊישראל  ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿≈«¿ƒ
,˙eÏÈˆ‡c גבורה (חסד, המידות «¬ƒ

דאצילות  ספירות בעשר שהן כפי וכו')

זעירות) (פנים אנפין" "זעיר הנקראות

מהמידות  שלמעלה למוחין ביחס כי

יש  אנפין") "אריך ונקראות מאצילות למעלה שהן כפי למידות בהשוואה (וכן

"זעיר", מועט, אור ÏÚÓlÓ‰בהן ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰„B·Úa BÈÚL∆ƒ¿»»¬»««¿»»ƒ¿«¿»
,‰hÓÏ בשתי להיות יכולה לאלוקות האדם שהתקרבות בחסידות כמבואר ¿«»

למטה, מלמעלה האדם של והעלאה למטה מלמעלה אלוקית המשכה צורות:

אנפין" ("זעיר העליונות המידות כנגד שהיא ישראל בחינת ובענייננו

עלֿידי  היא למעלה מלמטה המשכה שבאלוקות כשם המשכה, היא דאצילות)

הקדושות המידות ושאר החסד eÎÏÓ˙מידת ˙ÈÁa ‡e‰ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ««¿
BÈÚL ,(‰„e‰È Ë·MÓ Ì‰ ÌÈÎÏÓ‰ ÔÎlL) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆»≈«¿»ƒ≈ƒ≈∆¿»∆ƒ¿»

) ‰‡„B‰‰ ‡e‰ ‰„B·Úa הוא יהודה שהשם בתורה ÔBLlÓככתוב »¬»«»»ƒ¿

‰„B‡ ÌÚt‰23,ÏÎO‰ ÔÈÚÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ‰‡„B‰‰ ÔÈÚL ,( «««∆∆ƒ¿««»»¿«»≈ƒ¿««≈∆
הוא  זאת בכל בשכלו, הדבר את מבין איננו שהאדם שהגם היא ומשמעותו

והשגה  הבנה כל כשאין גם ה' במציאות הודאה הכוונה האדם ובעבודת מודה,

מהשכל למטה היא וההודאה ה' ‰Bcn˙,בגדולת ÔÈÚÓ Ìb ‰hÓÏe¿«»«≈ƒ¿««ƒ
Ô¯˜ÈÚL המידות ‰e‡עיקר ∆ƒ»»

,˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿»ƒ¿∆∆
הרגש  של העיקריות ה'תנועות' שהם

˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ Ô‰L∆≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«
,„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ מידות שהן ≈«¿

בפועל  המעשה לעניין יותר שקשורות

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«««¿
והעברת  המשכת הוא עניינה שכל

חוץ  כלפי ÔÈÚהמידות ‡e‰Â¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
מ"יהודה" נעלה ש"ישראל" ונמצא

המלכות  על המידות כמעלת בהרבה

שעבודת  עבודתם באופן שונים והם

מלמעלה  המשכה בדרך היא ישראל

בדרך  היא יהודה ועבודת למטה,

למעלה. מלמטה העלאה

¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ בהפטרה כאן ¿«∆∆¡«
È·e ‰„e‰È Èa eˆa˜Â¿ƒ¿¿¿≈¿»¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,ÂcÁÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»∆»ƒƒ¿

„eÁÈ בין לאחדות עד וחיבור שילוב ƒ
‰‡ÏÚ‰ ,˙eÎÏÓe ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ«¿«¬»»

.Ô"·e ‰"Ó ,‰ÎLÓ‰Â כאשר ¿«¿»»««
אל"ף, אותיות במילוי כתוב הוי' שם

הגימטרייא  ה"א וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו

(45) מ"ה היא הללו האותיות של

במילוי  נכתב הוי' שם כאשר ואילו

ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו ה"א, אותיות

הללו  האותיות של הגימטרייא ה"ה

ועניינו  המשכה הוא מ"ה שם של שעניינו בחסידות ומבואר ,(52) ב"ן היא

גם  הוא והעלאה המשכה ומלכות, ז"א יחוד כן ואם העלאה הוא ב"ן שם של

רגילה  והשפעה המשכה לגבי ב'יחוד' (והמיוחד ב"ן ושם מ"ה שם של יחוד

היא  לדרגה מדרגה האלוקי האור של והירידה ההשפעה כלל שבדרך הוא

והראש  הפנימיות להיות הופכת אחת דרגה של והסוף שהחיצוניות כזה באופן

מהפנימיות  השפעה ישנה כאשר ואילו אחריה, הבאה שתחתיה הדרגה של

ונוצרת  הבאה הדרגה של והתוך הפנימיות אל היישר אחת דרגה של והתוך

'יחוד'). נקרא הדבר התאחדות, ביניהם

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בלשון הנרמז ביותר ופנימי עמוק ב'יחוד' מדובר כאן ƒ≈»ƒ∆
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e"kyz'dי ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

רׁשּות  אחד, למקֹום יחּדו ׁשּיתקּבצּו מסּפיק ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא

יכֹולים  ׁשאז ענינים, ב' יּׁשארּו עדין אבל ְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָָהּיחיד,

(ׁשּזהּו ּפירּוד ׁשל ּומּצב ּבמעמד ּגם ְְֲִֵֶֶֶַַַָָלהיֹות

ּכל  מקֹור ׁשהּוא הּדעת, עץ ּדחטא הענין ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָּכללּות

ׁשּממׁשי ּכפי אּלא ּופׁשעים), ועֹונֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָהחטאים

אחד  ענין ׁשּיהיּו אחד, ראׁש להם וׂשמּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹּבּכתּוב,

ראׁשים, ׁשני יׁש ׁשעכׁשו ּבזה, והענין ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּמׁש.

ׁשאינם  ויחּודאּֿתּתאה, יחּודאֿעילאה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּבחינת

היא  יחּודאֿעילאה ּבחינת ּכי ּכאחד, ְְְִִִִִִִֶַַָָָָמׁשּתּוים

יחּודאּֿתּתאה  ּובחינת ּבמציאּות, ּביטּול ְְְִִִִִִַַַָָָּבחינת

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, הּיׁש ּביטּול ּבחינת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַהיא

יּגׁשּו ּבאחד אחד יהיה להתּכּלל 24לעתידֿלבא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

עד  וההתּכּללּות, הּיחּוד ּבתכלית ּבזה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָזה

לגמרי  וּתתּכּלל יחּודאּֿתּתאה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתתעּלה

יחּודאֿעילאה  ּבחינת וּתתּפּׁשט ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָּביחּודאֿעילאה,

אחד  ראׁש יהיה ואז למעלה, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹלמּטה

עץ  ּבקּונטרס מהמבאר ּגם ּולהעיר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹּבלבד.

העבֹודה 25החּיים  ׁשּתהיה ׁשּבהכרח אי , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּדבעבֹודה  ואחד, אחד ּבכל ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָּדיחּודאֿעילאה

 ֿ חס מּמדרגתֹו ׁשּיּפֹול הּוא ּבנקל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּדיחּודאּֿתּתאה

הּוא  ּבהכרח  ולזאת כּו', ּגמּור יׁש ויהיה ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹוׁשלֹום

לב  לבֹוא עצמֹו את ייּגע ואחד אחד חינת ׁשּכל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

יּוכל  ועלֿידיֿזה ּדיחּודאֿעילאה, ְְְִִִֵֶַַַָָָהּביטּול

עבֹודה  יחּודאּֿתּתאה ּבבחינת עבֹודתֹו ְְֲֲִִִִַַָָָָָלהיֹות
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ח.24) מא, איוב ― הכתוב פ"ז.25)לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eˆa˜˙iLהכתוב  ˜ÈtÒÓ ‡lL eÈÈ‰ ,„Á‡ L‡¯ Ì‰Ï eÓNÂ¿»»∆…∆»«¿∆…«¿ƒ∆ƒ¿«¿

,„Á‡ ÌB˜ÓÏ ÂcÁÈ ישראל בני את יקבץ שה' הקודם בפסוק כנאמר «¿»¿»∆»
בתוך  ביחד ויהיו כזרעים ‰ÈÁi„המפוזרים ˙eL¯ כ בו אחת, שהמקום ך ¿«»ƒ

אותם  מאחד נמצאים ÌÈÈÚהם '· e¯‡MÈ ÔÈ„Ú Ï·‡,שוניםÊ‡L ¬»¬«ƒƒ»¬ƒ¿»ƒ∆»
מושלמת  לא האחדות ÌÈÏBÎÈ¿ƒכאשר

˙BÈ‰Ïשיהיו אפשרות יש Ìbעדיין ƒ¿«
„e¯Èt ÏL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈
את  יביא לא אחד למקום יחד והקיבוץ

הרצויה עניין (e‰fLהאחדות ∆∆
בבריאה  האחדות וחוסר הפירוד

ıÚ ‡ËÁc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿≈¿≈
Ïk ¯B˜Ó ‡e‰L ,˙Úc‰«««∆¿»
ÌÈÚLÙe ˙BBÚÂ ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ«¬¿»ƒ
והבריאה  החוטא בין פירוד שעושים

למצוות  בניגוד והקדושֿברוךֿהוא

ואחדות  חיבור ‡l‡שפועלות ,(∆»
,·e˙ka CÈLÓnL ÈÙk שבנוסף ¿ƒ∆«¿ƒ«»

גורם  יהיה אחד במקום להתקבצות

באחדות  וזאת אותם שיאחד נוסף

ומושלמת  ¯‡Lמלאה Ì‰Ï eÓNÂ¿»»∆…
.LnÓ „Á‡ ÔÈÚ eÈ‰iL ,„Á‡∆»∆ƒ¿ƒ¿»∆»«»
האחדות  עניין את ומבאר והולך

ממלכת  (איחוד שעלֿידי המושלמת

עלֿידיֿזה  יהודה וממלכת ישראל

אחד": "ראש יהיה) שלשתיהן

ÂLÎÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â'ה בעבודת ¿»ƒ¿»»∆∆«¿»
ישראל  בני קיבוץ לפני הזה, בזמן

הממלכות  ÈLואיחוד LÈ≈¿≈
Œ‡„eÁÈ ˙ÈÁa ,ÌÈL‡»̄ƒ¿ƒ«ƒ»

,‰‡zzŒ‡„eÁÈÂ ‰‡ÏÈÚ מבואר ƒ»»¿ƒ»«»»
ה': באחדות דרגות שתי שיש בזהר

אחדות  – עליון) (יחוד עילאה יחודא

העולמות  שכל היינו גבוהה, בדרגה

בביטול  לאלוקות בטלים והנבראים

יותר  בדרגה אחדות – תחתון) (יחוד תתאה' ו'יחודא ממש, כאין והם מוחלט

מלמעלה  הוא עילאה' 'יחודא – כללי ובאופן מוחלט. לא הביטול שבה נמוכה

בנבראים, מהתלבשות שלמעלה בעצמו הקדושֿברוךֿהוא מצד היינו למטה

מצד  שהוא כפי לאלוקות הביטול היינו למעלה, מלמטה הוא תתאה' ו'יחודא

עניינים  שני הם ה' באחדות האופנים ושני בנבראים, המלובש האלוקי האור

‰È‡שונים  ‰‡ÏÈÚŒ‡„eÁÈ ˙ÈÁa Èk ,„Á‡k ÌÈezLÓ ÌÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ»»ƒ
,˙e‡ÈˆÓa ÏeËÈa ˙ÈÁaהנבראים שבה לאלוקות בחינה בטלים ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

במציאות קיימים אינם כאילו ‰È‡לחלוטין ‰‡zzŒ‡„eÁÈ ˙ÈÁ·e¿ƒ«ƒ»«»»ƒ
,„·Ïa Li‰ ÏeËÈa ˙ÈÁa כמציאות עצמם את רואים הנבראים שבה ¿ƒ«ƒ«≈ƒ¿«

המצב  וזה מציאותם, עצם את לא אך שלהם היישות את רק ומבטלים קיימים

הגלות, בזמן Á‡a„עכשיו, „Á‡ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…ƒ¿∆∆»¿∆»
eLbÈ24 שתהיה עד לזו זו ויתקרבו יגשו זו רחוקות  שכעת הבחינות שתי ƒ»

מוחלטת  אחדות ‰eÁi„ביניהם ˙ÈÏÎ˙a ‰Êa ‰Ê Ïlk˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»∆¿«¿ƒ«ƒ
תוך eÏlk˙‰‰Â˙,ההתאחדות  בה ונכלל לאבוקה שמתקרב הנר אור כמו ¿«ƒ¿«¿

הבחינות  שתי וכך מציאותו איבוד כדי

יתחברו  עילאה' ו'יחודה תתאה' 'יחודא

ÈÁa˙ויתאחדו ‰lÚ˙zL „Ú«∆ƒ¿«∆¿ƒ«
È¯Ó‚Ï Ïlk˙zÂ ‰‡zzŒ‡„eÁÈƒ»«»»¿ƒ¿«≈¿«¿≈

,‰‡ÏÈÚŒ‡„eÁÈa יהיה לא ושוב ¿ƒ»ƒ»»
כלל  תתאה' 'יחודא של מצב

ËMt˙zÂ ותתגלה ÈÁa˙תרד ¿ƒ¿«≈¿ƒ«
‰hÓÏ ‰‡ÏÈÚŒ‡„eÁÈ בעולם ƒ»ƒ»»¿«»

שרואים  נבראים בו יש שעכשיו הזה

עילאה' 'יחודא ובחינת למציאות עצמם

למטה  ותתגלה e‰L‡תאיר BÓk¿∆
„Á‡ L‡¯ ‰È‰È Ê‡Â ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»ƒ¿∆…∆»

„·Ïa יהיו לא ישראל שבני וכשם ƒ¿«
ישראל  מלכות כי ממלכות שתי עוד

אחת, לממלכה יהפכו יהודה ומלכות

בחינות  שתי יהיו לא – וברוחניות

ו'יחודא  תתאה' 'יחודה של נפרדות

עילאה' 'יחודא בחינת רק אלא עילאה'

תהיה  תתאה' 'יחודא בחינת כי בלבד,

עילאה'. 'יחודא בבבחינת נכללת

¯‡·Ó‰Ó Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«≈«¿…»
ÌÈiÁ‰ ıÚ Ò¯Ëe˜a25, מאת ¿¿¿∆≈««ƒ

נ"ע  הרש"ב Á¯Î‰aLהרבי CÈ‡≈∆¿∆¿≈«
Œ‡„eÁÈc ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆»¬»¿ƒ»
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ‰‡ÏÈÚƒ»»¿»∆»¿∆»
'יחודא  של בדרגה ה' שאחדות למרות

בטל  שהכול הכרה מתוך היינו עילאה',

ב"ביט  וכאילו לאלוקות במציאות" ול

למעשה  גבוהה, דרגה היא קיים, אינו

וטעם  לכך, להגיע נדרש ואחד אחד כל

כיוון  הוא zzŒ‡„eÁÈc‡‰הדבר ‰„B·Ú·c'ה באחדות ההכרה כאשר ¿«¬»¿ƒ»«»»
יש  עדיין הביטול עם שיחד כיוון הרי בלבד, היש" "ביטול של ברמה היא

עצמית  ומציאות יישות של מסויימת ÏBtiLתחושה ‡e‰ Ï˜a¿»≈∆ƒ
ÌBÏLÂŒÒÁ B˙‚¯„nÓ ירידה תבוא שאחריה יתכן ירידה תהיה ואם ƒ«¿≈»«¿»

נוספת  eÎ',והתדרדרות ¯eÓb LÈ ‰È‰ÈÂ ביטול כל ÊÏÂ‡˙ללא ¿ƒ¿∆≈»¿»…
BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ‡e‰ Á¯Î‰a ככל ויתאמץ ¿∆¿≈«∆»∆»¿∆»¿««∆«¿

מנת  על ÏÈÚŒ‡„eÁÈc‡‰,הדרוש ÏeËÈa‰ ˙ÈÁ·Ï ‡B·Ï ביטול" »ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ»ƒ»»
כלל  יישות של תחושה כל ללא למעשה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰במציאות" אם גם ¿«¿≈∆

בזכות  הרי המידה, במלוא במציאות" ו"ביטול עילאה" ל"יחודא יגיע לא

לפחות  אזי עילאה' ל'יחודא להגיע B˙„B·Úהמאמץ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ«ƒ¿¬»
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יי meid legk l`xyi ipa xtqn dide

ּבעבֹודה  ׁשּגם ּבזה, הענין ּוכללּות כּו'. ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָאמּתית

ּבל"ט  להתעּסקּות ועד יחּודאּֿתּתאה, ְְְְְְִִִִַַַַָָָּדבחינת

ּגם  נרּגׁש להיֹות צרי ּדחֹול, ּדעּובדין ְְְְְְִִִִַָָָמלאכֹות

 ֿ לעתיד יהיה ועלֿידיֿזה ּדיחּודאֿעילאה. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהענין

ּדיחּודאּֿתּתאה  וההתּכּללּות החיּבּור ְְְְִִִַַַַָָָָלבֹוא

ּבלבד, אחד ראׁש ׁשּיהיה ּבאֹופן ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹויחּודאֿעילאה

עצמֹו הּמסּפר ׁשּגם לעיל האמּור עלּֿדר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

מהּמסּפר. ׁשּלמעלה ּבבחינה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָיהיה

ּבהפטרה e‰ÊÂה) הּנ"ל ּפסּוקים ׁשּקֹורין הּטעם ¿∆ְְִִֶַַַַַַַָָ

ׁשּבהם  ּכיון הּׁשבּועֹות, חג ְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלפני

את  להמׁשי ּדמּתןּֿתֹורה, הענין ּכללּות ְְְְְְִִֶַַַָָָָָמּודגׁש

ּדוקא, (מסּפר) למּטה מסּפר) (ּבלי ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהּבליּֿגבּול

למּטה  יׂשראל לבני ניּתנה ּׁשהּתֹורה מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

(ערות  ׁשּלמצרים ּומּצב ּבמעמד ּבהיֹותם ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ּביניכם 26הארץ  יׁש ויצרֿהרע ירדּתם, עד 27) , ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּכל  ּבחרּתנּו ּדאּתה הענין להיֹות ׁשּצרי ּכ ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּכדי

ולׁשֹון 28העּמים  עם מּכל ּבחרּת ּובנּו (ׁשענין 29, ְְְִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבמּתןּֿתֹורה  היה ּבּתניא 30זה ּכמבֹואר ׁשּקאי 31), ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לגּופי  ּבחמרּיּותֹו הּנדמה החמרי הּגּוף ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעל

ּביֹותר, ּתחּתֹונה מדרגה ׁשּזֹוהי העֹולם, ְְְִֵֵֶַַָָָָאּומֹות

ׁשהיא  הּתֹורה, ניּתנה ׁשם ּדוקא ֿ כן, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָואףֿעלּֿפי

ׁשעלֿידיֿזה  ועד והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשּזהּו לאֹור, ׁשּיתהּפ העֹולם ּבחׁש ּגם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹּפֹועלים

ּגדֹול  ּכי ּבפירּוׁש ּכּנ"ל יאיר, ּכּיֹום ּדלילה ְְְְִִִֵַַַַָָָָענין

זה  וענין יֹום. ּבחינת הּכל ׁשּיהיה יזרעאל, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹיֹום
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(בסופו).26) ד פ"א, רבה קהלת יב. שם, ט. מב, ואילך.27)מקץ סע"ב פח, דיו"ט.28)שבת העמידה ברכות 29)תפלת

דשחרית. ס"ד.30)ק"ש שם אדה"ז שו"ע סק"ב. ס"ס או"ח פמ"ט.31)מג"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ˙ÈzÓ‡ ‰„B·Ú ‰‡zzŒ‡„eÁÈ ˙ÈÁ·a"היש "ביטול ולפחות ƒ¿ƒ«ƒ»«»»¬»¬ƒƒ

באמת. יהיה Êa‰,שלו ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe לבוא מאמץ של הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»»∆
כזה באופן ה' את לעבוד הוא עילאה' ÈÁ·c˙ל"'יחודא ‰„B·Úa ÌbL∆«»¬»ƒ¿ƒ«

,‰‡zzŒ‡„eÁÈ,כאמור יותר, נמוכה ברמה ביטול ÚÂ„שהיא ƒ»«»»¿«
˙BÎ‡ÏÓ Ë"Ïa ˙e˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿¿¿»

,ÏBÁc ÔÈ„·eÚc שלמעשה היינו ¿¿ƒ¿
העולם  ענייני עם במגע בא האדם

בכל  אצלו, מקום תופסים והם הגשמי

Ìbזאת Lb¯ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»«
‰‡ÏÈÚŒ‡„eÁÈc ÔÈÚ‰ וצריכה »ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»

שבעצם  הכרה לידי להגיע יגיעה להיות

במציאות. בטל ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הכול
ידי  ומתייגעים על מאמץ עושים שכעת

עילאה" ל"יחודא ∆¿È‰Èƒ‰להגיע
¯eaÈÁ‰ ‡B·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»«ƒ
‰‡zzŒ‡„eÁÈc ˙eÏlk˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿¿ƒ»«»»
‰È‰iL ÔÙB‡a ‰‡ÏÈÚŒ‡„eÁÈÂ¿ƒ»ƒ»»¿∆∆ƒ¿∆

,„·Ïa „Á‡ L‡¯ רק שיהיה …∆»ƒ¿«
הגשמי  בעולם וגם עילאה" "יחודא

ונר  ניכר בטל יהיה הוא שבעצם גש

עצמאית, מציאות שום לו ואין לגמרי

לעיל, C¯cŒÏÚכמבואר e‰fL∆∆«∆∆
¯tÒn‰ ÌbL ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈∆««ƒ¿»

וההגבלות È‰È‰הגדרים BÓˆÚ«¿ƒ¿∆
¯tÒn‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·aƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«ƒ¿»

ומידה  גבול .בלי
ÌÚh‰ e‰ÊÂ לכך ‰) הפנימי ¿∆«««

Ï"p‰ ÌÈ˜eÒt ÔÈ¯BwL∆ƒ¿ƒ««
‚Á ÈÙlL ‰¯ËÙ‰a««¿»»∆ƒ¿≈«

,˙BÚe·M‰ בתחילת לעיל כנזכר «»
וממילא  במדבר, שפרשת המאמר

בכל  תמיד, נקראת שלה, ההפטרה

מתן  זמן השבועות, חג לפני קביעות,

Ì‰aLתורה ÔÂÈk אלה בפסוקים ≈»∆»∆
בני  של הגדול מספרם על המדברים

"ישראל" איחוד ועל חי" אֿל ל"בני עמי" מ"לא המהפך ועל ישראל

‡˙ו"יהודה" CÈLÓ‰Ï ,‰¯BzŒÔzÓc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk L‚„eÓ¿»¿»»ƒ¿»¿««»¿«¿ƒ∆
,‡˜Âc (¯tÒÓ) ‰hÓÏ (¯tÒÓ ÈÏa) Ïe·bŒÈÏa‰ התוכן גם וזה «¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»«¿»

העולם  בתוך מהעולם שלמעלה אלוקות ולגלות להוריד תורה, מתן של

e‰fLכך על hÓÏ‰הטעם Ï‡¯NÈ È·Ï ‰zÈ ‰¯Bz‰M ‰Ó ∆∆«∆«»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»
,‡˜Âc,הגשמי הזה ÌÈ¯ˆÓlLבעולם ·vÓe „ÓÚÓa Ì˙BÈ‰a «¿»ƒ¿»¿«¬»«»∆¿ƒ¿«ƒ

ı¯‡‰ ˙Â¯Ú)26ÌÎÈÈa LÈ Ú¯‰Œ¯ˆÈÂ ,Ìz„¯È כמסופר ,27) ∆¿«»»∆¿«¿∆¿≈∆»«≈≈≈∆

השמים" על הודך "תנה הקדושֿברוךֿהוא אל טענו המלאכים שכאשר בגמרא

למצרים, ירדתם האם – רבנו משה להם ענה להם, תינתן שהתורה ובקשו

בנתינת  מיוחדת כוונה שיש הרי הרע, יצר לכם יש האם ואם, אב לכם יש האם

שירדו  לאחר התחתון הזה בעולם שהם כפי ישראל לבני דווקא התורה

ביותר  הנחות המקום שהיא למצרים

שקועים  והיו הארץ") ("ערות ברוחניות

ובכל  הרע, יצר להם ויש בטומאה שם

וימשיכו  ומצוות בתורה יעסקו זאת

ישראל  בני של ומצבם למטה, אלוקות

נחות הוא הזה Ckבעולם È„k „Ú«¿≈»
יהודים, לאינם דמיון בהם שיש

‰ÔÈÚ,להבדיל  ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏkÓ ez¯Áa ‰z‡c¿«»¿«¿»ƒ»

ÌÈnÚ‰28ÏkÓ z¯Áa e·e , »«ƒ»»«¿»ƒ»
ÔBLÏÂ ÌÚ29‰È‰ ‰Ê ÔÈÚL) «¿»∆ƒ¿»∆»»
‰¯BzŒÔzÓa30 בהלכה כמובא ¿««»

ולשון" עם מכל בחרת "ובנו שבאמירת

למתן  לכוון יש שמע קריאת בברכות

Èza‡תורה  ¯‡B·Ók ,(31 «¿»««¿»
È‡wL ֿ הקדוש של הבחירה נושא ∆»≈

האומות  מבין ישראל בעם ברוךֿהוא

‰È¯ÓÁמתייחס  Ûeb‰ ÏÚ«««»¿ƒ
בעם  הקדושֿברוךֿהוא של הבחירה

בגוף  הבחירה היא העמים מכל ישראל

והחומרי  הדומה ‰Ó„p‰הגשמי «ƒ¿∆
˙BÓe‡ ÈÙe‚Ï B˙ei¯ÓÁa¿»¿ƒ¿≈

,ÌÏBÚ‰ בחסידות כמבואר »»
לנשמה  מתייחסת לא שהבחירה

שייך  בחירה המושג כי היהודית

בין  בחירה לגבי רק דבר) של (לאמתו

לאחד  ואם לגמרי דומים דברים שני

ברור  השני על מוכח יתרון יש מהם

מועדף  שבו È‰BfLשהוא זה עניין ∆ƒ
הוא  לגוי דומה «≈¿»Ó„¯‚‰היהודי

ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯˙BÈa ‰BzÁz«¿»¿≈¿««ƒ
ÌL ‡˜Âc ,ÔÎ בהם לבחור צורך והיה ירוד במצב היו ישראל בני כאשר ≈«¿»»

העמים  Ïa‚‰Â‰מבין ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰¯Bz‰ ‰zÈƒ¿»«»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
והנבראים, העולם ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰של „ÚÂ,התורה והמשכת גילוי ידי על ¿«∆«¿≈∆

המוגבל  העולם בתוך ‰ÌÏBÚהבליֿגבול, CLÁa Ìb ÌÈÏÚBt עצמו ¬ƒ«¿…∆»»
גדול  הכי והסתר העלם ÏÈÏc‰שהוא ÔÈÚ e‰fL ,¯B‡Ï Ct‰˙iL∆ƒ¿«≈¿∆∆ƒ¿»¿«¿»

,¯È‡È ÌBik שהוא ליום יהפוך והסתר והעלם חושך שהוא הלילה שגם «»ƒ
וגילוי  Le¯ÈÙaאור Ï"pk זו בהפטרה Ï‡Ú¯ÊÈ,הפסוק ÌBÈ ÏB„b Èk ««¿≈ƒ»ƒ¿¿∆
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e"kyz'dיב ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

יׂשראל מּודגׁש ּכל מנהג ּכּידּוע הּׁשבּועֹות, ּבחג ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ

הּׁשבּועֹות  חג ּבליל נעֹורים ּכדי 32להיֹות ׁשּזהּו , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

יאיר  ּכּיֹום לילה מּבחינת ּגם 33להמׁשי ֿ ועל . ְְְְְִִִִַַַַַַָָ

הּׁשּבת  ליֹום ּבנֹוגע ׁשּמצינּו נאמר 34ּדר ׁשּלא , ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבראׁשית, ימי ּבׁשׁשת ּכמֹו בקר וּיהי ערב וּיהי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹּבֹו

ׁשּכּולֹו יֹום מּבחינת הארה ּבֹו ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָוהינּו

ארֹו35ׁשּבת  ׁשּכּולֹו יֹום ׁשהּוא לעת 36, ׁשּגם , ְֵֶֶֶַַָָ

אֹור  יהיה ז"ל 37ערב רּבֹותינּו ּוכמאמר ל"ו 38, ְְֲִֵֶֶֶַַַַ

מה  ּגם וזהּו האֹורה. אֹותּה ׁשימׁשה ְְִֶַַָָָָָׁשעֹות

ז"ל  רּבֹותינּו סעּודֹות 39ׁשּדרׁשּו ּדׁשלׁש החּיּוב ְְְִֵֶַַַָָֹ

ּׁשּכתּוב  מּמה אכלּוהּו40ּבׁשּבת מׁשה וּיאמר ְְִִֶֶֶַַַָָֹֹ

תמצאּוהּו לא הּיֹום לה', הּיֹום ׁשּבת ּכי ְִִַַַַַָָֹהּיֹום,

סעּודת  על ׁשּגם והינּו "הּיֹום", ּפעמים ג' ְְְְִֶֶַַַַַַָָּבּׂשדה,

הּיֹום  אכלּוהּו נאמר ענין 41הּלילה הּוא יֹום והרי , ְְְֱֲִִֵֶַַַַַַָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יֹום,42האֹור, לאֹור אלקים וּיקרא ְְֱִִֶַָָָָֹ

יאיר. ּכּיֹום ּדלילה ענין ְְְִִֶֶַַַָָׁשּזהּו

הענין ‡Cו) ּדלכאֹורה, להבין, צרי עדין «ְְְְֲִִִִִַָָָָָ

יזרעאל), יֹום (ּגדֹול יאיר ּכּיֹום ְְְְִִֶַַָָָּדלילה

ׁשעלֿידּה הּתׁשּובה, ענין הּוא ּבעבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשענינֹו

זה  הרי ג), סעיף (כנ"ל ּכזכּיֹות לֹו נעׂשּו ְְֲֲִֵֶַֻזדֹונֹות

לחֹודׁש ההכנה ׁשּזֹוהי ּדנחמּתא, לׁשבעא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָׁשּי

ּכּידּוע  הּתׁשּובה, ענין הּוא ׁשאז ׁשענינֹו43ּתׁשרי, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

- ּתׁשּובה ּבעלי עבֹודת הּוא ּתׁשרי חֹודׁש ְְֲֲִֵֵֶֶַַָׁשל

ניסן  חֹודׁש ֿ ּכן מהּֿׁשאין למעלה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמּלמּטה

למּטה, מּלמעלה - הּצּדיקים עבֹודת הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָׁשענינֹו

ּבחדׁש, קבּוע יֹום לֹו אין הּׁשבּועֹות ׁשחג ְֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיון
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ס"ג.32) סתצ"ד או"ח אדה"ז א.33)שו"ע ח, שם סה.34)לקו"ת ע' שם אוה"ת בסופה.35)ראה קידושין 36)תמיד ראה

תו  תו"א א. קמב, חולין ב. ד.לט, יח, ז.37)לדות יד, ב.38)זכרי' פי"א, סע"ב.39)ב"ר קיז, כה.40)שבת טז, בשלח

תרד.41) ע' בשלח אוה"ת ה.42)ראה א, ג.43)בראשית ס"ע תרנ"ב שס. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïk‰ ‰È‰iLוההעלם הלילה ÌBÈגם ˙ÈÁa לעתיד יתקיים זה ויעוד ∆ƒ¿∆«…¿ƒ«

המשיח. בימות לבוא,

‰Ê ÔÈÚÂליום והלילה לחושך האור הפיכת Áa‚של L‚„eÓ ¿ƒ¿»∆¿»¿«
ÌÈ¯BÚ ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈ Ïk ‚‰Ó Úe„ik ,˙BÚe·M‰ להישאר «»«»«ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ

לישון  ולא Á‚ערים ÏÈÏa¿≈«
˙BÚe·M‰32È„k e‰fL , «»∆∆¿≈
CÈLÓ‰Ïלמטה Ìbמלמעלה ¿«¿ƒ«

¯È‡È ÌBik ‰ÏÈÏ ˙ÈÁaÓ33 ƒ¿ƒ««¿»«»ƒ
חג  בליל ישנים שלא העובדה

קשורה  ערים נשארים אלא השבועות

ממשיכים  השבועות שבחג בכך

לאור  החושך הפיכת עניין את מלמעלה

כיום  "לילה אזי נמשכת היא שכאשר

יאיר".

ÌBÈÏ Ú‚Ba eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿≈«¿
˙aM‰34È‰iÂ Ba ¯Ó‡ ‡lL , ««»∆…∆¡««¿ƒ

˙LLa BÓk ¯˜· È‰iÂ ·¯Ú∆∆«¿ƒ…∆¿¿≈∆
,˙ÈL‡¯a ÈÓÈ מהם אחד שבכל ¿≈¿≈ƒ

ראשון  יום בוקר ויהי ערב "ויהי נאמר

נזכר  לא שבת לגבי אבל וכו' שני" ...

"ערב" Baהמושג LiL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆≈
לפני  עתה גם ושבת, שבת בכל

שבת בכל יש ««∆‰‡¯‰הגאולה,
˙aL BÏekL ÌBÈ ˙ÈÁaÓ35, ƒ¿ƒ«∆«»

לאור  יתהפך החושך שבו הגאולה זמן

בו  ואין והסתרים העלמות בו ואין

שבת  וכולו קדושה כולו אלא חולין

‡e‰L עניין גם היא ב"יום" זו בחינה ∆
CB¯‡ BÏekL ÌBÈ36, אמרו ∆»

לקיום  השביעי שהאלף ז"ל חכמינו

ארוך" שכולו "יום יהיה העולם

החסידות  בתורת כך על ומוסבר

אלוקות  גילוי בו שיהיה שהכוונה

"אריך  מבחינת ביותר נעלה ממקור

עד  מעלה מלמעלה שנמשך אנפין"

מטה Ïלמטה ÌbL·¯Ú ˙Ú בעת ∆«¿≈∆∆
‡B¯החושך ‰È‰È37,וגילויÏ"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe38 ׁשעֹות ל"ו ƒ¿∆¿«¬««≈«ָ

במדרש  כנאמר השמש, שקעה לא הראשון שבת ובליל האֹורה אֹותּה ְִָָָָׁשימׁשה

ל"ו  אמר: זעירא רבי בשם לוי "ר' הבריאה: בתחילת ה' שברא האור לגבי

שבת  לילי של וי"ב שבת, ערב של עשר שנים האורה, אותה שימשה שעות

ממשמש  החושך התחיל שבת במוצאי החמה ששקעה כיון שבת, של וי"ב

ובא...".

eL¯cL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ למדוÏ"Ê eÈ˙Ba¯39 אתLÏLc ·eiÁ‰ ¿∆««∆»¿«≈««ƒ¿»…
·e˙kM ‰nÓ ˙aLa ˙B„eÚÒ40 במדבר המן ירידת בסיפור בתורה ¿¿«»ƒ«∆»

‡Ï ÌBi‰ ,'‰Ï ÌBi‰ ˙aL Èk ,ÌBi‰ e‰eÏÎ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ«…∆…∆ƒ¿«ƒ«»«««…
,"ÌBi‰" ÌÈÓÚt '‚ ,‰„Oa e‰e‡ˆÓ˙"היום" שהביטוי וכיוון ƒ¿»«»∆¿»ƒ«

מלמד  הדבר פעמים שלוש נזכר

סעודות, שלוש לאכול צריך שבשבת

ביום  נוספות ושתיים שבת בליל אחת

eÚÒ„˙השבת ÏÚ ÌbL eÈ‰Â¿«¿∆««¿«
‰ÏÈl‰ חושך של זמן Ó‡¯שהוא ««¿»∆¡«

ÌBi‰ e‰eÏÎ‡41ÌBÈ È¯‰Â , ƒ¿««¬≈
BÓk ,¯B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»¿

·e˙kL42¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ ∆»«ƒ¿»¡…ƒ»
,ÌBÈ מצינו השבת בעניין שגם הרי

לאור  נהפך ÔÈÚשהלילה e‰fL∆∆ƒ¿«
¯È‡È ÌBik ‰ÏÈÏc שמבואר כמו ¿«¿»«»ƒ

לגבי  וכן השבועות חג לגבי לעיל

לבוא  לעתיד ישראל בני קיבוץ

ל"בני  עמי" מ"לא שיעברו והמהפך

החושך  הפיכת לגבי וכן חי", אֿל

התשובה. עבודת ידי על לאור

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (Â גם «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
אודות  לעיל שהובא הביאור אחרי

הזו  ההפטרה תוכן של המיוחד הקשר

עדיין  תורה, מתן זמן השבועות, לחג

כ  על ביאור בתוספת צורך ך יש

זו  בתקופה דווקא נאמרת זו שהפטרה

השנה  ‰ÔÈÚשל ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»ƒ¿»
) ¯È‡È ÌBik ‰ÏÈÏc התוכן שהוא ¿«¿»«»ƒ

של  Ï‡Ú¯ÊÈ,הפנימי ÌBÈ ÏB„b»ƒ¿¿∆
בהרחבה  לעיל BÈÚLכמבואר ,(∆ƒ¿»

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰„B·Úa«¬»ƒ¿««¿»
BÏ eNÚ ˙BB„Ê d„ÈŒÏÚL∆«»»¿«¬

˙BiÎÊk דברים שגם ג), סעיף (כנ"ל ƒ¿À
והחושך  הלילה להפיכת קשורים אלה

וגילוי Ú·LÏליום CiL ‰Ê È¯‰¬≈∆«»¿∆«
,‡zÓÁc החל השבועות שבעת ƒ¿∆¿»

של  הפטרות קוראים שבהן השנה ראש ועד באב תשעה שלאחר מהשבת

לגאולהÈ‰BfLנחמה  והציפייה הגלות על L„BÁÏהנחמה ‰Î‰‰ ∆ƒ«¬»»¿∆
Ê‡L ,È¯Lz תשובה ימי ועשרת הכיפורים ויום השנה ראש ‰e‡בימי ƒ¿≈∆»

Úe„ik ,‰·eLz‰ ÔÈÚ43 החסידות L„BÁבתורת ÏL BÈÚL ƒ¿««¿»«»«∆ƒ¿»∆∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ - ‰·eLz ÈÏÚa ˙„B·Ú ‡e‰ È¯Lz עיקר ƒ¿≈¬««¬≈¿»ƒ¿«»¿«¿»

ולהתקרב  לחזור מתעורר עצמו מצד האדם כאשר היא התשובה עבודת
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לספירת  החמיׁשים ּבּיֹום היא קביעּותֹו ְְֲִִִִִִֶַַַָאּלא

לחֹודׁש ׁשּי זה הרי הּפסח, ׁשּמּמחרת ְֲֳִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעֹומר

עבֹודת  ולא הּצּדיקים, עבֹודת הּוא ׁשענינֹו ְְֲֲִִִִֶַַַַָָֹניסן,

ענין  ׁשּכללּות הּוא, הענין א ּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּבעלי

מה  ּובהקּדים ניסן, ּבחֹודׁש ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָהּתׁשּובה

הּפסח  חג ּבמאמרי לעיל מּמאמר 44ּׁשּנתּבאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

צדק' אכלּו45ה'צמח ּדי עניא לחמא הא ּבענין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

דמצרים  ּבארעא עֹוני 46אבהתנא לחם ׁשענין ,47 ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

מּצה  אכילת חֹובת ידי יֹוצאים ּדוקא )48(ׁשּבזה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּיציאה  מה ּגם וזהּו ּדאתּכפיא, העבֹודה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָהּוא

העם  ּדברח ּבאֹופן היתה ּכמבֹואר 49מּמצרים , ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ

יׂשראל 50ּבּתניא  ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע מּפני ׁשּזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ולכן  כּו', הּׂשמאלי ּבחלל ּבתקּפֹו היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָעדין

על  ׁשּנֹוסף העֹומר , ּדספירת לעבֹודה ְְְֲִִֶֶַַַָָָהּוצרכּו

ּבר"ן  יׂשראל 51הּמבֹואר ׁשּבני אּגדה' מ'ּמדרׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הרּגׁש מּצד מּתןּֿתֹורה עד הּימים את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָספרּו

הענין  ּגם ּבזה י ׁש למּתןּֿתֹורה, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָהּגעגּועים

הּבהמית, ּדנפׁש הּמּדֹות ּפרטי וזיּכּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּדבירּור

המנחֹות  ּכל ּכמֹו אינ ּה העֹומר  ׁשּמנחת מה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו

ּכמֹו אּלא אדם, מאכל - החּטים מן ְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּבאֹות

ּדוקא  הּׂשעֹורים מן ׁשּבאה סֹוטה מאכל 52מנחת , ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

רק 53ּבהמה  היה מצרים ׁשּביציאת לפי והינּו, , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

לאחריֿזה  להיֹות הּוצר ולכן ּדאתּכפיא, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהענין
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וש"נ.44) ואילך). קצא ע' תשכ"ו (סה"מ ואילך פ"ח פסח של דאחרון והניף ואילך.45)ד"ה תנח ע' לפסח דרושים אוה"ת

פסח.46) של ג.47)הגדה טז, ראה ס"א.48)פ' סתס"ב או"ח ודאדה"ז שו"ע ה"ה. פ"ו ה"כ. פ"ה ומצה חמץ הל' רמב"ם

ה.49) יד, פסחים.51)ספל"א.50)בשלח מסכת א.52)סוף לו, ד. לה, אמור לקו"ת וראה א. יד, סע"א 53)סוטה צז, ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למטה מלמעלה בדרך היא וההתקרבות L„BÁלאלוקות ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ - ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ‡e‰ BÈÚL ÔÒÈ כפי ƒ»∆ƒ¿»¬«««ƒƒƒ¿«¿»¿«»
הקדושֿברוךֿהוא  בין ההתקרבות שעיקר ניסן בחודש מצרים ביציאת שהיה

וגאלם  עליהם נגלה שהקדושֿברוךֿהוא עלֿידי מלמעלה, הייתה ישראל ובני

תשרי  חודש שלכן בחסידות וכמבואר

ב"אתערותא  ה' עבודת שעניינו

הוא  האדם, לגדרי בהתאם דלתתא",

את  ומסמל העולם נברא שבו החודש

 ֿ הקדושֿברוך עלֿידי העולם הנהגת

שעניינו  ניסן וחודש הטבע, בדרך הוא

דלעילא", "אתערותא בדרך ה' עבודת

והעולם, האדם של הגדרים לפי שלא

הגאולה  הייתה שבו החודש הוא

והוא  להיגאל עתידין ובו ממצרים

עלֿידי  העולם הנהגת את מסמל

שלמעלה  בניסים הקדושֿברוךֿהוא

‰BÚe·M˙מהטבע ‚ÁL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««»
שהתאריך  המועדים שאר מכל בשונה

הסוכות  חג כמו בתורה מפורש שלהם

בניסן  בט"ו הפסח חג בתשרי, בט"ו

L„Áa,וכד' Úe·˜ ÌBÈ BÏ ÔÈ‡≈»««…∆
ÌBia ‡È‰ B˙eÚÈ·˜ ‡l‡∆»¿ƒƒ«
¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÌÈLÈÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿ƒ«»∆

,ÁÒt‰ ˙¯ÁnnL שמתחילה ∆ƒ»√««∆«
של  הראשון היום למחרת בניסן, בט"ז

שבועות, שבעה ונמשכת הפסח חג

חג  חל שבסיומם ימים ותשעה ארבעים

Ê‰השבועות  È¯‰ השבועות חג ¬≈∆
שלו הפנימי L„BÁÏוהתוכן CiL«»¿∆

˙„B·Ú ‡e‰ BÈÚL ,ÔÒÈƒ»∆ƒ¿»¬«
ÈÏÚa ˙„B·Ú ‡ÏÂ ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿…¬««¬≈

‰·eLz שבע" בתקופת שהיא ¿»
תשרי, לחודש הכנה בתור דנחמתא"

חושך  הפיכת על שמדברים אלה פסוקים נקבעו למה השאלה נשאלת כן ואם

לחג  בהמשך הבא השבועות לחג בסמיכות דווקא התשובה, עבודת לאור,

ניסן.? וחודש הפסח

‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ בחודש אמנם שעיקרו «»ƒ¿»∆¿»ƒ¿««¿»
כללי BLÈתשרי a˙pM‡¯באופן ‰Ó ÌÈc˜‰·e ,ÔÒÈ L„BÁa Ìb ∆¿«¿∆ƒ»¿«¿ƒ«∆ƒ¿»≈

ÁÒt‰ ‚Á È¯Ó‡Óa ÏÈÚÏ44,תשכ"ו זו, שנה ‰'ˆÁÓשל ¯Ó‡nÓ »≈¿«¬»≈««∆«ƒ«¬««∆«
בי"ג 45ˆ„˜' להסתלקותו שנה מאה מלאו תשכ"ו, זו, שנה ניסן שבחודש ∆∆

תרכ"ו  הסדר ÔÈÚaניסן בליל האמירה של הפנימי ÓÁÏ‡התוכן ‡‰ ¿ƒ¿«≈«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ46, לחם (המצה) זה «¿»ƒ¬»«¿»»»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

מצרים בארץ אבותינו שאכלו ÈBÚהעוני ÌÁÏ ÔÈÚL47‰ÊaL) ∆ƒ¿«∆∆ƒ∆»∆

‡˜Âcבלבד ומים מקמח שעשויה ‡ÏÈÎ˙במצה ˙·BÁ È„È ÌÈ‡ˆBÈ «¿»¿ƒ¿≈«¬ƒ«
‰vÓ48 הדין מן שאפשר אף פרות, במי שנילושה עשירה, במצה ואילו «»

ו  תחמיץ שלא בצורה אותה ידי לאפות יוצאים לא בפסח לאכילה כשרה תהיה

בפסח  מצה לאכול המצווה ÈÙk˙‡c‡,חובת ‰„B·Ú‰ ‡e‰ עבודת ) »¬»¿ƒ¿«¿»
והחושך  הרע כפיית של בדרך ה'

נמוכה  דרגה (והיא לקדושה המתנגד

הרע  שבה "אתהפכא" מדרגת יותר

ואור  לטוב נהפך Ìbוהחושך e‰ÊÂ (¿∆«
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰L ‰Ó«∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¿»
"ÌÚ‰ Á¯·"c ÔÙB‡a49, ¿∆¿»«»»

‡Èza ¯‡B·Ók50 רבינו לשון וזה «¿»««¿»
תמוה, הוא "דלכאורה בתניא: הזקן

אמרו  אילו וכי כזאת, הייתה למה

לא  לעולם לחופשי לשלחם לפרעה

אלא  לשלחם" מוכרח ∆∆e‰fLהיה
הוא  ממצרים "לברוח" ≈¿ÈtÓƒהצורך

Ï‡¯NÈ ˙BLÙaL Ú¯‰L∆»«∆¿«¿ƒ¿»≈
ÏÏÁa Bt˜˙a ‰È‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ»»¿»¿¿»»

,'eÎ ÈÏ‡ÓO‰ בספר כמבואר «¿»ƒ
שבלב  השמאלי שהחלל הוא התניא

ושל  הבהמית הנפש של משכנה מקום

הרע היציאה ÔÎÏÂהיצר שבעת כיוון ¿»≈
הזדככו  לא עדיין ישראל בני ממצרים

הם  במצרים, שקועים היו שבו מהרע

אלא  מיד התורה את קבלו לא

‰„B·ÚÏ eÎ¯ˆe‰ הרוחנית ¿¿«¬»
,¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒc בירור שהיא ƒ¿ƒ«»∆

האדם  נפש ÏÚוזיכוך ÛÒBpL∆»«
¯‡B·n‰ של והעניין התוכן על «¿»

העומר  ניסים Ô"¯a51ספירת רבינו »«
Ï‡¯NÈ ÈaL '‰„b‡ L¯„n'Óƒƒ¿««»»∆¿≈ƒ¿»≈
ŒÔzÓ „Ú ÌÈÓi‰ ˙‡ e¯ÙÒ»¿∆«»ƒ«««
ÌÈÚe‚Úb‰ Lb¯‰ „vÓ ‰¯Bz»ƒ«∆¿≈««¬ƒ

,‰¯BzŒÔzÓÏ תורה למתן להגיע וציפייה תשוקה Êa‰מתוך LÈ ¿««»≈»∆
הרוחני  במובן הימים ÈË¯tב'ספירת' CekÈÊÂ ¯e¯È·c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»≈
,˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰בבירור שכן מסתפקים לא העומר בספירת «ƒ¿∆∆««¬ƒ

שכל  כפי המידות, פרטי כל את ולברר לזכך היא העבודה אלא כללי וזיכוך

"מלכות  ועד שבחסד" מ"חסד החל השבע כל את כוללת המידות משבע אחת

העומר  ימי ותשעה בארבעים פרטים ותשעה ארבעים הכול בסך שבמלכות",

e‰fL ספירת בימי הבהמית הנפש של המידות וזיכוך בירור של זה ענין ∆∆
על  הטעם הוא ‰ÓBÚ¯העומר ˙ÁnL ‰Ó הראשון ביום שמקריבים «∆ƒ¿«»∆

בניסן, ט"ז העומר, ספירת ÔÓשל ˙B‡aL ˙BÁÓ‰ Ïk BÓk dÈ‡≈»¿»«¿»∆»ƒ
ÔÓ ‰‡aL ‰ËBÒ ˙ÁÓ BÓk ‡l‡ ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó - ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬«»»∆»¿ƒ¿«»∆»»ƒ
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ּבּזהר  ּכדאיתא העֹומר, ּדספירת ׁשּזהּו54הענין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּׁשּכתּוב  מה לפעֹול 55עלּֿדר ּכדי גֹו', לּה וספרה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

אתהּפכא. ׁשל ּבאֹופן הּמּדֹות והתהּפכּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּברּור

ּביציאת  ׁשהיה ּדאתּכפיא הענין ּכללּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָוהרי

הּתׁשּובה  ענין עלּֿדר הּוא ּומּזה 56מצרים . ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ

הּתׁשּובה, ענין יׁשנֹו ניסן ּבחֹודׁש ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָמּובן

אצל  ׁשּׁשּי ּכפי הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

הּמאמר  ועלּֿדר אתא 56צּדיקים, ׁשּמׁשיח ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא  צדיקיא .57לאתבא ְְְִִַַַָָָָ
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תרנ"ב. תר"ל; וספרתם בד"ה נתבאר כח.54)ואילך. טו, ―55)מצורע מנחם (תורת תשכ"א קדושים גו' דבר ד"ה ראה

.1302 ע' ח"ד לקו"ש רנז). ע' אייר המאמרים ב.56)ספר קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

(המו"ל).57) המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc ÌÈ¯BÚO‰52‰Ó‰a ÏÎ‡Ó היא ,53, - ז"ל חכמינו כדברי «¿ƒ«¿»«¬«¿≈»

בהמה ממאכל קרבנה בהמה, מעשה  ÈˆÈaL‡˙עשתה ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒƒ«
,‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ ˜¯ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ בתקפו היה עדיין שהרע כאמור ƒ¿«ƒ»»«»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

עליו התגברו שעה שלפי ÊŒÈ¯Á‡Ï‰רק ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ לאחר ¿»≈¿«ƒ¿¿«¬≈∆
ברח  "כי של בדרך ממצרים היציאה

‰ÓBÚ¯,העם" ˙¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
‡˙È‡„k כמובא¯‰fa54e‰fL ƒ¿ƒ»«…«∆∆

הימים  ספירת של הפנימי התוכן

של  תהליך בתור תורה למתן כהכנה

הוא  וזיכוך Ó‰בירור C¯cŒÏÚ«∆∆«
·e˙kM55 נידה אשה טהרת לגבי ∆»

'B‚ dÏ ‰¯ÙÒÂ של תהליך שהוא ¿»¿»»
העומר  ספירת וגם וטהרה, הזדככות

ממצרים  היציאה למחרת שמתחילה

היא  "אתכפיא" של ≈¿È„kבדרך
˙eÎt‰˙‰Â ¯e¯a ÏBÚÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«¿
‡Ît‰˙‡ ÏL ÔÙB‡a ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»

כאמור. מ"אתכפיא", ÈÙk˙‡c‡שלמעלה ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk È¯‰Â«¬≈¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
‰·eLz‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L56 ף שא ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ«∆∆ƒ¿««¿»

יתרון  יש ב"אתהפכא" שאמנם בחסידות וכמבואר הטוב אל מהרע יציאה היא

מתוך  באה שהיא מיוחד יתרון יש ב"אתכפיא" אבל לטוב, הרע הפיכת של

שאת. ביתר לאלוקות צמאון של תחושה גורם הוא שדווקא ∆fÓeƒ‰ריחוק
ÔÒÈ L„BÁa ÌbL Ô·eÓ בחודש רק (ולא מצרים יציאת של החודש »∆«¿∆ƒ»

לעיל) כאמור דנחמתא", "שבע אחרי שבא ‰eLz·‰,תשרי ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿»
זו  הפטרה לקרוא ונכון ראוי ולכן

בסמיכות  התשובה עניין על שמדברת

לחודש  בהמשך שבא השבועות לחג

עניין ‡l‡ניסן  בין הבדל יש שאכן ∆»
תשרי  בחודש שהוא כפי התשובה

ניסן, בחודש שהוא כפי ∆∆e‰fLלעניינו
ניסן  חודש של התשובה »¿ÔÈÚƒעבודת

Ïˆ‡ CiML ÈÙk ‰·eLz‰«¿»¿ƒ∆«»≈∆
56¯Ó‡n‰ C¯cŒÏÚÂ ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿«∆∆««¬»

Ï‡˙·‡בזוהר ‡˙‡ ÁÈLnL∆»ƒ«»»¿«»»
‡z·eÈ˙a ‡È˜È„ˆ57 להחזיר בא «ƒ«»ƒ¿¿»

הזה  בזמן כי בתשובה, הצדיקים את

שבעלי  במקום עומדים אינם צדיקים

במיוחד, גדולה להתקרבות זוכה ונתקרב רחוק שהיה מי כי עומדים, תשובה

שצויין  [כפי התשובה למעלת יזכו הצדיקים גם המשיח, בימות לבוא, ולעתיד

חסר]. המאמר סיום כאן, בהערה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zexeka(iyiy meil)

äðùî
mipdka milqetd minend oia ,dxeza xn`p(k `k `xwie)gexn'

y odk :df men zedna zwelgn d`ian dpynd ,'jy`Bì ïéà¥
izyíéöéa,cg` qika odizy `l` ,miqik izyaBàel yiy ¥¦

j` ,miqik izyúçà äöéa àlà Bì ïéà,miqikdn zg`aéøä ¥¤¨¥¨©©£¥
äæmen lra.äøBza øeîàä 'CLà çBøî',øîBà ìàòîLé éaø ¤§©¨¤¨¨©¨©¦¦§¨¥¥

`ed 'jy` gexn'åéëLà eçBnépL ìk.egenp eiviay -éaø Ÿ¤¦£¨¨©¦
,øîBà àáé÷ò`ed ,dxeza xen`d 'jy` gexn' mençeøL ìk £¦¨¥Ÿ¤©

åéëLàa.gex ze`lne zegetp eiviay -ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ©£¨¨©¦£¦¨¤©§¦§
,øîBà`l` ,miviaa men epi` 'jy` gexn'ïéëeLç åéàønL ìk ¥Ÿ¤©§¨£¦

.iyekk xegy envr odkdy epiide ,jeyg ed`xny in -

àøîâ
`pzd lr wlgp recn ,`pz lk ly enrh zx`an `xnbd
meyn ,`nw `pz lr wlg l`rnyi iax :dpyna eiptl xkfedy

cìàòîLé éaøì déì àéL÷,eivia exqgy inl dpeekd m`àä ©§¨¥§©¦¦§¨¥¨
déì éòaéî ,'CLà øñç'okle .e`xewl jixv did -éðzdpy - £©¨¤¦¨¥¥¨¦

inl dpeekdy ,l`rnyi iax.åéëLà eçøîpLwlg `aiwr iax ¤¦§§£¨¨
c meyn ,l`rnyi iax lr,àáé÷ò éaøì déì àéL÷dpeekd m` ©§¨¥§©¦£¦¨

,eiky` egxnpy inldéì éòaéî 'CLà çBøîî' éàä.e`xewl ©©§©¨¤¦¨¥¥
okleéðzinl dpeekdy ,`aiwr iax.åéëLàa çeøäL`pipg iax ¨¦¤¨©©£¨¨

c meyn ,`aiwr iax lr wlg qepbihp` oaàðéðç éaøì déì àéL÷©§¨¥§©¦£¦¨

,ñBðâéèðà ïa,eiky`a gexy inl dpeekd m`'CLà çeø' éàä ¤©§¦§©©¨¤
déì éòaéîokle .e`xewléðzdpeekdy ,qepbihp` oa `pipg iax ¦¨¥¥¨¦

inl.ïéëeLç åéàønLeøáñ÷,`pipg iaxïéôéñBîe ïéòøBb ¤©§¨£¦¨¨©§¦¦¦
ïéLøBãåmitiqene ,'jy`'n '` ze`e ,'gexn'n 'g ze` mixqgn - §§¦

z`e ,'jy`' zaizn dxqgpy sl` ze`d mewna 'g ze`d z`
'gexn' zaizn dxqgpy 'g ze`d mewna mitiqen '` ze`d
,'jyg e`xn' e`xwl yiy `vnpe ['x'd xg`l dze` migipne]

.xegy odkd ly ed`xny dpeekde
'jy` gexn'y ,qepbihp` oa `pipg iax zhiy lr dywn `xnbd

`ld :xegy ed`xny in epiideðééäd' men'éLekdpyna dpypd ©§¦
oldl(:dn)zvxzn .'jy` gexn' menn xg` men `edy rnyne ,

:`xnbdéLek éðz àì ñBðâéèðà ïa àðéðç éaømen dpy `l - ©¦£¦¨¤©§¦§Ÿ¨¥¦
.iyek ly cxtp

äðùî
odk :mc` ly eilbxe eicia miievnd minend z` zhxtn dpynd

dåéìeñø÷a Léwîitlk eileqxwe ueg itlk zenewr eikxay - ©¦§©§¨
,ezkild zra dfa df miywepe mirbet eileqxwy cr ,miptåok §

yiwndåéúBakøàáef zewgexne ueg itlk zenewr eilbxy - §©§ª¨
zerbet mdy cr ,efl ef zekenq dlrnl eikxay `vnpe ,efn

.ezkild zra efa ef zeywepe
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום שישי המ' ב



טו

.d"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

התיבות ‡. (ומדלג "וידבר התיבות: את רש"י מעתיק רביעי), ספר התחלת גם (שהיא הפרשה בהתחלת
לפניו  חבתן "מתוך ומפרש: לחודש", באחד מועד") "באוהל התיבות (ומדלג סיני במדבר משה") אל "ה'
להשרות  וכשבא הנותרים, מנין לידע מנאן בעגל וכשנפלו מנאן, ממצרים כשיצאו שעה, כל אותם מונה
זו, שבפרשה שהמנין והיינו, מנאם", באייר ובאחד המשכן, הוקם בניסן באחד מנאם. עליהם שכינתו

נאמר  (עליו המשכן עלֿידי השכינה להשראת בקשר היה באייר, אחד השני", לחודש לי 1"באחד "ועשו
בניסן. באחד - עתה זה שהוקם בתוכם"), ושכנתי מקדש 

להבין: וצריך

וגו'"א) "וידבר התיבות רק להעתיק לו היה בפרשתנו, ישראל בני מנין טעם לבאר בא שרש"י כיון
התיבות  שמדלג  ובפרט - לחודש"? באחד סיני "במדבר התיבות את גם מעתיק ולמה הפרשה, שבהתחלת

דוקא. אלו תיבות שבהעתקת הדיוק יותר  מודגש שבזה (כנ"ל), שבינתיים

זה ב) הרי הנותרים", מנין "לידע הוא המנין שטעם בעגל, כשנפלו למנין בנוגע רש"י שכתב מה
צורך  יש אם וממהֿנפשך: חבתן". "מתוך הוא שהמנין פירושו, בתחלת שכתב למה לכאורה בסתירה
בנוגע  ואם ממצרים"; "כשיצאו המנין טעם לפרש רש"י צריך היה - חבתן" "מתוך מלבד נוסף בטעם
צריך  בעגל" "כשנפלו למנין בנוגע למה - חבתן" ד"מתוך הטעם מספיק ממצרים" "כשיצאו למנין

הנותרים"? מנין "לידע הוא המנין שטעם להוסיף

הנ"ג) שהמנין לרש"י מנאֿליה תשא קלאץֿקשיא: בפרשת מסופר (אודותיו מנין 2ל "לידע היה ( ָ
הכיפורים  יום לאחר היה זה מנין הרי - נאמר 3הנותרים" ואם בתמוז, בי"ז היה בעגל שנפלו מה ואילו ,

ארבעים  פעמים ב' - יום שמונים לאחרי ולא מיד, למנותם צריך היה הנותרים", מנין "לידע הוא שהמנין
התחלת  עם אלא העגל, חטא עם קשור היה לא הכפורים יום שלאחר שהמנין לומר אפשר ובפשטות יום!

. השקל מחצית ואחד אחד כל "שנתנו - המשכן האדנים"נדבת נעשו ומהם רש"י 4. של הכרחו ומהו .
הנותרים"? מנין "לידע - העגל חטא עם קשור זה שמנין לפרש

בירושלמי  שכתוב הכתוב 5[ומה העגל 6בפירוש חטא על כפרה זה שהיה הפקודים", על העובר "כל
של  ענין שזהו הירושלמי  שלפירוש גם ומה מקרא, של לפשוטו שייך ואינו הדרוש, דרך על זה הרי -

חיבתן"]. "מתוך המנין לטעם שייך זה אין כפרה,

"ד) הלשון דיוק העגל"eltpykמהו מעשה "אחר בעגל", "כשחטאו ולא בזה?3בעגל", וכיוצא ,

מניןה) "לידע  הלשון דיוק שה"נותר"mixzepdמהו בקרבן, כמו טפל, דבר היותו על שמורה לשון - "
היו  בעגל הנופלים הרי דידן, בנדון ואילו ואכילתו, הקרבן הקרבת לאחרי שנשאר הטפל החלק הוא

איש" אלפי מאלו 7"כשלשת יותר הרבה מספרם היה שבכמות כך, מישראל, אלף מאות שש היו ומלבדם ,
בעגל. שנפלו מאלו יותר נעלית במדריגה היו מתו, ולא חטאו שלא אלו הרי באיכות, וגם בעגל, שנפלו

"הנותרים"?! בשם לקרותם אפשר איך כן, ואם

ה ו) סיבת שמפרש שלאחרי רש"י, בפירוש הלשון אריכות  להשרות מהי "כשבא שבפרשתנו, מנין
(ולא  מנאם" באייר ובאחד המשכן, הוקם בניסן "באחד חדש: ענין כמו מוסיף מנאם", עליהם שכינתו
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ח.1) כה, תרומה
ואילך.2) יב ל,
טז.3) שם, פרש"י
טו.4) שם, פרש"י

ה"ג.5) פ"ב שקלים
יד.6) שם,
כח.7) לב, שם

e"kyz'd ,oeiq 'a ,xacna zyxt zay

ּבּזהר  ּכדאיתא העֹומר, ּדספירת ׁשּזהּו54הענין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּׁשּכתּוב  מה לפעֹול 55עלּֿדר ּכדי גֹו', לּה וספרה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ

אתהּפכא. ׁשל ּבאֹופן הּמּדֹות והתהּפכּות ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּברּור

ּביציאת  ׁשהיה ּדאתּכפיא הענין ּכללּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָוהרי

הּתׁשּובה  ענין עלּֿדר הּוא ּומּזה 56מצרים . ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ

הּתׁשּובה, ענין יׁשנֹו ניסן ּבחֹודׁש ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָמּובן

אצל  ׁשּׁשּי ּכפי הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

הּמאמר  ועלּֿדר אתא 56צּדיקים, ׁשּמׁשיח ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא  צדיקיא .57לאתבא ְְְִִַַַָָָָ
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תרנ"ב. תר"ל; וספרתם בד"ה נתבאר כח.54)ואילך. טו, ―55)מצורע מנחם (תורת תשכ"א קדושים גו' דבר ד"ה ראה

.1302 ע' ח"ד לקו"ש רנז). ע' אייר המאמרים ב.56)ספר קנג, זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

(המו"ל).57) המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc ÌÈ¯BÚO‰52‰Ó‰a ÏÎ‡Ó היא ,53, - ז"ל חכמינו כדברי «¿ƒ«¿»«¬«¿≈»

בהמה ממאכל קרבנה בהמה, מעשה  ÈˆÈaL‡˙עשתה ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒƒ«
,‡ÈÙk˙‡c ÔÈÚ‰ ˜¯ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ בתקפו היה עדיין שהרע כאמור ƒ¿«ƒ»»«»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

עליו התגברו שעה שלפי ÊŒÈ¯Á‡Ï‰רק ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ÔÎÏÂ לאחר ¿»≈¿«ƒ¿¿«¬≈∆
ברח  "כי של בדרך ממצרים היציאה

‰ÓBÚ¯,העם" ˙¯ÈÙÒc ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
‡˙È‡„k כמובא¯‰fa54e‰fL ƒ¿ƒ»«…«∆∆

הימים  ספירת של הפנימי התוכן

של  תהליך בתור תורה למתן כהכנה

הוא  וזיכוך Ó‰בירור C¯cŒÏÚ«∆∆«
·e˙kM55 נידה אשה טהרת לגבי ∆»

'B‚ dÏ ‰¯ÙÒÂ של תהליך שהוא ¿»¿»»
העומר  ספירת וגם וטהרה, הזדככות

ממצרים  היציאה למחרת שמתחילה

היא  "אתכפיא" של ≈¿È„kבדרך
˙eÎt‰˙‰Â ¯e¯a ÏBÚÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«¿
‡Ît‰˙‡ ÏL ÔÙB‡a ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»

כאמור. מ"אתכפיא", ÈÙk˙‡c‡שלמעלה ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk È¯‰Â«¬≈¿»»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»
‰·eLz‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L56 ף שא ∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ«∆∆ƒ¿««¿»

יתרון  יש ב"אתהפכא" שאמנם בחסידות וכמבואר הטוב אל מהרע יציאה היא

מתוך  באה שהיא מיוחד יתרון יש ב"אתכפיא" אבל לטוב, הרע הפיכת של

שאת. ביתר לאלוקות צמאון של תחושה גורם הוא שדווקא ∆fÓeƒ‰ריחוק
ÔÒÈ L„BÁa ÌbL Ô·eÓ בחודש רק (ולא מצרים יציאת של החודש »∆«¿∆ƒ»

לעיל) כאמור דנחמתא", "שבע אחרי שבא ‰eLz·‰,תשרי ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿»
זו  הפטרה לקרוא ונכון ראוי ולכן

בסמיכות  התשובה עניין על שמדברת

לחודש  בהמשך שבא השבועות לחג

עניין ‡l‡ניסן  בין הבדל יש שאכן ∆»
תשרי  בחודש שהוא כפי התשובה

ניסן, בחודש שהוא כפי ∆∆e‰fLלעניינו
ניסן  חודש של התשובה »¿ÔÈÚƒעבודת

Ïˆ‡ CiML ÈÙk ‰·eLz‰«¿»¿ƒ∆«»≈∆
56¯Ó‡n‰ C¯cŒÏÚÂ ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿«∆∆««¬»

Ï‡˙·‡בזוהר ‡˙‡ ÁÈLnL∆»ƒ«»»¿«»»
‡z·eÈ˙a ‡È˜È„ˆ57 להחזיר בא «ƒ«»ƒ¿¿»

הזה  בזמן כי בתשובה, הצדיקים את

שבעלי  במקום עומדים אינם צדיקים

במיוחד, גדולה להתקרבות זוכה ונתקרב רחוק שהיה מי כי עומדים, תשובה

שצויין  [כפי התשובה למעלת יזכו הצדיקים גם המשיח, בימות לבוא, ולעתיד

חסר]. המאמר סיום כאן, בהערה

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zexeka(iyiy meil)

äðùî
mipdka milqetd minend oia ,dxeza xn`p(k `k `xwie)gexn'

y odk :df men zedna zwelgn d`ian dpynd ,'jy`Bì ïéà¥
izyíéöéa,cg` qika odizy `l` ,miqik izyaBàel yiy ¥¦

j` ,miqik izyúçà äöéa àlà Bì ïéà,miqikdn zg`aéøä ¥¤¨¥¨©©£¥
äæmen lra.äøBza øeîàä 'CLà çBøî',øîBà ìàòîLé éaø ¤§©¨¤¨¨©¨©¦¦§¨¥¥

`ed 'jy` gexn'åéëLà eçBnépL ìk.egenp eiviay -éaø Ÿ¤¦£¨¨©¦
,øîBà àáé÷ò`ed ,dxeza xen`d 'jy` gexn' mençeøL ìk £¦¨¥Ÿ¤©

åéëLàa.gex ze`lne zegetp eiviay -ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ©£¨¨©¦£¦¨¤©§¦§
,øîBà`l` ,miviaa men epi` 'jy` gexn'ïéëeLç åéàønL ìk ¥Ÿ¤©§¨£¦

.iyekk xegy envr odkdy epiide ,jeyg ed`xny in -

àøîâ
`pzd lr wlgp recn ,`pz lk ly enrh zx`an `xnbd
meyn ,`nw `pz lr wlg l`rnyi iax :dpyna eiptl xkfedy

cìàòîLé éaøì déì àéL÷,eivia exqgy inl dpeekd m`àä ©§¨¥§©¦¦§¨¥¨
déì éòaéî ,'CLà øñç'okle .e`xewl jixv did -éðzdpy - £©¨¤¦¨¥¥¨¦

inl dpeekdy ,l`rnyi iax.åéëLà eçøîpLwlg `aiwr iax ¤¦§§£¨¨
c meyn ,l`rnyi iax lr,àáé÷ò éaøì déì àéL÷dpeekd m` ©§¨¥§©¦£¦¨

,eiky` egxnpy inldéì éòaéî 'CLà çBøîî' éàä.e`xewl ©©§©¨¤¦¨¥¥
okleéðzinl dpeekdy ,`aiwr iax.åéëLàa çeøäL`pipg iax ¨¦¤¨©©£¨¨

c meyn ,`aiwr iax lr wlg qepbihp` oaàðéðç éaøì déì àéL÷©§¨¥§©¦£¦¨

,ñBðâéèðà ïa,eiky`a gexy inl dpeekd m`'CLà çeø' éàä ¤©§¦§©©¨¤
déì éòaéîokle .e`xewléðzdpeekdy ,qepbihp` oa `pipg iax ¦¨¥¥¨¦

inl.ïéëeLç åéàønLeøáñ÷,`pipg iaxïéôéñBîe ïéòøBb ¤©§¨£¦¨¨©§¦¦¦
ïéLøBãåmitiqene ,'jy`'n '` ze`e ,'gexn'n 'g ze` mixqgn - §§¦

z`e ,'jy`' zaizn dxqgpy sl` ze`d mewna 'g ze`d z`
'gexn' zaizn dxqgpy 'g ze`d mewna mitiqen '` ze`d
,'jyg e`xn' e`xwl yiy `vnpe ['x'd xg`l dze` migipne]

.xegy odkd ly ed`xny dpeekde
'jy` gexn'y ,qepbihp` oa `pipg iax zhiy lr dywn `xnbd

`ld :xegy ed`xny in epiideðééäd' men'éLekdpyna dpypd ©§¦
oldl(:dn)zvxzn .'jy` gexn' menn xg` men `edy rnyne ,

:`xnbdéLek éðz àì ñBðâéèðà ïa àðéðç éaømen dpy `l - ©¦£¦¨¤©§¦§Ÿ¨¥¦
.iyek ly cxtp

äðùî
odk :mc` ly eilbxe eicia miievnd minend z` zhxtn dpynd

dåéìeñø÷a Léwîitlk eileqxwe ueg itlk zenewr eikxay - ©¦§©§¨
,ezkild zra dfa df miywepe mirbet eileqxwy cr ,miptåok §

yiwndåéúBakøàáef zewgexne ueg itlk zenewr eilbxy - §©§ª¨
zerbet mdy cr ,efl ef zekenq dlrnl eikxay `vnpe ,efn

.ezkild zra efa ef zeywepe
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d"kyz'dטז ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy

באייר, באחד מנאם בניסן, באחד שהוקם במשכן שכינתו להשרות כשבא כמו: הקודמת, מהפיסקא כחלק
בנדון  ביותר ומודגש תיבה, בכל רש"י בפירוש הדיוק גודל אודות פעמים כמה וכמדובר בזה), וכיוצא

חדש. ענין כמו שלימה פיסקא שמוסיף  דידן,

פעם ·. כמדובר - שעה" כל אותם מונה לפניו חבתן "מתוך רש"י בדברי הביאור בהקדם 8ויובן

פינחס  (בפרשת הארבעים שנת עד ישראל בני נימנו לא - הנ"ל מנינים ג' לאחרי מובן: אינו ),9שלכאורה
בלבד  פעמים ט' ישראל בני נימנו הדורות כל במדרש 10ובמשך אותם 11(כדאיתא ש"מונה הפירוש ומהו ,(

dry lk?"

מיוחדת  שעה" "כל הוא בפועל המנין אבל תמידי, ענין אמנם היא לפניו" ש"חבתן לומר, צריך ועלֿכן
ישראל. בני של "חבתן" בהדגשת עיקרי שינוי נעשה שבה

הימים  דברי ספר בתור לא - ישראל בני נימנו שבהם המיוחדים הזמנים ומפרט רש"י שמוסיף וזהו
את להדגיש כדי אלא רש"י), פירוש של ענינו זה ixwird(שאין iepiyd:ישראל בני אצל אז שנעשה

קודם  שהרי ישראל, בני אצל עיקרי שינוי נעשה מצרים שביציאת כיון - מנאן" ממצרים "כשיצאו
[שזהו  במתןֿתורה - ה' עבדי  נעשו מצרים יציאת ידי ועל פרעה, עבדי ישראל בני היו מצרים יציאת

שכתוב  כמו מצרים, דיציאת והתכלית ההר 12הגמר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
מדברי  גם וכמובן דמתןֿתורה, הענין התחלת היתה מצרים שיציאת גיסא, לאידך גם מובן ומזה הזה",

יבמות  במסכת ונסתיימה 13הגמרא ממצרים, כשיצאו המילה עלֿידי התחילה ישראל בני של שהגירות ,
שכתוב  כמו סיני], בהר וטבילה עבדים",14בהזאה מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי

לי". משועבדים שתהיו ההוצאה היא "כדאי

ישראל, בני אצל עיקרי שינוי נעשה אז שגם - מנאם" עליהם שכינתו להשרות "כשבא ועלֿדרךֿזה
ההילולא  במאמר בארוכה רז"ל 15כמבואר  מאמר .16בפירוש לגני עיקרי "באתי שהיה למקום לגנוני  .

היתה  לא ומאז וכו'", השכינה נסתלקה הדעת עץ חטא ועלֿידי היתה, בתחתונים שכינה דעיקר בתחלה
ד"ושכנתי  הענין נעשה המשכן הקמת עלֿידי ורק ומקיף, חיצוניות של באופן אלא בתחתונים שכינה

.1בתוכם"

תשא:‚. שבפרשת למנין ובנוגע

- א) סעיף (כנ"ל המשכן נדבת התחלת היתה שאז לפי המשכן, עם קשור זה מנין שגם לומר אין
בני  אצל שנעשה העיקרי  השינוי בגלל הוא זה שמנין היינו, המשכן, עם קשור  שבפרשתנו שהמנין דכיון

המשכן  עם קשור שלפניֿזה המנין שגם לומר מקום אין המשכן, הקמת עלֿידי .17ישראל

להיות צריך ישראל בני אצל עיקרי שינוי בגלל שבא שמנין לומר שמסתבר גם השינוי,ixg`lומה
וגו'" הלילה בחצי מ"ויהי החל המאורעות פרטי ככל ממצרים, יצאו שבתחילה מצרים, ביציאת ,18כמו

הגברים" רגלי אלף מאות "כשש - המנין נזכר לאחריֿזה ורק כו', חפזון של מסתבר 19באופן לא ולכן, .
הקמתו  לצורך המשכן נדבת התחלת עם קשור הכפורים יום לאחר שהיה תשא שבפרשת שהמנין לומר

בניסן. באחד
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(תורת 8) בתחלתה דאשתקד עחה"ש במדבר, ש"פ שיחת
וש"נ. בתחילתו). ח"מ התוועדויות - מנחם

ואילך.9) ב כו,
אף 10) דוד, ובימי שאול בימי שהיו המנינים גם כולל

לא  שהרי לפניו", חבתן ד"מתוך להמנין שייכים אינם שלכאורה
לצבא. היוצאים את רק אלא בנ"י, כל את מנו

וש"נ.11) יא. פ"ב, פרשתנו במדב"ר ט. תשא תנחומא
ובפרש"י.12) יב ג, שמות

אֿב.13) מו,
ובפרש"י.14) ב כ, יתרו
ואילך.15) 111 ע' תש"י סה"מ
רפ"ה.16) שהש"ר
(17.9 להערה הג' בשוה"ג 2 ע' ח"ח לקו"ש ראה
כט.18) יב, בא
לז.19) שם,
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איזה  מובן: אינו אך העגל"; מעשה "אחר היותו עם קשור תשא דפרשת שהמנין לומר, צריך ועלֿכן
עיקרי זה zeilrnl`שינוי שבגלל העגל", מעשה "אחר ישראל בני אצל נעשה ממצרים") "כשיצאו (כמו

"מתוך למנותם צורך הואozagיהיה העגל מעשה אדרבה, דלכאורה - "jtid!?חבתן

הנותרים":„. מנין לידע ש"מנאן רש"י, מבאר זה ועל

הפסוק  על רש"י פירוש בניו20ובהקדים איתמר ואל אלעזר ואל אהרן אל משה -mixzepd"וידבר "
מצד  הרי (כנ"ל), טפל דבר על שמורה "נותרים", בשם ואיתמר אלעזר נקראים למה מובן: אינו דלכאורה
ואביהוא  מנדב יתירה מעלה בהם שיש לומר מקום יש האיכות, ומצד ואביהוא, לנדב הם שוים הכמות,

"הנותרים, - כו' זרה אש dzindשהקריבו on שנאמר הוא העגל, עון על מיתה נקנסה עליהם שאף מלמד ,21

. בנים כילוי אלא השמדה ואין להשמידו, מאד ה' התאנף כו'",ובאהרן מחצה בטלה משה של ותפלתו .
דבר  זה הרי בחיים שנשארו ומה מיתה", נקנסה עליהם "שאף בגלל "נותרים" בשם שנקראים והיינו,

פלא.

מנין לידע "מנאן רש"י לשון דיוק גם לבאר יש הנותריםmixzepdועלֿפיֿזה - "dzind on בגלל כי ,
על גזירה נגזרה העגל l`xyiחטא ipa lk שכתוב כמו לבדו 22, משה על (ורק ואכלם" בהם אפי "ויחר

גדול" לגוי אותך "ואעשה "נותרים".22נאמר בשם נקראים ולכן פלא, דבר זה הרי בחיים שנשארו ומה ,(

חבתן": "מתוך מנאן שלכן "הנותרים", אצל שנעשה למעליותא העיקרי השינוי מובן ומזה

מגילה  במסכת בגמרא .23איתא מצרים) (ביציאת לחירות מעבדות "ומה פורים: לנס ממיתה בנוגע .
כלֿשכן". לא לחיים

בצאתם  בהם שנעשה העיקרי השינוי בגלל מנאן" ממצרים "כשיצאו אם דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה
שכתוב  כמו תורה, עלֿפי היה במצרים העבדות שמצב (אף לחירות -24מעבדות גו'") "ועבדום

השינוי בגלל המיתה), (מן הנותרים" מנין לידע ש"מנאן ixwirעלֿאחתֿכמהֿוכמה ikd,בהם שנעשה
בחיים. נשארו גזירה, עליהם שנגזרה שלמרות

" רש"י בלשון הדיוק גם בזה:eltpykוזהו וכיוצא בעגל כשחטאו ולא כו'", מנאן בעגל

הצורך  את להדגיש כדי אלא) המנין, היה זמן פרק באיזה להודיע כדי (לא היא העגל ענין הזכרת
ישראל. בני אצל שנעשה למעליותא העיקרי השינוי בגלל במניין

" אלא) בעגל", "כשחטאו (לא רש"י כותב מניןeltpykולכן לידע מנאן שהיה mixzepdבעגל דכיון - "
שכתוב  כמו בעגל", "נפלו מיתה, של שכבר 7ענין והיינו, איש", אלפי כשלשת גו' העם מן "ויפול

ישראל, בני על שנגזרה הגזירה בפועל התחילה

בדרשות - כמבואר הענין, בכללות תוקף פועלת בגשמיות הפעולה שהתחלת הידוע פי על ובפרט
כו'25הר"ן  להנבואה בשייכות גשמית פעולה איזו לעשות הנביא נצטווה שלכן הנבואה, לענין -בנוגע

הגזירה, נגזרה עליהם שגם שלמרות ישראל, בני כל אצל והשינוי החידוש גודל מובן הרי
הנותרים". מנין לידע "מנאן ולכן בחיים , נשארו אףֿעלֿפיֿכן

הכיפורים, ביום - בעגל) שנפלו אלו כמו ימותו (שלא המיתה מן "נותרים" שהם נתברר אימתי אמנם,
הראשונים" "כימים שהיו האחרונים יום ארבעים ברצון"26לאחרי האחרונים אף ברצון הראשונים "מה ,27,

כדברך" סלחתי למשה לו ואמר שלם ובלב בשמחה לישראל הקב"ה "נתרצה מיד 28שאז נימנו לא ולכן .
הכיפורים  יום לאחר רק אלא בעגל, שנפלו .29לאחרי

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

יב.20) יו"ד, שמיני
כ.21) ט, עקב
יו"ד.22) לב, תשא
(ובפרש"י).23) א יד,
יג.24) טו, לך לך
הרקאנטי 25) על לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן וראה ב. דרוש

שם. לך לך
יו"ד.26) יו"ד, עקב
יח.27) ט, שם פרש"י
יא.28) לג, תשא פרש"י
(29.9 הערה שם לקו"ש גם ראה
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.‰. לפניו חבתן "מתוך היא שבפרשתנו המנין שסיבת לפירושו שכינתו ובהקדמה להשרות כשבא .
לחודש": באחד סיני "במדבר התיבות את גם ומעתיק רש"י מוסיף - עליהם"

לשלול  רש"י בא זה וענין כו'. והזמן המקום שינוי בגלל היא המנין שסיבת לומר אפשר היה לכאורה
הת  את שמעתיק לחודש":עלֿידיֿזה באחד סיני "במדבר יבות

על שמורה סיני", "במדבר נאמר שבפסוק - רש"י אומר - אני mewndיודע iepiy היו לכן שמקודם ,
על שמורה לחודש", "באחד נאמר  וכן סיני, במדבר היו ועתה סיני, onfdבהר iepiy,

לחודש" "באחד התיבות כי השני"), לחודש ("באחד "השני" תיבת גם להעתיק רש"י הוצרך לא [ולכן
על כבר מורים המדובר, חודש באיזה שיודעים לפני עוד הזמן],iepiyכשלעצמן,

אצל  עיקרי שינוי זה שאין כיון והזמן, המקום שינוי בגלל אינו המנין שטעם סבורני, ואףֿעלֿפיֿכן,
ש"בא  בגלל הוא המנין טעם אלא חדש, במנין צורך יש שבגללו מצרים) דיציאת השינוי (כמו ישראל בני

עליהם". שכינתו להשרות

.Â סלקא ה'קא את לשלול היא לחודש" "באחד התיבות בהעתקת רש"י שכוונת האמור עלֿפי אמנם,
שבהם  השנית", "בשנה התיבות את גם להעתיק לו היה - הזמן שינוי בגלל הוא המנין שטעם דעתך'

הזמן שינוי xzeiמודגש cer?אחרת שנה גם אלא אחר, חודש רק לא ,

ושייכים  קשורים רש"י שפירושי איך רואים (וכאן תשא בפרשת רש"י פירוש עלֿפי - בזה והביאור
לזה): זה

רש"י  שואל - שבפרשתנו והמנין תשא, שבפרשת המנין המנינים, לשני אפשר 3בנוגע וכי "וא"ת :
. ונ' מאות וה' אלפים וג' אלף מאות ו' שוים, ישראל היו אפשר שבשניהם ואי היו, שנים בשתי והלא .

שנות  אצל לדבר, תשובה כ'. בני נעשו ובשניה נמנו שלא שנה י"ט בני הראשון מנין בשעת היו שלא
. מניסן מונין מצרים שליציאת לפי שנים, שתי היו מצרים יציאת למנין אבל נמנו, אחת בשנה .אנשים

למנין  מנויין האנשים שנות אבל בניסן, באחד שנה שנתחדשה בשניה, והוקם בראשונה המשכן ונבנה
יום  לאחר בתשרי, היה הראשון המנין אחת, בשנה המנינים שני נמצאו מתשרי, המתחילין עולם שנות

. באייר".הכפורים באחד והשני .

במנין  שינוי פועל אינו מצרים") מארץ "לצאתם מניסן, המנין (לפי השנית" ד"שנה הזמן ששינוי וכיון
את  רש"י העתיק לא לכן - אחת שנה עדיין שזוהי מתשרי), המתחילין עולם שנות (למנין ישראל בני

נוסף. במנין צורך יהיה שבגללו בזמן שינוי להדגיש כדי בהם שאין כיון השנית", "בשנה התיבות

.Ê:להבין צריך עדיין אך

. חבתן "מתוך הוא שבפרשתנו המנין שטעם המנין כיון היה לא למה - עליהם" שכינתו להשרות כשבא .
ביום  בו שיהיה אפשרות היתה לא אם למחרתו, (עלֿכלֿפנים ניסן חודש בראש המשכן הקמת לאחרי )?30מיד

מנאם" באייר ובאחד המשכן הוקם בניסן "באחד רש"י, מוסיף זה :31ועל

(בפסוק  רש"י פירש בניסן, באחד המשכן להקמת עטרות",32בנוגע עשר ש"נטל השמיני") ביום "ויהי
לחודש" "באחד היותו - הוא מהם אחד .33והרי

להשרות ("כשבא המשכן הקמת עם קשור שבפרשתנו שהמנין הקב"ה וכיון רצה - עליהם") שכינתו
רז"ל  (כמאמר זכאי יום שהוא לחודש", "באחד יהיה הוא מנאם 34שגם ולכן זכאי"), ליום זכות "מגלגלין

המשכן  הקמת ביום למנותם אפשרות היתה שלא (כיון השני" לחודש קצת 30"באחד דוגמא - (
המשכן. הקמת ליום עלֿכלֿפנים

***
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(30.10 הערה שם לקו"ש ראה
(31.11 הערה שם לקו"ש ראה
שמיני.32) ר"פ

יז.33) ב. מ, פקודי
וש"נ.34) א. כט, תענית



יט d"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy

.Á:המנין ענין מכללות ההוראה ולבאר להוסיף  ויש

נכללו המנין מנאן")lkבענין ממצרים ("כשיצאו מצרים דיציאת שהענין אלו גם כולל ישראל, בני
חנם" במצרים נאכל אשר הדגה את "זכרנו שאמרו אלו ולדוגמא: אצלם, בשלימות היה המוכר 35לא וכן ,

משפטים  בפרשת רש"י בפירוש כמובא .36עצמו, עבדים ישראל בני לי כי סיני הר על ששמעה "אוזן :.
ישראל  בני לי כי ואמרתי המזוזות שתי ועל המשקוף על כשפסחתי במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת

כו'". לעצמו אדון וקנה זה והלך לעבדים, עבדים ולא הם עבדי עבדים,

הבט  מבלי ישראל, בני כל אצל בשוה שהיא הנשמה, עצם עם קשור המנין שענין לפי - הדבר וטעם
ובגלוי  בפועל ומצבם מעמדם .37על

.Ë:ולדוגמא - לעבודתו בנוגע הוראה ללמוד מישראל אחד כל יכול ומזה

בין  שינוי שום מרגיש שאינו שטוען מי ישנו - כו' שינוי לפעול שצריכה התפילה, לעבודת בנוגע
ממנו?!... רוצים מה כן, ואם התפילה, ולאחר התפילה קודם

באפו" ד"נשמה ומצב במעמד להיותו דבר, שום לאכול לו אסור התפילה שקודם לו ורק 38אומרים ,
אסור  וכן כו'; המאכל את ולברר באכילתו) מצוה שתהיה שאפשר (ועד לאכול יוכל התפילה לאחרי
ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג אדרבה: הרי  - התפילה לאחרי ֿ כן מהֿשאין התפילה, קודם במסחר לעסוק

בידן") ועלתה ישמעאל כרבי עשו "הרבה אשר ישמעאל, ר' דעהו"39(כדברי דרכיך ש"בכל ובאופן ,40.
התפילה! ולאחר התפילה קודם בין שינוי שום מרגיש שאינו טוען הוא אבל,

לטעון: ומוסיף

כו'; אחרונות וג' ראשונות ג' - טובים) וימים שבתות גם (כולל בשוה יום בכל הוא התפילה נוסח
כנסת  שאנשי מאז - שנה אלפים לשלשת שקרוב ועד כו', זקנו ואבי וזקנו אביו גם התפלל זה בנוסח

נוסח. באותו יום בכל מתפללים - התפילה נוסח את תיקנו הגדולה

התלוי  ענין שזהו בשעה בה התפילה, עלֿידי שינוי אצלו שיורגש - הוא טוען - יתכן איך כן, ואם
זיך") ("אויסגיסן להשתפך רוצה הוא היום - בשוה. יום בכל אינו הלב רגש והרי הלב, ברגש בעיקר
מצות  חובת ידי לצאת יכולים התורה שמן גם ומה שלו... בנוסח זאת ולבטא לבו, מעומק בתפילה

שבלב") ("עבודה הלב מעומק זה שיהיה ובלבד אחת, בתיבה אפילו שיהיה, נוסח באיזה .41התפילה

דבר  איזה לחדש צריך שאז נדבה, תפלת להתפלל יכול - לטעון ממשיך - החול בימות בשלמא
להוי'"42בתפלתו  "שבת בשבת, מהֿשאיןֿכן (עד 43; היום כל במשך ה' בעבודת הוא עסוק אז שדוקא -

נדבה  תפלת מתפללין אין שאז - משלו) להוסיף זמן לו זאת!42שאין לעשות יכול אינו ,

רק  זה הרי אצלו, זיך") לייגט עס ("ווי ומתקבל שנרגש מה אודות שטוען מה שכל - זה על והמענה
עם הקשור ענין אודות מדובר כאשר מהֿשאיןֿכן כו', והשגה הבנה של לענינים dnypdבנוגע mvr כמו ,

כו' משינויים ולמעלה מהזמן שלמעלה באופן זה הרי התפילה, .44ענין

.È:לכאן שהגיעו לאורחים בנוגע - נוספת והוראה

רז"ל  הביטול.45אמרו ענין שזהו השם, את ממעטת כו' דברים לשלשה גורמת שהדרך

יושב  הוא ואדרבה: הביטול; ענין את מרגיש אינו כו', בדרך שהיה שלמרות שטוען, מי ישנו אבל
באופן  הביטול ענין אצלו נרגש שלא ובודאי ל"ששי", לתורה לעלות אותו ומכבדים המזרחי, בכותל
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ה.35) יא, בהעלותך
ו.36) כא,
במדבר 37) ש"פ שיחת ואילך. 3 ע' שם לקו"ש גם ראה

וש"נ. .288 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת .8 שבהערה
א.38) יד, ב. יו"ד, ברכות וראה כב. ב, ישעי'
ב.39) לה, שם

א.40) סג, שם וראה ו. ג, משלי
תפלה.41) הל' ריש רמב"ם ראה
וש"נ.42) רסק"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ועוד.43) יו"ד. כ, יתרו
(44) קצת ).l"endחסר
ב.45) יב, לך לך בפרש"י הובא יא. פל"ט, ב"ר



d"kyz'dכ ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy

מפטיר  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ששי, או שלישי חשובה, בעליה חבירו את שכיבדו לו איכפת יהיה ,46שלא
בכך!... כיבדו לא אותו ואילו

מכל - שפל עצמו את להרגיש צריך היה רז"ל, כדברי ביטול, פועלת שה"דרך" שכיון היא, האמת
חבירו  גם לדעתו ואם לכך; ראוי אינו הוא אולי עבודתו, מחמת לכבוד ראוי חבירו אם אף ובמילא, אדם,
לו  איכפת מה כן, ואם לכך. ראוי אינו שהוא כלֿשכן הרי הלאֿטובים, מעשיו מחמת לכבוד, ראוי אינו

אותו?!... מכבדים -שאין

של  במניין אריינווארפן" זיך ער "זאל - הביטול ענין את מרגיש שאינו שלמרות לו, אומרים זה ַַָועל
ביחד. כולם עם התורה את לקבל וילך ישראל, בני כל

.‡Èדוקא בא שהמנין ג) (סעיף לעיל שנתבאר שאף המנין ixg`lולהעיר, הוא שבגללו הענין גמר
להמתין... זמן אין הרי - דמתןֿתורה) הענין דידן: (ובנדון

אור' ב'תורה המבואר עלֿפי הפסוק 47ובפרט מצרים 48על מארץ ישראל בני לצאת השלישי "בחודש
. העומר ספירת לספור התחילו ממצרים ישראל ש"בצאת חודש), (ראש הזה" קבלת ביום להיות הכנה .

. בשבועות ונעשו התורה השבוע, כל נכנסה כבר כאילו הוא סיון) חודש (ראש בו ג' ביום הז' ובשבוע .
כו'". מוכנים ישראל אז

ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שמבאר עמהם ש"מי 49וכפי להתעסק משה התחיל ראשֿחודש אחר ד
וכיון התורה", קבלת כו'.dynyבענין עליהם פעל בודאי עמהם, התעסק

ולאחרי  וגו'", כהנים ממלכת לי תהיו ואתם להם (ש)אמר בשבת "שלישי לאחרי כבר שנמצאים ובפרט
מצות  להם (ש)אמר "חמישי ולאחרי וגו'", בהר עלות לכם השמרו הגבלה מצות להם (ש)אמר "רביעי

ונשמע" "נעשה אמרו שאז השבועות, חג בערב עתה עומדים וכבר כו'", ,50פרישה

בהשכמה - שהיו משה עניני (ככל היום חצות קודם ונשמע נעשה אמירת היתה שמסתמא ),51וכיון
חצות  לאחר היתה ונשמע נעשה אמירת אם וגם ונשמע; נעשה דאמירת הזמן לאחרי כבר עומדים הרי

ונשמע  נעשה דאמירת המעתֿלעת של בעיצומה אנו עומדים -היום,

כו' המנין בענין זיך" "אריינווארפן יכולים ובמילא למתןֿתורה, כבר שייך זה שזמן בודאי .52הרי ַַ

השבועות. חג דרושי ישנם שבה במדבר, דפרשת תורה" ה"לקוטי למדו שבודאי גם ומה

***

.·È שיחה כעין .53מאמר

השבוע  פרשת לימוד את שסיימו אלו כל וכן "לחיים", יאמרו שהאורחים הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"לחיים" יאמרו תורה', ].54ב'לקוטי

***

.‚È,שלו נרתק "לתוך הקודש", את כבלע לראות יבואו "ולא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
הוא  שלו ובלוע פלונית , במכסה אותו וכסו פלוני בגד עליו ופרשו זו, בפרשה למעלה שפירשתי כמו
יבואו  "ולא שנאמר למה בסתירה זה שהרי פירוק, מלשון הקודש" את "כבלע לפרש שאין - כסויו"

ze`xl,היינו כסויו", הוא שלו ש"בלוע לומר צריך ועלֿכן לראות. להם אסור הפירוק לאחרי שגם ,"
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וש"נ.46) .54 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ג.47) סז, יתרו
(ובפרש"י).48) א יט, יתרו
ס"כ.49) סתצ"ד או"ח
דֿז.50) כד, משפטים פרש"י יא. יא, יתרו ופרש"י מכילתא

ג.51) יט, יתרו פרש"י ראה
(52) הסיום ).l"endחסר
(53) לע "ע  לידינו הגיע לא ).l"endהמאמר 
וש"נ .54) .323 ע ' לעיל גם ראה



כי d"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy

עליו "ופרשו שלו, נרתק לתוך כלי כל שהכניסו היו cbaשלאחרי ("כליין"), מדתו לפי שתפור פלוני",
אותו "כסו שגם עד להמתין פחותה dqknaצריכים שקדושתו שכיון החיצון, המזבח כלי [מלבד פלונית"

כיסויים  ב' להם שהי' הזהב מזבח של שרת כלי ושאני אחד. כיסוי להם מספיק היה המזבח, מקדושת
קודש" שהוא המשכן "בתוך גם אלא) הפנימי, במזבח רק (לא בקודש", בם ש"ישרתו כיון שהיה 55- ,[

אדרבה) אלא הכלי, אל מתבטל (אינו זה וכיסוי כליין"), ("אינו הכלים לכל ככיסוי לשמש rleaיכול
הכלי. את

שלכן, שלו"), נרתק לתוך ("כבלע, מהבליעה חלק אלא) גורם, רק (לא היא בנרתק ההכנסה שגם אלא,
הכלי  עלֿידי גם נעשית שהבליעה כיון (כליין), "בגד" הוא החיצוני שהכלי אף בלוע, נקרא הארון גם

כו'" כליין אינו ותחתון כליין עליון בין שנא ש"לא כלי", בתוך ב"כלי הדין מקור וזהו (מהענינים 56הפנימי.
8 עמוד ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - ההלכה) ע"ד המופלאים

ואילך.

.„È:התורה בפנימיות - זה רש"י בפירוש המופלאים לענינים בנוגע גם להוסיף ויש

השמים" על הודך "תנה טענו המלאכים "אב 57כאשר גשמי, גוף להם שאין במענה הסתפקו לא -
ביניכם" יש הרע יצר כו' ירדתם "למצרים להם: וענו הוסיפו אלא לכם", יש .58ואם

בזה: והענין

- גם) אלא כלי, בתוך כלי נוסף, כיסוי שישנו רק (לא הוא הגוף לגבי הרע ויצר שבמצרים החידוש
ב  כמבואר לנשמה, מיוחד הוא הגוף של תער"ב שהכיסוי בהמשך אופן 59ארוכה לפי הוא הגוף שמזג

ומעין  בקונטרס כמבואר הגוף, אופן לפי היא הנשמה עבודת הנה בעבודה, וגם "לפום 60הנשמה, בענין
שיחנא" מלשון 61גמלא הוא מצרים כי הנשמה, ענין היפך הם הרי - הרע ויצר מצרים מהֿשאיןֿכן ;

"ופרצת" גבול, בלי הוא (נשמה) יהודי של ענינו ואילו וגבולים, ואילו 62מיצרים רע, ענינו הרע יצר וכן ;
טוב. כולו יהודי

כו' ירדתם ש"למצרים ההעלם עלֿידי דוקא הנה הרע, ויצר מצרים של ההעלם על הבט מבלי אמנם,
התורה. את ישראל בני קיבלו ביניכם", יש הרע יצר

.ÂË:בעבודתינו מזה וההוראה

אבל  גשמיים, בענינים לעסוק צורך ויש השרת, למלאכי ניתנה לא שהתורה אמת הן הטוענים: ישנם
כך, ולינה, ושתיה באכילה צורך יש שלכן גשמי, בגוף נמצאת שהנשמה העובדה מספיקה זה בשביל
עם  גם להתעסק שצריך יאמר ומי התורה, את לקבל בשביל מספיק אלו גשמיים ענינים של שהבירור
- דמצרים ההעלם גם לו ולמה הבהמית, ונפשו גופו שמצד והסתר בהעלם לו די - שמסביבו?! העולם

הרמב"ם  וכפסקֿדין למדבר, לילך לו ולחוחים 63מוטב למערות לצאת שצריך ומצב מעמד שיש
ולמדברות!

תפילה, של אמות וד' תורה של אמות בד' מסוגר יהיה לא שיהודי - הקב"ה של רצונו זה: על והמענה
הארץ" "ערות ב"מצרים", יהיה ודוקא64אלא וזיכוך, בירור יפעל ושם באמריקא... מקבל , הוא כזה באופן

התורה. את
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משרתים 55) שהיו לכלים גם שהכוונה וי"ל - ובפרש"י יב ד,
miycwd ycwa בהם שמשרתין הקטורת) (כלי הכלים אותם שהן ,

הפנימי. במזבח
ס"ב.56) שם או"ח רמ"א בית). (ד"ה ס"מ לטואו"ח ב"י

ס"ג. שם אדה"ז שו"ע
ב.57) ח, תהלים
ואילך.58) סע"ב פח, שבת

ואילך.59) תרח ע' ח"א
ספ"א.60) מי"ג
וש"נ.61) רע"א. סז, כתובות
יד.62) כח, ויצא
רפ"ו.63) דעות הל'
(בסופו).64) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ



d"kyz'dכב ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy

.ÊË:"ומתו הקודש את כבלע לראות יבואו "ולא הפסוק תוכן גם וזהו

אלא  "בגד", עלֿידי רק לא הוא והכיסוי לראותו, יוכלו שלא באופן מכוסה, להיות צריך - הקודש
עור) להיות שצריך זאת, ועוד עבה, הוא עור (שסתם מעור להיות צריך והמכסה "מכסה", עלֿידי גם

" שפועל ועד ביותר, שמעלים דוקא, מלשון rlakתחש וגם בליעה, מלשון הפירושים: כב' הקודש", את
חמל" ולא ה' "בלע (כמו וחורבן רחמנאֿליצלן.65הירוס (

ימותו" ולא "וחיו - היא זה שבהעלם הכוונה אזי 66ותכלית - ("לראות") הקודש ראיית תהיה אם :
"על  "וחיו", כיֿאם הכוונה, היא זו לא והרי הנפש, כלות מצד ("ומתו"), מיתה של ענין להיות יכול

חי" אתה כו'.67כרחך הרע ויצר במצרים גשמי, בגוף חיים ,

שצריך  זה, על והמענה - כזה? וגס עבה העלם לברר בכחו יהיה כיצד להתיירא: יהודי יכול אמנם,
מציאות  וכל מציאות, אינו עצמו מצד שהעלם והיינו, בשבילו! נבראת התחש של מציאותו שכל לדעת

ההעלם. מפני להתיירא מה אין ובמילא, יהודי, של עבודתו עלֿידי שיתברר כדי אלא אינה ההעלם

ובפנימיות, בשמחה התורה לקבלת זוכים אזי וזיכוך, בירור בו ופועלים ההעלם עם מתעסקים וכאשר
כולה. השנה כל על

.ÊÈ החלוקות ג' כנגד הם הארון שעל הכיסויים שג' רש"י, שבפירוש תורה" של ב"יינה הביאור המשך
הגוף, מצד - הקדשים מקדש חלק שהיא המסך, פרוכת למטה: התורה ניתנה שבגללם הדברות שבעשרת

. מלאכה עושים "אתם - בגשמיות המצוות קיום נעשה דוקא ידו .שעל ביניכם יש ומתן משא אב . .
לכם" יש הבהמית,58ואם נפש מצד - בולע אינו ולכן ("כליין"), הארון אל מיוחד שהיה תכלת, בגד ;

. "קנאה י שלכן ביניכם". יש הרע להזהירה 58צר צריכים לא ולכן האלוקית, לנפש בהתאם היא אבל ,
עמים  ש"בין זה מצד - הקודש" את "כבלע נשלם ידו ועל כליין, שאינו תחש, עור וכסוי עבודהֿזרה; על

כו'" שרויין המסעות,58אתם ענין להיות יכול אזי הכיסויים ג' בכל מכוסה הארון כאשר דוקא אבל .
עמוד  ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - עילוי אחר בעילוי

ואילך. 17
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ב.65) ב, איכה
יט.66) ד, פרשתנו

ספ"ד.67) אבות

d"kyz'd ,zereayd bg axr ,xacna t"y zgiy

.ÊË:"ומתו הקודש את כבלע לראות יבואו "ולא הפסוק תוכן גם וזהו

אלא  "בגד", עלֿידי רק לא הוא והכיסוי לראותו, יוכלו שלא באופן מכוסה, להיות צריך - הקודש
עור) להיות שצריך זאת, ועוד עבה, הוא עור (שסתם מעור להיות צריך והמכסה "מכסה", עלֿידי גם

" שפועל ועד ביותר, שמעלים דוקא, מלשון rlakתחש וגם בליעה, מלשון הפירושים: כב' הקודש", את
חמל" ולא ה' "בלע (כמו וחורבן רחמנאֿליצלן.65הירוס (

ימותו" ולא "וחיו - היא זה שבהעלם הכוונה אזי 66ותכלית - ("לראות") הקודש ראיית תהיה אם :
"על  "וחיו", כיֿאם הכוונה, היא זו לא והרי הנפש, כלות מצד ("ומתו"), מיתה של ענין להיות יכול

חי" אתה כו'.67כרחך הרע ויצר במצרים גשמי, בגוף חיים ,

שצריך  זה, על והמענה - כזה? וגס עבה העלם לברר בכחו יהיה כיצד להתיירא: יהודי יכול אמנם,
מציאות  וכל מציאות, אינו עצמו מצד שהעלם והיינו, בשבילו! נבראת התחש של מציאותו שכל לדעת

ההעלם. מפני להתיירא מה אין ובמילא, יהודי, של עבודתו עלֿידי שיתברר כדי אלא אינה ההעלם

ובפנימיות, בשמחה התורה לקבלת זוכים אזי וזיכוך, בירור בו ופועלים ההעלם עם מתעסקים וכאשר
כולה. השנה כל על

.ÊÈ החלוקות ג' כנגד הם הארון שעל הכיסויים שג' רש"י, שבפירוש תורה" של ב"יינה הביאור המשך
הגוף, מצד - הקדשים מקדש חלק שהיא המסך, פרוכת למטה: התורה ניתנה שבגללם הדברות שבעשרת

. מלאכה עושים "אתם - בגשמיות המצוות קיום נעשה דוקא ידו .שעל ביניכם יש ומתן משא אב . .
לכם" יש הבהמית,58ואם נפש מצד - בולע אינו ולכן ("כליין"), הארון אל מיוחד שהיה תכלת, בגד ;

. "קנאה י שלכן ביניכם". יש הרע להזהירה 58צר צריכים לא ולכן האלוקית, לנפש בהתאם היא אבל ,
עמים  ש"בין זה מצד - הקודש" את "כבלע נשלם ידו ועל כליין, שאינו תחש, עור וכסוי עבודהֿזרה; על

כו'" שרויין המסעות,58אתם ענין להיות יכול אזי הכיסויים ג' בכל מכוסה הארון כאשר דוקא אבל .
עמוד  ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - עילוי אחר בעילוי

ואילך. 17
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ב.65) ב, איכה
יט.66) ד, פרשתנו

ספ"ד.67) אבות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zexeka(ipy meil)

zlaia miwqer ,oala minen oi`y llkd oiae oldl dpynd oia -
ïála,oird lyàéL÷ àì Lé÷ì Léø øîàådxizq oi` - ©¨¨§¨©¥¨¦Ÿ©§¨

,mdipiaàämihgey oi` ef zlai lry oldl epipyy dn - ¨
xaecn ,ycwna,øòN da úéàc`id ixd xry da yiy oeike §¦¨¥¨

dpi` oiray oala `idy oeik j` ,ycwna axwdl dleqte dpebn
eli`e .uega xeka hegyl xizdl xenb menàäoi`y llkd - ¨

xaecn ,oala oinen.øòN da úéìc§¥¨¥¨
:dpyna epipy'åëå äìBãb úçà Bðéòdf ixd ,dphw zg` epire ¥©©§¨

:`ziixa `xnbd d`ian .men,àðzoir xeriy,ìâò ìLk ,äìBãb ¨¨§¨§¤¥¤
oir xeriye.æåeà ìLk ,äpè÷§©¨§¤©¨

:dpyna epipy,'åëå äìBãb úçà Bðæàizy xne` dcedi iax ¨§©©§¨
.minkg el eced `le ,dzxiagay mizyk dlecb zg` eivia

:`xnbd zl`eyïðaøåzg` dvia m` s`y mixaeqd minkg - §©¨¨
,men df oi` dzxagn dlceba dletkänk ãòdviad didz ©©¨

:`xnbd daiyn .menk aygz `le dphw dipydíéøçà ,àéðz©§¨£¥¦
äiðMì dðéà eléôà ,íéøîBàdipyd lceb oi` -ìBôk àlà- §¦£¦¥¨©§¦¨¤¨§
,'let' z`xwpd ziphw lcebk.äøéLk§¥¨

äðùî
:apfd jxe` xeriy z` zraew dpyndL ìâòä áðæxvw `ed §©¨¥¤¤

eáB÷øòì úòbî dðéàdf ixd ,[weyd mr jxid xeaig mewn-] ¥¨©©©¨©§
ik .menïk íéìâò úéaøî ìk íéîëç eøîàjxc `ed jk - ¨§£¨¦¨©§¦£¨¦¥

e ,aewxrl ribn mapfy ,milbrd lecib zeaxzeäiL ïîæ ìk̈§©¤§
úBçzîð ïä ïéìcâîdhnl gznp mapf lecbl mikiynn mdyke - §©§¦¥¦§¨

.men df ixd ,aewxrl ribn epi` lbrd apf m` okle ,aewxrdn
:dpynd zx`aneøîàL 'áB÷øò' eäæéàjixv lbrd apfy ¥¤©§¤¨§

,elv` ribdlòöîàaL áB÷øòa ,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥¨©§¤§¤§©
Cøiä.weyl jxid zilew oiay zenvrd xyw - ©¨¥
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום שני המ' ב



כג

.`"ypz'd oeiq g"dan ,izewegaÎxda t"y zegiyn .c"qa
הש"ק ‡ ביום (שמתברך סיון ר"ח של ענינו .

החודש  בקרא 1מברכים מפורש "בחודש 2) –
חודש  (בראש הזה ביום גו' xacn)3השלישי e`a

ipiq:"

– "סיני" מתןֿתורה: עם קשור סיני" "מדבר
תורה קיבל –ipiqn"4"משה (סיני)" ו"מדבר ,

חז"ל  הפקר xacna"ניתנה5כדרשת במקום כל 6.. ,
ויקבל". יבוא לקבל הרוצה

– סיון) (בר"ח סיני" מדבר כש"באו ולכן,
 ֿ דמתן הענין התחיל – למתןֿתורה הראוי המקום

ר"ח  אחר ("מיד להתעסק 7תורה משה התחיל
התורה" קבלת בענין המדרש 8עמהם ובלשון ,(9

הרי הקב"ה.. תורתי".dryd"אמר את להם שאתן

בתורה  בהקריאה גם מודגש זה וענין
למתןֿתורה  הכלל 10שבסמיכות כידוע –

קודם  סיני במדבר (פרשת) קוראין ש"(לעולם)
זה),11עצרת" הש"ק דיום במנחה בזה (וההתחלה

סיון) בר"ח בנ"י הגיעו (אליו סיני" ש"מדבר כיון
למתןֿתורה. הראוי המקום הוא

ד"· הענין תוכן לבאר ויש .xacn"סיני
דייקא  למתןֿתורה:12("מדבר" בשייכות – (

"מקום – מקוםxwtd"מדבר " הוא – "eilr oi`y
zelra של בעלות לא וגם יחיד, של בעלות לא ,

בבעלות  שהיא רשות הרבים", "רשות (כמו רבים
ובגלל zelraהרבים), eilr oi`y שרוצה מי כל יכול

eaלבוא zekfle."ויקבל יבוא לקבל הרוצה "כל ,

באופן  (לא היא לבנ"י התורה נתינת ולכאורה,
ezelraשהקב"ה xiqd("תורתו") התורה dxiwtdeמן

כדבר שנעשית היינו, zelraלכל, eilr oi`y שכל
קנין), של פעולה (ע"י בו ולזכות לבוא יכול אחד

ש" באופן eplאלא) ozp שהתורה היינו, תורתו", את
של mzelraaהיא בפעולה צורך (ללא בנ"י כל של

עד  קטן, ועד מגדול מישראל, ואחת אחד כל קנין),
עתה  זה שנולד ל"קהלת 13לקטן שייכותו שמצד ,

ה"ה lkdיעקב", yxei14 כולה התורה כל ,15,
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השבוע 1) ימי כל על השבת דיום הברכה המשכת על נוסף
א). פח, ב. סג, זח"ב (ראה יומין" כולהו מתברכין "מיני' –

א.2) יט, יתרו
באו 3) הזה ביום הכא "כתיב ב: פו, (משבת עה"פ פרש"י

להלן  מה חדשים, ראש לכם הזה החודש התם וכתיב סיני, מדבר
ר"ח"). כאן אף ר"ח

רפ"א.4) אבות
"במדבר 5) ז: פ"א, במדב"ר גם וראה ערה). (רמז עה"פ יל"ש

העולם". באי לכל חנם ..
הלימוד6) על "mc`dyנוסף להיות "אם xacnkצריך – "

מתקיים  תלמודו בו דשין שהכל זה כמדבר עצמו אדם משים
שהוא  כמדבר עצמו את אדם שעושה "כיון א), נד, (עירובין בידו"
מי  "כל סע"א), נה, (נדרים במתנה" לו ניתנה תורה לכל מופקר
החכמה  את לקנות יכול אינו הפקר כמדבר עצמו עושה שאינו
עצמו  שמשים מי התורה את מקיים "מי שם), (במדב"ר והתורה"
כא). חוקת תנחומא כו. פי"ט, (שם הכל" מן עצמו ומפליג כמדבר

.112 ובהערה סי"ב לקמן וראה
חולשא 7) משום מידי ולא להו אמר "לא עצמו בר"ח אבל

וש"נ. ואילך. 7 ע' חכ"ח לקו"ש וראה שם). (שבת דאורחא"
שם.8) משבת – תצד סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע
הוא 9) שם שהמדובר ולהעיר, – ועוד. השלם. פרק דא"ז
i"pacבנוגע avndl ואהבו המחלוקת את ישראל ושנאו "הואיל ,

למדים  זה שענין כו'", השעה הרי אחת חני' ונעשו השלום את
לשון  "ויחן" ההר", נגד ישראל שם "ויחן הכתוב בהמשך ממש"נ
מובן  ומזה ב), יט, יתרו (פרש"י אחד" בלב אחד "כאיש יחיד,

בנוגע envrגם mewndl(ישראל של במצבם השינוי נעשה (שבו
– ד"ויחן") ההמשך (לפני הכתוב בהתחלת מדובר שאודותיו

ipiq"באו xacnהוא סיני" ש"מדבר ,"ie`xd mewnd,למתןֿתורה
סי"ב). לקמן (וראה כבפנים

"המועדים 10) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
בהן  שחלות הפרשיות לאותם שייכות יש בכולן כו' השנה כל של

כו'".

טושו"ע 11) הפשוט"). ("המנהג ה"ב פי"ג תפלה הל' רמב"ם
ס"ד. סתכ"ח או"ח

תורה 12) קבל ("משה "סיני" נאמר מקומות שבכמה ובפרט
גו' "וידבר (בהר): פרשתנו כבהתחלת סיני", "הר או מסיני"),

(סיני)". "מדבר להזכיר מבלי סיני", בהר
במצות iptlוגם13) .. היא הקדושה זו נפש כניסת "תחלת

אז  שגם כיון – סוס"ד). (מהוד"ב) או"ח אדה"ז (שו"ע מילה"*
יעקב". מ"קהלת חלק ה"ה

סקל"ג)14) הוספות (כש"ט הבעש"ט (כתורת יחיד בן כמו
יחיד  בן כמו הקב"ה אצל מישראל דכאו"א החביבות גודל אודות
א' שכל מישראל, ריבוא ששים ישנם עמו שיחד אע"פ – כו')

יחיד. בן הוא מהם
(15– מזה ל,cnlyויתירה (נדה אמו במעי כולה התורה כל

ביכלתו זה ובכח העולם cenllב), לאויר בצאתו כולה התורה כל
שם)), (נדה כו'" ומשכחו פיו על וסטרו מלאך ש"בא (לאחרי
שם. נדה לע"י יוסף ועץ יעקב עיון (ראה חייו ימי כל במשך

ובכ"מ). א. מד, שלח לקו"ת

eci lry (dlind zra oa lv` enk) myd z`ixwa ± zaa eznbece (*
.b ,`n epzyxt z"ewl d`x) sebda dnypd zeig dlbzne jynp

oekp okle ± .(n"kaemicwdl,dcildl dkenqd z"dxwa myd z`ixw
.w"yd meic z"dxwl oizndl `le ,legd inia mb



ypz'd"`כד oeiq g"dan ,izewegaÎxda t"y zegiyn

משה16כמ"ש  לנו צוה קהלת dyxen"תורה
.17יעקב"

התורה  של ששייכותה הטעם להבין צריך ועפ"ז
השעה ("הרי סיון בר"ח שנעשית ישראל oz`yלכל

izxez z` mdl באו הזה ש"ביום בכך מודגשת ("
xacnמקום – מקוםxwtd18סיני" ולא ,mzelraay

הרבים  (ברשות בנ"י כל כמו 19של וכיו"ב),
בנ"י? כל של לבעלותם ניתנה שהתורה

שהענין ‚ הטעם להבין צריך – ולאידך .
באו  הזה ביום גו' השלישי ("בחודש ד"מדבר"
שקורין  במדבר בפרשת מודגש סיני") מדבר
בשבת  שקורין בפרשה ולא לעצרת, ממש בסמיכות
פרשת  סיני", מדבר ש"באו היום מתברך שממנו
בשנה  וגם שנים, בכמה (כהקביעות בהרֿבחוקותי

מחוברין). שהן (בחו"ל), זו

קודם  במדבר פרשת שקריאת – ובהקדמה
סיני" ד"מדבר השייכות מצד רק (לא היא עצרת
מפני  (ובעיקר) גם אלא) ס"א), (כנ"ל למתןֿתורה
קללות  קורין שיהיו לישראל להם תיקן ש"עזרא

עצרת" קודם כהנים שמוסיפין 20שבתורת וזה ,
שלא  "כדי הוא עצרת קודם סיני במדבר גם וקורין

לעצרת" שבבחוקותי הקללות היינו,21להסמיך ,
(מתקנת  עצרת קודם בעיקר שקורין שהפרשה
 ֿ בהר שנים ובכמה בחוקותי, פרשת היא עזרא)

בחוקותי.

בהרֿבחוקותי  פרשת דתוכן ֿ 22והשייכות למתן
סיני" "בהר הפרשה: בשם (א) מודגשת –23תורה

מלשון  – ו"בחוקותי" התורה, ניתנה שעליו ההר

שבלוחות  החקיקה אותיות על שרומז ,24חקיקה,
ותושבע"פ, תושב"כ כולה, התורה כל שכוללים

לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה (ב)25ואפילו .
"וידבר  – וראשיתה בתחלתה הן הפרשה, ובתוכן
שבת  הארץ ושבתה גו' לאמר סיני בהר משה אל ה'
כל  והלא סיני, הר אצל שמיטה ענין "מה לה'",
נאמרו  שמיטה מה אלא מסיני, נאמרו המצוות
נאמרו  כולן אף מסיני, ודקדוקי' ופרטותי' כללותי'

מסיני" ודקדוקיהן בסיומה 26כללותיהן והן ,
משה  את ה' צוה אשר המצוות "אלה – וחותמה

סיני". בהר ישראל בני אל

ביום  שקורין – זו שבפרשה הטעם להבין וצריך
מדבר  "באו שבו סיון ר"ח מתברך שממנו הש"ק

ד" הענין נזכר לא – (כבפרשת xacnסיני" סיני"
" אלא במנחה), שקורין סיני".xdaבמדבר

של „ והחשיבות היחס תחילה לבאר ויש .
mlera mewnd סיני (בהר התורה ניתנה שבו

התורה  שפעולת כיון דלכאורה, – סיני) שבמדבר
elekהיא mlerd lka(כך (כל נוגע מה ,mewnd

miieqnd התורה ניתנה שבו לומר,27בעולם דיש –
בעולם מסויים מקום לנתינת ie`xyשבבחירת

והתכלית המטרה מודגשת dxezdהתורה zlertc
mlera.כדלקמן ,

בהשייכות הביאור בהקדים mlerlויובן dxezc
שלומדים  אבות במסכת המשנה במאמר שמודגשת
נברא  מאמרות "בעשרה – זה הש"ק ביום

:28העולם"

בזהר  בשקל 30"כתיב 29איתא הכף עשרה עשרה
כדתנן  בראשית למעשה מאמרות עשרה הקודש..
מאמרות  עשרה העולם, נברא מאמרות בעשרה
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58 ד.16) לג, ברכה
"כתר 17) רפ"ד): (ולאדה"ז רפ"ג ת"ת הל' רמב"ם וראה

צוה  תורה שנאמר ישראל, לכל ומוכן ועומד מונח הוא הרי תורה
כלומר, ויטול", יבוא שירצה מי כל יעקב, קהלת מורשה משה לנו
לבוא  יכול לכן מישראל, לכאו"א ירושה היא שהתורה כיון

מוכתר שיהי' עד כו', ללמדה תורה.xzkaוליטלה,
"לכל 18) אלא) לבנ"י, רק (לא הוא הפקר" ש"מקום ובפרט

העולם". באי
במחנה 19) הדרך מ"רוחב נלמד ד)רה"ר ש(הרוחב להעיר

סי"א). סשמ"ה או"ח אדה"ז (שו"ע שבמדבר" לוים
השנה 20) ראש נמי עצרת .. וקללותי' השנה שתכלה "כדי

ב). לא, (מגילה האילן" פירות על ובעצרת דתנן היא,
שם.21) תוס'
קורין22) "שיהיו התקנה על ..zellwנוסף כהנים שבתורת

וקללותי'". השנה שתכלה כדי
רמב"ם 23) רס"ג, (סידור סיני" "בהר – בכ"מ שנקראת כפי

תפ  סתם.סדר "בהר" ולא הפרשיות), סדר ואבודרהם לות

צ"ל 24) זה שבשביל כך כדי עד  נוגע החקיקה שענין ולהעיר,
cgein qp הר"ן דרשות (ראה למגנא" ניסא קוב"ה  עביד (ו"לא

עומדין", היו בנס שבלוחות וסמ"ך "מ"ם – הא')) הקדמה ד"ח
לא  אם ליפול, לה הי' עבריהם משני נראה הי' והכתב "הואיל

ובפרש"י). רע"א קד, (שבת עומד" הי' שבנס
וש"נ.25) .382 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
ואילך).26) 276 ע' חי"ז בלקו"ש (נת' עה"פ ופרש"י תו"כ
יט,27) (יתרו  כמ"ש זה, במקום קדושה נקבעה שלא ובפרט

בהר". יעלו הצאן) (וגם המה היובל "במשוך יג)
פ"ה.28) ריש
סע"ב.29) יא, ח"ג
בסמיכות 30) קורין נשא שפרשת ולהעיר, – פו. ז, נשא

שלפני  בשבת – שנים ובכמה מ"ת, שלאחרי (בשבת למתןֿתורה
מ"ת).
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הדברות" עשרת אלו תורה דעלמא 31למתן "בגין ,
דישראל  זמנא וכל אורייתא, בגין אלא אתברי לא

אם  מתקיים.. עלמא באורייתא בריתי 32מתעסקי לא
שמתי" לא וארץ שמים חוקות ולילה ,33יומם

ע"ד  שלמא", בי' "אשתכח שעי"ז ומסיים
שלום 34מארז"ל  לעשות ניתנה התורה "כל
.35בעולם"

מאמרות" ה"עשרה שע"י – בזה והענין
ה"עשרה  מגלים הדברות) (עשרת שבמתןֿתורה
שהעולם  היינו, בראשית, שבמעשה מאמרות"
שמעלים  בפ"ע מציאות אינו בראשית) (מעשה

אלקות  על שמסתיר) מציאותו 36(ועד כל שהרי ,
היתה  ידם שעל מאמרות" ה"עשרה אלא אינה

העולם ynnבריאת qt`e oi`n,בראשית ימי בששת
יום בכל בטובו בראשית"cinzו"מחדש ,37מעשה

האותיות  ח"ו כרגע מסתלקות.. היו "אילו כי,
חוזרת  כולה) (הבריאה היתה מאמרות.. מעשרה
בראשית  ימי ששת לפני כמו ממש ואפס לאין

.38ממש"

המשנה,‰ דברי כהמשך – יותר ובפרטיות .
לומר, תלמוד ומה העולם, נברא מאמרות "בעשרה
מן  ליפרע אלא להבראות, יכול אחד במאמר והלא
בעשרה  שנברא העולם את שמאבדין הרשעים
את  שמקיימין לצדיקים טוב שכר וליתן מאמרות,

מאמרות": בעשרה שנברא העולם

הידועה  השאלה ש"במאמר 39ובהקדם כיון :
והשכר  העונש יהי' למה להבראות", יכול הי' אחד

שנברא עולם zexn`nעל dxyra אינו כש"שויו"
`cgאלא xn`n להרבות רוצה הוא "אם –

על  ולא הרשע על מוטל הדבר אין במאמרים
הצדיק"?

ישנם  העולם שבבריאת בזה, הביאור לומר ויש
אחד" "במאמר – אופנים ב' ו"בעשרה 40בפועל

מאמרות":

נבראת`cg"במאמר – "yid ze`ivn מאין יש ,
הראשון" "החומר המוחלט, בכל 41deyyואפס

נבראת  – מאמרות" ו"בעשרה שבעולם. הנבראים
הנבראיםdxevd)42(נתגלתה  פרטי miwlegnyדכל

ההתחלקות ע"י מזה גם dxyrcזה כולל מאמרות,
ברל"א  המגלגלות אותיות וחילופי "צירופים
שעי"ז  יצירה", בס' כמ"ש ואחור פנים שערים

שבעולם  הברואים פרטי ריבוי כל .43נבראו

שביניהם: והחילוק

מאין  היש (בריאת אחד" "במאמר בהבריאה
שבריאת כיון – המוחלט) oi`nואפס yi לא) היא

של  באופן אלא) והתלבשות, קירוב של באופן
בענינם  בהנבראים, מתגלה (שאינו והבדלה ריחוק

מודגשת44ובמעלתם) ,'zi ezlkiאחד leki("במאמר
מאין  יש לברוא וביכלתו ש"בכחו להבראות"),

העצמות  (כח המוחלט" מציאות 45ואפס ולא ,(

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

"כתיב 31) שביניהם: והשייכות הקשר לבאר וממשיך
ויהי  אור יהי בראשית במעשה וכתיב אלקיך, ה' אנכי (בעשה"ד)
ממי  וישעי אורי ה' דכתיב אקרי, אור דקב"ה מהימנותא דא אור,

ועש"מ. עשה"ד בשאר ועד"ז וגו'", אירא
כה.32) לג, ירמי'
א.33) ג, ע"ז א. פח, שבת גם וראה
(34349 ע' ח"ח לקו"ש (וראה בסופן חנוכה הל' רמב"ם

וש"נ). ואילך.
"בחודש35) התורה ניתנה תליתאי iyilydולכן "אוריאן ,"

לחבר  "שלישי" של ענינו כי, – שם) (שבת תליתאי" בירחא
(ראה  השלום שזהו"ע ד"שנים", והניגוד ההתחלקות ולאחד

ועוד). ואילך. 110 חכ"א לקו"ש בארוכה
ד.ו 36) לז, שלח (לקו"ת העלם מלשון הוא ש"עולם" אף

סתרו"), חושך "ישת מ"ש (ע"ד למעליותא העלם ה"ז – ובכ"מ)
ס"ה. כדלקמן והבדלה, ריחוק בבחינת הוא המהוה שהכח כיון

יוצר.37) ברכת נוסח
בתחלתו.38) שעהיוה"א
המשנה.39) על שמואל מדרש

אחד40) "במאמר רק lekiוהפירוש לא – הוא להבראות"
שער  פרדס (ראה בפועל גם באה שהיכולת אלא היכולת, בדרגת
פי"א. אלקות האמנת מצות להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא פ"ג. יא

ובכ"מ).
הקודש 41) בלשון אצלנו "אין בראשית: ר"פ רמב"ן ראה

הגמור  האפס מן הוציא .. ברא לשון אלא מאין היש בהוצאת
והוא  .. הצורה לקבל מוכן .. ממש בו אין מאד דק יסוד המוחלט
תיכף  נאמר "ברא" שהלשון ולהעיר, – כו'". הראשון החומר
וש"נ), א. לב, (ר"ה הוא" מאמר נמי "בראשית – ל"בראשית"
ד. מא, פרשתנו לקו"ת פ"ו. ב שער (פרדס אחד" ה"מאמר והוא

ובכ"מ).
"שמא 42) (כמו גילוי מלשון גם היא שבריאה להעיר,

התגלות  על דקאי ב)), מג, (חולין לחוץ ויצא ניקב הבריא",
על (נוסף דהנבראים החומר zellkzdהצורה בבריאת הצורה

שם). רמב"ן (ראה הפועל אל הכח מן ליש) מאין
אות 43) "כל פי"ב: שם גם וראה פ"א. והאמונה היחוד שער

מיוחדת  בתמונה היא אות "כל מיוחד", וכח חיות המשכת היא
והכח  והחיות האור והתגלות ההמשכה ציור על המורה פרטית
וחי  .. "נברא הנבראים מפרטי נברא וכל זו", באות ונמשך הנגלה
או  מאמרות) (דעשרה אלו מתיבות אותיות צירוף מאיזה וקיים

ותמורותיהן". חילופיהן
זו)44) שנה כסלו י"ט (קונטרס תשט"ו אלי' פתח ד"ה ראה

.p"yeפ"ו.
הוא 45) שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו "מהותו



ypz'd"`כו oeiq g"dan ,izewegaÎxda t"y zegiyn

שנברא)excbyהנברא, qt`e(לאחרי oi`46,
אלא אינה zi'ומציאותו ezlkie egk zelbzd בבריאת

המוחלט; ואפס מאין יש

פרטי  ריבוי (כל מאמרות" "בעשרה ובהבריאה
ונברא  נברא כל שביניהם, וההתחלקות הנבראים
(בעיקר) מודגשת המיוחדת) ותכונתו מזגו עם

mlerd ze`ivnמאמרות mlerd("בעשרה `xap,("
שניתן באופן היא zeaiygeשבריאתו dlrne okez

מאמרות, בעשרה שנבראו הנבראים פרטי בכל
(מעלות) תכונות עשר ספירות, עשר כנגד שהם
בהם  שיש הענינים כל כלולים שבהם כלליות

וחשיבות. מעלה

Â כנגד הם בראשית דמעשה שהמאמרות וכיון .
הענינים  שב' מובן, שבמתןֿתורה, המאמרות

אחד" ו"מאמר מאמרות" ישנם mlerayד"עשרה
:dxeza47גם

כתיב  שתים 48במתןֿתורה אלקים דיבר "אחת
ענינים: ב' ישנם שבתורה היינו, שמעתי", זו

– אחד") ("מאמר zi'"אחת" ecvn דיבר")
miwl`'ית חכמתו גם כך אחד ית' שהוא שכשם ,("

ענינם  התורה עניני שכל היינו, אחת, היא (תורה)
חד" כולא וקוב"ה "אורייתא ית', חכמתו – ;49אחד

הדברות, דעשרת להתחלקות (ועד ו"שתים"
מצד – מאמרות") ("izrny")"עשרה mlerde mc`d,

האדם  בעניני ומתלבשת יורדת ית' שחכמתו היינו,
(עשרת  והתחלקות ריבוי של באופן שהם והעולם
רמ"ח  כנגד מצוות, תרי"ג שכוללים הדברות,

קטן" "עולם שבאדם, גידים ושס"ה ,50אברים
שהמעלה  לפעול כדי כפשוטו), בעולם ודוגמתו
תנוצל  שבעולם הנבראים שבפרטי והחשיבות

התורה. ע"פ ותהי'

מגלים  שבתורה אחד" ה"מאמר ע"י ולכן,

מאמרות" ה"עשרה וע"י שבעולם, אחד" ה"מאמר
שבעולם: מאמרות" ה"עשרה מגלים שבתורה

ב(לימוד  שמודגש שבתורה, אחד" ה"מאמר ע"י
תחילה" בתורה ד"ברכו ה)הקדמה ע"י ,51התורה

שניכר  היינו, התורה", ל"נותן הביטול שזהו"ע
ההלכות  דפרטי ההתחלקות כ"כ (לא בתורה
האחדות) נקודת אלא העולם, בעניני שמדברים
– אלקים") דיבר ("אחת הקב"ה של חכמתו שהיא
בעולם  שניכר היינו, אחד", ה"מאמר בעולם מגלים
מזגם  לפי הנבראים דפרטי ההתחלקות (לא
העולם  את שמהוה העצמות כח אלא) ותכונתם,

ליש; מאין

שמודגשים  שבתורה, מאמרות" ה"עשרה וע"י
המלובשים  התורה דהלכות ההתחלקות בריבוי
לשם  יהיו מעשיך ל"כל ועד העולם, בעניני

דעהו"52שמים" דרכיך בעולם 53ו"בכל מגלים –
שהתוכן  בעולם שניכר היינו, מאמרות", ה"עשרה
והמעלה  התוכן היא שבו והחשיבות והמעלה
כנגד  הקב"ה, של מאמרות" ד"עשרה והחשיבות
כפי  הקדושה, שלימות עליונות, ספירות עשר

בעולם. ומתגלה שנמשכת

היא  אחד" ה"מאמר פעולת קצת: אחר ובסגנון
lehia ה"ה המהוה, הכח לולי עצמו, (שמצד העולם

ואפס), (ממציאות d`lrdאין למעלה מלמטה
מאמרות" ה"עשרה ופעולת המציאות); לביטול

mlerdהיא ze`ivny בשלימות חדורה תהי'
למטה dkyndהקדושה, .54מלמעלה

Ê:בזה שאין מה בזה ויש .

מאמרות" ד"עשרה ההתגלות מעלת
התחלקות  של באופן העולם בעניני שמתלבשים
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לבדו  הוא ולכן ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו
(תניא  ממש" המוחלט ואפס מאין יש לברוא וביכלתו בכחו

ס"כ). אגה"ק
חנוכה 46) (קונטרס תשט"ו נסים שעשה ברוך ד"ה גם ראה

פ"ז. זו) שנה
גם 47) משתלשלים ומהתורה בתורה, התחלתם – ואדרבה
בעולם.
זו.48) שנה יתרו ש"פ משיחות קונטרס וראה יב. סב, תהלים

וש"נ.
א.49) עג, זח"ג ראה
ועוד.50) ג. פקודי תנחומא

וש"נ.51) .3 ע' חט"ו לקו"ש וראה וש"נ. רע"ב. פה, ב"מ
ספ"ג.52) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 53) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב.
מאמרות 54) "בעשרה המשנה, דברי תוכן לבאר יש ועפ"ז

ליפרע  אלא להבראות, יכול אחד במאמר והלא .. העולם נברא
לשון  שמפשטות – כו'" לצדיקים טוב שכר וליתן .. הרשעים  מן
הוא  מאמרות לעשרה אחד מאמר בין שהחילוק משמע המשנה

רק לצורךdtqedלא אלא ועונש, דשכר xkycבענין oiprd zellk
ypereתנועת מצד שייך אינו ועונש שכר כי, –lehiad מאמר)

ל  העבודה על "שכר" מקבל אינו ש"עבד" כמו אם אחד), כי רבו,
הגדר mlerdמצד ze`ivnc מאמרות ש"בעשרה הטעם ולכן, ,

כדי  הוא להבראות") יכול אחד ש"במאמר (אף העולם" נברא
טוב  שכר וליתן .. הרשעים מן "ליפרע ועונש, דשכר הענין שיהי'

לצדיקים".
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העולם, בגדרי שחודרת – ותכונתם מזגם מצד
ערך  לה שיש האלקות דרגת רק הוא הגילוי אבל,
שלמעלה  האלקות דרגת ולא לעולם, ויחס

מהעולם;

שלמעלה  אחד" ד"מאמר ההתגלות ומעלת
דרגת  שמתגלה – העולם דעניני מההתחלקות
אינו  זה גילוי אבל, מהעולם, שלמעלה האלקות
המעלה  ניכרת שלא (כיון העולם בגדרי חודר
ותכונתם, מזגם מצד הנבראים שבפרטי והחשיבות

ואפס). אין ה"ה עצמם מצד ואדרבה,

– יחד שניהם בצירוף היא האמיתית והשלימות
(מאמר  מהעולם שלמעלה האלקות דרגא שגם
דפרטי  בהתחלקות וחודרת ומתגלה נמשכת אחד)

מאמרות) (עשרה .55הנבראים

הקב"ה  שנתאווה הבריאה כוונת נשלמת ועי"ז
בתחתונים  דירה ית' לו שבה dxic:56להיות –

בה הדר ezenvrמתגלה lka57 דרגת רק לא היינו, ,
האלקות  דרגת גם אלא לעולם, שבערך האלקות
ית', ועצמותו למהותו ועד מהעולם, שלמעלה
היא) ו(הדירה אחד); (מאמר הפשוטה אחדות

mipezgza נמשך ית' ועצמותו דמהותו שהגילוי –
שהם  כפי התחתונים של במציאותם וחודר
(עשרה  ותכונתם מזגם מצד וריבוי בהתחלקות

.58מאמרות)

Á המאמר ע"י בעולם התורה (פעולת זה וענין .
 ֿ למתן בהכנה גם מודגש מאמרות) והעשרה אחד

עצרת: עד מפסח העומר ספירת ע"י תורה

מצרים, דיציאת ההקדמה לאחרי בא מתןֿתורה
בכבודו  הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה

וגאלם" העם 59ובעצמו את ש"בהוציאך כדי ,
הזה" ההר על האלקים את תעבדון .60ממצרים

עליונים  חיבור היא דמתןֿתורה שהכוונה וכיון
ותחתונים  לתחתונים ירדו "עליונים ותחתונים,

לעליונים" באופן 61יעלו (לא הוא אמיתי וחיבור ,
עליון  אינו שאז מעליונותו, יורד שהעליון
אינו  שאז מתחתונותו, עולה והתחתון לאמיתתו,
שהוא  כמו שהעליון אלא) לאמיתתו, תחתון
שהוא  כמו התחתון עם מתחבר בעליונותו
דספירת  ההכנה ע"י נעשה ה"ז – בתחתונותו

העומר:

שבע  גו' השבת ממחרת לכם ד"וספרתם התוכן
יום" חמישים תספרו גו' האדם 62שבתות 63בעבודת

היו"ט  (מחרת השבת" ש"ממחרת מתחילה 64– (
") העצמות גילוי בהמשכת eceakaהעבודה

envrae ד)עולם מה(התחלקות שלמעלה (מאמר 65")
ובהירות, ספיר מלשון ("וספרתם" שיאיר אחד),
(שבע  המדות התחלקות בפרטי וגילוי) אור
(עשרה  ובעולם שבאדם ז') פעמים ז' שבתות,
גילוי) מלשון גם ("תספרו" שיתגלה עד מאמרות),

הנו"ן mdaויחדור שער החמישים, דיום הגילוי
ובשער  לעולם, ששייכים השערים ממ"ט שלמעלה
לה  שיש התחתונה הדרגא רק לא – עצמו הנו"ן
עמהם, נכללת (שלכן השערים למ"ט ושייכות ערך
שלמעלה  העליונה הדרגא גם אלא יום"), "חמישים

השערים  ממ"ט שנמשכת 66לגמרי אחד), (מאמר
החמישים  ביום .67ומתגלה
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נקודה 55) ישראל: גדולי של חקירה דספרי ובסגנון
כל  כוללת זה, עם וביחד ורוחב, דאורך מהתחלקות שמופשטת

כו'. ורוחב דאורך ההתחלקות ריבוי
ובכ"מ.56) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ח"ב 57) מלוקט בסה"מ נסמן – (ועוד ג ס"ע תרס"ו המשך

רמא). ע'
דהדירה 58) ההתחלקות שבפרטי – האדם בדירת ודוגמתו

הדירה  עצם ומתגלה נמשך וגג, רצפה כתלים, ד' קצוות), (ששה
מי  כל דהאדם, העצם עם שקשורה מהתחלקות) שלמעלה (נקודה

שם). ובתוס' א סג, יבמות (ראה אדם אינו בית לו שאין
הגש"פ.59) נוסח
ד).60) פ"ג, (משמו"ר ובפרש"י יב ג, שמות

ועוד.61) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
טוֿטז.62) כג, אמור
ואילך.63) א יו"ד, במדבר ואילך. ב לה, אמור לקו"ת ראה
ובכ"מ.
עה"פ.64) ופרש"י תו"כ
ש"רגע 65) – הלילה" "בחצי היא בעולם התגלותו וגם

לחצי  או שייך בזמן לחלוק שיש שכמה במציאות, יש לא דחצות
במציאות, יש לא עצמו וחצות הלילה, של השני לחצי או הראשון
ה"ז  א"כ וגו', הלילה בחצי ויהי וכמ"ש חצות, יש הרי ומ"מ
אילין  מכל דלאו אוא"ס מבחי' אז שמאיר והיינו מהזמן, למעלה
ס"ע  תש"ו (סה"מ מהזמן" למעלה הוא וע"כ כלל, איהו מדות

ואילך). 868 ס"ע ח"ג לקו"ש גם וראה .72
ואילך.66) א יב, במדבר לקו"ת ראה
ד(מעין)67) חיבור ישנו תורתנו" מתן שב"זמן לומר, ויש

– זמן עם מהזמן reawלמעלה mei el oi`y שבזמן סיון, בחודש
פעמים  חמשה "פעמים חל הי' הראי' ע"פ החודש מקדשים שהיו
ב"האי  ומתגלה נמשך ואעפ"כ, ב), ו, (ר"ה שבעה"* פעמים ששה

`nei.(ב סח, (פסחים גרים" דקא

mixne` oi` ,(zekeqe gqtk `lc) cg` mei `ed y"dgy s` ,okle (*
"mei" `l` ,"epzxez oznonfr"eyl dnlyd d`xe) "epzxez ozn

.(`"ewa `"twzqx (`pee`xaecn p"xdl) f"dc`¨
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שהתחלת  זו, שנה שבקביעות להוסיף, ויש
גם  השבת (ממחרת שבת במוצאי היא הספירה
שמתחילות  שבועות השבת, ביום וסיומה כפשוטו)
תמימות  שבשבת, בשבת ומסיימות בשבת באחד

שבתמימות) (תמימות בראשית מודגש 68כימי –
חודר ובעצמו" ד"בכבודו שהגילוי ixcbaיותר

mlerdתמימות שבתות ,ziy`xa inik.

Ëבספה"ע יתירה ובהדגשה .oeiq g"xay
סיני") מדבר באו הזה ביום גו' השלישי ("בחודש
כל  נכנסה כאילו הוא בו ג' ביום הז' "בשבוע –

ספה"ע):69השבוע" ע"י למ"ת ההכנה (שלימות

שנשלמו לאחרי הוא הז' בשבוע ג' c"nיום
העבודה  עיקר נכללת שבהם דספה"ע, ימים
ימים  "מ"ד כי – המדות וזיכוך בבירור דספה"ע
אברי  מגדל שהחלב עד"מ יניקה.. בבחי' הם
ע"י  והעלאתן.. שבנה"ב המדות של גידול הולד..
עד"מ  הספירה ימי במ"ד דיניקה.. מוחין המשכת

mc טעם לטעימת ההכנה (וזוהי חלב" ונעשה נעכר
בחג  ללחם) (שנמשלה התורה נתינת שהו"ע דגן,

.70השבועות)

וזיכוך  דבירור העבודה עיקר שנשלמה וכיון
להתחלקות  שבערך אור גילוי ע"י המדות, פרטי
מוכנים  נעשים – מאמרות) (עשרה המדות דפרטי
החמישים  דיום אור הגילוי לקבל ועומדים
ע"י  אחד), (מאמר יום דמ"ט מהתחלקות שלמעלה

עד lehiadהקדמת הלבנה (מיעוט חודש שבראש
שלימות  להיות יכול ואז נקודה), בבחי' שנעשית

הזה" ("ביום החמישים 71הגילוי דיום (72.

– שבהוד הוד בעומר, בל"ג גם זה [ומעין
בעיקר  הספירות ותשלום "סוף היא זו שספירה
ולמטה  שבהוד הוד מבחי' כי גופא, שנק' המדות
בחי' ומתחילים המדות, עיקר גופא, בחי' מסתיים
אור  גילוי מאיר ולכן מגופא", לדבר ההשפעה
ע"י  המדות, דפרטי מההתחלקות שלמעלה עליון

הוד lehiadהקדמת שזהו"ע ההודאה, דבחי'
התורה  דפנימיות הגילוי ונעשה ].73שבהוד,

למתןֿתורה  סיון דר"ח בהשייכות להוסיף ויש
עצמו  דר"ח ספה"ע מצד יום74גם ,d"n,לספה"ע

מ"ה  א'75שמספר אותיות ד"אדם", הגימטריא הוא
ל"76דם  נמשלה שהתורה הידוע ע"פ –mc"

בשוה  האברים לכל חיות גם 77שממשיך ונקראת ,
"mc`"אדם התורה "זאת אל"ף)78", בתוספת (דם

אברי  בכל ונמשך שמתפשט ש"דם", לומר, דיש –
שבתורה  מאמרות" ה"עשרה על רומז הגוף,

התורה) הלכות דפרטי א'79(ההתחלקות ו"אדם", ,
שבתורה  אחד" ה"מאמר המשכת על רומז דם,
"אחת  התורה, הלכות דפרטי מהתחלקות שלמעלה
הביטול  הקדמת ע"י נעשה זה שענין אלקים", דיבר

התפלה  .80בעבודת

È בהפרשיות גם מרומז זה שענין לומר, ויש .
ר"ח  מתברך שממנו השבת ביום בתורה שקורין

בהרֿבחוקותי: פרשת – סיון

– zedabe"בהר" zelcb81'בחי ונקרא ,gnev
התחלקות 82שבדומם  של באופן עבודה על מורה –

תנועת  מודגשת שבזה מאמרות), (עשרה לפרטים
אל  מחיל "ילכו לדרגא, מדרגא והגידול הצמיחה

.83חיל"
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פסחים 68) ראבי"ה ספ"ו. ראב"ן פי"ח. פס"ר פ"ח. פסדר"כ
זו. שנה אחש"פ בשיחת בארוכה נת' – ועוד. סתקכ"ו.

ג.69) סז, יתרו תו"א
משביעי 70) הימים למ"ד (בשייכות ד יז, במדבר לקו"ת ראה

עצרת). עד פסח של
יום",71) לאור אלקים "ויקרא כמ"ש וגילוי, אור הוא "יום"

(ראה  זה" ואומר באצבעו "מראה הגילוי, על מורה "זה" וגם
ועוד). בסופה. תענית

שם.72) תו"א ראה

דש,73) בעומר הל"ג שער דא"ח) (עם סידור בארוכה ראה
ואילך. א

המ"ד,74) דיום הספירה לאחרי שהוא לכך ר"ח.axrנוסף
"ונחנו75) – הביטול הו"ע ש"מה" טז,dnולהעיר, (בשלח "

זֿח).
א).76) (כא, דוד בית ישראל בית בהקדמת של"ה
ובכ"מ.77) א. יג, במדבר לקו"ת
וש"נ.78) .141 ע' חכ"ג לקו"ש וראה יד. יט, חוקת
שהדם 79) כמו מהתחלקות, למעלה היא עצמה שהתורה דאף

האברים לכל חיות מסדר deyaממשיך הבית בעל "עד"מ ה"ז –
פלוני  במקום פלוני וכלי פלוני במקום יעמוד פלוני שכלי בביתו

ג). שם, (לקו"ת כו'"
על 80) תאכלו לא דכתיב "מאי ב) יו"ד, (ברכות כמארז"ל

הוא  מצ"ע שהאדם דמכם", על שתתפללו קודם תאכלו לא הדם,
דם  א' עולם, של אלופו עם מתחבר התפלה וע"י דם, בחינת
פשצ"א  ח"ב תער"ב המשך שנח. ע' אור) (יהל תהלים (אוה"ת
שרש  שזהו בנפש א"ס בחי' הוא "א' פת"ד: שם וראה ואילך.
בגוף  המלובשת הנשמה שזהו דם בבחי' ובא כו', הנשמה ומקור

כו'").
אחד 81) בו שיהא צריך "ת"ח א) ה, (סוטה מארז"ל ע"ד

בקדושה, וההרחבה התוקף ענין – ועיקר בשמינית". משמונה
חכ"ב  לקו"ש (וראה ה'" בדרכי לבו "ויגבה ב) יז, (דה"ב כמ"ש

וש"נ). ואילך. 159 ע'
ועוד.82) ב. קיב, שמות א. כ, בראשית תו"ח
ח.83) פד, תהלים
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אותיות  כמו חקיקה, מלשון – ו"בחוקותי"
– ובי' מיני' חקיקה של באופן שהם שבלוחות

על zinvrdמורה dcewpd מהתחלקות שלמעלה
ע"י לזה שבאים אחד), (מאמר lehiadלפרטים

גזירה  חקקתי "חוקה והשגה, מהבנה שלמעלה
אחרי'"84גזרתי" להרהר רשות לך ו"אין ,85.

א', בשבת בהרֿבחוקותי (שקורין יחד וחיבורם
ע"י  שניהם מחבר (הרביעי) מהם וא' קרואים, לז'
הקריאה  ולאחרי בהר בס"פ הקריאה לפני הברכה
– משניהם שלמעלה דרגא ע"י בחוקותי) בר"פ
נמשכת  (בהר) לפרטים בהתחלקות שגם מורה
מהתחלקות  שלמעלה העצמית הנקודה וחודרת

(בחוקותי).

בכל  גם מרומז הקצוות ב' שחיבור להוסיף, ויש
בגימטריא  "סיני" – סיני" "בהר בפ"ע: פרשה

ההליכה 86"סלם" אופני בב' ומטה מעלה שמחבר ,
"והתהלכתי" בחוקותי: בפ' מדובר 87שאודותם

למטה  מלמעלה הליכה הליכות, ב' רבים, לשון
למעלה  מלמטה והליכה מסיני), שניתנה (תורה,

צלותא" דא "סולם בעליית 88(תפלה, כמודגש ,(
והן  התורה, קבלת לצורך הן סיני להר רבינו משה

בנ"י  על התפלה שבין 89לצורך החילוק שכללות –
הבנה  של באופן שלימודה (תורה, למטה המשכה

האדם  מציאות (תפלה,90והשגה, למעלה להעלאה (
המציאות  ביטול עומד", אתה מי לפני הוא 90"דע (

מאמרות  עשרה שבין החילוק ובדוגמת ע"ד
נעשית  מאמרות עשרה שע"י אחד, למאמר
(הביטול  נעשה אחד מאמר וע"י למטה, ההמשכה

ס"ו). (כנ"ל למעלה ו)העלאה

‡È– במדבר בפרשת מזה) (ויתירה ועד"ז .
חודש  מברכים דשבת במנחה קורין שהתחלתה
שלפני  בשבת סופה) עד (מתחילתה וכולה סיון,

עצרת:

הדיבור  על שרומז דיבור, מלשון הוא "מדבר"
דתפלה  הדיבור על וגם התנועות 91דתורה, ב' –

ע"ד  שהם למעלה, והעלאה למטה דהמשכה
אחד. ומאמר מאמרות עשרה ובדוגמת

ועיקר: ועוד

על  מורה מ"ם, בתוספת דיבור מלשון "מדבר",
xacnd mc`d92– בתורה וענינו הדיבור), (מקור

(ze`ivn)הדגשת zeaiyge zlrn בדיבור האדם
הקב"ה  ושונה הקורא ש"כל כך, כדי עד התורה,

כנגדו" ושונה דיבורו 93קורא הוא שהעיקר היינו, ,
– (אחריו) כנגדו ושונה קורא והקב"ה האדם, של
מאמרות); (עשרה להאדם שבערך התורה דרגת
שהדיבור  חרוקה), (מ"ם "מדבר" מלשון ִו"מדבר"
בפ"ע  דיבור בחי' בזו שאין "כלומר, מאליו, הוא
נדבר, שכבר בחי' רק בשבא), מ"ם מדבר, ְ(כמו

בבחי' הוא שהדיבור המדבר lehiaדהיינו ה' בדבר
שפתי 94בו" "אדנֿי שהתחלתה התפלה דיבור כמו ,

ופי אריכתא 95תהלתך"cibiתפתח ועד"ז 96(תפלה ,(
בבחינת  הביטול, בתכלית הוא שהלימוד בתורה,

אמרתך" לשוני הקורא 97"תען אחר כעונה ,98–
אחד). (מאמר מהאדם שלמעלה התורה דרגת

בחי' – משניהם שלמעלה דרגא ע"י יחד וחיבורם
למעליותא  שם"99מדבר אדם ישב לא גו' "ארץ ,100,

אדם  מבחי' לגמרי נעשה 101למעלה זו בחי' שמצד ,
ויחדור  יומשך אחד (שהמאמר דשניהם החיבור
שלמעלה  התורה דרגת שגם מאמרות), בעשרה
ותחדור  תומשך אמרתך, לשוני תען בחי' מהאדם,
הבנה  של באופן התורה לימוד ע"י האדם במציאות
מודגש  שבזה בתורה, והוספה לחידוש ועד והשגה,
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ועוד.84) ח). (ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר
ב.85) סז, מיומא – חוקת. ר"פ פרש"י
ומהרז"ו.86) המת"כ ובפי' יב. פס"ח, ב"ר
שער 87) אמ"ב א. כו, ראה פ' לקו"ת וראה יב. כו, פרשתנו

ועוד. ואילך. תרמ ע' ב) (כרך פרשתנו אוה"ת ואילך. פפ"ז הק"ש
ועוד.88) ב. רסו, זח"א
שהיו 89) האחרונים ימים מ' ועאכו"כ האמצעיים, יום במ'

יו"ד, יח. ט, עקב יא. לג, תשא (פרש"י ראשונים יום כב' ברצון,
ט).

הביטול,90) ענין הקדמת בתורה גם צ"ל יותר שבפרטיות אף

ד"מודה  ההודאה (שנקודת והתחלקות המציאות ענין בתפלה וגם
נמשכת השחר).ihxtaאני" דברכות הענינים

נד 91) (ע' מדבר ערך להצ"צ) (דא"ח הלקוטים ספר ראה
וש"נ. ואילך).

"מדבר".92) בתואר שנקרא ועד
תתרלד.93) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר ראה
א.94) קט, (בהוספות) שם ע"ד. ריש סז, יתרו תו"א
יז.95) נא, תהלים
אריכתא",96) ד"תפלה הפירוש י"ל ואולי – ב. ד, ברכות

הביטול  הקדמת ע"י שנעשית בתפלה ושלימות) (גדלות אריכות
תהלתך". יגיד ופי תפתח שפתי ד"אדנֿי

קעב.97) קיט, תהלים
ובכ"מ.98) ב. סז, יתרו תו"א
ובכ"מ.99) ואילך. ב ב, במדבר לקו"ת ראה

ו.100) ב, ירמי'
ס"ט).101) לעיל (ראה דם א' מבחי' גם למעלה – וי"ל
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ושונה  קורא הקב"ה ושונה הקורא ד"כל הענין יותר
ואומר  חוזר והקב"ה בתורה, מחדש שהאדם כנגדו",

האדם. ע"י שנתחדש החידוש

בהכנה  (גם העבודה שסדר שכיון לומר, ויש
מן  הוא מתןֿתורה) לפני שקורין בהפרשיות למ"ת
שקורין  בהרֿבחוקותי בפ' לכן, הכבד, אל הקל

מודגש iptlyבשבת החודש), ברכת (לפני סיון ר"ח
מציאות  – בהר (בפ' קצוות ב' שישנם בעיקר
ונקודה  ביטול – בחוקותי ובפ' לפרטים, והתחלקות

לפרטים) מהתחלקות מזה,102שלמעלה ויתירה ,
בהענין  היא בהרֿבחוקותי פרשת וסיום שהתחלת

סיני"xdד" "מדבר (ולא דייקא,103סיני" הר ,(
ובפ' פרטית; והתחלקות דמציאות הענין שמדגיש

מתןֿתורה  שלפני בשבת שקורין מודגש 104במדבר
משניהם, שלמעלה בחי' ע"י הקצוות ב' חיבור בעיקר

כנ"ל. שם", אדם ישב ש"לא "מדבר"

·È התורה לנתינת הטעם גם לבאר יש עפ"ז .
xacna סיון בר"ח כמודגש – דוקא הפקר) (מקום
עצרת xacnש"באו שלפני דשבת ובהקריאה סיני",
:xacnaבפרשת

"מקום  הוא ש"מדבר" (ס"ב) לעיל נתבאר
מקום היינו, zelraהפקר", eilr oi`y כ"רשות דלא ,

שהיא רשות miaxdהרבים", zelraa.

לומר: יש – בתורה ענינם ובביאור

שיש  התורה דרגת על רומז – הרבים" "רשות
מישראל  ריבוא ששים להרבים, ושייכות ערך לה

ריבוא  ששים בו שעוברים הרבים כנגד 105(כרשות (
התורה  אותיות ריבוא היא 106ששים ולכן ,

dligzkln באופן הרבים, של ובבעלותם ברשותם
התורה  דרגת – יעקב") קהלת ("מורשה ירושה של

מאמרות; עשרה לעולם, ששייכת

דרגת  על רומז – הפקר" "מקום ו"מדבר",

"אורייתא  לעולם, משייכות לגמרי שלמעלה התורה
אינה  עצמה שמצד אחד, מאמר חד", כולא וקוב"ה
שהקב"ה  אלא הרבים, של לבעלותם שייכת
קנין) (וזכות רשות נותן ועי"ז (כביכול), מפקירה

ויקבל" יבוא לקבל הרוצה .107ש"כל

כדי  – הפקר במקום במדבר, התורה ניתנה ולכן
היא, התורה, דקבלת האמיתית שהשלימות לרמז
לגמרי  שלמעלה התורה דרגת גם כשמקבלים
צריך  לקבלה שיוכלו שכדי לעולם, משייכות
לומר, ויש דוקא. הפקר במקום אותה לתת הקב"ה
הפקר  במקום התורה דנתינת השלימות שתכלית

לבוא  לעתיד ש"תורה 108תהי' iz`nחדשה109,
`vz" :"iz`n ממש הקב"ה של תורתו – "

נתינתה  ולכן לעולם, משייכות לגמרי שלמעלה
ש"(מאתי) עי"ז היא z`veiyלעולם ,"`vz(כביכול)

הרוצה  ש"כל כדי שמפקירה הקב"ה, של מרשותו
ויקבל". יבוא לקבל

"בחודש  הכתוב המשך גם לבאר יש ועפ"ז
באו הזה ביום גו' (ולכן)xacnהשלישי ogieסיני

בלב  אחד "כאיש יחיד, לשון "ויחן" ישראל", שם
המחלוקת 110אחד" את ישראל ושנאו "הואיל ,

zg` 'ipg eyrpe melyd z` ead`e שאתן השעה הרי
התורה  דרגת לקבל כדי כי, – תורתי" את להם
במקום  שניתנת ולאדם לעולם משייכות שלמעלה

האדם צריך eze`ivnnהפקר, z`vl ש"עושה עי"ז ,
הפקר" כמדבר זה 111עצמו וביטול הביטול, תכלית ,

ואהבת  המחלוקת בשלילת לראש) (לכל מתבטא
ועי"ז  עצמו), ישות היא המחלוקת סיבת (כי השלום
שלמעלה  התורה דרגת לקבל ומוכשר ראוי נעשה

הפקר  במקום שניתנת לעולם .112משייכות
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עי"ז 102) – רמז בדרך רק (א) הוא: יחד חיבורם ואילו
השנים. בכל ואינו (ב) יחד, הפרשיות ב' שקורין

לקרוא 103) מתחילין החודש) ברכת (לאחרי שבת במנחת ורק
סיני").xacnaפרשת ("במדבר

פרשת 104) שקורין – זו שנה בקביעות יתירה ובהדגשה
מ"ת.axraבמדבר זמן

(105.19 שבהערה אדה"ז שו"ע ראה
מפני 106) היינו, אותיות, ס"ר נמצא אין שבתורה ו"אף

בכתב  שאינן הנקודות שבכלל אהו"י אותיות שהם המשך אותיות
כו'" ידוע אינו הם מהנקודות איזו אך .. במחשבה ישנם אבל

ד).epzyxt(לקו"ת מג, ב. מא,

נתינת 107) גם אלא הרשות, סילוק רק לא הוא הפקר כי,
צפע"נ  (ראה המופקר הדבר ליטול לכאו"א קנין) (וזכות רשות
(לא, פ"ב עניים מתנות הל' ד). (י, הי"ד פ"ב נדרים הל' לרמב"ם

ג)). (נט, ופ"ד ג)
מדבר 108) "בחי' א'תק: ע' (הוספות) במדבר אוה"ת גם ראה

הסודות  מובן שאינו הבחי' דהיינו גבוה היותר מדריגה הוא שבתורה
תענוג  שום בלתי עושים אנו אך תענוג, שום ואין שבה והטעמים

חד". כולא וקוב"ה דאורייתא ית', רצונו מפני רק עצמו
ג.109) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
עה"פ.110) ופרש"י (תו"כ שלפנ"ז החניות כל כשאר דלא

וש"נ). .100 ע' חכ"א לקו"ש וראה
(111.6 שבהערה במדב"ר
הפקר)112) (מקום במדבר שניתנה התורה שדרגת לומר, ויש

עי"זd"awdע"י שבאה התורה מדרגת למעלה היא ,mc`dy
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ע"י  היא במדבר התורה לנתינת שההכנה ואע"פ
ש"כל  באופן ה"ז המציאות, שלילת הביטול,

דייקא, "יקבל" ויקבל", יבוא לקבל zlawהרוצה
mc`dהרגיל כהלשון "ozn(דלא dpzipתורה,

התורה  דרגת שגם מודגש שבזה – במדבר")
מציאותו  ונעשית חודרת ממציאותו ,113שלמעלה

בתורה, להחידוש ועד והשגה, בהבנה הלימוד ע"י
דקדושה  המציאות .114תוקף

‚È הביטול דתכלית הקצוות שב' לומר, ויש .
פרשת  בקריאת גם מודגשים המציאות ותוקף
במנחת  (והתחלתה עצרת שלפני בשבת במדבר

זה): שבת

"וידבר  התחלתה (ע"ש "במדבר" הפרשה, שם
על מורה – סיני") במדבר lehiadגו' zilkz,

ע"ד  הפרשה ותוכן בו"; דשין שהכל זה "כמדבר
"חומש  הספר כל נקרא זה שם (שעל בנ"י מנין

על115הפקודים" מורה – (ze`ivnd swez דבר")
בטל" לא ("מתוך 116שבמנין החשיבות וגודל (

שעה" כל אותם מונה לפניו דכלל 117חיבתן (
מישראל. ודכאו"א ישראל

בב' גם מודגשים הנ"ל קצוות שב' להוסיף, ויש
שלפני  בשבת במדבר פרשת דקריאת הטעמים

ולהפסיק  במדבר, התורה נתינת על לרמז – עצרת
לעצרת: בחוקותי שבפרשת הקללות בין

הפקר, מקום במדבר, התורה נתינת על בהרמז
ענין עצמו lehiadמודגש ש"עושה אחד), (מאמר

כנ"ל. הפקר", כמדבר

לעצרת, בחוקותי שבפרשת הקללות בין ובהפסק
ענין הצורך ze`ivndמודגש כי, – מאמרות) (עשרה

מקור  היא שהתורה מפני הוא (בפשטות) זה בהפסק
ב', באות התורה בהתחלת כמודגש הברכות, כל

ברכה  שמודגשת 118ר"ת עיקרית הכי מהברכה החל ,
מצד  ופתוח צדדיו מכל ש"סתום ב', דאות בציור

הקב"ה 119אחד" ע"י שנברא העולם על שרומז ,
מג  שמוקף צפונית באופן רוח מלבד רוחות כדי 120' ,

mc`dy ישלים עבודתו) רוח 121(ע"י גם ויסבב
) האדם מעלת מודגשת שבזה – swezצפונית

ze`ivnd מכל מוקף העולם נעשה דוקא ידו שעל ,(
מ"ם  כציור לפירצה), מקום נתינת (ללא רוחות ד'

ד"ל  המשרה"mסתומה באמצע 122רבה סתומה (מ"ם
שרומזת  גאולה 123התיבה), ע"י 124על שנעשית ,

של  (אלופו האל"ף וגילוי בהמשכת האדם עבודת
"ג  – ה"גולה" באמצע .125ולה"`עולם)

***

„È לפועל הוראה עם לעיל האמור לקשר ויש .
גרמא: שהזמן בענין
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עצמו זה xacnkמשים כמדבר עצמו אדם משים "אם – (הפקר)

תלמודו בו דשין בחי'miiwznשהכל כבר, לו שיש (תלמודו בידו"
dyexi אינו הפקר כמדבר עצמו עושה שאינו מי "כל שבתורה),

(בחי'zepwlיכול והתורה" החכמה "כיון xknאת שבתורה),
לו  ניתנה תורה לכל מופקר שהוא כמדבר עצמו את אדם שעושה

dpzna'בחי) "dpzn מכר דירושה הבחי' ג' כי, – שבתורה)
115 ע' חי"ג לקו"ש (ראה להמקבל ושייכות ערך להם יש ומתנה
במדבר, הקב"ה ע"י שניתנת התורה דרגת משא"כ וש"נ), ואילך.
להמקבל. משייכות לגמרי למעלה עצמה) (מצד היא הפקר, מקום

זה 113) שאין – השלום ואהבת המחלוקת בשלילת ודוגמתו
במרומיו", שלום "עושה (ע"ד המציאות והעדר הביטול מצד רק
זא"ז", מכבים ואין אש של שר גבריאל מים של שר "מיכאל
בעמדם  ממציאותם שמתבטלים זל"ז שמנגדים שרים ב' כמשל
א. לח, אמור לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא (ראה המלך לפני
הכחות  כל עם המציאות, בתוקף בהיותם גם אלא ובכ"מ)),

ושלום. אחדות של במצב ה"ה כו', והחושים
לבי 114) פתח (ועי"ז) תהי' לכל כעפר "ונפשי מ"ש וע"ד

אדם  ("משים עליו דשין שהכל כעפר הביטול שע"י – בתורתך"
eaעצמו oiyc lkdy df xacnk לקבל ומוכשר ראוי נעשה ,("

ד"תורת  לעולם,jהדרגא משייכות שלמעלה הקב"ה של תורתו ,"
באופן  מקבלה – זו נעלית ודרגא דוקא, הפקר במקום שניתנת

ialד" gzt.דקדושה המציאות תוקף הלב, פתיחת בתורתך",
ובפרש"י.115) רפ"ז יומא
סע"ב.116) ג, ביצה
במדבר.117) ר"פ פרש"י

לקו"ש 118) וראה לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי
וש"נ. בתחלתו. חט"ו

הבאה.119) שבהערה מקומות וראה שם. ירושלמי
בעה"ת 120) רבותינו חדש). (בזהר לשה"ש הנעלם מדרש

רע"ב. כה, ב"ב גם וראה בראשית. ר"פ וחזקוני
"לתקן"121) לעשות", אלקים ברא "אשר מש"נ ע"ד

ובפרש"י). ו פי"א, ב"ר וראה ד. ב, (בראשית
באוה"ת 122) (הובא ע"א דל"ז של"ה וראה – ו. ט, ישעי'

נשאר  צפון ורוח סתומים רוחות ג' "בראשית קפד): ס"ע נ"ך
מ"ם  והוא סתומה, מ"ם ונעשו רוחות ד' נשלמו ובמ"ת כו' פתוח

המשרה". לםרבה בפסוק סתומה
(ב)123) מ"ם התורה אותיות מע' הערכיםֿחב"ד ספר ראה

וש"נ. ואילך. רג ע'
ב'124) דאות בהמילוי גם מרומז הגאולה שענין לומר, ויש

על  רומז וי' הגאולה), (שלימות המתים תחיית ר"ת ת' – (בי"ת)
ל  אות בראשית בתו"ש הובא המלאך. רזיאל (ס' הדברות עשרת
ועצ"ע. (ב'). בעולם (ת') הגאולה ענין פועלים ידם שעל בהערה),

אחו"ק 125) ש"פ שיחות בארוכה וראה ספל"ב. ויק"ר ראה
הר"ת  שהיא ג' שבאות בהרמז להוסיף ויש – אמור. וש"פ

ו"bד" ד"bולה" שג' ל"גולה",dlebאולה", מקום להנתינת רומז "
מסובב שהעולם ש"מצפון bn'מפני צפונית, ורוח בלבד, רוחות
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בבתי  להכנס שבת בכל קהילות "להקהיל א)
תורה  בהם ללמוד מדרשות ובבתי כנסיות

ד"העמידו 126לרבים" באופן גם תלמידים 127(כולל
שבת,128הרבה" בכל אמורים הדברים אם אשר, ,(

אחת  על תורתנו" מתן "זמן מתברך שממנו בשבת
וכמה. כמה

שבקריאת  ומקום מקום בכל ולזרז לעורר ב)
 ֿ בבתי יהיו תורתנו" מתן ב"זמן הדברות עשרת

l`xyiכנסיות icli lk ועד ביותר, הקטנים (גם
שבעריסה  לקבלת 129לתינוקות ה"ערבים" שהם (

אותנו" עורבים "בנינו .130התורה,

ומציאות  דביטול הקצוות ב' בהדגשת – זה וכל
לעיל: האמורים מאמרות) ועשרה אחד (מאמר

בהתאחדות  שמודגש הביטול ענין – גיסא מחד
ע"י  ובפרט קהילות", "להקהיל מישראל, כו"כ עם
בשעת  והטף, והנשים האנשים בנ"י, דכל האחדות
עם  רק לא היא שההתאחדות היינו, עשה"ד, קריאת
התורה  בלימוד ובמדרגתו שבערכו האנשים
לרבים"), תורה בהם ללמוד קהלות.. ("להקהיל
יחדיו  שכולם קטנים, וקטני קטנים עם גם אלא

לביהכ"נ  הביטול.131באים תכלית –

שבהתאחדות  הביטול עם ביחד – גיסא ולאידך
המציאות  תוקף גם מודגש מישראל, כו"כ עם

הפקודים), (כבענין בפ"ע מישראל דכאו"א
מהם התורה,lawnשכאו"א dbiyneאת dcnele

בתורה  שמחדש (ועד שלו והשגה כל 132בהבנה ,(
דילי'. שיעורא לפום וחד חד

ÂË להוסיף שההחלטה – העיקר והוא – ויה"ר .
התורה  לקבלת כהכנה ישראל של באחדותם
תמהר  השלום") את ואהבו המחלוקת את ("שנאו
(שסיבתו  הגלות ביטול ומיד תיכף ותפעל ותזרז

ישראל  אהבת בדרך 133היפך בטל הסיבה ובהבטל ,
הגאולה  ה"ה ומיד ותיכף המסובב), ממילא
יהי' שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית
מאתי  חדשה "תורה דמתןֿתורה, הענין שלימות

תצא".

תורתנו", מתן "זמן לפני שעוד – ובפשטות
חודש  מברכים בשבת בעמדנו סיון, ר"ח ולפני
לקיום  זוכים בהרֿבחוקותי, פרשת שבת סיון,

תבואו xetiqdeהיעוד "כי בהר: פרשת שבהתחלת
"ונתנה  בחוקותי: פרשת ובהתחלת וגו'", הארץ אל

פריו" יתן השדה ועץ יבולה "עתידה 134הארץ ,135

ישרא  מילת"ארץ וכלי גלוסקאות שתוציא ,136ל
פירות" לעשות עתידים סרק .137ו"אילני

המנין  – הפקודים לספר באים לזה ובהמשך
מ"ש  ע"ד מישראל, וכאו"א בנ"י "ואתם 138דכל

`cgתלוקטו cg`l נעשים יחד וכולם ישראל", בני
ד" אחת העשירי,139גדול"ldwמציאות למנין ועד ,

העשירית  והפרה העשירית השירה עם ביחד
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ד" וג' פרוצה. נשארת הרעה", עבודת dle`bתפתח על רומז "
ד" באופן (שבת lenbהאדם דלים" גמול דל"ת ("גימ"ל דלים"

הד' מהפך שעי"ז עולם, של אלופו וגילוי המשכת ע"י א)), קד,
מכלcד" שמוקף לעולם zegexלים" 'c.*סתומה מ"ם כמו ,

ויקהל).126) ר"פ (מיל"ש ס"ג סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע
מ"א.127) פ"א אבות
ישראל 128) "ובני ביצי"מ מש"נ ע"ד – אחת בבת ו"הרבה"

ששה**פרו יולדות "שהיו מאד", במאד ויעצמו וירבו וישרצו
מארץ  צאתך ("כימי האחרון מגלות בהיציאה ועד"ז אחד", בכרס

בנוגע נפלאות") אראנו כו'micinlzlמצרים המלמד ש"כל ,
א). ג, במדבר פרש"י סע"ב. יט, (סנהדרין ילדו" כאילו

ה"ו.129) פ"א יבמות מירושלמי להעיר
ועוד.130) .315 ע' חכ"ח לקו"ש וראה (א). ד פ"א, שהש"ר
כל 131) ואומר מכריז ר"ג "שהי' א: כח, מברכות להעיר

שראב"ע  ולאחרי המדרש", לבית יכנס לא כברו תוכו שאין תלמיד
להם  ונתנה הפתח לשומר סלקוהו היום "אותו לנשיא, נתמנה

(my j"p z"de`a `aed) e"gxd mya gly t"x n"wn d`xe (*
dyrize oeqkl`a dnezq m"nd d"awd gzti l"zrlyoizlc 'aly

lr dxen 'cdy my z"de`a x`eand t"re) giynd `eai f`e ,cec oa
'iga 'a mr df xywl yi ile` ± xeaic 'iga 'a md oizlc 'ae ,xeaic

"c xeaicdxacnal"pk) dltzc xeaice dxezc xeaic ,(xeaic oeyln) "
.((`"iq

.(g ,`"t x"eny) "miyy mixne` yie .. xyr mipy mixne` yie" (**

ספסלי" כמה אתוספו יומא ההוא .. ליכנס לתלמידים רשות
בחלמי' לי' ש"אחזו לאחרי וגם מאות). שבע או מאות (ארבע
– ראויים אינם אלו אף (כלומר קטמי" דמליין חיורי חצבי

" מסיק id`פרש"י), `le"'לי דאחזו הוא דעתי' ליתובי ההיא ,
בתיווך  לומר ויש כו'"). דר"ג דעתי' חלשא קא ש"הוה (כיון
בחלמא", לי' "אחזו ואעפ"כ היא", "לא (המסקנא הדברים
אינם  עצמם כשמצד שגם – ח"ו) שקר דבר לו הראו לא שבודאי
כו'. ראויים נעשים לביהמ"ד אותם שמכניסים עי"ז מ"מ, ראויים,

וש"נ.132) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ב.133) ט, יומא ראה
ד.134) כו,
וש"נ.135) סע"ב. ל, שבת
שם),136) (שבת ופטריות" "כמהין – הזה בזמן ודוגמתו

ע' להצ"צ (ביאוה"ז זריעה" בלי שג"כ הספיחים*** "כענין
תתכזֿח).
עה"פ.137) ופרש"י תו"כ
יב.138) כז, ישעי'
ז.139) לא, ירמי'

.(d ,dk) "jxivw gitq" ± xda zyxtl zekiiydn xirdle (***
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קודש" יהי' המשיח 140("העשירי "המלך ע"י ,(
אכי"ר" יגלה רואים 141מהרה ממש ומיד שתיכף –

באצבעו  מראה וכאו"א בינינו, כבר נמצא שמשיח
בא" וכבר) המשיח (המלך זה "הנה .142ואומר

בתכלית  תורתנו" מתן ל"זמן באים לזה ובהמשך
עיר  בירושלים הקדושה, בארצנו – השלימות
הקדשים  ובקדש המקדש בבית הקודש, בהר הקודש,

הלוחות  עם הארון נמצא בבחי'143(שבו שהם ,

מאתי  חדשה "תורה – החקיקה) אותיות "בחוקותי",
של תורתו אתgiynתצא", mrdשילמד lk144 ועד ,

ממש), ("מאתי" ובעצמו בכבודו מהקב"ה להלימוד
כולם 145כמ"ש  כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "לא

ו"לא  אותי", עיניך 146ידעו והיו מוריך עוד יכנף
מוריך" את ממש.147רואות ומיד תיכף ,
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לב.140) כז, פרשתנו
דימי 141) הרמב"ם (משיעורי ספ"ג אדומה פרה הל' רמב"ם

זה). משבת שמתברכין השבוע
עה"פ.142) ובשהש"ר ח ב, שה"ש
עבודת 143) על שמורה ב), יד, (ב"ב לוחות שברי וגם

בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא "משיח – נשבר) (לב התשובה
ובכ"מ). ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג (ראה

יז,144) צו לקו"ת ועוד. ה"ב. פ"ט תשובה הל' רמב"ם ראה
ובכ"מ. א.

לג.145) לא, ירמי'
כ.146) ל, ישעי'
תורה"147) מתן בשעת זה מעין לעולמים הי' ש"כבר כפי

פל"ו). (תניא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zexeka(iyily meil)

àéøa,`ixadle xefgl cizry -àì àîéà.daxwdl leqtéàå ¨¦¥¨Ÿ§¦
áúkcg` herin,äìBç éèeòîìdleg wxy xnel mewn did ¨©§©¥¤

meyn ,leqtdéçøBà åàìc`idy dnda lk jxck epi`y - §¨§¥
,d`ixaçøBà eðééäc ï÷æ ìáàdéjxck `id ezeyigky - £¨¨¥§©§§¥

,owf lka mlerdàì àîéà.daxwdl leqt epi` ile` -áúk éàå ¥¨Ÿ§¦¨©
éøz àðîçødpeekdy xnel mewn did ,[miherin ipy-]éèeòîì ©£¨¨§¥§©¥
éLéçëc éðä-,miyegk mdy dlege owf hrnlàìc íäBæî ìáà ¨¥¦§¦¦£¨§¨§Ÿ

àì àîéà ,Léçk.daxwdl leqténð éàåeli` ,sqep ote`ae - §¦¥¨Ÿ§¦©¦
`ay xnel mewn did cg` herin wx xn`péèeòîì`weec §©¥

ñéàîc íeMî íäBæî,egix zngnéðä ìáà[dlege owf-]àìc §¨¦¦§¦£¨¨¥§Ÿ
àì àîéà ,éñéàîokl ,daxwdl elqtiéëéøömiherin dyly §¦¦¥¨Ÿ§¦¦

.daxwdl milqet mzylyy epcnll
:dpyna epipy'åëå äøéáò Ba äãáòpLå.mc`d z` zindye §¤¤¤§¨£¥¨

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîoaxwd z` milqet el` mixacy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .ycwna axwdlïðaø eðúcweqtd lr` `xwie) §¨©¨¨

(a,'mkpAxw z` EaixwY o`Sd onE xwAd on dndAd on'ïî' ¦©§¥¨¦©¨¨¦©Ÿ©§¦¤¨§©§¤¦
òaøðå òáBø àéöBäì 'äîäaädnda e` ,dy` draxy dnda - ©§¥¨§¦¥©§¦§¨

,yi` ici lr draxpyãáòpä úà àéöBäì 'ø÷aä ïî'dyry - ¦©¨¨§¦¤©¤¡¨
,el degzyde dxf dcear eze`äö÷enä úà àéöBäì 'ïàvä ïî'¦©Ÿ§¦¤©§¤

,dxf dcearl eaixwdl yxtede dvwedy -àéöBäì 'ïàvä ïîe'¦©Ÿ§¦
çâBpä úàzenda hrnl jixv dnl :`xnbd dywn .mc` zinde ¤©¥©

ixde ,daxwdn el`éðä[gbepde raxpe raex-]eäðéð àìè÷ éða ¨¥§¥§¨¨¦§
.oaxwl miie`x mpi`y `hiyte ,d`pda mixeq`e dzin miaiig -

:`xnbd zvxznxacd rcepyk mlqetl jxvp weqtdãò ét ìò©¦¥
íéìòaä ét ìò Bà ,ãçàoi` df ote`ay ,mnvrn ecedy ¤¨©¦©§¨¦

ick mz`ceda ic mle` ,xeht qpwa dcen ik ,mze` mizinn
.daxwdl mlqetl

`l mze` oihgey oi` qepibexcp`e mehneh :dpyna epipy
:`xnbd dywn .dpicna `le ycwnaLc÷na íeèîeè àîìLa¦§¨¨§©¦§¨

àìyeygl yi ik ,xeka oaxw lkk axw,àéä äá÷ð àîìéãoi`e Ÿ¦§¨§¥¨¦
dnl oaen oke ,xkf `l` xekaàì äðéãnayi ik ,ephgyi ©§¦¨Ÿ

yeyglàeä øëæ àîìéc,dxekaa yecweàîeî da úéìå- ¦§¨¨¨§¥¨¨
.zeawp ipniq llk ea oi` xkf `ed m` ixdy ,llk men ea oi`e

àì Lc÷na àîìLa ,ñBðéâBøcðà àlà,xeka oaxw lkk hgyp ¤¨©§§¦¦§¨¨©¦§¨Ÿ
gl yi ikyey,àéä äá÷ð àîìc,xkf `l` xeka oi`eàlàdyw ¦§¨§¥¨¦¤¨

dnlénð äðéãna,ephgyi `làeä øëæc éäðmb ea yiy s` - ©§¦¨©¦§¦§¨¨
,dxekaa yecwe xkf ipniqõéøç úea÷ð äNòzipniq ixd - ¥¨¤©§¨¦

jixvy mewna awp md xkf lv` ik ,menk el eaygi eay zeawpd

,mly zeidldìò èBçLéå.df men meyn uega ehgyl lkeie - §¦§£¨
:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,ééaà øîà(ak ak `xwie)õeøç Bà' ¨©©©¥¨©§¨¨

,'øeáL Bàly meny jkn cenll yieøeáLc àéîec õeøç- ¨¨§¨§¨
,xeay ly menl dnec `edyk wx'øeáL' äîm` `l` men epi` ©¨

xayd'õeøç' óà ,íöò íB÷îa`ed m` `l` men epi`íB÷îa ¦§¤¤©¨¦§
,íöò.xya mewna `ed ik men epi` zeawpd oniq okle ¤¤

:men miaygp zeawpd ipniq oi`y zxg` dgked d`ian `xnbd
àìa ,øîà àáøn cenildúøîà úéöî àì énð ,øeáLyõeøç ¨¨¨©§Ÿ¨©¦Ÿ¨¥¨§©¨

àîeî éåä øNa íB÷îamewna uixgy xnel leki jpi` mb - ¦§¨¨¨¥¨
,men aygi xya,àîeî éåä Czòc à÷ìñ éàc,dywi ixdïåék §¦¨§¨©§¨¨¥¨¥¨

øîàcirl `ziixaay lñøç eäæ 'áøb',oigyd rbp `edeõøçéî §¨©¨¨¤¤¤¦§¨
õéøç,qxga yiy enk uixg yiy i`ce ixd -áéúëcirbp iabl ¨¦¦§¦

owfe y`x(l bi `xwie)å'dPd,'øBòä ïî ÷Bîò eäàøîex`iae §¦¥©§¥¨¦¨
mipdk zxeza(` mirbp rixfz)`ed wnerdyä änç äàøîkzi`xp §©§¥©¨©

,ìvä ïî äweîò,men `ed ixd oky oeikeàðîçø ázëéìå £¨¦©¥§¦§Ÿ©£¨¨
'áøb' éòa àìå 'õeøç'men z` dxezd dazky jka ic ok m`e - ¨§Ÿ¨¥¨¨

,men aygp 'axb'd mby eprinydl jxev oi`e ,'uexg'dàðéîàå§¨¦¨
m` ,`xaqn xn`pe -ñéàîc áøb ,àîeî éåä ñéàî àìc õeøç̈§Ÿ§¦¨¥¨¨¨¦§¦

ïkL ìk àì`l` ,men aygpy,'áøb' àðîçø áúkick,øîéîì Ÿ¨¤¥¨©©£¨¨¨¨§¥©
,àîeî éåä àì øNa íB÷îa õeøçccenll xyt` i` okle §¨¦§¨¨Ÿ¨¥¨

eli`e ,mvra `ed 'uexg'd ik ,men aygi 'axb' mby 'uexg'n
eli`e ,xyaa `ed 'axb'dmen aygp axby dxezd drinyd `l

.uexgn ecnll ozip did `l ,ezeqi`n zngn
:dpyna epipy)äfî ìBãb íeî Eì ïéà ,øîBà ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¥§¨¦¤

dpicna hgyp okle ,[qepibexcp`n-].(
,men aygp qepibexcp`y xaq l`rnyi iax :`xnbd zx`an
`nw `pz zrca lirl exkfpy `axe iia` ixacl yyeg epi`e

ik ,men dpi` eay zeawpdyééaàk'uexg'y ,'xeay'n cnly §©©¥
,mvr mewna `ed m` `l` men epi`øîà àìoeik ,l`rnyi iax Ÿ¨©

xaqyïðéøîà àì øeáLc àéîec õeøçuexg micnel oi` - ¨§¨§¨Ÿ¨§¦©
e .uexg aygp xya mewna uixg elit` jkle ,xeaynàáøk§¨¨

oi`y ,men aygp 'axb'y dxn`e dxezd dhxity dnn gikedy
,mvr mewna `l` uixgøîà àì énð,l`rnyi iaxàîìéc ©¦Ÿ¨©¦§¨

àøkðéî àìc àëéämen epi` xya mewna uixgy okzi oky - ¥¨§Ÿ¦§§¨
,xkip epi`y mewna wx'òø íeî' økðéîc àëéä ìáàeh mixac) £¨¥¨§¦§¨¨

(`kdéa àðéø÷xkip `edy oeik ,zeawpd mewn ly uixg mle` - ¨¦¨¥
.xya mewna `edy s` men aygp
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לד

zereayd bg axr ,xacna t"y zegiyn .c"qa
.`"ypz'd zereayd bgc 'a meie

מאידית  תרגום

הכללי ‡. לתוכן שבנוסף רבות, פעמים דובר
גם  ישנם השנים, כל שוות שבו יוםֿטוב של
 ֿ היום של המיוחדת מהקביעות מיוחדים לימודים
– ומבהירים המדגישים מסויימת, בשנה טוב
של  הכללי הלימוד – לביצוע כחות ומוסיפים

השנים. בכל היוםֿטוב

מיד  בא השבועות שחג בכך מתייחדת זו שנה
דחג  שהעבודה אומרת, זאת השבת; יום לאחר
השבת  דיום ההשפעה ותחת עם נעשית השבועות
דימי  הפסק שום ביניהם שאין ובפרט קודש,
שלשה  של חזקה שישנה באופן דחול. ועובדין

.mitevx1ימיֿקדושה

פרשת שבת – גם היא זו .xacna2ושבת

הראשון  שהיום בכך גם מחולקת כזו קביעות
שהוא  בשבוע, ראשון ביום הוא השבועות דחג
כמובן  בראשית, דמעשה ראשון יום בדוגמת

זה  יום של ליום 3מהשיר מיד באים לזה ובהמשך ;
בשבוע  ביום 4השני – חג אסרו – זה ולאחרי ,

בשבוע. השלישי

ע"פ  הקביעות עם הקשורים ובפרט הענינים, כל
בתורה  והפרשיות הימיםֿטובים של הם 5תורה ,

פרטית  מובן,6בהשגחה ומזה הדיוק. ובתכלית
מיוחדת  הוראה ישנה השבועות דחג זו שמקביעות

גם  כחות תוספת ונותנת יותר עוד המדגישה
זה. דיוםֿטוב הכוונה כללות במילוי

השבו ·. דחג תורתנו,השייכות מתן זמן עות,
חז"ל  במאמר מודגשת – שבת עלמא 7עם "דכולי :

לישראל". תורה ניתנה בשבת

(כנ"ל), הדיוק בתכלית הם שהענינים כיון
דמתןֿתורה, הכללי הענין עם הקשורים ועאכו"כ
"לכולי  הוא (וכן תורה" ניתנה ש"בשבת שזה מובן
ולשבת  ה)תורה של(נתינת מכיון הוא עלמא")

פנימית. שייכות ישנה

בזה  הביאורים אחד לומר –8ויש ענינה שבת :
כמאחז"ל  מנוחה,9מנוחה. חסר העולם הי' "מה

המזון  ברכת ובלשון מנוחה". באת שבת באת
המשנה  לשון על (מיוסד הוא 10דשבת "(הרחמן (

שכולו ל)יום dgepneינחילנו zay לחיי
תפלת 11העולמים" בלשון – יתירה ובהדגשה .

דשבת  .12מנחה . שלום מנוחת . . מנוחה "יום :
מקומות  (ובכמה בה" רוצה שאתה שלימה מנוחה

מנוחה). של לשונות עוד

מתן  ע"י בשלימותו נפעל בעולם המנוחה ענין
כמאחז"ל  – הפסוק 13תורה ויהי 14על ערב "ויהי

מלמד  לי, למה יתירה "ה' הששי", יום בוקר
אם  להם ואמר בראשית מעשה עם הקב"ה שהתנה
לאו  ואם מתקיימין אתם התורה מקבלים ישראל
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ושיחת 1) זו, שנה דתחלת כלליים המכתבים בארוכה ראה

שמימי  זו, שנה דקביעות העילוי ביאור – זו שנה האזינו ש"פ
ליום  תיכף נכנסו דסוכות, (בחו"ל) ואחרונים ראשונים וימים ר"ה,
כמ"פ  וכמדובר ועוד. הפורים. ובימי כסלו, בי"ט וכן השבת,
זו  בשנה (חזקה) שלשה של דענין וההדגשה העילוי השנה במשך

ועוד. זו. שנה ניסן י"א מכתב ראה –
עצרת"2) קודם סיני במדבר קורין שיהיו הפשוט ש"המנהג

ס"ד). סתכ"ח או"ח טושו"ע ה"ב. פי"ג תפלה הל' (רמב"ם
ראשון 3) יום היום מונין "אנו סע"א: כה, שה"ש לקו"ת ראה

עתה  עד משימ"ב ימים רבבות עברו כבר הרי וקשה . . בשבת
הוא  א' יום כל . . אלא כו', ראשון יום היום אומרים איך וא"כ
וראה  כו'". בראשית ימי ששת של א' יום כמו ראשון יום ממש

.27 בהערה הנסמן וראה .192 ע' תש"ד סה"מ גם
אסרו4) הוא השני יום ישראל .bgובארץ
א).5) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה
וש"נ.6) ואילך. סקי"ט הוספות כש"ט

ב.7) פו, שבת
ואילך.8) א פח, ויקהל ג. ע, יתרו תו"א (באו"א) גם ראה

ובכ"מ.
ויכל).9) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

חז"ל. בשם "שאנן") (ד"ה שם כהונה ובמתנות ט פ"י, ב"ר וראה
בסופה.10) תמיד
שבת 11) שכולו ל)ה"יום (וההכנה מעין הוא שבת שכל

ועוד). א'קכח. ע' ח"ב תער"ב המשך (ראה ומנוחה"
כי 12) – י"ל דשבת מנחה בתפלת דוקא זה שאומרים הטעם

היום, לכל שייך זה ענין אבל שבת. מנוחת דשלימות גילוי הוא אז
" בהתפלה: מנוחה".meiכמפורש

א.13) ג, ע"ז גם וראה א. פח, שבת
לא.14) א, בראשית
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ובוהו" לתוהו אתכם מחזיר כמש"כ 15אני "ארץ 16,
(במ"ת) ולבסוף יראה "בתחלה ושקטה", יראה

.17שקטה"

ניתנה  (ש)בשבת עלמא "דכולי להו סבירו ולכן
נפעלה  התורה וקבלת נתינת שע"י כיון תורה",
ד"באת  הענין שלימות דעולם, ו"שקטה" מנוחה
ימי  בששת "חסר" (שהיתה מנוחה" באת שבת

השבת) שבאה קודם .18בראשית,

נפע ‚. שמנוחה בכך שבת הביאור ע"י דוקא לה
התורה): וקבלת תורה (מתן ותורה

ותנועה  דשינוי באופן נברא עצמו מצד העולם
מנוחה") "חסר המנוחה, –19(היפך לראש ולכל ,

שני  יום ראשון, (יום הזמן ענין דכללות השינויים
הוה  דעבר ושינוי חילוף – הוא וגדרו שענינו וכו'),
הנבראים  וכל ואיחור), קדימה – (ובכללות ועתיד

ומקום  זמן הוא (שגדרו כפופים 20שבעולם (
הזמן  כל משתנים שהם באופן הזמן, ;21לשינויי

נברא  כל של הפרטיים השינויים ישנם לזה ונוסף
בעולם.

חילוקי  – דמקום ההתחלקות שגם ולהוסיף,
– למקום ממקום והשינויים ומטה, דמעלה הדרגות
כיון  שינוי), – (ואדרבה המנוחה היפך עם קשורים
כו', שונים והנהגות ענינים לו יש מקום שכל

קשורה  אחר למקום אחד ממקום והליכה
הקודם 22בטלטול  ומצבו ממקומו .23ושינוי

שבת  ("באת בעולם מנוחה הביא השבת יום
מנוחה") בששת 19באת נסתיימה שהבריאה כיון ,

צבאם, וכל והארץ השמים "ויכולו בראשית, ימי
עשה" אשר מלאכתו גו' אלקים בכל 24ויכל ונרגש ,

וחילוקי  השינויים בכל – העולם פרטי ובכל העולם
מה' נברא שהכל איך – ומקום דזמן ,cg`25דרגות

שהיא `zgהכוונה הבריאה, פרטי בכל דהקב"ה
והמקום  הזמן משינויי היא 26נעלית הרי ולכן ,

עם dgepnמביאה קשורה בהיותה הבריאה, בכל
כידוע  – בזמן הן עלי'27"מנוחה", היא ששבת

לספור  אח"כ מתחילים ולכן זמן, מבחי' שלמעלה
יום –oey`xשוב: במקום והן וכו', בשבוע

ממקומו 28כמ"ש  איש יצא אל תחתיו איש "שבו
השביעי" במקום 29ביום וקביעות מנוחה ,30.
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(15d בו שניתנה בסיון ששי . . המיוחד הששי משמע ששי
שם). שבת (פרש"י תורה

ט.16) עו, תהלים
שם.17) ע"ז שם. שבת
השביעי 18) ביום מנוחה" באת שבת ש"באת שאחז"ל ומה

שבת  מנוחת א) י"ל: – מ"ת) לפני שנים (ריבוי בראשית למעשה
מצות  קיום על לישראל הציווי (לאחרי במ"ת שנעשה בעולם
(הבאה  מ"ת לפני שבת ממנוחת יותר נעלה באופן הוא שבת)
קיומם  לגבי מ"ת לאחרי המצוות כל של העילוי ע"ד מלמעלה*),
התנאי  על היא בעולם שבת מנוחת פעולת ועיקר: ב) מ"ת. לפני
את  יקבלו שישראל בריאתו) בתחלת העולם עם הקב"ה (שעשה
בעולם  מנוחה פעל התנאי וקיום שבת). מצות – (כולל התורה

בריאתו). (בתחלת למפרע
פ"מ.19) (להמהר"ל) ישראל תפארת בארוכה ראה
ברכה 20) ב. מא, בהר לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיוה"א ראה

ואילך. 61 ע' חכ"ו לקו"ש וראה – ובכ"מ. א. צח,
להתייבש 21) מתחיל משנולד תינוק נפסד", הוה "כל כמאמר

כח). א, בראשית בחיי (ראה

i"yxt d`x) `giipe dgepn oeyln gp) mlerd zgepny c"r (*
gp) "ezeayi `l") leand i"r dyrpy ((d ,l"t x"a .hk ,d ziy`xa
dyrna zayd i"r dlrtpy dgepndn xzei dlrp `id ((ak ,g

.leand mcew ziy`xa

א.22) כח, (כתובות מדאיתתא דקשין גברא טלטולי ובפרט
א). כו, סנהדרין

לפי 23) האדם מנהגי לשינוי בנוגע התורה מדיני גם וכמובן
(ראה  משם שיצא המקום לפי או לשם שהלך המקום מנהגי

ועוד). רפ"ד. פסחים לדוגמא
אֿב.24) ב, בראשית
כדי 25) הוא בשבת מלאכה שאיסור לב, מצוה חינוך ראה

בכל  אחד ביום ונזכר כו' העולם חידוש אמונת בנפשותינו "לקבוע
לא  ובשביעי חלוקים ימים בששה נברא שהעולם ושבוע שבוע
הרצון  על להורות חלוקים ענינים נבראו ויום יום ובכל דבר, נברא
"בכל  החינוך לשון יותר יובן בפנים המבואר וע"פ  כו'". פשוט

ענינים נבראו ויום כי miwelgיום – הפשוט" רצון על להורות
חילוקי  פרטי בכל אחד, הרצון ית', אחדותו נתגלה שבת במנוחת

הבריאה.
ואילך.26) 55 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
פו.27) ע' שבועות אוה"ת .3 שבהערה תש"ד וסה"מ לקו"ת

ובכ"מ. א'תתצט. א'תתצא. ע' ברכה
כט.28) טז, בשלח
אמה"29) "אלפיים על הוא ממקומו) (יציאה זה שאיסור ואף

לעיר, מחוץ דוקא הוא זה וגם א)** נא, (עירובין שבת תחום של
שלו) היחיד (רשות הקבוע ממקומו לצאת לאדם מותר אבל
מא, עירובין רש"י (ראה אמה אלפיים לה וחוצה העיר כל ולהלך

מ  הרי ועוד), כאילו. ד"ה איש ב יצא "אל הכתוב ל' דיוק
enewnn בזה ואין האדם, של ב"מקומו" נכלל זה שכל מובן, ,"

או"ח  אדה"ז שו"ע וראה והמנוחה. הקביעות והיפך טלטול גדר
עיי"ש. כו'", מקומו נקרא אלפיים "עד ס"א: סשצ"ו

יחנו 30) ה' פי "על במדבר להמסעות  בנוגע חז"ל שאמרו ואף
כמאן יסעו ה' פי כג.riawcעל יח. ט, (בהעלותך דמי" להו

שהוא  כפי – ומנוחה הקביעות שלימות אי"ז מ"מ ב). נה, עירובין
שקשור  (כיון בשבת המסעות היו לא בפשטות והרי השבת. ביום

וכו'). מלאכות לכמה

.cere .e"vyqx f"dc` r"ey ± dfa zericd d`x (**
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– במתןֿתורה נפעל זה בענין והשלימות
שזוהי  כיון מהקב"ה, התורה את קבלו כשבנ"י
התורה  (בשביל העולם נברא שלשמה התכלית

ישראל  כל 31ובשביל תכלית בגלוי נפעלת וכאשר ,(
באופן  – ויחידה אחת תכלית שהיא – הבריאה
(זמן  העולם פרטי בכל העולם, בכל שנרגש

ע"י 32ומקום) העולם, בכל מנוחה מביא זה הרי –
. בראשית מעשה עם הקב"ה "שהתנה התנאי קיום

מתקיימין". אתם התורה מקבלים ישראל אם .

הדברים, בפשטות שהוא כפי – בזה והביאור
את  מרגיש אינו אדם כאשר אדם: בני בטבע
את  לשמש נבראתי (ש"אני בחייו ותכלית הכוונה

והתיישבות 33קוני" במנוחה להיות יכול אינו ,(
ריבוי  וכל והמקום הזמן ששינויי כיון אמיתית,
איֿשקט  גורמים שבחייו פרטים ופרטי הפרטים
מרגיש  הוא כאשר דוקא אותו; ש"חוצה" תמידי,
זה  הרי הפרטים, בכל הטמונה והתכלית הכוונה את
ושינוי  מתנועה למעלה שהיא מנוחה, לו מביא
וכפי  האדם, לשלימות – ובמילא החיים, דפרטי
יתירה  בשלימות נמצא שאדם בפשטות שרואים
הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת מנוחה, לו יש כאשר

להאדם  רק לא מנוחה מביא זה מזו: ויתירה
בעולם, עושה שהוא הענינים לכל גם אלא עצמו,
כאשר  הצלחה וביתר יתירה בשלימות נעשים שהם
בכל  מנוחה מביא שזה עד מנוחה, מתוך נעשים הם

כולו. העולם

למתןֿתורה: בנוגע להבדיל, גם, מובן ועד"ז
דכל  התכלית נתגלתה התורה את קבלו בנ"י כאשר
שבנ"י  ישראל, ובשביל התורה בשביל – הבריאה
על  גם וישפיעו אותם, ויקיימו ומצוות תורה יקבלו

ש  נח בני מצוות ז' את שיקיימו ,34להם אוה"ע
יתברך  לו דירה העולם מכל יעשו ועי"ז

בכל 35בתחתונים  ("שקטה") מנוחה זה הביא לכן .
העולם.

ושינויי  בפרטי גם מנוחה נמשכת שמזה עד
ש"מיני' שבת, מנוחת ע"ד – והמקום הזמן

יומין" כולהו כאשר 36מתברכין הבריאה, ימי ששת ,
– ושינוי) דתנועה (הסדר העולם במלאכת עסוקים
נמצאים  שבפרט, פרט עם עסוקים כאשר שגם
ה"ז  במילא מנוחה, מתוך פרט כל ועושים במנוחה,

בשלימות. נעשה

השם:„. בעבודת – יותר ובפרטיות

דרגות  פרטי כו"כ ישנם יהודי שבעבודת אע"פ
היא  מנוחה) (מתוך העבודה שלימות – ואופנים
נרגשת  היהודי עבודת פרטי בכל כאשר דוקא

(לא  "אני ויחידה: אחת (אלא 37נקודה נבראתי (37(
קוני". את לשמש

הכוונה  על נוסף המצוות: בקיום שזה וכפי
צריכה  מצוות), (מהתרי"ג ומצוה מצוה בכל פרטית

כללית  הכוונה לכן) (קודם ברכת 38להיות כנוסח
(ורק  וצוונו" במצוותיו קדשנו "אשר – המצוות כל
הכוונה  הפרטית), המצוה את מזכירים זה לאחרי

הקב"ה  של רצונו את שמקיימים המצוות .38בכל

המשנה  בהתחלת 39ובלשון להלכה והובא
"לעשות40השו"ע  –oevx לאחרי) שבשמים" אביך

כנמר  עז "הוי העבודה: אופני ארבעת את שמונה
הלשון  ובדיוק כארי"), וגבור כצבי רץ כנשר וקל

"oevx" ולא אביך":zeevnאביך"

המצוות  התחלקות על (גם) קאי "מצוות"
ולא  גו' תוסיפו "לא דוקא, מצוות תרי"ג – לפרטים

המצוות 41תגרעו" שאר מכל מחולקת מצוה וכל ,
חבילות  מצות עושין ש"אין עד וכו', קיומה באופן

למצוה 42חבילות" פנוי לבו שיהא "דבעינן ,
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שבת  שממנוחת לומר, יש (סי"ב), בפנים לקמן המבואר וע"פ
נמשך  א)) פח, ב. סג, זח"ב (ראה יומין" כולהו מתברכין (ש"מיני'
ממקום  היפך שהוא שבמדבר, במסעות גם ומנוחה לקביעות הכח
(ירמי' שם" אדם ישב ולא איש בה עבר לא ("בארץ האדם מנוחת

ו)). ב,
ובכ"מ.31) בראשית. ר"פ פרש"י
שמו"ר 32) כה. שמות תנחומא וראה א. קטז, זבחים ראה

ב. כ, יתרו פרש"י ט. פ"ה,
קידושין.33) סוף וברייתא משנה
מפי 34) רבינו משה צוה ה"י: פ"ח מלכים הל' רמב"ם ראה

נח. בני שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה

ו.35) פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו. תניא

(36.30 בהערה נסמן
שם.37) קידושין ועוד, שלמה המלאכת גירסת
דרוש 38) ראש עטרת פי"ג. האמונה שער רפמ"א. תניא ראה

ע' ח"ב מלוקט סה"מ נז. ע' תרס"ו המשך ואילך. ב נח, לעשי"ת
נז.

מ"כ.39) פ"ה אבות
רס"א.טור 40) או"ח אדה"ז ושו"ע
תגרע 41) ולא עליו תוסף לא א: יג, ראה ובפ' ב. ד, ואתחנן

ממנו.
וש"נ.42) א. מט, ברכות
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zg`"43 מהתחלקות למעלה הוא "רצון" משא"כ .
בנוגע  הן ויחיד, אחד הוא רצון – דרגות) (ושינוי
הוא  פרט בכל הרצון הרי רוצה שהוא הדבר לפרטי
הרצון  "אין הרי הענינים, לכללות בנוגע והן בשוה,
"נאמר  בהם", שהרצון הענינים אופן לפי משתנה
הרצון  זה ובדבר כך באופן הוא הרצון זה שבדבר

כך" באופן .44הוא

"לעשות הלשון נאמר אביך oevxולכן
(מתוך  העבודה ששלימות כיון – שבשמים"
תורגש  המצוות כל שבקיום בכך היא מנוחה)

את בזה שמקיימים – ויחידה אחת של epevxנקודה
הקב"ה.

שכל  כפי המצוות, בפרטי גם נמשך ה"ז ואח"כ
כידוע  – פרטית) (כמצוה "במקומה" היא מצוה
שאר  מכל מעין) בה (ויש כלולה מצוה שכל

המצוה" מן פטור במצוה "העוסק ולכן ,45המצוות,
ע"י  במילא המצוות, שאר את בזה כולל שהוא כיון

זה" גם שמקיים "כמו זה הרי זו מצוה 46קיום

שני') .47(המצוה

ה'‰. אהבת במצות בהדגשה רואים הנ"ל ענין
מ"ע  כל את ה'48[שכוללת יראת מצות את וגם ,

ל"ת  מצוות כל את ה'48הכוללת את "ואהבת – [
בכל :jaal"49אלקיך

– ושינוי תנועה עם דוקא קשורה שבלב אהבה
צריכה  שהעבודה איתא אעפ"כ ושוב. רצוא בבחי'

שוב לבך רץ ד"אם באופן ,cg`l"50להיות
"לאחד". תיבת תוספת מובנת אינה ולכאורה
(צריך  לבך רץ "אם לומר מספיק הי' לכאורה

כמ"ש  שוב", ושוב".51להיות) רצוא "והחיות
תנועה  עם דוקא קשורה שבלב העבודה ואדרבה:
הדם  השפעת ע"י האדם שחיות עד ושוב, דרצוא
דליבא, דפיקו יהי' שתמיד בכך תלוי' הלב מן
בנוגע  מובן ועד"ז ושוב, דרצוא תמידית תנועה

באופן alayלעבודה להיות שצריך (אהבה),
ולאח"ז  (בכלים), לשוב מביא הרצוא ושוב, דרצוא
השוב  מביא ואח"כ יותר, נעלה לרצוא השוב מביא
וכן  יותר נעלה לשוב ולאח"ז יותר, נעלה לרצוא

"שוב משא"כ צריך cg`lהלאה. שהשוב מדגיש "
לא  ואפילו לריבוי, לא – ויחיד אחד לדבר להיות

izy!?ושוב דרצוא תנועות

היא  העבודה שלימות בזה: הביאור לומר ויש
מתוך דשינוי dgepnדוקא במקום שאפילו עד ,

נפעל  וזה המנוחה. ענין יהי' ושוב), (רצוא ותנועה
רצון – ה' רצון שנרגש עלֿידיֿזה `cgדוקא

ולכן  העבודות. פרטי בכל – אחת) ותכלית (הכוונה
שוב לבך רץ ש"אם השוב cg`lאומרים תכלית :"

יותר, נעלה לרצוא להגיע (רק) לא להיות צריך
" ז.א.cg`lאלא הקב"ה. של רצונו את לקיים – "

דלבו  התנועה שינוי את לא בזה מרגיש שהוא
הקב"ה  של רצונו קיום את אלא שוב), או (רצוא
רצוא  זה אם נפק"מ שום אין (ובזה "אחד" שהוא

הידוע  (כלשון מזה ויתירה שוב). אפילו 52או – :(
עצים. לחטוב נצטווינו

בפרטי  גם ה"לאחד" אחרֿכך נמשך ועי"ז
ושוב. רצוא הלב, תנועות ופרטי העבודות

.Âע"י נפעל שהוא lehiaוזה להקב"ה, האדם
את  "לשמש לה' עבד רק היא מציאותו שכל מרגיש
"עבד  נעשה – לה' כעבד ביטולו ע"י ודוקא קוני".

מלך" מציאות 53מלך עם) אחד (דבר שנעשה ,
(כביכול). המלך

בחסידות  הידוע הפירוש "תפלה 55עה"פ 54וע"ד
שתוכן  שיחו", ישפוך ה' ולפני יעטוף כי לעני

שיחו",iprlה"תפלה ישפוך ה' ש"לפני בזה היא "
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ב.43) ח, מו"ק – לפי תוד"ה
סה"מ 44) שנ. ע' שם גם וראה שיב. ע' ח"ב קונטרסים סה"מ

ואילך. 67 ע' חי"ג לקו"ש ובכ"מ. רסח. ע' תרס"ה
א.45) כה, סוכה
ש"פ 46) שיחת וראה  בערכו. והמצוה התורה כללי צפע"נ

וש"נ. ס"ד. זו שנה מקץ
שבשמים"),47) אביך "רצון (אלא "מצוות" נאמר לא ומ"מ

כל  בזה שכלול (מפני המצוה מן פטור במצוה העוסק גם כי
המשך  (ראה דלבושייכו" "בריחא החסרון ניכר הי' המצוות)

ואילך). סח ס"ע תרס"ו
ובכ"מ.48) רפ"ד. תניא
ה.49) ו, ואתחנן
למקום.50) שוב שלפנינו: בס"י – מ"ח. פ"א יצירה ספר

ריג  ע' תרנ"ט סה"מ תתקפא. ע' תתקעח. ע' יתרו אוה"ת וראה
לאחור  שוב לבך רץ אם א): (ז, בהקדמה ובתקו"ז – בהערה.

גרסינן. לאחד שוב ע"ז כתב מלך ובכסא לאחד). (נ"א

יד.51) א, יחזקאל
א.52) מ, שלח לקו"ת ראה
מלך 53) עבד ב: מז, ובשבועות ז. א, דברים ופרש"י ספרי
כמלך.

וישלח.54) פ' המאיר אור סצ"ז. כש"ט
א.55) קב, תהלים
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הרי  הביטול, בתכלית שעומד שעלֿידיֿזה כיון
בעצמו. הקב"ה עם לדבר דוקא היא תפלתו

– עשיר כפשוטו: ועשיר עני בין החילוק עד"מ
את  לבקש לפעמים יכול – בעשירות השגתו בגלל
שהמלך  כפי וכיו"ב, וזהב כסף המלך, של הגילויים
ומוקף  בלבושים לבוש שלו, לארמון מחוץ נמצא
במקום  וכו', המלך צבא המלך עבדי המלך, בשרי
בחדרו. נמצא שהוא כפי עצמו המלך עם לדבר
השגה  כלל לו שאין משום דוקא – עני משא"כ
המלך  עם דוקא לדבר מבקש המלך, בגילויי

בחדרו. לבד ובמילא

תפלת ה': בעבודת השגתו xiyrועד"ז בגלל –
מלאכי  השתלשלות, דסדר הגדלות ית', בגדלותו
ספירות  בעשר עד ואופנים), חיות (שרפים השרת
הגילויים  את שיבקש בכך להיות יכולה – וכו'
לבוש  נמצא שהמלך כפי שלמעלה הגדולים
עליון, מלאכי המלך, במשרתי ומוקף בלבושים
ישמשוני' אלפים "אלף ואדיר, גדול ריבוי שהם

קדמ  רבבון יקומון"ורבו אין 56והי ש"לגדודיו עד ,
גילויים 57מספר" אפילו יבקש (העשיר) שהוא או .

וזהב  (כסף ויראה אהבה – ה' בעבודת נעלים
הכי  וספירות דדרגות הגילויים עד וכיו"ב, רוחניים)
הרי  – גדלותן שלמרות השתלשלות, בסדר נעלות
לאחד", "שוב לא דרגות, חילוקי עם קשורות הן
מנוחה  לו אין גם ובמילא אחד), (ה' בעצמו הקב"ה
הדרגות  חילוקי אצלו שנרגשים כיון בשלימות

(כנ"ל); שלמעלה

תפלה בתכלית iprlמשא"כ שעומד אחד –
(והעדר  ביטולו בגלל דוקא הרי – (כעני) הביטול
תפלתו  מתבטאת שלמעלה), בהגילויים ההשגה

עם לדבר שיחו", ישפוך ה' envraב"לפני jlnd,
התינוק  זה לדעת מתפלל אני ע"ד ית', ,58עצמותו

וכו', וגילויים ספירות אודות יודע אינו שתינוק
מצוי" "אלוקה אודות שייך 59אלא לא ית', עצמותו

והתוארים. הגילויים מכל (למעלה)

שעלֿידיֿזה  – דעבד הביטול תכלית ע"י ודוקא
אח"כ  הוא מקבל – (כנ"ל) מלך" מלך "עבד נעשה
מידו  דהקב"ה, ועשירות הגילויים כל את גם

והרחבה  הקדושה הפתוחה שהי'60המלאה [כפי
שלו, בתכלית הביטול שע"י רבינו, משה אצל

מה" עשירות 61"ונחנו גם אצלו היתה "תפלה 62, ,
עשיר 63למשה" תפלת בחילוקי 64, שגם באופן .[

וגם  ית', אחדותו נרגשת השתלשלות דסדר הדרגות
המנוחה. שלימות לו יש ותנועה השינוי במקום

" בתיבת גם מרומז זה שענין לומר "jlnויש
כבד  לב מוח ר"ת מלך"), מלך :65("עבד

אינו  שהמוח הוא, ולב מוח בין החילוק
ע"י  דוקא היא המוחין שלימות ואדרבה: מתנענע.
מתנענע  הלב זאת לעומת והתיישבות. מנוחה
בזה  ודוקא דליבא), דדפיקו ושוב (רצוא בתמידות
ועד"ז  הגוף, אל הדם והשפעת הלב חיות מתבטאת
בתנועה  שנמצאות – וכו') (אהבה שבלב המדות

(כנ"ל). ושוב רצוא בבחי' ותשוקה,

מלך  "עבד נעשה – (ביטול) העבד עבודת ע"י
המוח  מנוחת הענינים: דשני החיבור מלך",
גם  וחודרת נמשכת המוח מנוחת הלב, ותנועת
על  שליט ד"מוח באופן (המדות) הלב בתנועת

באופן 66הלב" זה אין סוף סוף – מזו ויתירה ,
(ברצון). פנימי באופן אלא (בעלֿכרחך), דשליטה
ברצון  שמגיע – העבד ביטול ע"י הוא לזה והכח
גם  מהתחלקות שלמעלה המלך, בעצם עד המלך
אמיתית  מנוחה להמשיך כח נותן וזה דמוחין,
את  ולחבר הנפש, כחות בכל שלימה") ("מנוחה
מרומז  שזה וי"ל הלב. תנועת עם המוח מנוחת

נקרש שבו במקום mcd67ב"כבד", מהלב) (שבא
מנוחה). של (באופן אחד

.Ê מלכי מלך המלך, דעצם הגילוי – זה וענין
נפעל  (בנ"י) העבד ביטול ע"י הקב"ה המלכים

במתןֿתורה: ובגלוי בשלימות
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י.56) ז, דניאל
סע"ב.57) יג, חגיגה וראה יג. כה, איוב
א).58) קיח, (דרמ"צ פ"ח להצ"צ התפלה מצות שרש
ב.59) יד, וירא תו"א

דברהמ"ז.60) השלישית ברכה נוסח
ז.61) טז, בשלח
א.62) לח, נדרים
א.63) צדי"ק, תהלים
(ע'64) תר"ס למשה תפלה ד"ה וראה ב. קסח, זח"א ראה

ב"קובץ  נעתקו – זו). שנה ניסן י"א (קונטרס תשכ"ט ואילך). מט
כא. יח, אות תשנ"א) (קה"ת הצדי"ק" שנת ניסן י"א

א.65) קנג, לזח"ב זהר וניצוצי אורות ניצוצי .p"yeראה
(כג,66) פי"ז רע"א). (יז, פי"ב תניא וראה סע"א. רכד, זח"ג

סע"א). (עא, פנ"א ב). (לח, פ"ל א).
ב.67) קט, חולין
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אלקיך" ה' ד"אנכי הגילוי הי' גילוי 68במ"ת ,
חושיית  בראי' ית' הראת 69עצמותו "אתה ,

בתכלית 70לדעת" הביטול היתה לזה וההקדמה ,
נעשה  ישראל ש"הקדימו עלֿידיֿזה ישראל, דעם
מישראל  לכאו"א המלאכים קשרו ועי"ז לנשמע",

נשמע" כנגד ואחד נעשה כנגד אחד כתרים ,71"שני
שבני  עטרות" ה"ג' ישנם – יותר ובפרטיות

למלך  עשו ו"נתן 72המדינה להקב"ה, נתנו שבנ"י ,
ושת  אחת בניו"בראשו של בראשם ע"י 72ים דוקא .

שביטולם  כיון המלך, הכתרת נעשה העם ביטול
ושם  ית', ומהותו בעצמותו הוי'", "לפני מגיע
ועלֿידיֿזה  מלך, להיות רצונו נמשך ומשם נתעורר
למטה  עשי' עד השתלשלות, סדר כל מתהווה

השנה  ראש בדרושי ).73(כמבואר

זה  עם שיחד בפשטות, תורה במתן שהי' וכפי
הענינים, בכל אחת נקודה – מלכותי" "קבלו שהי'

גזירות" עליכם "אגזור אח"כ המצוות.74הי' פרטי ,
ע"י  שבאה מנוחה ישנה הפרטים שבכל באופן אבל

המצוות. שבכל אחת הנקודה

התורה  גילוי על נוסף  – עצמה בתורה ועד"ז
אלקים  וידבר . . סיני הר על ה' "וירד מלמעלה,

לאמר" האלה הדברים כל התורה 75את ניתנה ,
היא" בשמים ש"לא למטה,76באופן דוקא אלא ,

השכל  הכרעת ע"י דוקא נעשים התורה ופס"ד
השופט  ואל . . הכהנים אל "ובאת שלמטה, דב"ד

ההם" בימים יהי' את 77אשר מעריכים שהם כפי ,
מנוחה  ממשיכים שם ודוקא העולם. ומצב התנאים
שלום  לעשות ניתנה התורה שכל דתורה, ושלום

.78בעולם 

מנוחה  לפעול תורה ממתן הכח נמשך ומזה
שמתגלית  ידיֿזה עלֿ כולו, העולם בכל ("שקטה")

כנ"ל. הבריאה, דכל והכוונה התכלית

.Á כהכנה דבנ"י העבודה סדר גם מובן עפ"ז
למתןֿתורה:

העבודה  אצלם היתה מצרים יציאת לאחרי
דחסד  המדות פרטי בבירור הספירה ימי במ"ט
בבחי' (עבודה שבמלכות מלכות עד שבחסד
ולאחרי  לדרגא); מדרגא ויום יום בכל שינויים
תכלית  שבמלכות, דמלכות בסיום – ימים המ"ט
החמישים  ליום הגיעו לעני", ד"תפלה הביטול
עד  בכתר, מגיעה שמלכות כידוע הנו"ן), (שער
דמתן  הגילוי – הוי'" "לפני הכתר, בפנימיות

נעשה ,79תורה  שזה באופן עד אלקיך", ה' "אנכי
וחיותך" "כחך – .80"אלקיך"

דסדר  הגילויים כל את בנ"י קבלו זה עם וביחד
המרכבה  מעשה גילוי על 81השתלשלות, ה' וירד ,

שלו  הכבוד כסא על סיני על 82הר נוסף וכו',
גשמית  ועשירות גשמיים והשפעות הגילויים
חדור  הכל הים, וביזת מצרים מביזת להם שהיתה

ב"שוב ".cg`lבהכרה

.Ë שנה מקביעות כח הנתינת תובן הנ"ל ע"פ
ביום  תורתנו, מתן לזמן משבת הישר שנכנסים זו,

בשבוע: ראשון

ענין  הראשונה) שבת (בדוגמת נפעל שבת בכל
ובכל  מנוחה". באת שבת "באת בהבריאה, המנוחה
ביום  שקרו הענינים מחדש חוזרים ראשון יום
כל  בריאת – בראשית דמעשה הראשון ראשון
מחדש, הזמן מבריאת (החל מחדש כולו העולם

ואת oey`xיום השמים את אלקים ברא "בראשית ,(
ואת 83הארץ" תולדותיהם לרבות השמים "את ,

תולדותי'" לרבות .84הארץ

מתן  בזמן תורה: למתן בנוגע גם הוא ועד"ז
כפי  ע"ד "מחדש", התורה ניתנת שנה בכל תורתנו
"נותן  [כהלשון הראשונה בפעם במ"ת שהי'
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ב.68) כ, יתרו
א).69) (מו, פל"ו תניא ראה
לה.70) ד, ואתחנן
א.71) פח, שבת
ור 72) ח. פכ"ד, שהכתר ויק"ר רכה, ע' עזר"ת סה"מ אה

כנגד הוא הכתרים enicwdyהשלישי שני על (נוסף לנשמע נעשה
ונשמע). נעשה שכנגד

ואילך.73) ד רמה, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור
ג.74) כ, יתרו מכילתא
א.75) כ, כ. יט, יתרו
ב.76) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
שופט77) אלא לך "אין ואחז"ל י. יז, "jiniayשופטים

ב). כה, ר"ה גם וראה עה"פ. ופרש"י (ספרי
לקו"ש 78) ראה – כג ו, נשא (מספרי חנוכה הל' סוף רמב"ם

ואילך). 349 ע' ח"ח

ואילך.79) א יב, במדבר לקו"ת ראה
ועוד.80) רע"ד. טו, שם לקו"ת ראת
ואילך.81) י כד, משפטים ראה
כ.82) יט, יתרו פרש"י
א.83) א, בראשית
יד.84) א, בראשית פרש"י
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הוה  לשון באופן 85התורה" – מזה ויתירה ,[
בקודש" .86ד"מעלין

לזמן  משבת הישר נכנסים שכאשר מובן ועפ"ז
נמצאים  – דחול דעובדין הפסק בלי – תורתנו מתן

לימודים: שני בהדגשה

הוא  השבועות חג וערב שההכנה כיון (א)
דמתן  התוכן כללות מנוחה, הוא שענינה שבת,

תורה" ניתנה בשבת עלמא "דכולי (שלכן )87תורה
בזמן  המנוחה להמשכת כח תוספת נותן זה הרי –

מ  הישר בבואנו תורתנו, דמנוחת מתן ההשפעה
שבת.

ראשון  ביום הוא תורתנו מתן שזמן כיון (ב)
שהמנוחה  יותר עוד מדגיש זה הרי – בשבוע
העולם  במציאות גם נמשכת (דמתןֿתורה)
יום  (ע"ד מחדש (ראשון) זה ביום שמתהווה
בעולם  מנוחה המשכת בראשית), דמעשה ראשון

ומקום. דזמן והתחלקות שינוי עם שקשור

נמשך  העולם במציאות החידוש מזה: ויתירה
כמאמר  מ"ת), (בזמן דתורה אסתכל 88מהחידוש

שהחידוש  מובן במילא עלמא, וברא באורייתא
חידוש  עם יותר עוד קשור זו בשנה מ"ת דזמן

העולם. בקיום ("שקטה") המנוחה בהמשכת

.È עם המיוחדת השייכות גם מובנת עפ"ז
פ' דוקא:xacna(שבת)

זה  שאין ומובן, במדבר. דוקא הי' תורה מתן
מכל  (במכ"ש פרטית בהשגחה אלא ח"ו, מקרי
עם  שייכות יש תורה שלמתן כיון העולם), עניני

המדבר. ענין

גופא  בעולם בזה: הביאורים אחד לומר ויש
המנוחה  העדר מנוחה") "חסר הוא (שמצ"ע
"לא  הוא שמדבר במדבר, הוא – האדם והתיישבות

ayi"שם במדבר,89אדם מקומו אין אדם, הוא אם :
("לא בהתיישבות מקומו זה אין אדם ayiועאכו"כ

מנוחה  המשכת – הוא דמ"ת והחידוש שם").
ההיפך  בתכלית שהוא במקום אפילו ("שקטה")

שם"), אדם ישב ("לא האדם והתיישבות ממנוחת
העולם  בשאר גם מנוחה נעשית שעי"ז ועאכו"כ

האדם). מושב (מקום

פ' שבתחלת בכך גם מודגש זה שענין ולהוסיף,
סיני: במדבר ישראל בני מנין אודות מדובר במדבר
שבמנין  דבר – והתיישבות קביעות עם קשור מנין

בטל  שמתוך90אינו בנ"י מנין ובפרט .eiptl ozaig
שעה  כל אותם יותר 91מונה עוד מוסיף וזה ,

בנ"י 92קביעות ב  מנין גיסא לאידך שלהם. ומנוחה
המשכת  – שם" אדם ישב "ולא במדבר, דוקא הי'

ההתיישבות  דהיפך במקום למטה .93המנוחה

בהמה  דמעשר במנין – לדבר דוגמא [וי"ל
אינן  הבהמות כאשר דוקא שמונים (להבדיל),
הן  כאשר אלא אחד, במקום במנוחה עומדות

הדיר  מן –94יוצאות לעשירי שמגיעים עד ,
קודש" יהי' בגרמי'95ו"העשירי מלה קדש ,96,

וההתיישבות]. המנוחה שלימות

.‡È:לעיל מהאמור לפועל ההוראה

התורה  ניתנת שנה בכל תורתנו מתן שבזמן כיון
דוקא  למטה ניתנת והיא מחדש, חדש) (באופן
חידוש  שמתוסף באופן היא"), בשמים ("לא
שנה  בכל צריכים שבנ"י מובן – שבעולם במנוחה
יום  "בכל חדש, באופן (מחדש) התורה את לקבל

חדשים" בעיניך ובאופן 97יהיו ממש, חדשים עד
של  באופן עד למטה, בשכלם זאת "קולטים" שהם

ממשות. מלשון) (ממש

משבת  הישר נכנסים כאשר זו, בשנה ועאכו"כ
בזה  החידוש צריך – ראשון ביום תורתנו מתן לזמן
הקצוות: ובשני עוז, וביתר שאת ביתר להיות
התורה, בנותן הכרה מתוך מחדש התורה קבלת
ובמילא  כולה, הבריאה כל תכלית היא ושהתורה
בעבודתו  יהודי אצל בהמנוחה לחידוש זה מביא
להמשיך  – זה עם וביחד בעולם; מנוחה ומביא
פרטי  בכל המצוות, פרטי בכל מהתורה מנוחה
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ועוד.85) א. כג, תזריע לקו"ת א. כה, של"ה
וש"נ.86) א. כח, ברכות
ע"פ 87) הוא החדשים (שקביעות הזה שבזמן ולהעיר

השבת. ביום לחול אא"פ סיון) (ו' דחגה"ש א' יום החשבון)
אֿב.88) קסא, זח"ב
(89.30 בהערה נסמן

אדה"ז 90) שו"ע ס"א. סק"י יו"ד שו"ע וש"נ. ב. ג, ביצה
ס"כ. סתמ"ז

במדבר.91) ר"פ פרש"י
וש"נ.92) .25 ע' חי"ח לקו"ש ראה
(93.30 הערה לעיל ראה
רפ"ז.94) בכורות הל' רמב"ם במשנה. ב נח, בכורות
לב.95) כז, בחוקותי
ואילך.96) ג ר, דא"ח עם סידור וראה ב. צד, זח"ג
טז.97) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י
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פרטי  בכל עד עבודתו, פרטי ובכל שלו הכחות
העולם.

בלימוד  חידוש אצלו שמתחדש מזה החל
– ובמיוחד התורה, בנותן הכרה מתוך שלו התורה
אביך  אלקי את "דע התורה, פנימיות לימוד ע"י

שלם" בלבב לימוד 98ועבדהו – זה עם וביחד ,
כל  ובפשטות: האדם. דשכל והשגה בהבנה התורה
בלימוד  – ובאיכות בכמות – חידוש יוסיף יהודי

התורה,

לכל  השוים כלליים בשיעורים כולל הן נפש,
בכל  אבות פרקי באמירת – אלו בזמנים ובמיוחד
(או  אחת משנה שילמדו – טוב ומה הקיץ, שבתות

והשגה, בהבנה בעיון, משניות) כמה

בכל  ללמוד – הידועים חת"ת בשיעורי וכמו"כ
השבוע), לימי שנחלק (כפי החומש שיעור את יום
ושיעור  החודש) לימי שנחלק (כפי תהלים שיעור
שיעורים  ושלשה – השנה) לימי שנחלק (כפי תניא
חג  עם הקשורים הרועים ג' כנגד הם אלו
תורה  שקיבל רבינו משה כנגד – חומש השבועות:

שמת 99מסיני  המלך, דוד של ספרו – תהלים .
הבעש"ט 100בעצרת  ישראל בתורת ביאור – ותניא ,

בחגה"ש  הוא שלו ההילולא יום ;101שגם

(כפי  הרמב"ם בלימוד וכו' ונכון טוב מה וגם
פרקים  ג' לימוד ע"י (בערך) אחת לשנה שנחלק
או  ליום, אחד פרק לימוד ע"י שנים לג' או ליום,

המצוות), בספר

של  התורה חלקי בכל הפרטיים בשיעורים והן
דילי'. שיעורא לפום חד כל ואחת, אחד כל

.·È עם בקשר בתורה וחידוש (הוספה זה ובענין
אודות  ולעודד לעורר להציע יש תורתנו) מתן זמן

תורה. חידושי ולהדפיס לפרסם – נוסף ענין

ובהקדמה:

– מזה ויתירה יהודי, כל של בכחו שיש ידוע
בתורה  לחדש חיוב, לו לה"102יש "לאפשה ,103,

תורה  תלמוד בהלכות הזקן אדמו"ר :104וכפסקֿדין
בלבו  שיש רוחב לפי רבות הלכות חדושי "לחדש

את יש יהודי שלכל וכידוע דעתו". ewlgוישוב
בתורתך" חלקנו "ותן – בתורה שבו 105המיוחד –
בתורה. המחדש תלמיד להיות בכחו יש

לחידושי  בנוגע זהירים היו שלפנינו בדורות
כאשר  (אפילו אלא תורה למעשה, להלכה זה אין

חידושי  לכתיבת בנוגע הן בלבד), פלפול בדרך
וההנהגה  בדפוס. לפרסומם בנוגע ועאכו"כ תורה,

יטול" כו' הרוצה כל ש"לא דוקא 106היתה אלא ,
היו  שהחידושים שמוכיחים תנאים כו"כ לאחרי

כו'. תורה של לאמיתתה מכוונים

– זה בדורנו עד זה, שלאחרי בדורות משא"כ
יתירה, זהירות להיות אמנם צריכה גיסא, מחד הרי
וכותב  תורה חידושי שכותב אחד כל שלא כיון
בגלל  לאידך, אבל עליו, לסמוך ניתן דינים פסקי
ככל  רבים אופנים לחפש צריכים – הדורות ירידת
ד"יגדיל  באופן התורה, בלימוד להוסיף האפשר

ויאדיר" זה.107תורה בפרט יגדיל כולל ,

השייכים 108ולכן  אלו כל את ולזרז לעודד כדאי
התורה  כללי ע"פ שנלמדת ובתנאי – בתורה לחדש
אם  בטוחים הם אין אם שאפילו – כפשוט
לא  הרי תורה, של לאמיתתה מכוונים חידושיהם
– אלא החידושים, מלכתוב יתעכבו שלא רק
(בקובץ  בדפוס גם זאת ולפרסם לכתבם, ישתדלו
גם  תורה חידושי הכולל בקובץ או בפ"ע, מיוחד
אלא  ותלמידיהם, חבריהם בין רק ולא מאחרים),

בכלל, תורה לומדי בין גם

שרואים  כיון – כנ"ל – הוא הדבר טעם ועיקר
ax dyrne ,lreta ב"יגדיל מתוסף שעלֿידיֿזה ,

הן  התורה, בלימוד ותענוג בחיות ויאדיר", תורה
התועלת  את בפשטות שרואים כפי לעצמו, בנוגע
שצריכים  עלֿידיֿזה התורה בלימוד שמתוספת
("קנאת  לאחרים בנוגע והן לאחרים, זאת לכתוב
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ב.98) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
רפ"א.99) אבות

פ"ג,100) רבה רות ה"ג. פ"ב חגיגה ה"ד. פ"ב ביצה ירושלמי
21 ע' ח"ח לקו"ש וראה א. יז, חגיגה – עצרת אף תוד"ה ב.

וש"נ. ואילך.
(101.22 ע' ח"ח לקו"ש וראה א. מב, א. לב, ח"א לקו"ד
א).102) (קמה, סכ"ו אגה"ק
ב.103) יב, זח"א

ס"ב.104) פ"ב
מ"כ.105) פ"ה אבות
ב.106) טז, ברכות – המשנה לשון
ב.107) סו, חולין כא. מב, ישעי'
ואילך.108) 249 ע' ח"א תשמ"ח השיחות ספר גם ראה



ypz'd"`מב zereayd bgc 'a meie zereayd bg axr ,xacna t"y zegiyn

חכמה" תרבה שבזה)109סופרים (התועלת שזה – (
הדבר. לצורך ביותר הטובה הבחינה היא

מתאים  אינו שהחידוש שיתכן הגם וכאמור,
כדאי. זה הרי (כנ"ל), תורה של לאמיתתה לגמרי
יפסקו  שלא בכך בזה להזהר שיכולים ובפרט
– מסקנא כשכותבים אפילו או להלכה, מסקנא
על  לסמוך אין או לפענ"ד, שזהו: להוסיף יכולים

וכיו"ב. זה,

החידושים  את מפרסמים שכאשר ולהוסיף,
כבוד  (מפני אדם בן טבע הרי – לאחרים בדפוס
יותר  עוד שיזהר דנה"ב, גם העולם), ומנהג עצמו,

ומפרסם. שכותב במה ויעיין שוב ויסתכל

מצוות  ומקיימי תורה לומדי כל של כחם ויישר
ההת  את שינצלו תורתנו בהידור מתן דזמן עוררות

התורה) כללי (ע"פ בתורה לחדש להשתדלות זה
ולהתפלל  רצון ויהי – חידושיהם את ולפרסם
מה  וכל ותיק, תלמיד לדרגת היותר ככל להתקרב

מסיני  למשה ניתן לחדש עתיד ותיק  .110שתלמיד

.‚È בלימוד וחידוש שההוספה רצון, ויהי
יותר  עוד יוסיף – תורתנו מתן מזמן בבואנו התורה
דלומדי  הגוף ומנוחת הנפש מנוחת במנוחה,
הגוף, ובריאות הנשמה בריאות מתוך התורה,

שהם, מקום בכל בנ"י דכל ומנוחה

כולו. העולם בכל במנוחה גם וכן

האמיתית  המנוחה את בקרוב יביא שזה עד
לחיי  ומנוחה שבת שכולו ד"יום – והשלימה
היפך  היא שגלות דבנ"י, הגלות ביטול העולמים",
לבנים  "אוי – דבנ"י והתיישבות דמנוחה גדול הכי

אביהם" משולחן טלטולי 111שגלו הן שמתבטלים ,

בעבודת  פנימי דהגלות המנוחה היפך והן הגלות
השם,

ההעלמות  דכל הביטול – ופשוט כולל
בהגאולה  ובפרט השאלות וכל דגלות, והסתרים
זה  מצד עצמה, הגלות מצד בא שזה צדקנו, ומשיח
אנו  הרי במילא בגלות, וגדלנו בגלות שנולדנו
שכל  – ב"מצבֿגלותי" ונמצאים ר"ל, גלות" "אנשי
ע"י  אמיתית), תשובה (ע"י ויתהפך יתבטל, זה
אלוקה  (חלק הנשמה והדגשת עצמו אצל גילוי

ממש  ונמצאת 112ממעל מגלות, למעלה שנמצאת ,(
לחיי  ומנוחה שבת מעין מנוחה, של במצב

העולמים.

ד  באופן בא זה משה,cinוכל ר"ת "מיד" –
הרועים  ג' משיחא, מלכא דוד (הבעש"ט), ישראל
ומיד  ותיכף – (כנ"ל) השבועות חג עם הקשורים

ברכה skizממש: ממש cin,113לת"ח כנ"ל, ר"ת
העולם, וחומריות בגשמיות ממשות, של באופן –
– ומהגשמיות גשמיות, מחומריות שעושים באופן
עד  נעלית, הכי לרוחניות עד לרוחניות, כלי
יש  עם דוקא שקשור ית', עצמותו לכביכול

,114הגשמי 

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה
ודוד  זה, ענין ולעשות לפעול – זריזות של ובאופן
אומר  מאתנו אחד וכל ויגאלנו יבוא משיח מלכא
רבים  לשון עליכם עליכם", "שלום צדקנו למשיח
והוא  הגאולה, שבדור בנ"י דכל נשמות כל כולל –
["עליכם" שלום" "עליכם בנפרד אחד לכל משיב
יהודי], דכל ועבודתינו מעשינו – כולל רבים לשון

יחדיו, בנ"י לכל שלום" ו"עליכם

– העיקר והוא .cinועוד
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רע"א.109) כב, סע"א. כא, ב"ב
שמו"ר 110) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

.20ֿ21 הערות 252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן רפמ"ז.
סע"א.111) ג, ברכות

רפ"ב.112) תניא
א.113) מב, ברכות
הזהר 114) ביאורי ע"ב). ריש (קל, ס"כ אגה"ק ראה

ובכ"מ. ג. מג, בשלח לאדהאמ"צ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zexeka(ycew zay meil)

zhiyk epzpyny [zxne` z`f-],àéä äéððçbdep df xeqi`y £©§¨¦
.mixkfa mb,àéðúcxeqi`Bðéàå úBá÷ða âäBð 'Bða úàå BúBà' §©§¨§¤§¥¦§¥§¥

,øîBà äéððç .íéøëæa âäBðdf xeqi`.úBá÷ðáe íéøëæa âäBð ¥¦§¨¦£©§¨¥¥¦§¨¦¦§¥
:dpyna epipyøãBð ,àðz .'åë íéLð àNBpäåd`pd,ãáBòå §©¥¨¦¨¨¥§¥
okn xg`leãøBéezcearn.Løâîe:`xnbd dywnLeçéìå ¥§¨¥§¥

déì éøLå íëç éaâì ìéæà àîìcel xizie mkgl jli `ny - ¦§¨¨¦§©¥¨¨§¨¥¥
:`xnbd zvxzn .excp z`øáñ÷`pzdyéøöøãpä úà èøôì C ¨¨©¨¦§¨¥¤©¤¤

.el xizi `l xcp recn mkgd rnyiyke ,mkgd iptl

nbd dywn:`xéøö' øîàc ïàîì àçéðä,'øãpä úà èøôì C ¨¦¨§©§¨©¨¦§¨¥¤©¤¤
éøö ïéà' øîàc ïàîì àlààkéà éàî 'øãpä úà èøôì C ¤¨§©§¨©¥¨¦§¨¥¤©¤¤©¦¨

,øîéîìzvxzn .ehxtiy ilan mkgd el xiziy yeygl yi `ld §¥©
:`xnbddéì ïðéøcîc[eze` mixicn-]aipt,íéaøxcpy xcpe §©§¦©¥¦©¦

.dxzd el oi` miax ipta
:`xnbd dywnBì ïéà íéaøa øceäL øãð' øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¤¤¤©¨©¦¥

øîàc ïàîì àlà ,'äøôämiax ipta xcipy xcp mbyBì Lé £¨¨¤¨§©§¨©¤
.øîéîì àkéà éàî ,äøôä:`xnbd zvxznïðéøcîc £¨¨©¦¨§¥©§©§¦©
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש המ' ב



מג

xacna zyxt zegiyÎihewlgi jxk

.‡
,"˘„ÂÁ Ô·Ó" ÌÚË‰ ˙‡ ÔÈÈˆÓ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

ÍÎ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â
הפסוק  חודש 1מן מבן זכר כל לוי... בני את "פקוד

חודש  "מבן המילים את רש"י מצטט תפקדם", ומעלה
נפלים  מכלל "משיצא ומפרש: נמנה 2ומעלה", הוא

הקודש". משמרת שומר ליקרא

סופרים  שאין להסביר, היא רש"י כוונת בפשטות
יש  שאז מפני זה אין חודש" "מבן אלא הלויים את
"מבן  ישראל בני למנין (בדומה מיוחדת חשיבות בהם

שנה..." "יוצא 3עשרים היהודי נעשה שאז מפני ,
ודאות  אין עדיין חודש גיל שעד מפני רק אלא צבא"),
לוי  בן ראוי דבר של לאמיתו אך נפל, אינו שהולד
בהמשך  רש"י שאומר כפי היוולדו, לאחר מיד להימנות

הבטן  מן נמנה להיות השבט אותו הוא ...".4"למוד

שרש"י  מוצאים אין כלל בדרך להבין: צריך אבל
לא  ובודאי למצוות, טעמים התורה על בפירושו מביא

המצוות  זאת 5לפרטי בכל שהוא שבמקום מובן, מזה .
מתורץ  זה טעם שבאמצעות משום זה הרי טעם, מביא
הקושי  איפוא, מהו, הפסוקים. של בפשטם קושי
למנין  הטעם את רש"י מביא לתרצו שכדי כאן, הקיים

חודש? מגיל

הדומים  אחרים מקומות מוצאים אנו שני, מצד
בהם ואשר טעם:`oiלעניננו, מציין פרשתנו iptlרש"י

ערכין  בפרשת והיה 6- חודש... מבן "ואם נאמר
ורש"י לכך `epiערכך...", הטעם את שם מבאר

בציווי  גם וכך ערך. בעל אינו חודש מבן 7שהפחות

לקרבן..." ירצה והלאה השמיני ומיום כשב... או "שור
השמיני", "יום עד לחכות צריך מדוע מבאר רש"י אין

הטעם  נאמר יונתן שבתרגום דלא "דישתמ 8למרות ודע
הטעם? את כאן לציין רש"י צריך ומדוע נפיל".

.·
"˘„Â˜‰ ˙¯Ó˘Ó ¯ÓÂ˘ ‡¯˜ÈÏ"

נמנה  "הוא רש"י של התוספת תמוהה מכך יותר
הקודש": משמרת שומר ליקרא

שבט  את מונים מדוע כאן להסביר היא הכוונה א)
לציין  חשוב מדוע ואםֿכן ומעלה, חודש מגיל לוי

הקודש"? משמרת שומר "ליקרא הוא שהמנין

הפרשה  בהמשך גם מכך: הבכורות,9יותר במנין ,
כדי  אינו זה והרי ומעלה...", חודש מבן "פקוד... נאמר

והטעם הקודש", משמרת שומר illk"ליקרא ote`a
ספק  מכלל "משיצא רש"י שמפרש כפי זהה, 10הוא

רש"י וכן למנין.`epiנפלים"? אחרת מטרה שם מוסיף

מה נאמר ycgnב) כבר הרי זאת? באומרו רש"י
הקודמים  בפסוקים הוא 11בפירוש לוי שבט שתפקיד

המשכן"! עבודת את לעבוד משמרתו... את "ושמרו

במה  כאן לציין רש"י צריך כלשהי מסיבה אם ג)
הפסוק  מן משנה הוא מדוע לוי, שבט עבודת מתבטאת
הלקוח  ביטוי הקודש", משמרת "שומר ואומר דלעיל,

xzeiמפסוק xge`n12:יותר אף גדולה התמיהה ,
לגבי רק כתוב האחרון zdwהפסוק ipa,`le כל לגבי

הלויים?!

הפסוק  על פקודת 13[אמנם הלוי... נשיאי "ונשיא
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טו.1) ג, פרשתנו
לסופו).2) (קרוב ח פ"ג, במדב"ר ע"פ
ג.3) א, פרשתנו
"מן4) יוכבד שנמנית דזה כאן, גו"א mcewוראה ± ohad"חודש "בן

שפ"ח  וראה נפל". מספק יצאת כבר משה בימי תורה "כשנכתבה כי –
שם. הא' ובשוה"ג 10 הערה לקמן כאן. לדוד ומשכיל

ולכן  לנפל לחשוש ואין רובא בתר אזלינן – בכלל י"ל: הצחות וע"ד
נמנית,

בפרשה), להלן (כמסופר הבכורות לפדיון נוגע שהי' כאן משא"כ
הולכין וש"נ).oennaאין רע"ב. כז, (ב"ק הרוב אחר

עיי"ש.5) פכ"ג, ח"ג במו"נ הרמב"ם לדעת ובפרט
ו.6) כז, בחקותי

כז.7) כב, אמור
וש"נ.8) סע"ב. קלה, שבת וראה
מ.9) ג,

מכלל10) "משיצא רש"י כ' ששם "משיצא wtqהטעם וכאן נפלים".
פי "על הי' הלוים מנין י"ל: – נפלים" וכפרש"י:d'מכלל טז), (שם, "

כו'", באהל יש תינוקות וכך כך כו' יצאת וב"ק כו' ועמד משה "הלך
(שהרי  משה ע"י הי' הבכורות מנין משא"כ ספק*: שייך אין שמיא וכלפי

" הר"ז משה ואצל ה')**, ע"פ שהי' בקרא נאמר נפל".wtqלא
ואילך.11) נ א, לעיל וראה ואילך. ו שם,
כח.12) ג,
לב.13) שם,

t `l meyn mdiycg elk i`cey mze` zepnl dvex 'id `l"c o`k g"y d`x ± yceg oan mizegtd epnp `l k"tr`e (*`viy oizndl dvxy :o`k a"rx d`xe ."bel
`diy miltp wtq llknzexwl ie`x.ycewd zxnyn xney

zepnl dyn jxved miela :zehyta oaen weligd mrh (**lkqpkil jixv 'id `linae ,yceg oan xkflkloipn zrcl" ld`mdiwpeijxved `ly ,zexekaa k"`yn :"
qpkillklzrcl" ld`oipnmdiwpeiqpkil jixv oi` df libn dlrnl zexekad ± yxcnd 'lk) wpei 'id oiicry (a ,xeka (` :ea clepy dl`l wx `"k ."lde`l.('ek

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zexeka(ycew zay meil)

zhiyk epzpyny [zxne` z`f-],àéä äéððçbdep df xeqi`y £©§¨¦
.mixkfa mb,àéðúcxeqi`Bðéàå úBá÷ða âäBð 'Bða úàå BúBà' §©§¨§¤§¥¦§¥§¥

,øîBà äéððç .íéøëæa âäBðdf xeqi`.úBá÷ðáe íéøëæa âäBð ¥¦§¨¦£©§¨¥¥¦§¨¦¦§¥
:dpyna epipyøãBð ,àðz .'åë íéLð àNBpäåd`pd,ãáBòå §©¥¨¦¨¨¥§¥
okn xg`leãøBéezcearn.Løâîe:`xnbd dywnLeçéìå ¥§¨¥§¥

déì éøLå íëç éaâì ìéæà àîìcel xizie mkgl jli `ny - ¦§¨¨¦§©¥¨¨§¨¥¥
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éøö ïéà' øîàc ïàîì àlààkéà éàî 'øãpä úà èøôì C ¤¨§©§¨©¥¨¦§¨¥¤©¤¤©¦¨

,øîéîìzvxzn .ehxtiy ilan mkgd el xiziy yeygl yi `ld §¥©
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øîàc ïàîì àlà ,'äøôämiax ipta xcipy xcp mbyBì Lé £¨¨¤¨§©§¨©¤
.øîéîì àkéà éàî ,äøôä:`xnbd zvxznïðéøcîc £¨¨©¦¨§¥©§©§¦©
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היא  מה "ועל רש"י: מפרש הקודש" משמרת שומרי
היה  ידו על - הקודש משמרת שומרי פקודת נשיאותו?

בכל mlekפקודת אך הלויים, כל לגבי אמור שזה ,"
מפסוק  בביטוי רש"י כאן משתמש מדוע מובן לא זאת
לצטט  יכול הוא כאשר קהת, בני לגבי בעיקר הכתוב

xtqn.[הלויים כל אצל המוזכרים אחרים ביטויים

הקודם  בפסוק שבמנין 14ד) השוני אודות המדבר
כותב תפקוד..." לא לוי מטה את "אך לוי i"yxשבט

הוא "כדאי הטעם jlnאת ly oeibl"לבדו נמנה להיות
וכאן -dpyn,"הקודש משמרת "שומר ואומר רש"י

מלך"? של בלגיון "נמנה ולא

.‚
È·‚Ï Â‡ ,˙Â¯ÂÎ·‰ È·‚Ï "˘„ÂÁ Ô·Ó" ÌÚË‰

ÌÈÈÂÏ‰
מכלל  "משיצא לבאר רש"י של ההכרח לכאורה,
כהמשך  בא לוי" בני את "פקוד הציווי הוא: נפלים"
בני  מתוך הלויים את לקחתי הנה "ואני ה' לדיבור
בכור  כל לי כי הלויים לי והיו בכור... כל תחת ישראל

מצרים" בארץ בכור כל הכותי לי 15ביום ש"והיו וכיון .
נכללים שבכך בכור", כל "תחת זה הרי lkהלויים"

מי אפי' כשם iptlyהבכורות, חודש", "מבן
נכללים  זה שבפסוק מצרים" בארץ בכור כל שב"הכותי

lk- לוי" בני את "פקוד הציווי צריך היה הבכורות,
כל  את לכלול - הלויים" לי ל"והיו בהמשך הבא

חודש"? מ"בן הפחותים כולל "לי", שיהיו הלויים

את  סופרים היו שאכן להסביר רש"י צריך לפיכך
מכלל  "יצא אשר עד ממתינים אך הבטן", "מן לוי בני

הנפלים".

כהמשך  בא לוי" בני את "פקוד שהציווי זה לפי אך
בכור...", כל תחת הלויים... את לקחתי הנה ל"ואני
בבני  לחשיבות טעם המציין רש"י בדברי קושי מתעורר

כדלהלן:mnvrלוי חודש", "מבן אותם שמונים לכך

ישראל", מבני בכור... כל "תחת הם הלויים א)
הפרשה  בהמשך ופדו 16וכאמור הבכורות, את ספרו

ויוצא, - ומעלה" חודש "מבן רק הלויים, עם אותם
"מבן  רק הלויים את גם לספור היה צריך שממילא

ומעלה". חודש

הלויים  למניית שהטעם רש"י מסביר אפוא, מדוע,
- ולא נפלים", מכלל (הלוי) "יצא הוא חודש" "מבן

התורה  ממפרשי חלק שמסבירים על 17כפי בהתבסס
רבה' לבכורות,18'במדבר פדיון היוו שהלויים מפני -

ומעלה"? חודש "מבן הוא הבכורות ומנין

מפני  הוא ומעלה" חודש "מבן הבכורות מנין אמנם
נפלים", ספק מכלל i"yxש"יצא yxity itk אך שם,

לעיל האמור לוי `oiלפי בני אצל זה טעם .19קיים

נמנה  "הוא רש"י דברי יותר תמוהים זה לפי ב)
ycewd zxnyn xney `xwil למניין הטעם לכאורה :"

הקודש",`eppi"משיצא..." משמרת שומר "ליקרא רק
מפורש  אף זה וטעם הבכורות, פדיון מפני גם אלא

בפרשה  יותר ?מאוחר

.„
"...Ë·˘‰ Â˙Â‡ ...„ÂÓÏ"

ב"ר  יהודה רבי "אמר רש"י: ממשיך מכן לאחר
הבטן, מן נמנה להיות השבט אותו הוא למוד שלום,

כניסתה 20שנאמר  עם במצרים, ללוי אותה ילדה אשר :
נפש  בשבעים ונמנית אותה ילדה מצרים ,21בפתח

חסר  שבעים אלא תמצאם לא חשבונם מונה שכשאתה
המנין". את השלימה והיא אחת,

טעם  מפרש רש"י אין כאמור, א) מובן: לא כאן גם
קושי  מתורץ עלֿידיֿזה כאשר אלא התורה לדברי
את  כאן רש"י מביא ומדוע - מקרא של בפשוטו

השבט..."? אותו הוא "למוד המאמר

"למוד  למאמר נזקק אינו למקרא' חמש 'בן ב)
למד כבר הוא כי okהוא..." iptl14 לוי מטה את "אך

ישראל", בני בתוך תפקוד... שם:i"yxeלא מפרש
אחר, דבר לבדו. נמנה להיות מלך של לגיון הוא "כדאי
שנה  עשרים מבן הנמנין כל על הקב"ה... צפה
פירושים  ומשני בכלל...", אלו יהיו אל אמר ומעלה...
מכל  נבדלים מלך", של "לגיון שבהיותם מובן, אלו

הלויים מנין גם ישראל.`epiישראל, בני למנין דומה

כאן  לעניננו: מיוכבד ההוכחה מהי שני: מצד ג)
" xkfמונים lkליקרא" כדי "ycewd zxnyn xney,"

"שבעים מונים שם "הבאים ytpואילו לדעת כדי "
מצרימה"?
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מט.14) א,
יבֿיג.15) פסוק
מֿנא.16) ג,
אוה"ח.17) חזקוני, אברבנאל, רשב"ם,
(18.2 הערה לעיל נסמן

קטן 19) בלוי  בכור ופדה עבר באם למעשה: להלכה אז נפק"מ וי"ל
שחיו). כו"כ היו (שבודאי אח"כ שחי חודש, מבן

נט.20) כו, פינחס
כת"י 21) ובכמה דרש"י וב' א' בדפוס אבל נפשות. דפוסים: בכמה

כז. מו, ויגש הכתוב ל' (ע"ד) זהו שהרי צ"ל, כן ולכאו' נפש. רש"י:
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.‰
‰Ê ˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„‰

דיוקים וכמה כמה להבין צריך לזה, oeylaבנוסף
רש"י:

מן "נמנה למאמרו ohadא) המקור מן שינוי זהו - "

(תנחומא  שלום ב"ר יהודה רבי במדב"ר 22של ,23

שהם24ועוד  "עד נאמר ששם ,(miphw?"

הלשון  את משנה שרש"י נאמר אם כדי 25אף
לקטנים אפילו היא שהכוונה dzrלהדגיש dfy

ומעלה"26נולדו  חודש "מבן לפני ,

אשר  "שנאמר רש"י מוסיף מדוע גם מובן שבזה -

מצרי  בפתח כניסתה עם במצרים, ללוי אותה ם ילדה

שזה (למרות אותה" רבי 27מובא `epiילדה בדברי
שלום  ב"ר שהכוונה 28יהודה להדגיש כדי במדרש),

- שנולד לאחר מיד היא

את  המתאר "משנולד" הביטוי יותר מתאים אז גם

"מן ולא המנוי, לוי בטןohadבן - "en`?

בגמרא  לידתה 29ב) לגבי מוזכר מדרשים ובכמה
רש"י  כותב מדוע החומות". "בין הביטוי יוכבד של

מצרים" בפתח ?30"כניסתה

"כניסתה רש"י בלשון הדיוק מהו gztaג)
בלבד?30מצרים" למצרים" "כניסתה ולא ,

הבאים  בין יוכבד את שספרו רש"י מוכיח מדוע ד)

"נמנית שנאמר מזה בעוד mirayaמצרימה נפש",

מפסוק כבר הוא לכך ההוכחה okאשר iptly31 אלה" -

אי  ו"בפרטן ושלוש" שלושים נפש... כל לאה... בני
ל"ב" אלא מוצא להביא 32אתה צריך היה ורש"י ,

זו? הוכחה

ב"ר  יהודה רבי של במאמרו גם מובא כך אמנם
פעמים  מספר כאמור ב) קשה, עצמו זה א) אך: שלום,
הן  אם אלא חז"ל, דרשות בפירושו מצטט רש"י אין
רש"י  היה לא כך, ואם מקרא, של לפשוטו שייכות
שלום, ב"ר יהודה רבי של מאמרו את להביא צריך

הקודם  הפסוק מן ההוכחה את כאשר 33אלא ובמיוחד .
חז"ל  בדברי מצויה ההוא הפסוק מן ההוכחה .34גם

בתנחומא  הגירסה את רש"י  בוחר מדוע שלא 22ה) ,
" אלא `zgתמצאם xqg miray הגירסה את ולא ,"

רבה' 'במדבר של יותר ס"ט"23הקצרה "הרי -35?

מדוע "והיא xfegו) פירושו בסיום ואומר רש"י
"ונמנית  אמר שכבר לאחר המנין", את השלימה

זו הוספה כאשר ובמיוחד  נפש"? נמצאת `dpiבשבעים
.36במדרש 

גם  רש"י מציין מדוע המאמר ז) בעל של שמו את
כאמור  עושה, הוא זאת שאת - שלום ב"ר יהודה רבי -

בפירושו  ביאור תוספת לשם רק פעמים, ?37מספר

.Â
¯Á‡ ÌÂ˜Ó· È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ ‰‰ÈÓ˙‰ ˜ÂÊÈÁ
יותר: אף גדולה היא דלעיל הדיוקים על התמיהה

ויגש  בפרשת לפניֿכן, הביא כבר זה 31רש"י ענין ,
מצרימה, הבאות הנפשות במנין יוכבד הכללת אודות

מסויימים: בהבדלים אבל
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שם.i"yxוראה
יט.22) באבער תנחומא טז. פרשתנו
ח.23) פ"ג, במדב"ר
עזרא 24) תרצ. רמז כאן יל"ש שקלים. ס"פ (באבער) דר"כ פסיקתא

תתרסז. רמז
(25`le משנה שבכ"ז [אלא בר"ש ר"י בשם מביאו שהרי – בתוכן

ומעתיקו  הכתוב לשון גם רש"י משנה שלפעמים מזה ובמכ"ש הלשון,
ובארוכה  ז. ו, ואתחנן פרש"י ראה – אתר על לפירושו המתאים בסגנון

ועוד]. .7 הערה 35 ע' (בשוה"ג), 5 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
שמצא  לומר מוכרח בר"ש ר"י בשם שמביאו שמכיון את"ל, וגם
בפירושו, נפוצה שאינה זו גירסא מעתיק שרש"י מכיון מ"מ, – כזו גירסא

מוב  ונוגע הרי שייך "משנולד") ולא – הבטן" ("מן זה לשון דיוק שגם ן
לפשש"מ.

ברכי')26) (ור' רשב"נ בשם) לוי (ר' כדעת ודלא זה. לפני משא"כ
שהן עד כו' `onדלמוד irna ב"ר .24ֿ22 בהערות שצויינו (מקומות

ברכי': ר' בדברי גריס שם עזרא וביל"ש פל"ב. שמואל מדרש ט. פצ"ד,
אמו).irnnנמנין

טעם 27) צ"ל מ"מ, – (25 הערה (כנ"ל כזו גירסא שמצא את"ל ואף

כו'. הרווחת גירסא ולא הנדירה גירסא רש"י בחר למה בפשש"מ
קצת)28) (בשינוי רשב"ל דברי הם אותה" כניסתה.. "עם ולכאורה

שם. במדב"ר שם. (ות"ב) בתנחומא
רע"ב.29) קכג, רע"א. קכ, ב"ב א. יב, סוטה
(30.28 הערה לעיל ראה
טו.31) מו, ויגש
בפנים32) כדלקמן שם, ויגש רש"י .e"qל'
כו'".33) השבט אותו הוא "למוד ההקדמה עם
כ.34) פי"ג במדב"ר
כולם 35) נמצאו  מסיים: שם) עזרא ביל"ש (וכן שם דר"כ ובפסיקתא

ס"ו.
שם 36) בב"ר מקורו יוכבד) (גבי המנין" את "השלימה הלשון

בפנים  דלקמן פינחס רש"י לשון וע"ד לשון. כפל אינו שם אבל (ובשינוי).
ס"ו.

דר"י 37) מימרא ג"כ מביא ה'") פי ("על שלאח"ז שבד"ה ובפרט,
ועוד) ט. פ"ג, במדב"ר כאן. (ות"ב) תנחומא (ראה להזכיר ilanבר"ש

שמו.
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לאה... בני "אלה הפסוק על רש"י מתעכב שם (א)
נפש... ylyeכל miyly ובפרטן" אומר הוא שם (ב) ,"

ל"ב", אלא מוצא אתה (ג)le`אי אחת", חסר "ל"ג
החומות  בין שנולדה יוכבד זו "אלא אומר הוא שם

לעיר" לבסוף 38בכניסתן כופל רש"י אין שם (ד) ,
מציין  רש"י אין שם (ה) המנין", את השלימה "והיא

המאמר  בעל שם מוצא 39את אתה אי "ובפרטן של
ל"ב"?! אלא

על  פינחס, בפרשת גם מתחזקת: אף והפליאה
רש"י 20הפסוק  אומר במצרים", ללוי אותה ילדה "אשר

במנין נכללה אומר mirayשיוכבד הוא שם אך הנפש,
והיא 40בקצרה  ילדתה החומה לתוך "כשנכנסו -

מוצא  אתה אי בפרטן שהרי שבעים, מנין השלימה
ותשע". ששים אלא

את  להביא רש"י היה חייב אילו שאף רואים, מכאן
ש"נמנית מכך לומר mirayaההוכחה היה יכול הוא ,"

הגמרא eyexitkבקיצור ללשון (הדומה פנחס בפרשת
בתרא  בבא ס"ט"41במסכת אלא מוצא אתה "אי (א) :(

-`leלא (ב) אחת", חסר "ונמנית letkl"שבעים
לא  (ג) המנין", את השלימה והיא נפש... בשבעים

המאמר  בעל שם את ?42לציין

.Ê
ÔÂÈ„Ù ÏÏ‚· ÂÈ‡ "˘„ÂÁ Ô·Ó" ÌÈÂÂÏ‰ ÔÈÓ

˙Â¯ÂÎ·‰
הוא: זה לכל ההסבר

לנאמר  כהמשך הפסוק מופיע (בס"ג) לעיל כאמור
והיו  ישראל... בני מתוך הלוים את לקחתי הנה "ואני
- ישראל בני "מתוך שם: מפרש ורש"י הלוים", לי

אותן שוכרין ישראל שהיתה zexiylשיהיו לפי שלי..
כלומר, תחתיהם". נבחרו והלוים... בבכורות... העבודה

שהכ  יוצא רש"י הלויים...לפי את "לקחתי בפסוק וונה
כפי  בלויים, הבכורות לפדיית אינה בכור..." כל תחת

אחרים  מפרשים פדיון 43שמסבירים על הציווי שהרי ,
כתוב xzeiזה xge`n יש כאן אלא הלויים, מנין לאחר ,

בכור" כל "תחת בלויים בחר הקב"ה עצמו: בפני ענין
"שיהיו -oixkey l`xyiאותןzexiyl."שלי

הלויים  למנין שהסיבה להסביר יכול רש"י אין לכן
את  פודים שהם משום היא ומעלה" חודש "מבן

כך על כי ומעלה", חודש "מבן ycgzdהבכורות
יותר.44והצטוו  מאוחר רק

.Á
˘„Â˜‰ ˙¯Ó˘Ó ¯ÓÂ˘

לפסוקים  בהמשך מוזכר הלויים שמנין כיון

על קשור zcearהמדברים שהמנין לומר סביר הלויים,
mzceara מבן" רק מתחילה הלויים עבודת ותמוה: ,

להתחיל 45שלשים..." מנינם גם היה צריך כך ואם ,
חודש" "מבן ללוי יש קשר איזה - שלשים" "מבן

zcearl לוי ?46בני

שומר  ליקרא "נמנה להוסיף רש"י מוכרח כך על
קשור  ומעלה" חודש "בן גם הקודש": משמרת

zcearl עובד הוא שאין אף (על זה מגיל כי לוי, בני
lretaהוא (`xwp."הקודש משמרת שומר - "ליקרא -

.Ë
Ì„ÏÂÂÈ‰ ÌÚ „ÈÓ ˙ÂÓÈÏ˘ ÌÈ‡È·Ó ÈÂÏ È·

למנות  הצורך את להבין ניתן מובן: לא זה לפי אך
לוי שבט ומעלה,cxtpaאת חודש מבן מניית את ואף ,

השבטים  מן ושונים מלך", של "לגיון שהם כיוון

"מבן  שכבר המעלה בהם תהיה מדוע אך האחרים,
על  המורה תואר - "שומר" יקראו הם ומעלה" חודש

הווה  בלשון הקודש"?47פעולה משמרת -

שלום, רבי בן יהודה רבי "אומר רש"י אומר כך על
בלבד  זו שלא מסביר והוא השבט". אותו הוא למוד

"שבעים  של במספר נכללת היא אלא נספרה, שיוכבד
היא מכך, ויותר המנין.dnilydנפש", את

התורה  שבהדגשת ל'בןֿחמש' גם מבהיר זה דיוק
מצרימה את הבאה יעקב "לבית הנפשות מספר

miray"48 על מורה שבעים המספר שלימות. יש
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(38" לכפול מקום אין ששם אמר gztaאלא שכבר אחרי העיר",
החומות". בין "שנולדה

שם).39) פי"ג (במדב"ר ברכי'" "ר'
כאן.40) פי' על שסומך מפני דמקצר קצת) (בדוחק שי"ל אף
אחד".41) חסר "שבעים איתא ששם אלא – סע"א. קכג,
חנינא".42) בר חמא "ר'
במפרשים 43) וראה יג). (פסוק כאן מראב"ע ולהעיר ספורנו.

.17 שבהערה
מתי 44) על – יא שם, (ובפרש"י יג יג, (בא הציווי הי' אז עד כי

לנדו"ד)) שייך ואינו בכורו.e`ky"`נצטוו, בנו לפדות צריך
הוא 45) עבודה הלכות לימוד וגם ל. שם, כג. ד, נשא ג. ד, פרשתנו

כד. ח, בהעלותך פרש"י – כ"ה מבן
ועד 46) ומעלה שנה שלשים "מבן הלוים את עוה"פ מנו הרי ועוד:

משא" לעבודת הראויין את מהם "מנה כפרש"י שנה" חמשים בן
כב). שם, (נשא עבודה" לכלל שהגיעו יש "כמה ב), שם, (פרשתנו

ועוד.47) כט). ה, (בראשית ינחמנו זה – נח העצם: שם משא"כ
כז.48) שם, ויגש
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היהודי 49שלמות  העם כלל ויוכבד50של .dnilyd מנין
יעקב" ב"בית לשלמות גרמה היא כלומר, ,elekזה,

שבעים. יהי' שמספרם לכך בגרמה

ש" עם cenlוכיוון שמיד השבט" אותו הוא
יעקב" "בית לשלמות לגרום מסוגלים הם היוולדם
ואף  חודש", "מבן כבר למנותם אפשר לכן כולו,
הקשור  תפקיד - הקודש" משמרת "שומר להם לקרוא

"שיהיו - דלעיל רש"י כלשון כולו, ישראל l`xyiלעם
אותן..." שוכרין

הוכחה  רש"י מביא מדוע (א) - מובן גם [בכך
חוזר  הוא מדוע (ב) ושלש", מ"שלשים ולא מ"שבעים"

"והיא המנין"].dnilydומדגיש את

.È
¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘

אצל  לפחות - למקרא' חמש 'בן של במחשבתו
ממולח  "בן 51תלמיד היותו עד אם ברור, לא עדיין -

מה `oiשלשים" הקודש", משמרת "שומר הלוי
בלבד  הכרזה שהיא זה, בשם קריאתו ?52מוסיפה

המאמר  בעל שם את רש"י מציין זו שאלה להסברת
שם  קריאת שלשיטתו שלום", רבי בן יהודה "רבי

כשלעצמה: חשובה

הירושלמי  "כתיב 53בתלמוד והימים 54שואלים:
וכתיב  שנה... ארבעים ישראל כל על דוד מלך :55אשר

חדשים  וששה שנים שבע יהודה על מלך בחברון
אפוא, ויוצא, שנה..." ושלש שלשים מלך ובירושלים
ומובאים  חדשים? ושישה שנה ארבעים מלך שבפועל
רבי  "אמר נאמר: מכן לאחר תירוצים. מספר כך על

כתיב  שלום, רבי בי שם 56יודן ישב חדשים ששת כי
אל  לך אמרתי אני הקב"ה, לו אמר ישראל. וכל יואב

בם  נמנין 57תתגרו שאינן חייך בם, להתגרות וביקשת
רבי  בן יהודה רבי של שלדעתו רואים מכאן לך",
אותו  מכנה אינה שהתורה העובדה עצם הרי שלום,

חד  ששה במשך מלך כשלעצמו,בתואר עונש היא שים,

שיטה  לפי מלך, גדרי זו בתקופה עליו שחלו למרות
.58זו 

בתואר  הלויים כינוי עצם טובה... מדה ומרובה
וחשיבות. מעלה של ענין הוא הקודש" משמרת "שומר

.‡È
ÍÎÏ È˘ÚÓ ÈÂËÈ· ÈÏ· ,¯‡Â˙· ˙ÂÎÏ Ô˙È „ˆÈÎ
- ה' בסעיף דלעיל לדיוקים [בנוסף קשה עדיין אך

מן "נמנה ג)ohadא) מצרים", בפתח "כניסתה ב) ."
את  דוקא רש"י מציין מדוע אחת"]: חסר "שבעים

הקודש"? משמרת "שומר של המעלה

את  לכנות ניתן כיצד זאת, בכל להבין: צריך וכן
"מבן  החל הקודש", משמרת "שומר בתואר הלויים

שומרים  הם אין שלמעשה בזמן ומעלה", ?59חודש

רש"י  מציין כך לשם שגם לומר, היה ניתן לכאורה
כי  - שלום רבי בן יהודה רבי המאמר בעל שם את
עלֿשם  נולד שזהֿעתה לילד גם לקרוא אפשר לשיטתו

בעתיד  :60פעולותיו

נדרים  במסכת במשנה אומר 61נאמר אדם שאם ,
ומותר  בישראל אסור אברהם, לזרע נהנה שאינו "קונם

ירושלמי  בתלמוד ושואלים העולם". "ואין 62באומות :
שנאמר  [ועונים, אברהם? של זרעו בכלל ]63ישמעאל

ביצחק כי -`xwi עשו ואין שואלים:) (ושוב זרע. לך
יצחק? זרע melyבכלל xa ocei iax xn`- ביצחק :

" (של בי"ת אמר הונא ר' יצחק. תרי aבמקצת יצחק")
עולמות, שני לנחול עתיד שהוא בן (=שניים), -

הבא". והעולם הזה העולם

האומר  בר"ש ר"י של הסברו מובן אינו לכאורה,
זרע  הכל, למרות היה, עשו יצחק": במקצת "ביצחק
(שלא  רעה לתרבות שיצא לפני במיוחד יצחק,

את "וגם עליו אומרת עצמה שהתורה oaכישמעאל,
dn`dוכן - אברהם) של שאינו הכתוב ", בא לא

לפרש  אלא שיעקב 64לסתום הפסוק מן רואים כיצד :
עשו? ולא יצחק", "מקצת הוא
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כז.i"yxוראה49) טו, בשלח מרש"י ולהעיר ח. לב, האזינו
(וישלח 50) עשר שנים יעקב) בני (ויהיו – יותר בכללות שהוא ע"ד

כב). לה,
תיבת 51) פרש"י מדלא (אבל וממולח זריז ב: כט, קידושין ראה

הגירסאות. עיי"ש – פירוש שא"צ תיבה בש"ס דגריס משמע – "ממולח"
רואה "והאב בפי' מדכותב – "ומוצלח" כו'").gilviyולפענ"ד

בשביל 52) כו' לשמור יכולים חודש מבן "וכי כאן: במדב"ר וראה
שע"ד ע"ז (נוסף אבל – כו'" שכר להם ענין hytdלכפול בזה שייך אין

כ"xkyד" שם בבמדב"ר הובא שהרי בר"ש, ר"י שיטת אי"ז הרי) ,"c`"."
ה"א.53) פ"א ר"ה
יא.54) ב, מ"א

ה.55) ה, ש"ב
טז.56) יא, מ"א
ה.57) ב, דברים
מלך.58) דין לו הי' דלא חונא כר' דכוונתו שם משמע לא כי
כאן.59) גו"א וראה
לשמור 60) עתיד שהוא כיון בסופו): צב (מזמור תהלים מדרש וראה

שמר. כאילו
מי"א.61) פ"ג
ה"ח.62) שם
יב.63) כא, וירא
(64i"yxt.כה י, נח
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 ֿ שלוש שבגיל שמכיון לומר, אפוא מוכרחים
רעה 65עשרה  לתרבות עשו נחשב 66יצא הוא אין הרי ,

היוולדו  בעת כבר יצחק של .67זרעו

בעתיד  יהיה שהלוי מכיוון - טובה מדה ומרובה
זה  בתואר לכנותו אפשר הקודש" משמרת "שומר

לידתו. משעת

מתקבל  אינו זה תירוץ הבבלי 68אך בתלמוד גם :69

גמרא  זוהי ושם יצחק" כל ולא "ביצחק זה תירוץ מובא
mzq דעת זו כמותו, שהלכה הבבלי, לדעת כלומר, ,

בר"ש. ר"י של שיטתו ולא הכל,

כלֿכך  ארוך שלדיון סביר שבלתי לכך בנוסף וזאת

fenxi האומר שם בציון בלבד.70רש"י

מזה, i"yxיותר :xwireהביא את mcew71כבר
באופן  - ושם יצחק", כל ולא ביצחק "כי המאמר

בר"ש. ר"י של שמו ציון ללא סתמי,

.·È
‰ËÂ˘ÙÎ ‰¯ÈÓ˘ - ˘„Â˜‰ ˙¯Ó˘Ó ¯ÓÂ˘

הוא: לכך ההסבר

רש"י  מתכוון הקודש" משמרת "שומר באמרו
"שלא  המשכן על שמרו שהלויים כפשוטה, לשמירה

זר" כנאמר 72יקרב משכן 73, משמרת את הלוים "ושמרו
"והלוים נצטוו הפשט, לפי כן על ואשר epgiהעדות",

העדות" למשכן .71סביב

"שומר  - "ליקרא" ללוים לקרוא אפשר ולפיכך

בעצם  כי ומעלה", חודש "מבן כבר הקודש" משמרת
הרי העדות למשכן סביב משמרת mdחנייתם "שומרי

מתאימים הם אין עדיין כי אם zcearlהקודש",
המשכן  .74שמירת

(שבגללם  לוי שבט של אחרות עבודות לגבי [ואילו
שאינו  שמי לומר אפשר אי מלך) של לגיון נקראים הם

העבודה את שם lretaמבצע על בלגיונו להיכלל יוכל

העתיד].

.‚È
‰ÁÎÂ‰‰Â "ÔË·‰ ÔÓ" „ÂÚ ÌÈÓ ÌÈÈÂÏ‰

Ó„·ÎÂÈ
"מבן  הלויים מניית שואל: למקרא' חמש 'בן אבל

שיש מעלה על מצביעה ומעלה" ואילו mdaחודש ,

הקודש" משמרת "שומר שהוא חודש" "בן של היתרון

באמו,elyאיננו תלויה זו מעלה זאת. פועל לא והוא ,
לאמו  (צריך אותו ומגדלת אותו לה 75שילדה בסמוך (

העדות". למשכן "סביב - לויה במחנה

שומרים  שהלוים כשם בדיוק לשאול: אפשר וכן

בעצם המשכן זר mziipgעל יקרב שלא המשכן סביב
המשכן  את ישראל בני כל שומרים כך ישראל , מבני

שלא  למשכן) (שמסביב הלויים סביב חנייתם בעצם

המיוחדת  המעלה איפוא, ומהי העולם. אומות יקרבו
שבעבורה  הקודש, משמרת שומר בענין לוי שבט של

ומעלה"? חודש "מבן הם רק נמנים

"למוד  בר"ש ר"י של מאמרו את רש"י מביא לפיכך

שבאמצעותו  הבטן"... מן נמנה להיות השבט אותו הוא
השבט") ("אותו לוי שבט השאלות: שתי מתורצות

" ohadנמנה on מן" רק הוא הולד כאשר אף כלומר, ,"

הוא אז כבר באמו, תלויה ומעלתו בנפרד,dpnpהבטן"
עצמה  בפני מציאות .76והוא

נפש" בשבעים "נמנית יוכבד שאין להבהיר וכדי
היא  כאשר אלא עצמאית, מציאות כבר היא כאשר

" א) ואומר: רש"י מדייק אמה, לבטן קשורה mrעדיין
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כז.65) כה, תולדות פרש"י
כב 66) כה, תולדות מפרש"י וצע"ק – טו. טו, לך ל. שם, פרש"י

" הל' שם ").edeyxc(אבל
ראה 67) – בכלל ירושה לענין (משא"כ לאברהם ההבטחות בנוגע

רע"א). יח, קידושין
שנה  י"ג (כשנעשה ואח"כ יצחק של זרעו הי' שמעיקרא לומר אין כי
אברהם. זרע נקרא יצחק" "כל הביטול עד הרי שא"כ – נתבטל ומרד)

" שנקרא הירושה, מענין ג"כ xnen(וכדמוכח l`xyi אבל שם), (קידושין "
יורש). מלהיות בטל לא

אינה 68) – הקודש משמרת שומר ליקרא שייך איך – זו קושיא וגם:
וראה  ס"י. דלעיל הביאור על גם קשה וזה בר"ש. דר"י למימרא שייכת

.76 הערה לקמן
תהלים 69) במדרש מפורש – העתיד ע"ש קריאה – זה שענין ובפרט

ור' נחמי' ר' בשם הקודש משמרת שומר דליקרא בענין (60 הערה (כנ"ל
פינחס.

א.70) לא, נדרים
טו.71) כח, ויצא
ו.72) ג, לעיל רש"י ל'
שם.73) ובפרש"י כו ח, בהעלותך וראה נג. א. פרשתנו
כו'.74) מועד אהל לשמור יכולים חודש מבן וכי כאן: במדב"ר ראה

מטו  דלא רע"א): (כז, מתמיד ולהעיר הנ"ל. ופרש"י מבהעלותך ולהעיר
שם. ובהערות 64ֿ5 ע' חי"ג לקו"ש וראה כו'. עבודה למעבד

רע"ב.75) פב, עירובין ראה
ר'76) המימרא בעל שם מעתיק שרש"י מה יותר להמתיק יש ועפ"ז

נענש  דדוד ס"ל בר"ש ר"י כי – (68 הערה לעיל (ראה שלום בר יהודה
מכיון  מ"מ, כלום, עשה לא שהוא אף ס"י), (כנ"ל יואב מעשה על

ענין זה הרי ציוויו ע"פ הפעולה,jynpשנעשה זמן כל (יואב) בהמצווה
בפ"ע, מציאות כ"א והבן שהאם אף בעניננו: ועד"ז חדשים"); (ו"ששת

בפ"ע. נמנה להיות בו נמשכת בנה עם האם פעולת מ"מ,
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gzta dzqipk תמצאם "לא ב) אותה", ילדה מצרים
אחת". חסר שבעים אלא

יוכבד  את לחשב איֿאפשר הוא: לכך וההסבר
ישראל zi`nvrכמציאות "בני בין - הלידה לאחר -

mi`ad עם77מצרימה" רק נולדה היא כי ,dzqipk
מצרים" "מן 78בפתח כשהיא אותה מונים כאשר רק .
היא אז `dnהבטן", cvn מפני מצרימה", "הבאים בין

למצרים. כניסתה לפני אמה בבטן היתה שכבר

כניסתה עם אותה... ילדה "אשר הדיוק gztaוזהו
לעצמה  מציאות כבר היתה קודם נולדה אילו מצרים":

לעניננו  קשר לה היה ולא הנפש, שבעים במנין כאחרים
מן נמנה -ohad אפשר אי - יותר מאוחר נולדה אילו .

" בין לחשבה עוד mi`adהיה כל כי מצרימה",

אלא  - עצמאית מציאות היא אין אמה בבטן הימצאה
כניסתה "עם שנולדה כיון אך אמה". gzta"ירך

מה עם העיר את מחבר שהפתח - לה yuegnמצרים"
אמה בבטן היותה מצטרף -iptl לידתה אל הכניסה,

מצרים". בפתח כניסתה "עם

חסר  שבעים אלא תמצאם "לא הדיוק גם וזהו

כבר  כי נפש, שבעים היו יוכבד לידת לפני גם אחת":

של  באופן זה היה אך אמה, בבטן מושלמת היתה
"79אחת"xqg"שבעים אך נפש, שבעים יש :dxqg
(lreta)והיא" עלֿידי dnilydהאחת" - המנין" את

נוספה (שהיו)zenily80לידתה אחת",xqgב"שבעים
שלמים. שיהיו

.„È
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"
רש"י: בפירוש תורה" של מ"יינה

הפסוק  מבואר 81על ישראל" אמוני שלומי "אנכי
הזהר 82בחסידות  על ספירת 83(מיוסד על בו שמדובר (

וספירה" ספירה לכל "שמשלמת ההסבר 84המלכות
את  משלימה המלכות שספירת בלבד זו שלא הוא, לכך

xtqnd,ספירה כל עושה זאת שאת הספירות, עשר של
הביאה  הספירות, מעשר אחת להיותה שבנוסף אלא

הספירות.zenilyהמלכות מן אחת לכל

חז"ל  פירוש לגבי מובן שלומי 85מזה "אנכי לפסוק
שאמרה  אשר בת סרח אודות שמדובר ישראל", אמוני

הוא במצרים",iznlydy"אני ישראל של מנינן
לפי  ובמיוחד שלימות, מלשון גם הוא "השלמתי"

ב"אורֿהתורה" לומר 86המבואר "יש אשר בת שסרח
המלכות". שהוא

" שיוכבד רש"י לשון גם מובן את dnilydמזה
ישראל. בני בכל שלימות שזוהי המנין",

.ÂË
ÔÈ·Ï ˙ÂÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙ÂÓÈÏ˘

‰ÏÚÓÏ˘ ˙Â¯ÈÙÒ‰
כי  הספירות, בכל לשלימות מביאה המלכות ספירת
 ֿ בריאה בעולמות גם הגילוי "נמשך" באמצעותה

המאציל" של הכוונה "עיקר זוהי אך 87יצירהֿעשיה, .
בי"ע, בעולמות "מתלבשת" המלכות שספירת כיוון
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עבר..77) לשון מצרימה.. ד"הבאה כו מו, ויגש פרש"י לפי וגם
עדיין ("משבאו") שבאו ברגע הרי  – כו'" שבעים היו שם l`שמשבאו

נולדה שהרי שבעים הבאה.mixvnaהיו כבהערה ,
לידתהi"yxכל'78) שם): פינחס טו. מו, ובפרש"י mixvna(ויגש .

בין  למצרים בבואה א: ב, שמות החומות. בין כו' ונתוספה כו: שם, ויגש
החומות.
הובא79) מ"י. פ"ג (מכות המשנה לשון ב)i"yxtaע"ד כה, תצא

ג) שם, (תצא דבקרא משום – אחת" חסר ארבעים אותו) מלקין "(כמה
" "אבות `miraxנאמר ועד"ז אחת"; "חסר בפועל שבההכאה אלא יכנו"

מלאכה  "כנגד הם כי מ"ב), פ"ז (שבת אחת" חסר ארבעים מלאכות
ועד"ז  ב. מט, (שבת אחת" חסר ארבעים שבתורה ומלאכת מלאכתו
מן  אינה מהן שא' אלא פעמים מ' נאמר ובתורה ה"ב), פ"ז בירושלמי
שם. לירושלמי הפנים ומראה משה פני שם. פ"ז תויו"ט (ראה המנין

ועוד).
כסדרה"80) כו' חסרה כו' שלימה השנה "נקראת מענין להעיר

כו' שלימים חדשי' נקרא פ"ח: קדוה"ח הל' וברמב"ם סתכ"ח. (טואו"ח
"שנה.. עד"ז וכן כסדרן). כו' העיבור dninzחסרין חודש את להביא *

חסרון  אין החודש בלא שגם אף – מ"ג) פ"ט (ערכין ועיבורה" שנה כו'
רגמ"ה  בל' (וצ"ע עיבורה. בלי פשוטה בשנה חסרון שאין ופשיטא גמור:

ואכ"מ). לחמה. ובין ללבנה בין תמימה שם:
יט.81) כ, ש"ב
אוה"ת 82) ואילך. תמא ע' להצ"צ ביאוה"ז ואילך. ג קמב, ביאוה"ז

עה"פ.
ב.83) קפ, ח"ג
שם.84) לזהר מק"מ
פסיקתא 85) פל"ב. שמואל מדרש (ב). יח פ"ט, קה"ר ט. פצ"ד, ב"ר

ועוד. בשלח. ויהי פ' (באבער) דר"כ
שם.86)
שם.87) אוה"ת

.g ,hi mildzl ± v"vdl ± xe` ldi d`x (*
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"אין  כי עצמה, מצד בה לגילוי לגרום בכוחה אין הרי
עצמו" מתיר מן 88חבוש האור בה שמאיר עלֿידי אלא

המלכות. ספירת של ההתלבשות שמעל הספירות

את  השלימה שיוכבד לכך הפנימי ההסבר וזהו
מצרים" בפתח כניסתה "עם שנולדה באופן :89המנין

zenilyd עם" לידתה עלֿידי דוקא נגרמת ישראל בבני
dzqipk שני מצד אך לבי"ע; מלכות לירידת בדומה ,"...

עיבורה ימי כל (וכמוסבר iptlהיו למצרים הכניסה
כי  כך), משום דוקא למנין, להכנס יכולה היא לעיל

של לענין ולגרום לרדת (כנאמר dle`bהכח 90במצרים

"dpiigze שהוא ממקום דוקא נובע הילדים") את
והגבלות. ממיצרים ונעלה "מחוץ"

רבי  בן יהודה רבי - המאמר בעל בשם גם נרמז זה
ספירת 91שלום  הודאה, אודה, הפעם - "יהודה" :

שלום 92המלכות  לעשות ש"ניתנה התורה, היא "שלום" .
התפארת 93בעולם" וספירת שלום 94, רבי בן יהודה ר' .

ותורה. עול קבלת תפארת, לבין מלכות בין החיבור הוא

- דתורה גליא שבין החיבור זהו עצמה ובתורה
תפארת  - התורה פנימיות לבין תמן 95מלכות, "דלית ,

מחלוקת..." ולא קשיא... ,96לא

משיחא, מלכא דא מר , אתי קא זה, חיבור שעלֿידי
ממש. ובקרוב

(`"lyz ,h"kyz xacna t"y zgiyn)
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וש"נ.88) ב. ה, ברכות
שם.89) ובהע' 34 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
ד.90) ה, כא. שם, פרש"י וראה יז. א, שמות
ד"91) הענין כי dnilydוגם – שלום ב"ר ר"י בשם נרמז המנין" את

משלמת  שהיא מטעם שלמים נקרא "שהמלכות השלמים הו"ע שלום
ב). רנו, פינחס רע"מ ע"פ – שלמים ערך עה"כ (פרדס ע"ס" לחשבון

א.92) מד, תו"א

א.93) ח, ברכות פרש"י ב. נט, גיטין וראה חנוכה. הל' סוף רמב"ם
פדה. ד"ה

הדינים 94) משקיט (יסוד) דשלום ועיי"ש, שלום. ערך עה"כ פרדס
דמלכות.
ואילך.95) 39 ע' ואילך. 27 ע' עה"ח קונטרס בארוכה ראה
סכ"ו.96) באגה"ק נת' ב. קכד, נשא פ' רע"מ
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כי  כך), משום דוקא למנין, להכנס יכולה היא לעיל

של לענין ולגרום לרדת (כנאמר dle`bהכח 90במצרים

"dpiigze שהוא ממקום דוקא נובע הילדים") את
והגבלות. ממיצרים ונעלה "מחוץ"

רבי  בן יהודה רבי - המאמר בעל בשם גם נרמז זה
ספירת 91שלום  הודאה, אודה, הפעם - "יהודה" :

שלום 92המלכות  לעשות ש"ניתנה התורה, היא "שלום" .
התפארת 93בעולם" וספירת שלום 94, רבי בן יהודה ר' .

ותורה. עול קבלת תפארת, לבין מלכות בין החיבור הוא

- דתורה גליא שבין החיבור זהו עצמה ובתורה
תפארת  - התורה פנימיות לבין תמן 95מלכות, "דלית ,

מחלוקת..." ולא קשיא... ,96לא
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וש"נ.88) ב. ה, ברכות
שם.89) ובהע' 34 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
ד.90) ה, כא. שם, פרש"י וראה יז. א, שמות
ד"91) הענין כי dnilydוגם – שלום ב"ר ר"י בשם נרמז המנין" את

משלמת  שהיא מטעם שלמים נקרא "שהמלכות השלמים הו"ע שלום
ב). רנו, פינחס רע"מ ע"פ – שלמים ערך עה"כ (פרדס ע"ס" לחשבון

א.92) מד, תו"א

א.93) ח, ברכות פרש"י ב. נט, גיטין וראה חנוכה. הל' סוף רמב"ם
פדה. ד"ה

הדינים 94) משקיט (יסוד) דשלום ועיי"ש, שלום. ערך עה"כ פרדס
דמלכות.
ואילך.95) 39 ע' ואילך. 27 ע' עה"ח קונטרס בארוכה ראה
סכ"ו.96) באגה"ק נת' ב. קכד, נשא פ' רע"מ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק אמור ונהניתי במה שגרמתי לו נחת במכתבי אף שכתבתי 

הדבר כמו שהוא מבלי הוספה כדי לגרום נחת...

נהניתי ממ"ש אודות חלוקת המצה שמורה, ואשר עינו היתה טובה בשל אחרים לזכותם ג"כ, 

ולו ידעתי מראש הייתי שולח יותר, אבל אין צועקים על העבר והכל תלוי במזל, ויה"ר אשר לשנה 

הבאה, הנה כל הענינים שמקבלים אנו אותם עדיין באמונה, ובמילא סיוע בזה מיכלא דמהימנותא, 

וע"ד המבואר בכ"מ בדא"ח  נעלים.  יותר  וישתמשו בכח האמונה לענינים  ודעת,  יתיישבו אז בשכל 

שכמה דרגות באמונה, וכשמתעלה האדם בכח שכלו, הרי תופס בשכל מה שאתמול הי' עדיין אצלו רק 

באמונה, ואעפ"כ נשארו אצלו כמה ענינים, שלע"ע קצר שכלו להשיגם ומאמין בהם באמונה פשוטה. 

והוא ע"ד הנראה גם עתה, שילד קטן אמיתית כמה דברים הוא אצלו באמונה, מה שהגדול מבינם 

ויודעם. ובמילא מובן שאצל הגדול יותר מגדול זה - מובן בשכל מה שהגדול נזקק לאמונה שלו.

נהניתי ממ"ש שממשיך בהדפסת לקוטי מאמרי רז"ל במכתבי עתים שונים ובטח ישלח גם 

לכאן קטעים אלו ות"ח מראש...

בברכה לבר' הנכונה ולנחת מכיו"ח שי'.



ני

בראשית לט, ו – ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע 
אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף 

יפה תאר ויפה מראה

לג

ביאור חילוק הלשון, בין "יפה" – מדות היסוד בקדושה, 
ובין "עכור" – מדות היסוד בקליפה

יסוד1 דקדושה כשאין ממנו יניקה ללעו"ז נק' יפה, 

כמו שיוסף הוא יפה תאר ויפה מראה, ונק' מכלל יופי2, 

עיין בע"ח3 שער הארת המוחין פ"ה בפי' מציון מכלל 

1( יוסף הוא בחי' יסוד דקדושה, ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף 

יצחק  לוי  בתורת  וראה  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר  בגין 

חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון 

עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד 

שיחות ש"פ בלק עמוד 15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד 

דאצילות, שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע 

– ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )לעיל סימן 

ואילך.  ואילך. תתשכא א  ויחי תתקצא א  1(. אור התורה  לב הערה 

ועוד ע"ש". תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד רז. 

רטו. חלק ד עמוד קז ואילך.

יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד  לוי  נ, ב. ראה לקוטי  2( תהלים 

קנה וז"ל: מכלל יופי קאי על יסוד, כמ"ש ביוסף בחי’ יסוד שהי’ יפה 

תואר ויפה מראה. ציון מכלל יפי )יפי חסר כתיב( גי’* שלו"ם הוא 

הוא  היופי,  ושלימות  יופי  כולו  יופי שהוא  ומכלל  יוסף.  של  מדתו 

וכו',  יסוד שרשו** מדעת  בחי' דעת – פנימיות התפארת. והוא כי 

כמ"ש*** ויקח משה בחי' דעת, את עצמות יוסף בחי' יסוד, עמו.

כמספר   673  =  )001( יפי   +  ,)021( מכלל   +  ,)651 )בגי'  ציון   )*

"שלום". והוא מדתו של יוסף. ראה תניא סוף פרק יב. לקמן סימן 

צח הערה 01.

**( כמארז"ל )יבמות נג, ב( אין קישוי אלא לדעת.

***( שמות יג, יט. ראה הביאור לעיל סימן כט הערה 42.

מציון  כי  ירצה,  הופיע,  יופי אלקים  מציון מכלל  ז"ל:  לב.  3( שער 

הוא יסוד דז"א אשר היסוד הזה נקרא מכלל יופי, בסוד ויהי יוסף יפה 

הנזכר, אלקים  ציון  הנה מבחי’  כנודע.  זקן  פני  והדרת  ובסוד  תואר 

היסוד  שהוא  ציון  ע"י  משם  הארתה  וקבלה  הופיע,  מלכות  שהיא 

דז"א כמבואר אצלינו ענין הארה זו... נמצא כי כל הארות הנקראת 

אלקים הוא מציון מכלל יופי שהוא יסוד דז"א וכבר נודע כי הוי"ה 

אלקים הוא חיבור ז"א ירושלים. ע"ש.

ראה תהלים – יהל אור – עמוד קפד וז"ל: ועיין בזהר במדבר קי"ח 

א’ ע"פ מציון מכלל יופי. ובלקוטי תורה* ויצא ציון גימטריא יוסף, 

וזהו ויוסף הוא המשביר הוא השליט על הארץ ונקרא הר ציון ע"ש 

משכן שילה עמ"ש בד"ה** ויגש. ועיין זהר חלק ג ויקרא ד"ה סע"א 

מענין יפה נוף.

זך  שהוא  זך,  זית  שמן4  נק'  היסוד  וטיפת  ע"ש,  יופי 

וצלול.

משא"כ כשיש יניקה מיסוד ח"ו אז הוא עכור, היפך 

היופי והצלילות.

הכרעתני  הכרע  בתי  אהה  יפתח5  שאמר  וזהו 

הוא  הכרעתני  הכרע  בעכרי, שפירוש  היית  ואת 
שנדר  מאחר  והיינו  שם.  כפרש"י  רגלי6  את  שקפחת 

ממנה  ויהי'  לאיש,  להנשא  תוכל  ולא  לעולה,  שיעלה 

בהחסדים  נמתקה7  שלא  מאחר  ח"ו  ללעו"ז  יניקה 

דדכורא, א"כ על ידה יהי' ג"כ יניקה8 מנו"ה דדכורא. 

וזהו קפחת את רגלי, שרגלים הם נו"ה.

ואת היית בעכרי, רומז על היניקה שיהי' מיסוד.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד לט

לד

טעם שנק' הזווג בשם "אוכל"

בלשון  שדבר  אלא  אשתו  היא  הלחם,  אם  כי 
נקי'.

רש"י

ביאור וטעם שנק' הזווג בשם "אוכל", ראה ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק ד' שמות פרק ב, פסוק כ. לקמן 

סימן סט.

*( מהאריז"ל.

**( תורה אור פרשת ויגש מג, ג ואילך.

4( ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קכט ואילך )קה"ת ה'תשע"א(. 

לקמן סימן לו הערה 3.

יללה.  צעקת  ענין  אהה,  ציון:  במצודת  ופירש  לה.  יא,  שופטים   )5

הכרע הכרעתני, מלשון כריעה ונפילה. בעכרי, ענין השחתה וכלכל 

כמו מה עכרתנו )יהושע ז, כה(

6( וז"ל: היית בעכרי. כל דמי נעכר קפחת את רגלי.

7( דנקבה היא בבחי’ גבורה עד שתנשא, ואז הזכר )הדכורא( ממתיק 

אותה ע"י חסדים.

לחסד  רמז  הם  ידים  דהשני  הגוף,  בצורת  שהוא  כמו  פירוש:   )8

למטה  וכן  תפארת.  הוא  באמצע  והגוף  )משמאל(  ולגבורה  )לימין( 

בגוף, הרגל הימיני בחי' נצח )ענף חסד כידוע(, והרגל השמאל בחי' 

הוד )ענף גבורה(, ובאמצע הוא – האבר הברית – יסוד. וזהו שמרמז 

"הכרע הכרעתי" הרגלים בחי' נצח והוד. "ואת הייתי בערכי" בחי' 

יסוד, וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נב
סיני  במדבר  משה  אל  ה'  וידבר   – ב  א, 
באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית 

לצאתם מארץ מצרים לאמר

א. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל 
שכתבו  מה  פי  על  בס"ד  יובן  יחנו  מועד  לאהל  סביב  מנגד 
העגל  לעון  תיקון  הוא  המועדים  דשמירת  ז"ל  המפרשים 
שהי' בשש שעות דהם ט"ו יום1 שעולים ש"ס שעות ונתבטל 

איסור שש שעות דעגל בש"ס שעות של מועדים.
רגלים  דשלש  ידוע  גם  אות  נקרא  שהמועד  ידוע  והנה 
יעקב,  ושבועות  יצחק,  בחינת  פסח  אבות  שלשה  כנגד  הם 
שנקראו  רגלים  שלש  הם  באותות  וז"ש  אברהם.  וסוכות 
ישראל  בני  יחנו  אבותם,  לבית  מתייחסים  שהם  אותות 
מנגד  והי'  בקדושתם ושמירתם, ואז אף על פי שהם חטאו 
ביב  ]אותיות[  סביב.  תיקון  יהי'  בעתה  הנה  העגל  במעשה 
ס', ר"ל חלל ס', כי ביב ר"ל חלל כמ"ש רז"ל עומדת על פי 
הביב שהוא ר"ל על פי החלל ודומה לזה )איוב יא, יב( איש 
נבוב ילבב. נבוב ר"ל חלול דיתבטל איסור העגל בששים כדין 
איסור שנפל לתוך ששים שהוא בטל, ועל ידי זה לאהל מועד 

מקום השראת שכינה יחנו.
או יובן בס"ד ]מנגד[ אותיות מן ג"ד רמז לשם שדי שהוא 
ג' אותיות ושם אדני שהוא ד' אותיות שנפגמו בחטא אדם 
יד( הנחש  ג,  ז"ל בפסוק )בראשית  וחוה כמ"ש המקובלים2 
נפגמו  הראשון  אדם  דבחטא  ז"ל  הראב"ד  ]בשם  השיאני 
ונשאר משם שד"י ש"י,  ב' דלתי"ן משם אדנ"י ושם שד"י, 
השיאני, הנה  ומשם אדנ"י אנ"י[ שנשאר ש"י ואנ"י אותיות 
פני  אל  ישראל  יתקרבו  אז  אלו  שמות  שני  בתיקון  בעתה 

הקודש וסביב לאהל מועד יחנו.
בן איש חי – דרשות

ב. במד"ר3 )במדב"ר פ"ב, יד( והי' מספר בני ישראל כחול 
הים, אתה מוצא אברהם שנתברך בככבים שנאמר )בראשית 
טו, ה( הבט נא השמימה וספור הכוכבים, יצחק נתברך בחול 
הים כו' )בראשית טז, י( ארבה את זרעך וגו' כחול אשר על 
שפת הים, יעקב נתברך בעפר וכו' הי' נצרך לומר בני יצחק 
וכו'  והי' מספר בני ישראל אלא בשעה  ואינו אומר כן אלא 
מסר יצחק ליעקב וכו', עוד איתא במד"ר שם מה דרכו של 
זכוכית  כלי  הימנו  ועושין  בולים  ומוציאו  לאור  מכניסו  חול 
וכו' ויש להבין מה ענין חשיבות ישראל לזכוכית, ועיין מגילה 

דף ו' חול זו זכוכית לבנה.

1( ימי השלש רגלים, סוכות ז' ימים, פסח ז' ימים, שבועות יום א'.

2( כמ"ש המקובלים ז"ל בפסוק הנחש השיאנ"י: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת נשא סימן נא. פרשת ויצא סימן רצא. פרשת תצוה סימן צב.

3( במד"ר והי' מספר בני ישראל: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת במדבר 

סימן נב, ובהנסמן שם.

מהרי"ט  בשם  תק"ס  סי'  או"ח  במש"ז  עפמ"ש  ונראה 
זכוכית  שכלי  להראות  בנישואין  זכוכית  כלי  ששוברין  דמה 
שנשבר עדיין יש לו תקנה4 להתיכו מחדש, וכן בנישואי כנסת 
וגלו עתידין לחזור  ישראל להקב"ה הגם שישראל חוטאים 
כשיחזרו בתשובה, וזהו שנמשלו ישראל לחול שעושין ממנו 
זכוכית )ועיין שבת ט"ו ע"ב ושם ט"ז ע"א ותבין( לפי שיש 

להם תקנה גם כשנשברו.
ופלגא עלך  יצחק באמרו פלגא עלי  זה הורה להם  ודבר 
כדאיתא בשבת פ"ט דגם כשנשברו מחצה למחצה יש להם 
ולהבין הענין דנודע שיש חטא מצד חלק  ויש לרמז  תקנה, 
האדם  את  ית"ש  בבריאתו  נגרם  זה  ודבר  המתאוה  החומר 
נ"ב שהקב"ה מתחרט  חז"ל בסוכה  ולכן אמרו  זה  אופן  על 
על שברא יצר הרע, ואמנם אם האדם חוטא בשכלו זה אינו 
בטבע היצירה אדרבא ראוי לשכל לנטות אחר שרשו העליון, 
וזה שכתוב פלגא עלי כי החלק השכלי תיקן יצחק בעקדה 
שמסר נפשו באמונתו לדברי אברהם אביו שאמר בשם ד' 
וכמ"ש בשו"ת החתם סופר חלק אורח חיים סימן ר"ח, דזהו 
שאומרים ועקדת יצחק לזרעו היום וגו' לפי שאצל אברהם 
ששמע מפי הקב"ה אין הנסיון גדול כל כך כמו ביצחק שלא 
שמע רק מפי אביו הנביא והאמין לקולו ופלגא עלך זהו חלק 

החומרי שנגרם מצד טבע הבריאה.
וזה שכתוב והי' מספר בני ישראל כחול הים שאם יחזרו 
בתשובה יש להם תקנה, וזה שכתוב )הושע ב, א( והי' במקום 
וגו' יאמר להם בני אל חי, וזה שכתוב ושמו להם ראש אחד 
וכמו  אברהם  של  יחידו  בנו  שהי'  לבד  יצחק  של  זכותו  זהו 
אמרו  ויעקב  אברהם  כי  יחידך  את  בנך  את  נא  קח  שכתוב 

ימחו על קדושת שמך ורק יצחק הגין בעדם.
ובזה יש לומר מה שכתוב בתענית כ"ד ב' בעובדא דר"י 
פפא  דנהר  אגודא  ר"מ  וחזת  מיטרא  ונחית  מסאנו  דשלף 
קמח,  ונעשה  בחול  ארבי  מלי  דקא  מלחי  בדמות  מה"ש 
מתהוה  שממנו  הים  לחול  ישראל  שנמשלו  בזה  דהכוונה 
הזכוכית שגם בנשבר יש לו תקנה על ידי זה נעשה להם קמח 
בנס שאם אין תורה אין קמח משא"כ אם יש תורה יש קמח.
תכלת מרדכי

ג, מה – קח את הלוים תחת כל בכור בבני 
והיו  בהמתם  תחת  הלוים  בהמת  ואת  ישראל 

לי הלוים אני ה'

"א"ל"י"ה"ו,  ראשי-תיבות  "ה'  "אני  "הלוים  "לי  "והיו  ג. 
סוף  )משנה  כאז"ל.  המשפחות  ייחוס  לעתיד  יברר  הוא  כי 

עדיות(.
שבט מיהודה

על  וגאולה  משיח  ילקוט  זה  בענין  עיין  תקנה:  לו  יש  עדיין  שנשבר  זכוכית  שכלי   )4

התורה פרשת נשא סימן לא.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת במדבר
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מּמצרים  ּכׁשּיצאּו ׁשעה: ּכל אֹותם מֹונה לפניו, ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָחּבתן
הּנֹותרים, מנין לידע מנאן - ּבעגל ּוכׁשּנפלּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמנאן,

ּבניסן  ּבאחד מנאן. - עליהם ׁשכינתֹו להׁשרֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָּוכׁשּבא
מנאן  - ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן, .הּוקם ְְְְִִֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr g jxk y"ewl t"r)

l`xUi lW mzAg iENB¦¦¨¨¤¦§¨¥

לחדׁש ּבאחד . . סיני ְְְִִֶֶַַַָֹּבמדּבר
ׁשעה ּכל אֹותם מֹונה לפניו חּבתן ובפרש"י)מּתֹו א. (א, ְִִֶָָָָָָָָ

ּדברים  ׁשּסֹופרים הּדבר טעם הרי הּדבר, ּתמּוּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
מנינם  לדעת האדם רֹוצה יקרם ׁשּמּפני הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהחביבים
יֹודע  ּבוּדאי ּתעלּומֹות" ּכל נגלּו ׁש"לפניו הּקּב"ה א ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻהּמדּיק,
הּוא  מּדּוע ּכן ואם יׂשראל, ּבני ׁשל הּמדּיק מסּפרם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאת

ׁשעה? ּכל אֹותם ֶָָָָמֹונה
הּמקֹום  לפני יׂשראל ׁשל חביבּותם ּדהּנה ּבזה, לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָויׁש
ּבעבֹודת  מּמעלתם נֹובעת אינּה אֹותם, מֹונה ּכן ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
אחד  ואין ׁשֹונֹות, ּומדרגֹות ּבחינֹות ּבּה יׁש ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָהשי"ת,

ּבדרּגתֹו. לחברֹו ְְֲֵֶַַָּדֹומה
לרעהּו, איׁש ּבין חּלּוק היה לא יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹּומּזה

- ׁשּבּפחּותים" ה"ּפחּות עד ׁשּבּגדֹולים" מה"ּגדֹול - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻוכּלם
נמנּו ׁשּלׁשמּה הּמקֹום לפני ׁשחביבּותם נמצא ּבׁשוה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנמנּו
והיא  חּלּוקים. ּבזה ואין יׂשראל, ּכל ׁשוים ׁשּבּה הּנקּדה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהיא
אחד  ּכל ׁשּבלב איד") ּפינטעלע ("ּדער הּיהדּות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנקּודת

ּבׁשוה. אחד ּבכל ׁשּנמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָמּיׂשראל,
מעל  וגבֹוּה מאד, עד נעלית ּדרּגתּה ׁשּבּלב, זֹו נקּודה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹא
ּגּלּוי, לידי ּבאה יׂשראל ׁשל זֹו "חּבתם" אין ולכן היא, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּגבֹוּה

הרגיל). (ע"ד נּכרת ְִִֵֶֶָָָואינּה
"להֹודיע  הּוא זה ׁשּמנין ׁשעה, ּכל הּקּב"ה אֹותם מֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָולכן

שמות)חּבתן" ר"פ נקּודת (רש"י ׁשהיא יׂשראל, ׁשל זֹו ּדחּבתן , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
לּכל. ותּודע ּגּלּוי, לידי ּתבֹוא ְֲִִִֵַַַַָָֹהּיהדּות,
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מנאם ּבאּיר ּובאחד הּמׁשּכן הּוקם ּבניסן (רש"י ּבאחד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
א) א,

לֹומר, ויׁש הּמׁשּכן. הקמת ּביֹום מנאם לא לּמה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹוקׁשה,
ּפקּודי  ּבפרׁשת הּכתּוב מדּגיׁש הּמׁשּכן להקמת ּבנֹוגע ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָּדהּנה
אֹותֹו ׁשּנטל העטרֹות אחת וזֹוהי לחדׁש", "ּבאחד ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהיתה

לחדׁש, ּבאחד יהיה לּמׁשּכן הּׁשּי הּמנין ׁשּגם ה', ורצה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיֹום.
ענין  ׁשּי היה לא הּמׁשּכן הקמת ׁשּביֹום ּומּכיון זּכאי. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּביֹום
ׁשּדֹומה  ּבאּיר, ּבאחד מנאם הּמׁשּכן), עּלּוי ּגדל (מּצד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

הּמׁשּכן. הקמת ליֹום ְְְֲִַַָָָקצת

(á)íúçtLîì ìàøNé-éða úãò-ìk Làø-úà eàN§À¤ŸÆ¨£©´§¥«¦§¨¥½§¦§§Ÿ−̈
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אביו  ׁשבט על ׁשקלים ∑Ì˙ÏbÏ‚Ï.יקּום עלֿידי ִֵֶַָָ¿À¿¿…»ְְִֵַָ
לּגלּגלת  .ּבקע ְֶֶַַֹֻ
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ּבני־יׂשראל  ּכל־עדת את־ראׁש ב)ׂשאּו (א, ְְְֲִֵֵֶַָָֹֽ
ידּוע  מנינם ׁשּוּדאי אף יׂשראל ּבני את למנֹות הּצר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּגּבי

ּבשל"ה ּכתב הּמקֹום, לפני ואילך)הּוא סע"א ידי (שמז, ׁשעל ְְִֵֵֶַַַַָָ
לא  ׁשּבמנין ו"ּדבר ׁשּבמנין", "ּדבר יׂשראל נעׂשּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהּספירה

ב)ּבטל" ג, .(ביצה ֵָ
ּדברים  יׁשנם והרי ּדוקא, למנין הצרכּו מּדּוע ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻולכאֹורה

ׁשּמחמת ּכ'ּברּיה'נֹוספים ּבטלים, אינם ק,חׁשיבּותם (חולין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
'בע"ח'א) א), עג, ְועֹוד.(זבחים

חׁשיבּותם  הרי ּבטלים, ׁשאינם ּדברים ּבׁשאר ּבזה: ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוהּבאּור

מה־ׁשאין־ּכן  ּבטלים. אינם ּולכ ּבגלּוי, עצמם ּבהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנּכרת
ּבֹו נּכרת אין ׁשּכׁשּלעצמֹו ּדבר ׁשּגם הּוא ה'מנין' ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָענין
חׁשיבּות  מקּבל אֹותֹו, ּומֹונים ּכׁשהֹולכים הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַחׁשיבּותֹו,

ּבטל. ְֵֵָואינֹו
מגּלה  הּקּב"ה, על־ידי מנינם יׂשראל: ּבבני הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־דר־זה
לא  ּכׁשּבחיצֹונּיּותם ּגם אׁשר יׂשראל, ּבעם נעלית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדרּגה
רחמנא־  לּגֹויים הם ׁשוים ולכאֹורה ּבגלּוי מעלתם ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָנראית
וספר  מנה ׁשהּקּב"ה ׁשּכיון יתּבּטלּו. לא אז ּגם הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹלצלן,

לפניו. הם ׁשחביבים נּכר ְֲִִִֵֶָָָָאֹותם,

(â)ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥®
:ïøäàå äzà íúàáöì íúà eã÷ôz¦§§¬Ÿ¨²§¦§Ÿ−̈©¨¬§©«£«Ÿ
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(ã)Làø Léà ähnì Léà Léà eéäé íëzàå§¦§¤´¦«§½¦¬¦−©©¤®¦²¬Ÿ
:àeä åéúáà-úéáì§¥«£Ÿ−̈«

i"yx£eÈ‰È ÌÎz‡Â∑ וׁשבט ׁשבט ּכל נׂשיא עּמכם יהיּו אֹותם, .ּכׁשּתפקדּו ¿ƒ¿∆ƒ¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ
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אּתכם  יעמדּו אׁשר האנׁשים ׁשמֹות ה)ואּלה (א, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֽֽ
אּיר, חֹודׁש ּבראש למׁשה נאמרה יׂשראל ּבני מנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּפרׁשת

הּׁשנית" ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש א)"ּבאחד א, ּכן (ּפרׁשתנּו ואם , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכׁשהביאּו זה, שלפני ניסן ּבחדׁש ּכבר הרי לעּין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיׁש

למׁשה ידּועים ּכבר היּו הּמׁשּכן נדבת את (ראה הּנׂשיאים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ואילך) א ז, ׁשמֹות נשא ּכאן לֹו נאמרּו צר לאיזה ּכן ואם ,ְְְְִֵֵֶֶֶֶָֹ

ְִִַהּנׂשיאים?
הּפסּוק על ּדהּנה זה, לבאר ד)ויׁש איׁש(א, יהיּו "ואּתכם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

עּמכם  יהיּו אֹותם "ּכׁשּתפקדּו רׁש"י ּפירׁש למטה", ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאיׁש
צריכים  היּו הּנׂשיאים י"ב ׁשּכל וׁשבט", ׁשבט ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנׂשיא
ׁשּלהם. הּׁשבט ּבמנין רק ולא יׂשראל, ּכל ּבמנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלהׁשּתּתף

נתמּנּו יׂשראל ּבני מנין ׁשּבעת לֹומר, יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
אז  ּדעד זה. לפני להם היה ׁשּלא חדׁש ּבמּנּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנׂשיאים
ּבני  מנין ּובעת ׁשּלהם, הּׁשבט את רק הּנׂשיאים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהנהיגּו

יׂשראל. ּכל על נתמּנּו ְְְִִִֵֵַַָָָיׂשראל
העדה", קרּואי "אּלה הּנׂשיאים נקראּו ּׁשאז מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוזהּו

ׁשּבעדה" חׁשיבּות ּדבר לכל "נקראים ׁשּיהיּו טז ּדפרּוׁשֹו (א, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
לא ובפירש"י) "נקראים" להיֹות הּנׂשיאים נתמּנּו ׁשאז והינּו, .ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ

חׁשיבּות  ּדבר לכל ּכי־אם לׁשבטיהם, הּנֹוגעים לּדברים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָרק
ּכּלּה. ֵֶָָָֻ"ׁשּבעדה"

ּדהרי  הּנׂשיאים, ׁשמֹות ּכאן ּׁשנאמרּו מה יּובן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשּמּנּויי  ּוכמֹומצינּו ּבׁשם, קריאה על־ידי ּבאים הּקּב"ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ÏÈÁ‡ג  ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈≈»
z‡ ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔB‰˙È ÔeÓz Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¿≈≈«¿

:Ô¯‰‡Â¿«¬…

b·¯ד  ‡Ë·LÏ ‡¯·‚ ‡¯·b ÔB‰È ÔBÎnÚÂ¿ƒ¿¿«¿»«¿»¿ƒ¿»¿«
:‡e‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï LÈ≈̄¿≈¬»»ƒ

ÔBÎnÚה  ÔeÓe˜È Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿ƒ¿
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈¡ƒ«¿≈

mixehd lra

(b).ïøäàå äzàiM' zWxtA dlrnl ©¨§©£Ÿ§©§¨§¨¨©¦
'`Vz(`i ,l),oipn FzF`A oxd` riIq `l ¦¨Ÿ¦¥©©£Ÿ§¦§¨

FliaWAW lbrd dUrp Fci lrW itl§¦¤©¨©£¨¨¥¤¤¦§¦
m`pn `l Kkl ,oipnl EkxvEd§§§¦§¨§¨Ÿ§¨¨

.`Edc dxez

(c).íëzàåmkY`e" .dxFqOA 'b §¦§¤©§¨§¦§¤
mkY`e ,mkipc` ipA mkY`e" ,"Eidi¦§§¦§¤§¥£Ÿ¥¤§¦§¤

"miqEQde akxd(a ,i 'a mikln)EN`W . ¨¤¤§©¦§¨¦¤¥

,mihaXAW oilFcB Eid xUr mipXd©§¥¨¨¨§¦¤©§¨¦
Eide ,"mkipc` ipA mkY`e" aizkcM§¦§¦§¦§¤§¥£Ÿ¥¤§¨
akxd mkY`e" aizkcM ,mitl` ixÜ¥£¨¦§¦§¦§¦§¤¨¤¤

."miqEQded dxez §©¦



נה xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"k oey`x meil inei xeriy
ואילך)ׁשּכתּוב ב לא, גֹו'(תשא ּבצלאל ּבׁשם קראתי "ראה ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

ידי  דעל דידן, ּבנדֹון כן ּוכמֹו אלקים". רּוח אֹותֹו ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַַָֹואמּלא
העדה", "קרּואי להיֹות נתמּנּו הּנׂשיאים ּבׁשמֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהּקריאה

ּכּלּה. ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר ְְֲִֵֶַָָָָֻלכל

(å)ì:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL §¦§¾§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(æ):áãðénò-ïa ïBLçð äãeäéì¦«¾̈©§−¤©¦«¨¨«

(ç):øòeö-ïa ìàðúð øëùOéì§¦̧¨½̈§©§¥−¤¨«

(è):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæì¦§ª¾¡¦−̈¤¥«Ÿ

(é)äMðîì ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôàì óñBé éðáì¦§¥´¥½§¤§©¾¦¡¦«¨−̈¤©¦®¦§©¤¾
:øeöäãt-ïa ìàéìîb©§¦¥−¤§¨«

(àé):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðáì§¦̧§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(áé):écLénò-ïa øæòéçà ïãì§¾̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(âé):ïøëò-ïa ìàéòât øLàì§¨¥¾©§¦¥−¤¨§¨«

(ãé):ìàeòc-ïa óñéìà ãâì§¾̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè):ïðéò-ïa òøéçà éìzôðì§©̧§¨¦½£¦©−¤¥¨«

(æè)éLàø íúBáà úBhî éàéNð äãòä éàeø÷ älà¥µ¤§¥´¨«¥½̈§¦¥−©´£¨®¨¥²
:íä ìàøNé éôìà©§¥¬¦§¨¥−¥«

i"yx£‰„Ú‰ È‡e¯˜ ‰l‡∑ ׁשּבעדה חׁשיבּות ּדבר לכל .הּנקראים ≈∆¿≈»≈»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

(æé)øLà älàä íéLðàä úà ïøäàå äLî çwiå©¦©¬¤−§©«£®Ÿ¥µ¨«£¨¦´¨¥½¤£¤¬
:úBîLa eáwð¦§−§¥«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈL‡‰∑הּללּו נׂשיאים עׂשר ׁשנים e·w.את ¯L‡∑ ּבׁשמֹות ּכאן .לֹו »¬»ƒ»≈∆ְְִִֵֶַָָָ¬∆ƒ¿ְֵָ

ˆÈcLÈ¯e:ו  ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

ÈnÚ„·:ז  ¯a ÔBLÁ ‰„e‰ÈÏƒ»«¿««ƒ»»

ˆÚe¯:ח  ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈÏ¿ƒ»»¿«¿≈«»

ÔBÏÁ:ט  ¯a ·‡ÈÏ‡ ÔÏe·ÊÏƒ¿À¡ƒ»«≈

e‰ÈnÚ„י  ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓÏƒ¿«∆«¿ƒ≈«¿»

ÈBÚ„b:יא  ¯a Ô„È·‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ

ÈcLÈnÚ:יב  ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„Ï¿»¬ƒ∆∆««ƒ«»

Ô¯ÎÚ:יג  ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡Ï¿»≈«¿ƒ≈«»¿»

Ï‡eÚc:יד  ¯a ÛÒÈÏ‡ „‚Ï¿»∆¿»»«¿≈

ÔÈÚ:טו  ¯a Ú¯ÈÁ‡ ÈÏzÙÏ¿«¿»ƒ¬ƒ««≈»

ÈË·Lטז  È·¯·¯ ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ ÔÈl‡ƒ≈¿«¿≈¿ƒ¿»«¿¿≈ƒ¿≈
:Ôep‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡ ÈLÈ¯ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿≈≈«¿«»¿ƒ¿»≈ƒ

Ècיז  ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ ¯·„e¿«…∆¿«¬…»À¿«»»ƒ≈ƒ
:Ô‰ÓLa eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿»»

mixehd lra

(d)øeàéãL ïa øeöéìà ïáeàøì¦§¥¡¦¤§¥
miIqnE xEvil`A ligzn mi`iUPd©§¦¦©§¦¤¡¦§©¥
"Fpir oFWi`M EdpxSi" mW lr ,opirA§¥¨©¥¦§¤§§¦¥

(i ,al mixaC).oprd ici lre dxez §¨¦©§¥¤¨¨

(fh).äãòä éàéø÷ixwE ,`rihw e"ie §¥¨¥¨¨§¦¨§¥
ixEv oA l`inlW liaWA ;"i`Exw"§¥¦§¦§ª¦¥¤¦
zcrA oke .`Elq oA ixnf `EdW ,iCW©¨¤¦§¦¤¨§¥©£©

gxw(a ,fh oNdl).'e xqg ,aizM "i`xw" Ÿ©§©¨§¦¥§¦¨¥

EidW itl ,ixnbl xqg e"iEd mWlE§¨©¨¨¥§©§¦§¦¤¨
mixg` Eid o`kA la` ,mirWx mNEM¨§¨¦£¨§¨¨£¥¦

.miwiCvfi dxez ©¦¦



xacnaנו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(çé)éðMä Lãçì ãçàa eìéä÷ä äãòä-ìk úàå§¥̧¨¨«¥¹̈¦§¦À§¤¨Æ©´Ÿ¤©¥¦½
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLî-ìò eãìéúiå©¦§©«§¬©¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥À

:íúìbìâì äìòîå äðL íéøNò ïaî¦¤̧¤§¦¬¨¨²¨©−§¨§ª§§Ÿ¨«
i"yx£Ì˙ÁtLÓŒÏÚ e„ÏÈ˙iÂ∑ הּׁשבט על להתיחס ואחד אחד ּכל לדתם חזקת ועדי יחּוסיהם ספרי .הביאּו «ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(èé)øaãîa íã÷ôiå äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®©¦§§¥−§¦§©¬
ñ :éðéñ¦¨«

ß xii` a"k ipy mei ß

(ë)íúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
íúìbìâì úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈
:àáö àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî øëæ-ìk̈¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(àë)óìà íéòaøàå äML ïáeàø ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤
ô :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(áë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïBòîL éðáì¦§¥´¦§½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
íéøNò ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa åéã÷t§ªÀ̈§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âë)óìà íéMîçå äòLz ïBòîL ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ìLeô :úBàî L §¬¥«

(ãë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

Á¯ÈÏ‡יח  „Áa eLÎ‡ ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»«¿»¿«¿«¿»
˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯Ê ÏÚ eÒÁÈ˙‡Â ‡Èƒ̇¿»»¿ƒ¿«¬««¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï ‡lÚÏe¿≈»¿À¿¿«¿

ÔepÓeיט  ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿ƒ»

„Ï‡¯NÈכ  ‡¯Îea Ô·e‡¯ È· BÂ‰Â«¬¿≈¿≈¿»¿ƒ¿»≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez¿«¿¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿»¿»ƒ«
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

zLÂ‡כא  ÔÈÚa¯‡ Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙כב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔBÚÓL È·Ïƒ¿≈ƒ¿¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔB‰˙ÏbÏ‚Ï Ô‰ÓL ÔÈÓa È‰BÈÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»»¿À¿¿«¿
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈

:‡ÏÈÁ≈»

ÔÈLÓÁכג  ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

È·Ï˙כד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez „‚ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

mixehd lra

(hi).éðéñ øaãîasFqA ikinqC mipW §¦§©¦¨§©¦¦§¦¦§
mFiA" ,"ipiq xAcnA mcwtIe" .wEqR̈©¦§§¥§¦§©¦¨§
z` aixwdl l`xUi ipA z` FzEv©Ÿ¤§¥¦§¨¥§©§¦¤

"ipiq xAcnA 'dl mdipAxw(gl ,f `xwIe). ¨§§¥¤©§¦§©¦¨©¦§¨

oiaixwn Eid oipnp EidWMW itl§¦¤§¤¨¦§¦¨©§¦¦
mdA hFlWi `NW icM zFpAxw mdilr£¥¤¨§¨§¥¤Ÿ¦§¨¤

aizkcM ,xaC(ai ,l zFnW)z` `Vz iM" ¤¤§¦§¦§¦¦¨¤

Wi` Epzpe ,mdicwtl l`xUi ipA W`xŸ§¥¦§¨¥¦§ª¥¤§¨§¦
."FWtp xtMk dxez Ÿ¤©§

(ak)éðáì.íúìbìâì 'åâå ïBòîL ¦§¥¦§§ª§§Ÿ¨
cOlndW itl ,dHnl dOEwr c"nNd©¨¤£¨§©¨§¦¤©§©¥
Eltpe `hg `Elq oA ixnf FNW¤¦§¦¤¨¨¨§¨§
lMn ddFaB `id c"nNde .FhaXn¦¦§§©¨¤¦§¨¦¨
`NW ,FhaXn xqg KM ,zFIzF`d̈¦¨¨¥¦¦§¤Ÿ

c"nNd .htFW `le Kln `l cinrd¤¡¦Ÿ¤¤§Ÿ¥©¨¤
diEUr oFrnWC 'mzlBlb'C ipXd©¥¦§ª§§Ÿ¨§¦§£¨
raFM Dl oi`e ,dtEwfE ,dxibnM¦§¥¨§¨§¥¨©
a` ziA `iUp dxFdW itl ,DW`xA§Ÿ¨§¦¤¨§¦¥¨
iENibaE ,l`xUiA zEpf ipFrnXl©¦§¦§§¦§¨¥§¦

.dtEwf dnFwaE W`xdbk dxez ¨Ÿ§¨§¨



נז xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(äë)LLå óìà íéòaøàå äMîç ãâ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
ô :íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(åë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé éðáì¦§¥´§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

)(æëóìà íéòáLå äòaøà äãeäé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤
ô :úBàî LLå§¥¬¥«

(çë)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øëùOé éðáì¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èë)óìà íéMîçå äòaøà øëùOé ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¦¨¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(ì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àì)óìà íéMîçå äòáL ïìeáæ ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´§ª®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(áì)íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé éðáì¦§¥³¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈
äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ

:àáö àöé ìk äìòîå̈©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

(âì)Lîçå óìà íéòaøà íéøôà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¤§¨®¦©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬
ô :úBàî¥«

LÓÁÂ‡כה  ÔÈÚa¯‡ „‚„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»«¿¿ƒ¿«¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

È·Ï˙כו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰„e‰È È·Ïƒ¿≈¿»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈÚ·Lכז  ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏכח  ÔB‰˙„Ïez ¯Î˘OÈ È·Ïƒ¿≈ƒ»»¿«¿¿«¿¬«¿
ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL¿ƒ¿≈»…»≈≈»

ÔÈLÓÁכט  ¯Î˘OÈ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙ל  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÏe·Ê È·Ïƒ¿≈¿À¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

Ú·Leלא  ÔÈLÓÁ ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿À«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÔB‰˙„Ïezלב  ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈ƒ¿≈∆¿«ƒ¿«¿
Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿¿ƒ¿«¿»»
:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»…»≈≈»

‡¯ÔÈÚaלג  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

mixehd lra

(al).íéøôà éðáì óñBé éðáì`le ¦§¥¥¦§¥¤§©¦§Ÿ
sqFIW itl ,'mixt`l sqFi ipal' xn`̈©¦§¥¥§¤§©¦§¦¤¥
cFaM mEXn eia` zHnA `Up `lŸ¨¨§¦©¨¦¦§

,milbCA FzFpnl dvx `l okl ,zEkln©§¨¥Ÿ¨¨¦§©§¨¦
xn` okl .eipA mW lr lbCd `xwpe§¦§¨©¤¤©¥¨¨¨¥¨©

xnF`W KxcM 'mixt` ipal'¦§¥¤§©¦§¤¤¤¥
.oNEkAbl dxez §¨



xacnaנח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy

(ãì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äMðî éðáì¦§¥´§©¤½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(äì)ìLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
ô :íéúàîe¨¨«¦

(åì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(æì)ìLe äMîç ïîéðá ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®£¦¨¯§¦²¤−¤
ô :úBàî òaøàå§©§©¬¥«

(çì)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
Nò ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìòîå äðL íéø §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(èì)òáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîô ¥«

(î)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz øLà éðáì¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáö̈¨«

(àî)óìà íéòaøàå ãçà øLà ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨¥®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤
:úBàî Lîçåô ©«£¥¬¥«

(áî)íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð éða§¥´©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
àöé ìk äìòîå äðL íéøNò ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

àáö: ¨¨«

È·Ï˙לד  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÔÈ¯˙eלה  ÔÈ˙Ïz ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»ƒ¿≈
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»

È·Ï˙לו  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÔÓÈ· È·Ïƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

LÓÁÂ‡לז  ÔÈ˙Ïz ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

È·Ï˙לח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez Ô„ È·Ïƒ¿≈»¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

‡ÔÈÙÏלט  ÔÈ¯˙e ÔÈzL Ô„„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

È·Ï˙מ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ¯L‡ È·Ïƒ¿≈»≈¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»¬¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

ÁÂ„מא ÔÈÚa¯‡ ¯L‡„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»≈«¿¿ƒ¿«
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

È·Ï˙מב  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔB‰˙„Ïez ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¿«¿¬«¿¿≈
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ô‰ÓL ÔÈÓa ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿«¿»»ƒ««¿ƒ¿ƒ

:‡ÏÈÁ ˜Ù Ïk ‡lÚÏe¿≈»…»≈≈»

mixehd lra

(an).éìzôð éða'ipal' xnF` oNEkA §¥©§¨¦§¨¥¦§¥
itl ,'ipA' xnF` `EdW ilYtPn cal§©¦©§¨¦¤¥§¥§¦
.mipAn xzFi zFpA Eid ilYtp haWAW¤§¥¤©§¨¦¨¨¥¦¨¦

ilYtp zMxaA fnx KklE'` ,d"y`dlI §¨¨©§¦§©©§¨¦©¨¨
'Wdgl'dozP(`k ,hn ziW`xA)iW`x §ª¨©Ÿ¥§¥¦¨¥

zFaiYdX`qgpR zWxtA KkitlE . ¥¦¨§¦¨§¨¨©¦§¨

miWp`d EzOW itl ,"ipA" oNEkA aizM§¦§¨§¥§¦¤¥¨£¨¦
xn` `l KklE miWPd EAxzpe§¦§©©¨¦§¨Ÿ¨©

."ipal"bn dxez ¦§¥



נט xacna zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz xacna t"y zgiy)

נפּתלי מב)ּבני ּבפנקס (א, רׁשמּו הּמנין ּבעת האריז"ל: ּכתב ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
מּׁשבט  ּופלֹוני ּפלֹוני, מּׁשבט ּפלֹוני - ׁשמֹות רּבֹוא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶׁשּׁשים
ראּובן  ׁשבט ׁשל הּׁשמֹות ּכל הֹוציאּו מּכן לאחר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפלֹוני.
יׁש הּזה הּׁשם את ואמרּו: עצמֹו, ּבפני ּבגליֹון אֹותם ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכתבּו

ּכל לבנילחּבר ּכׁשּנׁשלמּו א ׁשבט. ּבכל עׂשּו וכ ראּובן. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
את  לכּתב צר היה לא נפּתלי, רק נׁשאר ולא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹהּׁשבטים

אמרּו: אּלא נפרד, ּבגליֹון ׁשּנׁשארּוּבניהּׁשמֹות אּלּו נפּתלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
מסּפרם. ּכ -ְִָָָ

(âî)ìL éìzôð ähîì íäéã÷tóìà íéMîçå äL §ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²¤−¤
úBàî òaøàåô : §©§©¬¥«

(ãî)éàéNðe ïøäàå äLî ã÷t øLà íéã÷tä älà¥´¤©§ª¦¿£¤Á¨©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´
åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léà øNò íéðL ìàøNé¦§¨¥½§¥¬¨−̈¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈

eéä: ¨«

(äî)ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t-ìk eéäiå©¦«§²¨§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧
ìàøNéa àáö àöé-ìk äìòîå äðL íéøNò: ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

(åî)ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìk eéäiåúL ©¦«§Æ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤
íéMîçå úBàî Lîçå íéôìà: £¨¦®©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(æî)íëBúa eã÷túä àì íúáà ähîì íiåìäåô : §©«§¦¦−§©¥´£Ÿ¨®¬Ÿ¨§¨«§−§¨«

(çî)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èî)àì íLàø-úàå ã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ§¤Ÿ−̈´Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„˜Ù˙ ‡Ï ÈÂÏ ‰hÓŒ˙‡ C‡∑(קכא ב"ב רבה, (במדבר «∆«≈≈ƒ…ƒ¿…
ּדבר  לבּדֹו. נמנה להיֹות מל ׁשל לגיֹון הּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָּכדאי
ּגזרה  לעמד ׁשעתידה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צפה ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹאחר:

ׁשּימּותּו ומעלה ׁשנה עׂשרים מּבן הּנמנין ּכל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשּלי, ׁשהם לפי ּבּכלל, אּלּו יהיּו אל אמר: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבּמדּבר,

ּבעגל  טעּו .ׁשּלא ֵֶֶָָֹ

(ð)ìòå úãòä ïkLî-ìò íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
ïkLnä-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìòå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤©¦§¨Æ
:eðçé ïkLnì áéáñå eäúøLé íäå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬©¦§−̈©«£«

i"yx£ÌiÂÏ‰Œ˙‡ „˜Ù‰ ‰z‡Â∑ּכמֹו עליו, ממּנה ׁשהּוא ּדבר על ׂשררה מּנּוי לׁשֹון "מּני", (אסתר ּכתרּגּומֹו: ¿«»«¿≈∆«¿ƒƒְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּפקידים"ב) הּמל "ויפקד :. ְְְִִֵֶֶַַ

Ï˙e˙מג  ÔÈLÓÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

Ô¯‰‡Âמד  ‰LÓ ‡Ó Èc ‡iÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿»…∆¿«¬…
„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ È·¯·¯Â¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:BÂ‰ È‰B˙‰·‡ ˙È·Ï¿≈¬»»ƒ¬

È·Ï˙מה  Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈
˜Ù Ïk ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿≈»»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁ≈»¿ƒ¿»≈

‡ÔÈÙÏמו  ‡˙Ï˙e ‰‡Ó ˙ÈL ‡iÈÓ Ïk BÂ‰Â«¬»ƒ¿»«»ƒ¿»¿»»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»¿«¿ƒ

‡˙e‡ÈÓמז  ‡Ï ÔB‰˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ È‡ÂÏÂ¿≈»≈¿ƒ¿»«¬»«¿»ƒ¿¿ƒ
:ÔB‰ÈÈa≈≈

ÓÈÓÏ¯:מח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÂ˙מט  ÈÓ˙ ‡Ï ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È Ì¯a¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ¿≈¿»
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a Ïa˜˙ ‡Ï ÔB‰aLÁÀ¿«¿»¿«≈¿¿≈ƒ¿»≈

„e„‰Ò˙‡נ  ‡kLÓ ÏÚ È‡ÂÏ ˙È ÈpÓ z‡Â¿«¿«ƒ»≈»≈««¿¿»¿«¬»
ÔeÏhÈ Ôep‡ dÏ Èc Ïk ÏÚÂ È‰BÓ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»ƒ≈ƒƒ¿
dpLnLÈ Ôep‡Â È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ ˙È»«¿¿»¿»»»ƒ¿ƒ¿«¿À≈

:Ôe¯LÈ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒe¿¿¿«¿¿»ƒ¿

mixehd lra

(p).ã÷ôäz` cwtd" .dxFqOA 'a ©§¥©§¨©§¥¤
"rWx eilr cwtd" :Kci`e ,"mIeld©§¦¦§¦¨©§¥¨¨¨¨

(e ,hw miNdY)mc` oi` ,Exn`W `Ed dfe . §¦¦§¤¤¨§¥¨¨

m` `N` dHnNn xhFW dUrpoM ©£¤¥¦§©¨¤¨¦¥
z` cwtd" Edfe .dlrnln rWx dUrp©£¨¨¨¦§©§¨§¤©§¥¤

eilr cwtd" ,mixhFW EUrPW ,"mIeld©§¦¦¤©£§¦©§¥¨¨
."rWx`p dxez ¨¨



xacnaס zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(àð)úðçáe íiåìä Búà eãéøBé ïkLnä òñðáe¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ©«§¦¦½©«£ŸÆ
:úîeé áøwä øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£B˙‡ e„È¯BÈ∑ ּכׁשּבאין "יפרקּון". ּכתרּגּומֹו: ƒ…ְְְְְִֶַַָ
מהקמתֹו אֹותֹו מפרקין היּו למּסע מּמּסע ּבּמדּבר ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָלּסע
ויחנּו הענן ׁשם יׁשּכן אׁשר מקֹום עד אֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֹונֹוׂשאין

אֹותֹו ּומקימין ‰w¯·.ׁשם ¯f‰Â∑זֹו .לעבֹודתם ְִִָ¿«»«»≈ֲַָָ
˙ÓeÈ∑ ׁשמים .ּבידי »ִִֵַָ

(áð)Bìâc-ìò Léàå eäðçî-ìò Léà ìàøNé éða eðçå§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²§¦¬©¦§−
:íúàáöì§¦§Ÿ¨«

i"yx£BÏ‚cŒÏÚ LÈ‡Â∑ ּדגל לכל ׁשבטים ׁשלׁשה זה; ּבספר סדּורים ׁשהּדגלים .ּכמֹו ¿ƒ«ƒ¿ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âð)äéäé-àìå úãòä ïkLîì áéáñ eðçé íiåìäå§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´
-úà íiåìä eøîLå ìàøNé éða úãò-ìò óö÷¤½¤©£©−§¥´¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤

:úeãòä ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬¨«¥«
i"yx£Ûˆ˜ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ יהיה לא ּכמצותי ּתעׂשּו אם ¿…ƒ¿∆∆∆ְְְֲִִִִֶַָֹ

יהיה  - זֹו ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו - לאו ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָקצף,
קרח ּבמעׂשה ׁשּמצינּו ּכמֹו יז)קצף, יצא (במדבר "ּכי : ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ

וגֹו'" .הּקצף ְֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr gk jxk zegiy ihewl)

קצף יהיה זֹו, ּבעבֹודתם זרים ׁשּיּכנסּו לאו, (רש"י ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
נג) א,

והרי  קצף", יהיה . . לאו "ואם מֹוסיף מּדּוע לׁשאל, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיׁש
ׁשּיׁש רֹומז ׁשרש"י לֹומר, ויׁש הן. ׁשֹומע אּתה לאו ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּכלל
מחנה  ּבין הּמחּצֹות על נׁשמר לא אם א. ּבקצף. ׁשלּבים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹׁשני

ׁשּזה  הכרח אין אבל קצף, יהיה - לוּים למחנה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָיׂשראל
נעׂשה אם ב. ּבענׁש. מּמׁש, ּבפעל ׁשל מעׂשהיתּבּטא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ

קצף  יהיה - ּבעבֹודתם" זרים "ׁשּיּכנסּו הּמחּצֹות, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּפריצת
ְַֹּבפעל.

(ãð)ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk äLî-úà¤¤−¥¬¨«

ß xii` b"k iyily mei ß

á(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)éða eðçé íúáà úéáì úúàá Bìâc-ìò Léà¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈©«£−§¥´
:eðçé ãòBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«

i"yx£˙˙‡·∑ צבּועה מּפה אֹות: לֹו יהיה ּדגל ּכל ¿……ְְִֶֶֶַָָָ
ּכל  צבע זה, ׁשל ּכצבעֹו לא זה ׁשל צבעֹו ּבֹו, ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹּתלּויה

ּכל אח  יּכיר ּכ ּומּתֹו ּבחׁשן, הּקבּועה אבנֹו ּכגון ד ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
אבתם", לבית "באתת אחר: ּדבר ּדגלֹו. את ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

È‡ÂÏנא  d˙È Ôe˜¯ÙÈ ‡kLÓ ÏhÓ·e¿ƒ««¿¿»¿»¿»≈≈»≈
ÈBlÁÂ È‡ÂÏ d˙È ÔeÓÈ˜È ‡kLÓ È¯LÓ·e¿ƒ¿≈«¿¿»¿ƒ»≈≈»≈¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

e‚·¯נב  È‰B¯LÓ ÏÚ ¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿«««¿ƒ¿«
:ÔB‰ÈÏÈÁÏ dÒ˜Ë ÏÚ«ƒ¿≈¿≈≈

kLÓÏ‡נג  ¯BÁÒ ¯BÁÒ Ôe¯LÈ È‡ÂÏÂ¿≈»≈ƒ¿¿¿¿«¿¿»
È·„ ‡zLk ÏÚ ‡Ê‚e¯ È‰È ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò„¿«¬»¿»¿≈¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
‡kLÓ ˙¯hÓ ˙È È‡ÂÏ Ôe¯hÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈»«¿««¿¿»

:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

È˙נד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk ‰LÓ…∆≈¬»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

‡·‰˙‰ÔBב  ˙È·Ï ÔÂ˙‡a dÒ˜Ë ÏÚ ¯·b¿««ƒ¿≈¿«¿»¿≈¬»«¿
¯BÁÒ ¯BÁÒ Ï·˜lÓ Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯LÈƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»√≈¿¿

:Ôe¯LÈ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿

mixehd lra

á(a).úúàá Bìâc ìò LéàawrIW ¦©¦§§ŸŸ¤©£Ÿ
in lMW ,lbC W`x didi in mdl fnẍ©¨¤¦¦§¤Ÿ¤¤¤¨¦
:FnM ,lbC W`x did gkFpl FOr xACW¤¦¤¦§¥©¨¨Ÿ¤¤§

"dY` ixkA oaE`x"(b ,hn ziW`xA); §¥§Ÿ¦©¨§¥¦

"Lig` LEcFi dY` dcEdi"(g ,mW mW); §¨©¨©¤¨¨

"Jxfrie Lia` l`n" ,sqFi(dk ,mW mW); ¥¥¥¨¦§©§§¤¨¨¨

"'d iziEw LzrEWil" ,oC(gi ,mW mW). ¨¦¨§¦¦¦¨¨

.ìäàì áéáñ ãâpî:`IxhnibA ¦¤¤¨¦§Ÿ¤§¦©§¦¨

(.dO` miRl`lãòBî ìäàì áéáñ §©§©¦©¨¨¦§Ÿ¤¥
.eðçé.íéðçäåozIpgW mWM ,xnFl ©£§©Ÿ¦©§¥¤£¦¨¨

,cFaMd `Qkl aiaq milbC 'c dlrnl§©§¨§¨¦¨¦§¦¥©¨
.oMWOl aiaq milbC 'c dHnl Eid KM̈¨§©¨§¨¦¨¦©¦§¨



סי xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy
מּמצרים, ּכׁשּנׂשאּוהּו אביהם יעקב להם ׁשּמסר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבאֹות

נ)ׁשּנאמר צּום":(בראשית ּכאׁשר ּכן לֹו בניו "וּיעׂשּו : ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּוראּובן  הּמזרח, מן יּׂשאּוהּו ּוזבּולן ויּׂששכר ְְְְְִִִִֵַָָָָָֻיהּודה
ּב'תנחּומא' ּכדאיתא וכּו', הּדרֹום מן וגד ְְְְְְְִִִִַַָָָָוׁשמעֹון

זֹו ּביהֹוׁשע ∑pÓ‚„.ּבפרׁשה ׁשּנאמר ּכמֹו מיל, מרחֹוק ְָָָƒ∆∆ְֱִִֵֶֶַַָֻ
ג) ּכאלּפים (יהושע ּוביניו ּביניכם יהיה רחֹוק א" :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּובניו, ואהרן מׁשה ּבׁשּבת, לבא ׁשּיּוכלּו ְְְֲֶֶַַַָָָָָֹֹֹאּמה",
לֹו ּבסמּו חֹונים .והלוּים ְְְִִִַָ

(â)äãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈
:áãðénò-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«

i"yx£‰Ó„˜∑"אחֹור" קרּוי והּמערב מזרחית, רּוח זֹו ואיזֹו? "קדם". הּקרּויה .לפנים, ≈¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)LLå óìà íéòáLå äòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬
:úBàî¥«

(ä)øëùOé éðáì àéNðå øëùOé ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´¦¨½̈
:øòeö-ïa ìàðúð§©§¥−¤¨«

(å)òaøàå óìà íéMîçå äòaøà åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(æ):ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæ ähî©¥−§ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ

ç)(òaøàå óìà íéMîçå äòáL åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(è)íéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬
íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé äðLàø¦«Ÿ−̈¦¨«
i"yx£eÚqÈ ‰L‡¯∑ ּתֹוקעין מסּתּלק, הענן ּכׁשרֹואין ƒ…»ƒ»ְְְִִִֵֶֶַָָ

ּתחּלה, יהּודה מחנה ונֹוסע ּבחצֹוצרֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָֹהּכהנים
והעגלֹות  הלוּים חניתן: ּכדר הֹולכין ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָּוכׁשהֹולכין

וׁשל  ּבּדרֹום, ראּובן וׁשל ּבּמזרח, יהּודה ּדגל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאמצע,
ּבצפֹון  ּדן וׁשל ּבּמערב, .אפרים ְְֲִֶֶַַַַָָָ

È¯LÓ˙ג  Ò˜Ë ‡ÁÈcÓ ‡Óec˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»≈««¿ƒ
ÔBLÁ ‰„e‰È È·Ï ‡a¯Â ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰„e‰È¿»¿≈≈¿«»ƒ¿≈¿»«¿

:·„ÈnÚ ¯a««ƒ»»

‡ÔÈÙÏד  ‡Úa¯‡Â ÔÈÚ·L ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»

„Î˘OÈ¯ה  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ»»
:¯Úeˆ ¯a Ï‡˙ ¯Î˘OÈ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ»»¿«¿≈«»

‡ÔÈÙÏו  ‡Úa¯‡Â ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

‡ÈÏ‡·ז  ÔÏe·Ê È·Ï ‡a¯Â ÔÏe·Êc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿À¿«»ƒ¿≈¿À¡ƒ»
:ÔBÏÁ ¯a«≈

‡ÔÈÙÏח  ‡Ú·LÂ ÔÈLÓÁ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÓ˙eט  ‰‡Ó ‰„e‰È ˙È¯LÓÏ ‡ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿»¿»¿»»
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«¿»¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»»¿ƒ

mixehd lra

"zFlBcPM dOi`" Edfe(c ,e mixiXd xiW), §¤£ª¨©¦§¨¦©¦¦

"dad` ilr Flbce" Edfe(c ,a mW) §¤§¦§¨©©£¨¨

dxFY oYn zrWA E`x l`xUIW¤¦§¨¥¨¦§©©©¨
mzF`l EE`zpe dlrn lW milbCd©§¨¦¤©§¨§¦§©§¨
"lBcp Epidl` mWaE" Edfe .milbC§¨¦§¤§¥¡Ÿ¥¦§Ÿ

(e ,ek miNdY).b dxez §¦¦

(f).ïìeáæ ähîKxcM "dHnE" xn` `le ©¥§ª§Ÿ¨©©¥§¤¤
did oElEaGW itl ,mixg`A xn`PW¤¤¡©©£¥¦§¦¤§¨¨

'`nEgpz'A izi`xe ,xkyVil qpxtn§©§¥§¦¨¨§¨¦¦§©§¨
FnM oElEafA "dHnE" xn` `NW mrHd©©©¤Ÿ¨©©¥¦§§
oElEaf didW LcOll ,oNEkA xn`W¤¨©§¨§©¤§¤¨¨§
lW eiR KFzl ozFpe `ihnwxtA wqFr¥¦§©§©§¨§¥§¦¤
aEzMd dvx `l Kkitl ,xkyVi¦¨¨§¦¨Ÿ¨¨©¨
lFcB FxkVW xnFl ,Fl lth zFUrl©£¨¥©¤§¨¨
`id miIg ur" xnF` `Ed oke .FzFnM§§¥¥¥©¦¦

"xX`n diknze DA miwifgOl,b ilWn) ©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨¦§¥

(gi"sqMd lvA dnkgd lvA iM" aizkE .§¦¦§¥©¨§¨§¥©¨¤
(ai ,f zldw),cg` dHnM lMd aEWg okl . Ÿ¤¤¨¥¨©Ÿ§©¤¤¨

."olEaf dHn xkyVi" xn` EN`kE§¦¨©¦¨¨©¥§ª
.ähî,"olEaf dHn" .miwEqR iW`x 'a ©¥¨¥§¦©¥§ª

axwA dcx ,oFISn 'd glWi LGr dHn"©¥ª§¦§©¦¦§¥§¤¤
"Liai`(a ,iw miNdY)oicFx Eid mdW . Ÿ§¤§¦¦¤¥¨¦

aizkC ,mdiaiF` axwA(h ,a rWFdi)ike" §¤¤§¥¤¦§¦§ª©§¦
."mkipRn ux`d iaWi lM Ebnpg dxez ¨Ÿ¨Ÿ§¥¨¨¤¦§¥¤



xacnaסב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(é)éðáì àéNðå íúàáöì äðîéz ïáeàø äðçî ìâc¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø§¥½¡¦−¤§¥«

(àé)Lîçå óìà íéòaøàå äML åéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(áé)ïBòîL éðáì àéNðå ïBòîL ähî åéìò íðBçäå§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®§¨¦Æ¦§¥´¦§½
:écLéøeö-ïa ìàéîìL§ª«¦¥−¤¦«©¨«

(âé)ìLe óìà íéMîçå äòLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàî¥«

(ãé):ìàeòø-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe©¥−¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈¤§¥«

(åè)LLå óìà íéòaøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ¤½¤§¥¬
:íéMîçå úBàî¥−©«£¦¦«

(æè)ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧
íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦¬¤²¤§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®

ñ :eòqé íiðLe§¦¦−¦¨«

(æé)úðçnä CBúa íiåìä äðçî ãòBî-ìäà òñðå§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´©©«£®Ÿ
ñ :íäéìâãì Bãé-ìò Léà eòqé ïk eðçé øLàk©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−§¦§¥¤«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ ÚÒÂ∑הּללּו ּדגלים ׁשני .לאחר ¿»«…∆≈ְְְִֵַַַָָ
eÚqÈ Ôk eÁÈ ¯L‡k∑ הליכתן ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו «¬∆«¬≈ƒ»ְְֲִִֵֶַָָ

לֹו הּקבּועה לרּוח מהּל דגל ּכל ∑B„ÈŒÏÚ.ּכחניתן, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָ«»

ׁשל  רּוח מּמׁשמעֹו. זז 'יד' לׁשֹון ואין מקֹומֹו. ְְְְִֵֶַַַָָָעל
ידֹו. הֹוׁשטת לכל לֹו הּסמּוכה ידֹו", "על קרּוי ְְִַַַָָָָָָצּדֹו

ּבלעז  איש"א .אינשו"ן ְַַ

(çé)éðáì àéNðå äné íúàáöì íéøôà äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈¨®̈§¨¦Æ¦§¥´
:ãeäénò-ïa òîLéìà íéøôà¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

(èé):úBàî Lîçå óìà íéòaøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

ÔB‰ÈÏÈÁÏי  ‡ÓB¯c Ô·e‡¯ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ¿≈»»¿≈≈
:¯e‡È„L ¯a ¯eˆÈÏ‡ Ô·e‡¯ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈¿≈¡ƒ«¿≈

‡ÔÈÙÏיא  ‡zLÂ ÔÈÚa¯‡ È‰BÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

„ÔBÚÓLיב  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿ƒ¿
:ÈcLÈ¯eˆ ¯a Ï‡ÈÓÏL ÔBÚÓL È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈ƒ¿¿Àƒ≈«ƒ«»

‡ÔÈÙÏיג  ÚL˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e¿«¿»

a¯יד  ÛÒÈÏ‡ „‚ È·Ï ‡a¯Â „‚c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿»¿«»ƒ¿≈»∆¿»»«
:Ï‡eÚ¿̄≈

‡ÔÈÙÏטו  ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLÂ¿ƒ¿»¿«¿ƒ

ÔÈLÓÁÂטז  ‰‡Ó Ô·e‡¯ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ¿≈¿»¿«¿ƒ
ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ¿««¿ƒ¿«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈≈

:ÔÈÏË ‡˙È˙a¿ƒ¿≈»»¿ƒ

B‚aיז  È‡ÂÏ ˙È¯LÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÏËÂ¿»≈«¿«ƒ¿»«¿ƒ≈»≈¿
ÏÚ ¯·b ÔÈÏË Ôk Ô¯L„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»¿»«≈»¿ƒ¿««

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ d¯˙‡«¿≈¿ƒ¿≈

ÚÓ¯·‡יח  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ∆¿«ƒ¿≈≈««¿»
:„e‰ÈnÚ ¯a ÚÓLÈÏ‡ ÌÈ¯Ù‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈∆¿«ƒ¡ƒ»»««ƒ

LÓÁÂיט  ÔÈÙÏ‡ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
:‰‡Ó¿»

mixehd lra

(gi).íéøôà äðçî ìâcwEqRd ¤¤©£¥¤§©¦©¨
awrIW itl ,'cA miIqnE 'cA ligzn©§¦§§©¥§§¦¤©£Ÿ

iptl mixt` zFnFwn 'cA miCwd¦§¦§§¤§©¦¦§¥
zFnFwn 'cA mcFw FcbpkE ,dXpn§©¤§¤§¥§§

:dXpnl mixt`,mi`iUPaE ,milbCA ¤§©¦¦§©¤©§¨¦©§¦¦
.mihaXaE ,zFpAxTaEhi dxez ©¨§¨©§¨¦



סג xacna zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"k iyily meil inei xeriy

(ë)ìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìòå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−
:øeöäãt-ïa¤§¨«

i"yx£ÂÈÏÚÂ∑"עלֹוהי "ודסמיכין .ּכתרּגּומֹו: ¿»»ְְְְֲִִִִַ

(àë)ìLe íéðL íäéã÷ôe Bàáöe:íéúàîe óìà íéL §¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²¤−¤¨¨«¦

(áë):éðòãb-ïa ïãéáà ïîéðá éðáì àéNðå ïîéða ähîe©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

(âë)ìLe äMîç íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéL §¨−§ª«¥¤®£¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(ãë)-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©
ìLe íúàáöì äàîe íéôìàñ :eòqé íéL £¨¦¬¥−̈§¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«

(äë)ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö ïã äðçî ìâc¤´¤©«£¥¬¨²¨−Ÿ¨§¦§Ÿ¨®§¨¦Æ¦§¥´½̈
:écLénò-ïa øæòéçà£¦¤−¤¤©¦«©¨«

(åë)òáLe óìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàî¥«

(æë)øLà éðáì àéNðå øLà ähî åéìò íéðçäå§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ¦§¥´¨¥½
:ïøëò-ïa ìàéòât©§¦¥−¤¨§¨«

(çë)÷ôe BàáöeLîçå óìà íéòaøàå ãçà íäéã §¨−§ª«¥¤®¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬
:úBàî¥«

(èë)òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð ähîe©¥−©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−
:ïðéò-ïa¤¥¨«

(ì)ìL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàî¥«

(àì)äòáLå óìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤§¦§¨¯
ô :íäéìâãì eòñé äðøçàìúBàîLLå óìàíéMîçå©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬¦§−§¦§¥¤«

a¯Â‡כ  ‰MÓ„ ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ È„Â¿ƒ¿ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿«∆¿«»
:¯eˆ‰„t ¯a Ï‡ÈÏÓb ‰MÓ È·Ïƒ¿≈¿«∆«¿ƒ≈«¿»

‡ÔÈÙÏכא  ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

‡·Ô„Èכב  ÔÓÈ· È·Ï ‡a¯Â ÔÓÈ·c ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ»
:ÈBÚ„b ¯a«ƒ¿ƒ

‡ÔÈÙÏכג  ‡LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÈÓ˙Âכד  ‰‡Ó ÌÈ¯Ù‡ ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔÈÏË ‡˙˙ÈÏ˙a ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‰‡Óe ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ≈»»¿ƒ

a¯Â‡כה  ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡etˆ Ôc ˙È¯LÓ Ò˜Ë≈««¿ƒ»ƒ»¿≈≈¿«»
:ÈcLÈnÚ ¯a ¯ÊÚÈÁ‡ Ô„ È·Ïƒ¿≈»¬ƒ∆∆««ƒ«»

‡ÔÈÙÏכו  ÔÈ¯˙e ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le¿«¿»

„‡L¯כז  ‡Ë·L È‰BÏÚ ÔÈÎÈÓÒ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«¿ƒƒ¬ƒƒ¿»¿»≈
:Ô¯ÎÚ ¯a Ï‡ÈÚ‚t ¯L‡ È·Ï ‡a¯Â¿«»ƒ¿≈»≈«¿ƒ≈«»¿»

‡ÔÈÙÏכח  „ÁÂ ÔÈÚa¯‡ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿««¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÈÏzÙכט  È·Ï ‡a¯Â ÈÏzÙc ‡Ë·LÂ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿≈«¿»ƒ
:ÔÈÚ ¯a Ú¯ÈÁ‡¬ƒ««≈»

‡ÔÈÙÏל  ‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰ÈÈÓe dÏÈÁÂ¿≈≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»

ÔÈLÓÁÂלא  ‰‡Ó Ôc ˙È¯LÓÏ ‡iÈÓ Ïk»ƒ¿»«»¿«¿ƒ»¿»¿«¿ƒ
ÔÈÏË ‡˙¯˙·a ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈»»¿ƒ

:ÔB‰ÈÒ˜ËÏ¿ƒ¿≈

mixehd lra

(`l).äðøçàì.dxFqOA mipW ¨©£Ÿ¨§©¦©§¨
didi `l" :Kci`e ,"Erqi dpxg`l"¨©£Ÿ¨¦§§¦¨Ÿ¦§¤

"dpxg`l EidIW mr oFxMf mdl,` zldw) ¨¤¦¨¦¤¦§¨©£Ÿ¨Ÿ¤¤

(`ioFrA oC haW qxqn did wlnrW .¤£¨¥¨¨§¨¥¥¤¨©£
idi" .mdOrW dkin lqRddlmFxMfo" ¤¤¦¨¤¦¨¤¦§¤¨¤¦¨

zFaiY itFq -ondWTiA `Ed mBW , ¥¥¨¨¤©¦¥
.mxkf cA`lal dxez §©¥¦§¨



xacnaסד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k iriax meil inei xeriy

(áì)éãe÷t-ìk íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t älà¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¨§¥³
ìLe óìà úBàî-LL íúàáöì úðçnäíéôìà úL ©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½
:íéMîçå úBàî Lîçå©«£¥¬¥−©«£¦¦«

(âì)øLàk ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì íiåìäå§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´¦§¨¥®©«£¤²
:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(ãì)-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða eNòiå©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤
åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk äLî¤À¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈

ô :åéúáà úéa-ìò©¥¬£Ÿ¨«

ß xii` c"k iriax mei ß

â(à)ýåýé øac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯§Ÿ̈²
:éðéñ øäa äLî-úà¤¤−§©¬¦¨«

i"yx£‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑אּלא ואינֹו מזּכיר ¿≈∆¿…«¬……∆ְְִֵֶַָ
ׁשּלּמדן  לפי מׁשה", "ּתֹולדֹות ונקראּו אהרן. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹּבני
ּתֹורה, חברֹו ּבן את המלּמד ׁשּכל מלּמד, ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה.

ילדֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ‰'.מעלה ¯ac ÌBÈa ְְֲִֶַַָָָָ¿ƒ∆
‰LÓŒ˙‡∑ מה ׁשּלּמדן ׁשּלֹו, הּתֹולדֹות אּלּו נעׂשּו ∆…∆ְֲִֵֶֶַַַָָ

הּגבּורה  מּפי .ּׁשּלמד ְִִֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr bk jxk y"ewl t"r)

Fcli EN`M dxFY Fxag oA cOlOd©§©¥¥£¥¨§¦§¨

ּומׁשה  אהרן ּתֹולדת ְְֲֵֶֶַֹֹֹֽֽואּלה
הּכתּוב  עליו מעלה ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ׁשּכל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלּמד

ילדֹו ובפרש"י)ּכאּלּו א. (ג, ְְִָ
היא  אּמֹו רק ּגׁשמית ׁשּבלידה ּכמֹו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלכאֹורה
זה  ׁשרק צ"ל היה הּתֹורה ּבלּמּוד כן ּכמֹו אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּמֹולידה
ואם  ילדֹו", ׁש"ּכאּלּו זה הּוא הראׁשֹונה ּבּפעם ּתֹורה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּלּמדֹו
הראׁשֹונה) ּבּפעם רק (ולא חברֹו" ּבן הּמלּמד "ּכל מּדּוע ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּכן

ילדֹו"? "ּכאּלּו ְְִָה"ז
הּבעל־ׁשם־טֹוב  ׁשל הּידּועה ּתֹורתֹו ע"פ ּבזה, לבאר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו ּובֹורא העֹולם, את הּקּב"ה מחּיה ורגע רגע ְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכל

פ"א)מחדׁש והאמּונה הּיחּוד ׁשער הּתניא ּבספר ּבארּכה ּבזה .(עּין ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

רגע על־ּפי־זה ונמצא ּבכל מתחּדׁשת האדם חּיּות ׁשּגם , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מּמׁש. ֶַַָָורגע

הק', הּתֹורה ּבלּמּוד ועֹומדים ּתלּויים יׂשראל ּבני חּיי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָוהּנה
ׁשאֹומרים ערבית)ּוכמֹו של ק"ש ואר(ּברכֹות חּיינּו הם "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶַָֹ

ּכרת ענׁשֹו הּתֹורה מן והּפֹורׁש א)ימינּו". צט, ה"ז (סנהדרין ּכי , ְְִִֵֵֵַַָָָָ
ר"ל. החּיים מן ְִִֵַַּכפֹורׁש

ה"ז  ּתֹורה" חברֹו ּבן הּמלּמד ּד"ּכל הא יבאר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
לא  זה, ּברגע ּתֹורה מלּמדֹו היה לא אם ּכי ילדֹו", ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ"ּכאּלּו
מהּקּב"ה  המחּדׁשת חּיּותֹו את מקּבל חברֹו" "ּבן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
את  ּובֹורא הּקּב"ה מקּים ׁשּלּמדֹו מּכיון ורק ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּתלּויה

ּומּו מחדׁש. חברֹו" מּמׁש."ּבן ילדֹו" "ּכאּלּו זה שהרי בן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr bi jxk zegiy ihewl)

אהרן ּבני אּלא מזּכיר א)ואינֹו ג, (רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ

יׂשראל  ּבני מנין ּבין הּתֹורה הפסיקה מּדּוע לׁשאל, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹיׁש
ויׁש ּומׁשה". אהרן ּב"תֹולדֹות ּומנינם לוי ׁשבט ּובין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹודגליהם
לגיֹון  הּוא ׁש"ּכדאי לוי ׁשבט לגּבי ּכתב רׁש"י ּדהּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ּובניו, אהרן ׁשאף אפֹוא, ּומּובן לבּדֹו", נמנה להיֹות מל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
צריכים  לוי), מּׁשבט למעלה (ׁשהם הּמׁשחים" ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ"הּכהנים
הּכתּוב  ּכי מׁשה, ּבני נמנּו לא ולכן לבּדם. נמנים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות

הלוּים. מן למעלה ׁשהם ּבכהנים, רק ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹמדּבר

‡·‰˙‰ÔBלב  ˙È·Ï Ï‡¯NÈ È· ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈¿≈¬»«¿
‰‡Ó ˙ÈL ÔB‰ÈÏÈÁÏ ‡˙È¯LÓ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈ƒ¿»
:ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ«¬≈¿»¿«¿ƒ

Ók‡לג  Ï‡¯NÈ Èa B‚a e‡ÈÓ˙‡ ‡Ï È‡ÂÏÂ¿≈»≈»ƒ¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙לד  ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»
¯·b ÔÈÏË ÔÎÂ ÔB‰ÈÒ˜ËÏ Ô¯L Ôk ‰LÓ…∆≈»«¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙Èa ÏÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿«≈¬»»ƒ

ÏÈlÓcא  ‡ÓBÈa ‰LÓe Ô¯‰‡ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿««¬……∆¿»¿«ƒ
:ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ¿»ƒ…∆¿»¿ƒ»

mixehd lra

(bl).ìàøNé éða CBúa eã÷túä àì.mkFzA EcwRzd `l l`xUi EpnPW zFnFwn 'dAW xnFl ,`"dd lr oiBY Wicl dxez Ÿ¨§¨§§§¥¦§¨¥¥©¦©©¥©¤§§¤¦§¦§¨¥Ÿ¨§¨§§¨



סה xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"k iriax meil inei xeriy

(á)øëaä ïøäà-éða úBîL älàå|àeäéáàå áãð §¥²¤§¬§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾
:øîúéàå øæòìà¤§¨−̈§¦«¨¨«

(â)íéçLnä íéðäkä ïøäà éða úBîL älà¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−©§ª¦®
:ïäëì íãé àlî-øLà£¤¦¥¬¨−̈§©¥«

(ã)Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå áãð úîiå©¨´¨¨¨´©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧
íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé éðôì äøæ̈¹̈¦§¥³§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®
ô :íäéáà ïøäà éðt-ìò øîúéàå øæòìà ïäëéå©§©¥³¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«

i"yx£Ô¯‰‡ ÈtŒÏÚ∑ ּבחּייו. «¿≈«¬…ְַָ

(ä):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(å)ïøäà éðôì Búà zãîòäå éåì ähî-úà áø÷ä©§¥Æ¤©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ
:Búà eúøLå ïäkä©Ÿ¥®§¥«§−Ÿ«

i"yx£B˙‡ e˙¯LÂ∑ ֿ את וׁשמרּו ה ּׁשרּות? ּומהּו ¿≈¿…ְְֵֶַַָ
יקרב  ׁשּלא עליו הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹמׁשמרּתֹו.

ׁשּנאמר ּכמֹו יח)זר, ּוביתֿאבי(במדבר ּובני "אּתה : ְֱִֵֶֶֶַַָָָָ

א  ּתׂשאּו מסּיעין אּת הּללּו והלוּים הּמקּדׁש", תֿעֹון ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָ
הּׁשרּות  היא זֹו .אֹותם, ִֵַָ

(æ)äãòä-ìk úøîLî-úàå BzøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§À§¤¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ãòBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Bz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ממּנה ׁשהאדם מּנּוי ּכל ¿»¿∆ƒ¿«¿ְִֶֶָָָָֻ
ּבכל  "מׁשמרת" קרּוי לעׂשֹותֹו, עליו ּומּטל ְְֲִֶֶַָָָָָָָֻעליו
ותרׁש ּבבגתן ׁשאמרּו ּכמֹו מׁשנה, ּובלׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָהּמקרא

ב') י"ג וכן (מגילה ׁשוה, ּומׁשמרּת מׁשמרּתי אין והלא :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ
ּולוּיה  ּכהּנה .מׁשמרֹות ְְְְִִָָֻ

(ç)úøîLî-úàå ãòBî ìäà éìk-ìk-úà eøîLå§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤¥½§¤¦§¤−¤
:ïkLnä úãáò-úà ãáòì ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤£Ÿ©¬©¦§¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙¯ÓLÓŒ˙‡Â∑ זקּוקין היּו ׁשּכּלן ¿∆ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»≈ְִֶָָֻ
ּתחּתיהם  ּבאים ׁשהלוּים אּלא הּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלצרכי

ּבׂשכרן, הּמעׂשרֹות מהם לֹוקחים לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשליחּותם,
יח)ׁשּנאמר עבדתכם"(שם חלף לכם הּוא ."ּכיֿׂשכר ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

(è)íðeúð íðeúð åéðáìe ïøäàì íiåìä-úà äzúðå§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ§¨¨®§¦̧§¦¬
:ìàøNé éða úàî Bì änä¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«

„·ב  ‡¯Îea Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈«¬…¿»»»
:¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»

e‡Èa¯˙‡cג  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿«ƒ
:‡LnLÏ ÔB‰a¯˜ ·¯˜˙‡ Ècƒƒ¿»«À¿«¿¿«»»

ÔB‰È·B¯˜aד  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ√»¿»¿»≈
ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡∆»»¿≈»√»¿»¿«¿¿»¿ƒ«
¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ ÔB‰Ï BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e¿ƒ»¬¿¿«≈∆¿»»¿ƒ»»

:ÔB‰e·‡ Ô¯‰‡ Èt‡ ÏÚ««≈«¬…¬

ÓÈÓÏ¯:ה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜„Ìו  d˙È ÌÈ˜˙e ÈÂÏ„ ‡Ë·L ˙È ·¯»̃≈»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ»≈√»
:d˙È ÔeLnLÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡«¬…«¬»ƒ«¿»≈

zLk‡ז  Ïk ˙¯hÓ ˙ÈÂ dz¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»««¿≈¿»«¿«»¿ƒ¿»
ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«

:‡kLÓ«¿¿»

hÓ¯˙ח  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÈÓ Ïk ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»»»≈«¿«ƒ¿»¿»«¿«
:‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»»¿««¿¿»

ÔÈ¯ÈÒÓט  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‡ÂÏ ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈»≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ dÏ Ôep‡ ÔÈ·È‰È¿ƒƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

mixehd lra

â(a).áãð øëaä ïøäà éðamipa `lA zn acp iM ,acp lr xfFg Fpi`W xnFl ,acpl xFkAd oiA wqR Wi(c wEqR)`zEwtp oi`e §¥©£Ÿ©§Ÿ¨¨¥¨¥¥©§§¨¨©¤¥¥©¨¨¦¨¨¥§Ÿ¨¦¨§¥©§¨
.dWnl xFkAd `EdW oxd` lr xfFg `N` ;FNW dxFkAAb dxez ©§¨¤¤¨¥©©£Ÿ¤©§§¤



xacnaסו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy
i"yx£BÏ ‰n‰ ÌÈe˙∑ לעזרה.Ï‡¯NÈ Èa ˙‡Ó∑ ¿ƒ≈»ְְֶָ≈≈¿≈ƒ¿»≈

העדה  ּכל מּׁשאר ּכלֹומר, יׂשראל". ּבני מּתֹו" ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָּכמֹו
ׁשּנאמר  לֹו, נתנם והּוא הּמקֹום ּבגזרת לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָנבּדלּו

ח) וגֹו'"(שם נתנים אתֿהלוּים "ואּתנה :. ְְְְִִִֶֶַָָֻ

(é)íúpäk-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤§ª¨¨®
ô :úîeé áøwä øfäå§©¨¬©¨¥−¨«

i"yx£„˜Ùz ÂÈaŒ˙‡Â Ô¯‰‡Œ˙‡Â∑'מנין' לׁשֹון ואינֹו 'ּפקידּות', Ì˙p‰k.לׁשֹון ˙‡ e¯ÓLÂ∑ ּדמים קּבלת ¿∆«¬…¿∆»»ƒ¿…ְְְְְִִֵָ¿»¿∆¿À»»ִַַָָ
לּכהנים  הּמסּורֹות ועבֹודֹות והקטרה, .ּוזריקה ְְְְֲֲִִַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - ezligza gi jxk y"ewl t"r)

mipdMd zFcFar lMn mixf zlilW§¦©¨¦¦¨££Ÿ©¦

והּזר  את־ּכהּנתם וׁשמרּו ּתפקד ואת־ּבניו ְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֽֽואת־אהרן
יּומת: ֵַָָֽהּקרב

והקטרה  ּוזריקה ּדּמים קּבלת - ּכהּונתם את ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָוׁשמרּו
לּכהנים המסּורֹות ובפרש"י)ועבֹודֹות י. (ג, ְֲֲִַַַֹ

להבין: ְְִִָָוצרי
את  לׁשמר הּכהנים את הּמזהיר זה ּפסּוק נכּתב מּדּוע ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹא)

הּלוּיים. ּבעבֹודת העֹוסקים הּפסּוקים ּבין ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּכהּונתם,
עליהם  לעבֹודֹות ּכדגמא רׁש"י ׁשּבחר מה ּתמּוּה ּכן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֻב)
ּדּמים, קּבלת אּלּו: עבֹודֹות ג' ּדוקא לׁשמר, הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹצריכים

והקטרה. ְְְִַָָָזריקה
מּכל  עבֹודֹות ּבׁשלׁש ׁשרק נמצא, לכׁשּנתּבֹונן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוהּבאּור:
ּבני  ׁשעׂשאּום ראינּו מצאנּו לּכהנים, המסּורֹות ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָֹהעבֹודֹות
קּבלת  רׁש"י: ׁשּזכר העבֹודֹות ׁשלׁש והם ּבעצמם, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹיׂשראל

הּפסח  קרּבן הקרבת ּבזמן והּוא והקטרה, ּוזריקה ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָּדּמים
ז־ט)ּבמצרים יב, לדֹורֹות (בא ׁשּגם לֹומר, מקֹום הי' ּכן ועל . ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשליחּותם  הּלוּיים על־ידי אף להעׂשֹות יּוכלּו אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָעבֹודֹות
ּבתֹור  היא לוי ּבני עבֹודת ּכללּות ׁשהרי יׂשראל, ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשל

עבֹודתם קרּויה ׁשּלכן יׂשראל, ּבני ּכלל ג,ׁשליחּות (פרשתנו ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָ
יׂשראל"ו) ּבני 9)"מׁשמרת עמ' חי"ג לקו"ש .(ראה ְְְִִֵֵֶֶָ

מיחדת  אזהרה הּתֹורה ּכתבה זֹו, סברא לׁשלל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּובכדי
עב  לׁשמר אֹודֹות לּכהנים עֹוסקּה ּבעת לזר, לּתנּה ולא ֹודתם ְְְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹֹֹ

היתה  מצרים ׁשּבפסח ּדאף להֹורֹות, הּלוּים. ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָעבֹודת
הּכהנים  עבֹודת הם ּכעת הרי ליׂשראל, ׁשּיכת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ג' ּדוקא רׁש"י הדּגיׁש ולכן יּומת". הּקרב ו"הּזר ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּבלבד,
יהיּו הּלוּיים ׁשאף לסברא מקֹום יֹותר יׁש ּבהם אּלּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעבֹודֹות

ּבעבֹודתּה. ְֲִֵַָָּכׁשרים

(àé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)ìàøNé éða CBzî íiåìä-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½
éì eéäå ìàøNé éðaî íçø øèt øBëa-ìk úçz©¯©¨§²¤¬¤¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−

:íiåìä©«§¦¦«
i"yx£ÈzÁ˜Ï ‰p‰ È‡Â∑?ּבהן זכיתי מהיכן .ואני «¬ƒƒ≈»«¿ƒֲִִִֵֵֶַָָָ

Ï‡¯NÈ Èa CBzÓ∑ אֹותן ׂשֹוכרין יׂשראל ׁשּיהיּו ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵֶָָ
ּולקחּתים  ּבהם זכיתי הּבכֹורֹות עלֿידי ׁשּלי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלּׁשרּות

ּוכׁשחטאּו ּבּבכֹורֹות, העבֹודה ׁשהיתה לפי ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָּתמּורתם.
אלילים  עבֹודת עבדּו ׁשּלא והלוּים נפסלּו, ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָֹּבעגל

ּתחּתיהם  .נבחרּו ְְֲִֵֶַ

(âé)õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk éì ék¦´¦»¨§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤
íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä íéøöî¦§©À¦¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈

ô :ýåýé éðà eéäé éì äîäa-ãò©§¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«

ß xii` d"k iying mei ß

(ãé):øîàì éðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−¥«Ÿ

È˙י  Ôe¯hÈÂ ÈpÓz È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»
:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ ÔB‰˙p‰k¿À«¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

ÓÈÓÏ¯:יא  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈיב  Èa BbÓ È‡ÂÏ ˙È ˙È·¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡cÏÂ Á˙t ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ¬«»¿»»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

:È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈

Ïkיג  ˙ÈÏË˜„ ‡ÓBÈa ‡¯Îea Ïk ÈÏÈ„ È¯‡¬≈ƒƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ»
Ïk ÈÓ„˜ ˙ÈLc˜‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ«¿≈ƒ√»«»
ÈÏÈc ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó Ï‡¯NÈa ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈≈¡»»«¿ƒ»ƒƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔB‰È¿¬»¿»

„ÈÈÒיד  ‡¯a„Óa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¿¿»¿ƒ«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»



סז xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(åè)íúçtLîì íúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨®
:íã÷ôz äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ∑ הּוא נפלים, מּכלל מּׁשּיצא ƒ∆…∆»«¿»ְְִִִֶַָָָ
הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא יהּודה נמנה רּבי אמר . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נמנה  להיֹות הּׁשבט אֹותֹו הּוא למּוד ׁשלֹום: ְְְִִִֵֶֶַַָָּברּבי
ׁשּנאמר הּבטן, כו)מן ללוי (שם אתּה ילדה "אׁשר : ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

אֹותּה ילדה מצרים ּבפתח ּכניסתּה עם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָּבמצרים"
חׁשּבֹונם  מֹונה ׁשּכׁשאּתה נפׁשֹות, ּבׁשבעים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָונמנית
הׁשלימה  והיא אחת, חסר ׁשבעים אּלא ּתמצאם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹלא

הּמנין  .את ְִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 4 'rd 6 'nr gi jxk y"ewl t"r)

ohAd on cakFi oipn¦§©¤¤¦©¤¤

ּתפקדם: ומעלה מּבן־חדׁש . . לוי את־ּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּֽפקד
הּׁשבט  אֹותֹו הּוא למּוד כּו', נמנה הּוא נפלים מּכלל ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּׁשּיצא
ללוי  אֹותּה ילדה אׁשר ׁשּנאמר הּבטן, מן נמנה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלהיֹות
ונמנית  אֹותּה, ילדה למצרים ּכניסתּה עם ְְְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָּבמצרים,

נפׁשֹות ובפרש"י)ּבׁשבעים טו. (ג, ְְְִִָ
עֹוד  הּבטן" "מן ּכבר ׁשּנמנתה יֹוכבד ׁשנא מאי לעּין, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבת ׁשהיתה חדׁש"לפני "מּבן רק ׁשהיה לוי ּבני מּמנין חדׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
נפלים"? מּכלל "יצא ׁשאז ְְְִִִֵֶָָָָָמּפני

ועוד)ּובּמפרׁשים לדוד, משכיל שפ"ח, ּבאֹופּנים (גו"א, ּבארּו ְְְֲִִֵַַָ
ִׁשֹונים.

הּצחּות: על־דר ּבזה לֹומר ְֵֶֶֶַַַַָויׁש
"מן  ּכבר יֹוכבד נמנית ולכן רּוּבא", ּבתר "אזלינן ּכלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדר
מה־ׁשאין־ּכן  נפלים, ׁשהם למעּוט חֹוׁשׁשים ּדאין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּבטן",
ׁש"אין  הּוא והּכלל ּבכֹורֹות, לפדיֹון נֹוגע היה הּלוּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמנין

הרב" אחר ּבממֹון רע"ב)הֹולכין כז, קמא רק (בבא נמנּו ולכן , ְְְְִִֵַַַָָָֹ
נפל. מחׁשׁש ּבוּדאּות ּכׁשּיצאּו חדׁש", ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"מּבן

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bk zegiy ihewl)

הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומר ליּקרא טו)נמנה ג, (רש"י ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
מׁשמרת  "ׁשֹומר חדׁש, ּבן קטן, לוי נקרא ּכיצד לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׁש
סביב  יחנּו "והלוּים ׁשּכתּוב מה על־ּפי לבאר ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש".
מׁשּכן  מׁשמרת את הּלוּים וׁשמרּו זה) ידי (ועל . . ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלּמׁשּכן

מאֹופּני  אחד הּוא הלוּים מחנה ׁשהפסק היינּו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהעדּות",
על־ידי  ּגם היא לּמׁשּכן סביב החנּיה והרי הּמׁשּכן. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָׁשמירת
מהּמחנה  ּתכּופֹות ׁשּיצאּו מהּגדֹולים, יֹותר ועֹוד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקטּנים,

וכּדֹומה. ּבּמׁשּכן עבֹודתם ְְֲֲִֶַַַָָָֹלעבד

(æè):äeö øLàk ýåýé ét-ìò äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑:ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לפני מׁשה אמר «ƒְִֵֶַַָָָֹ
יֹונקיהן? מנין לדעת אהליהם לתֹו נכנס אני ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהיא
ואני  ׁשּל אּתה עׂשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְֲֲִֵֶַַַַָָָָאמר

והּׁשכינה  האהל ּפתח על ועמד מׁשה הל ׁשּלי, ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאעׂשה
ּכ ואֹומרת: האהל מן יֹוצאת ּובתֿקֹול לפניו, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹמקּדמת

ה'" "עלּֿפי נאמר: לכ זה, ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ. ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָֹ

(æé):éøøîe úä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ¨®¥«§¾§−̈§¨¦«

(çé)éðáì íúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ¨®¦§¦−
:éòîLå§¦§¦«

(èé)ïBøáç øäöéå íøîò íúçtLîì úä÷ éðáe§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´§¦§½̈¤§−
:ìàéfòå§ª¦¥«

(ë)íä älà éLeîe éìçî íúçtLîì éøøî éðáe§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈©§¦´¦®¥¬¤¥²
:íúáà úéáì éålä úçtLî¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬£Ÿ¨«

‡·‰˙‰ÔBטו  ˙È·Ï ÈÂÏ Èa ˙È ÈÓ¿≈»¿≈≈ƒ¿≈¬»«¿
‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿»¿»ƒ««¿»¿≈»

:ÔepÓzƒ¿ƒ

Ók‡טז  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ‰LÓ ÔB‰˙È ‡Óe¿»»¿…∆«≈¿»«¿»¿»
:„wt˙‡c¿ƒ¿«»

ÔBL¯bיז  ÔB‰˙‰ÓLa ÈÂÏ Èa ÔÈl‡ BÂ‰Â«¬ƒ≈¿≈≈ƒƒ¿»«¿≈¿
:È¯¯Óe ˙‰˜e¿»¿»ƒ

È·Ïיח  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBL¯‚ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈≈¿¿«¿¬«¿ƒ¿ƒ
:ÈÚÓLÂ¿ƒ¿ƒ

ÈÂˆ‰¯יט  Ì¯ÓÚ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ˙‰˜ È·e¿≈¿»¿«¿¬«¿«¿»¿ƒ¿»
:Ï‡ÈfÚÂ ÔB¯·Á∆¿¿Àƒ≈

‡ÔÈlכ  ÈLeÓe ÈÏÁÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È¯¯Ó È·e¿≈¿»ƒ¿«¿¬«¿«¿ƒƒƒ≈
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï È‡ÂÏ ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈»≈¿≈¬»«¿



xacnaסח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(àë)älà éòîMä úçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©©¦§¦®¥´¤
:épLøbä úçtLî íä¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«

i"yx£È·l‰ ˙ÁtLÓ ÔBL¯‚Ï∑ ּפק הּׁשמעי. ּומׁשּפחת הּלבני מׁשּפחת הּפקּודים היּו לגרׁשֹון ּודיהם ּכלֹומר, ¿≈¿ƒ¿«««ƒ¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָ
וכ ּכ. ְָָ

(áë)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷t§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:úBàî Lîçå íéôìà úòáL íäéã÷t§ª´¥¤½¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

(âë):äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbä úçtLî¦§§−Ÿ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨

(ãë):ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«

(äë)ïkLnä ãòBî ìäàa ïBLøâ-éða úøîLîe¦§¤³¤§¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈
:ãòBî ìäà çút Cñîe eäñëî ìäàäå§¨®Ÿ¤¦§¥¾¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÔkLn‰∑ הּתחּתֹונֹות לגג ∑Ï‰‡‰Â.יריעֹות העׂשּויֹות עּזים ּוּתחׁשים ∑e‰ÒÎÓ.יריעֹות אילים .עֹורֹות «ƒ¿»ְְִַַ¿»…∆ְְֲִִִָָƒ¿≈ְִִֵָ
Á˙t CÒÓe∑ הּוילֹון .הּוא »«∆«ִַ

(åë)øLà øöçä çút Cñî-úàå øöçä éòì÷å§©§¥´¤«¨¥À§¤¨©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯
ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænä-ìòå ïkLnä-ìò©©¦§¨²§©©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ

:Búãáò£«Ÿ̈«
i"yx£ÂÈ¯˙ÈÓ ˙‡Â∑ חצר ׁשל ולא והאהל, מׁשּכן .ׁשל ¿≈≈»»ְְְִֵֶֶֶָָָֹֹ

(æë)éøäöiä úçtLîe éîøîòä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfòä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLî¦§§¬Ÿ©§¨¦«

(çë)úðîL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§Ÿ©³
:Lãwä úøîLî éøîL úBàî LLå íéôìà£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

(èë):äðîéz ïkLnä Cøé ìò eðçé úä÷-éða úçtLî¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨
i"yx£‰ÓÈz 'B‚Â eÁÈ ˙‰˜ŒÈa ˙ÁtLÓ∑ ּוסמּוכין ƒ¿¿…¿≈¿»«¬¿≈»»ְִ

ואֹוי  לרׁשע "אֹוי ּתימנה. החֹונים ראּובן ּדגל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם
וחמּׁשים  ּומאתים ואבירם ּדתן מהם לקּו לכ ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלׁשכנֹו",

ּבמחלקּתם  עּמהם ׁשּנמׁשכּו ועדתֹו, קרח עם .איׁש ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֻ

(ì)-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦¬¥«−̈§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤
:ìàéfòª¦¥«

‡ÔÈlכא  ÈÚÓL ˙ÈÚ¯ÊÂ È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÔBL¯‚Ï¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ≈
:ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«≈¿

Á¯È‡כב  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·L ÔB‰ÈÈÓ ‡lÚÏe¿≈»ƒ¿»≈«¿»«¿ƒ«¬≈

:‰‡Ó¿»

Ôe¯LÈכג  ‡kLÓ È¯BÁ‡ ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«≈¿¬≈«¿¿»ƒ¿
:‡·¯ÚÓ««¿»

a¯כד  ÛÒÈÏ‡ ÔBL¯b ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿≈≈¿∆¿»»«
:Ï‡Ï»≈

kLÓ‡כה  ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔBL¯‚ Èa ˙¯hÓe«¿«¿≈≈¿¿«¿«ƒ¿»«¿¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙c ‡Ò¯Ùe d‡ÙBÁ ‡Ò¯Ùe¿»»»≈¿»»ƒ¿««¿«ƒ¿»

Ècכו  ‡z¯c Ú¯˙c ‡Ò¯t ˙ÈÂ ‡z¯„„ È„¯Òe¿»≈¿«¿»¿»¿»»ƒ¿««¿»ƒ
˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿««¿¿»¿¿¿»

:dÁÏt ÏÎÏ È‰Beh‡«ƒ¿…»¿»≈

Èˆ‰¯כז  ˙ÈÚ¯ÊÂ Ì¯ÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜ÏÂ¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿«¿ƒƒ¿»
Ôep‡ ÔÈl‡ Ï‡ÈfÚ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÔB¯·Á ˙ÈÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒÀƒ≈ƒ≈ƒ

:˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿»

lÚÏe‡כח  ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»¿≈»
‡z¯hÓ È¯Ë ‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡ÈÓz¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»»¿≈««¿»

:‡L„e˜„¿¿»

„kLÓ‡כט  ‡cˆ ÏÚ Ôe¯LÈ ˙‰˜ Èa ˙ÈÚ¯Ê«¿¬«¿≈¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿¿»
:‡ÓB¯c»»

a¯ל  ÔÙˆÈÏ‡ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»¡ƒ»»«
:Ï‡ÈfÚÀƒ≈



סט xacna zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` d"k iying meil inei xeriy

(àì)úçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ
:Búãáò ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

i"yx£CÒn‰Â∑הּמס ּפרכת קרּויה היא ׁשאף הּפרכת, .היא ¿«»»ְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(áì)úc÷t ïäkä ïøäà-ïa øæòìà éålä éàéNð àéNðe§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ©Ÿ¥®§ª©¾
:Lãwä úøîLî éøîL«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÈÂl‰ È‡ÈN ‡ÈNe∑עלֿידֹו - הּקדׁש מׁשמרת ׁשמרי ּפקּדת נׂשיאּותֹו? היא מה ועל ּכּלם; על ממּנה ¿ƒ¿ƒ≈«≈ƒְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻֻֻ
ּכּלם  ּפקּדת .היה ְַָָָֻֻ

(âì)älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî éøøîì¦§¨¦¾¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤
:éøøî úçtLî íä¥−¦§§¬Ÿ§¨¦«

(ãì)äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨
:íéúàîe íéôìà úLL¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

(äì)-ïa ìàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−¤
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìò ìéçéáà£¦¨®¦©´¤¯¤©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

(åì)åéçéøáe ïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈§¦−̈
:Búãáò ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnòå§©ª¨´©«£¨¨®§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

(æì)íúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnòå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîe¥«§¥¤«

(çì)ãòBî-ìäà éðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå| §©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á«Ÿ¤¥̧
äLî äçøæî|úøîLî íéøîL åéðáe ïøäàå ¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤

:úîeé áøwä øfäå ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ∑ לה מחנה ּוסמּוכין ּדגל ם …∆¿«¬…»»ְֲִֵֶֶֶַָ

לּצדיק  "טֹוב ּוזבּולן, יּׂששכר עליו והחֹונים ְְְִִִַַַָָָָָֻיהּודה
עֹוסק  ׁשהיה מׁשה ׁשל ׁשכניו ׁשהיּו לפי לׁשכנֹו". ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹטֹוב

ׁשּנאמר ּבּתֹורה, ּגדֹולים נעׂשּו ס)ּבּתֹורה, "יהּודה (תהלים : ְְֱֲִֶֶַַַַָָָ

יב)מחקקי" א וגֹו'"(ד"ה בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני : ְְְְְִִִִֵֵָָָֹ
ּומזבּולן סנהדראֹות, ראׁשי ה)מאתים "מׁשכים (שופטים : ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻ

סֹופר" .ּבׁשבט ְֵֵֶ

z¯Óe‡לא  ‡¯B˙Ùe ‡B¯‡ ÔB‰z¯hÓe««¿¿¬»»»¿«¿»
ÔB‰a ÔeLnLÈ Èc ‡L„e˜ ÈÓe ‡Áa„Óe«¿¿»»≈¿»ƒ¿«¿¿

:dÁÏt ÏÎÂ ‡Ò¯Ùe¿»»¿…»¿»≈

È‡ÂÏלב  È·¯·¯ ÏÚ ‡pÓÓc ‡Ïk¯Ó‡Â«¬«¿¿»ƒ¿«»««¿¿≈≈»≈
È‰B„È ˙BÁzÓc ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡∆¿»»««¬…«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:‡L„e˜ ˙¯hÓ È¯Ë ÔpÓÓ¿«»»¿≈«¿«¿»

‡ÔÈlלג  ÈLeÓ ˙ÈÚ¯ÊÂ ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê È¯¯ÓÏƒ¿»ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒƒ≈
:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê Ôep‡ƒ«¿¬«¿»ƒ

Á¯È‡לד  ¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔÈÓa ÔB‰ÈÈÓeƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿»ƒ««¿»
:Ô˙‡Óe ÔÈÙÏ‡ ‡zL ‡lÚÏe¿≈»ƒ»«¿ƒ»»

a¯לה  Ï‡È¯eˆ È¯¯Ó ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡a‡ ˙Èa ·¯Â¿«≈«»¿«¿¬«¿»ƒƒ≈«
:‡etˆ Ôe¯LÈ ‡kLÓ„ ‡cˆ ÏÚ ÏÈÁÈ·‡¬ƒ»ƒ«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿ƒ»

kLÓ‡לו  Ètc È¯¯Ó Èa ˙¯hÓÏ ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿≈¿»ƒ«≈«¿¿»
È‰BÓ ÏÎÂ È‰BÎÓÒÂ È‰B„enÚÂ È‰B¯·ÚÂ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»»ƒ

:dÁÏt ÏÎÂ¿…»¿»≈

ÔB‰ÈÎÓÒÂלז  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡z¯„„ È„enÚÂ¿«≈¿«¿»¿¿¿«¿≈
:ÔB‰Èeh‡Â ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ≈¿«≈

˜„Ìלח  ‡Óec˜ ‡kLÓ Ì„˜ Ô¯L È„Â¿ƒ¿«√»«¿¿»ƒ»√»
È‰B·e Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡ÁÈcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»«ƒ¿»…∆¿«¬…¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ˙¯hÓÏ ‡Lc˜Ó ˙¯hÓ ÔÈ¯Ë»¿ƒ«¿««¿¿»¿«¿«¿≈ƒ¿»≈

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc ÈBlÁÂ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿¿»

mixehd lra

(gl).ïøäàå äLî äçøæî ãòBî ìäà éðôì 'åâå íéðçäåoxd`e ,cal cg` mFwnA dWn :xnFl ,oxd`l dWn oiA wqR Wi §©Ÿ¦¦§¥Ÿ¤¥¦§¨¨¤§©£Ÿ¥¨¥¥¤§©£Ÿ©¤§¨¤¨§¨§©£Ÿ
.cal cg` mFwnA eipaEhl dxez ¨¨§¨¤¨§¨



xacnaע zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"k iyiy meil inei xeriy

(èì)äLî ã÷t øLà íiåìä éãe÷t-ìkét-ìò ïøäàå ¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬
íéðL äìòîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì ýåýé§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®¨¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦

:óìà íéøNòå§¤§¦−¨«¤
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ „˜t ¯L‡∑,"ואהרן" על נקּוד ¬∆»«…∆¿«¬…ְֲַַָֹ

הלוּים ּבמנין היה ׁשּלא ד)לֹומר ÌÈ¯NÚÂ.(בכורות ÌÈL ְְְִִִֶַַַָָֹ¿«ƒ¿∆¿ƒ
ÛÏ‡∑ ּבני יתרים: מאֹות ׁשלׁש מֹוצא אּתה ּובפרטן »∆ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹ

- קהת ּבני מאֹות, וחמׁש אלפים ׁשבעת - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָּגרׁשֹון
אלפים  ׁשׁשת - מררי ּבני מאֹות, וׁשׁש אלפים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשמֹונת

את  ויפדּו הּׁשאר, עם ּכללן לא ולּמה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּומאתים.
ּומאתים  וׁשבעים הּׁשלׁשה זקּוקים יהיּו ולא ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹהּבכֹורֹות
רּבֹותינּו אמרּו לפדיֹון? הּמנין, על העֹודפים ְְְְְְִִִֵַַַָָָּבכֹורֹות

ּבכֹורֹות ּבכֹורים (ה)ּבמּסכת - לוּים מאֹות ׁשלׁש אֹותן : ְְְְְִִִֵֶֶַָֹ
הּפדיֹון  מן עצמם ׁשּיפקיעּו ודּים .היּו, ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ß xii` e"k iyiy mei ß

(î)éðáì øëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ¦§¥´
:íúîL øtñî úà àNå äìòîå Lãç-ïaî ìàøNé¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬§Ÿ¨«

i"yx£‰ÏÚÓÂ L„ÁŒÔaÓ 'B‚Â ¯ÎÊ ¯ÎaŒÏk „˜t∑מּכלל .נפלים ספק מּׁשּיצא ¿…»¿…»»¿ƒ∆…∆»»¿»ְְְִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr gi jxk zegiy ihewl)

נפלים ספק מּכלל מ)מּׁשּיצא ג, (רש"י ְְְִִִֵֶָָָָ
טו)ּולעיל מּכלל (פסוק "מּׁשּיצא נקט הּלוּים, מנין אצל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מן  ּבת־קֹול יצאה הּלוּים ּבמנין ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָנפלים".
ּכתב  ולכן זה", ּבאהל יׁש ּתינֹוקֹות וכ ּכ" והֹודיעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאהל

ּגם  נמנּו ׁשּלא (ּומה ספק אין ׁשמּיא ּכלּפי ּכי "נפלים", ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשם
מנין  א ּפלּוג'). 'לא מּׁשּום הּוא - חדׁש מּבן ְְְִִִִֶֶַַַֹֹהּפחּותים
ואצלֹו מׁשה, על־ידי אּלא ה'", ּפי "על היה לא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּבכֹורֹות

" זה נפלים".ספקהרי ְֲִֵֵֶָָ

(àî)øëa-ìk úçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©¨§−Ÿ
øBëa-ìk úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©¨§½

:ìàøNé éða úîäáa§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«

(áî)-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk äLî ã÷ôiå©¦§´Ÿ¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨
:ìàøNé éðáa øBëa§−¦§¥¬¦§¨¥«

(âî)Lãç-ïaî úîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ¦¤¬Ÿ¤
ìL óìà íéøNòå íéðL íäéã÷ôì äìòîåäL ¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤§¨¬

ô :íéúàîe íéòáLå§¦§¦−¨¨«¦

(ãî):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÏÚלט  Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡Ó Èc È‡ÂÏ ÈÈÓ Ïk»ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿»…∆¿«¬…«
¯aÓ ‡¯eÎc Ïk ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¬«¿»¿»ƒ«

:ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ‡lÚÏe ‡Á¯È«¿»¿≈»«¿ƒ¿≈«¿ƒ

„i¯Î‡מ  ‡i¯Îea Ïk ÈÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»¿«»ƒ¿«»
˙È Ïa˜Â ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿»¿≈»¿«≈»

:ÔB‰˙‰ÓL ÔÈÓƒ¿«¿»«¿

Ïkמא  ÛÏÁ ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ È‡ÂÏ ˙È ·¯˜˙e¿»≈»≈»≈√»«¬»¿»¬«»
ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«

:Ï‡¯NÈ È·c ‡¯ÈÚ·a ‡¯Îea Ïk»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ïkמב  ˙È d˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‰LÓ ‡Óe¿»…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈»»
:Ï‡¯NÈ È·a ‡¯Îea¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ô‰ÓLמג  ÔÈÓa ‡i¯Î„ ‡i¯Îea ÏÎ BÂ‰Â«¬»¿«»ƒ¿«»¿ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓÏ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓƒ««¿»¿≈»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó ÔÈÙÏ‡«¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:מד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

mixehd lra

(n),àNåxRqn z` `Ue" .dxFqOA 'b §¨©§¨§¨¥¦§©
"dptve dOi Lipir `Ue" ,"mznWmixaC) §Ÿ¨§¨¥¤¨¨§¨Ÿ¨§¨¦

(fk ,b`Ue ilnre iipr d`x" :Kci`e ,§¦¨§¥¨§¦©£¨¦§¨

"ize`hg lkl(gi ,dk miNdY)ceC didW . §¨©Ÿ¨§¦¦¤¨¨¨¦
.l`xUi ipA xRqn `UPW lr lNRzn¦§©¥©¤¨¨¦§©¨¥¦§¨¥
,"mzFnW xRqn z` `Ue" Edfe§¤§¨¥¦§©§¨

.dHnl eipir oYIW Kixv lNRzOde§©¦§©¥¨¦¤¦¥¥¨§©¨
eipir oYIW ,"dOi Lipir `Ue" Edfe§¤§¨¥¤¨¨¤¦¥¥¨

.dlrnl eipir mixi `le dHnl`n dxez §©¨§Ÿ¨¦¥¨§©§¨



עי xacna zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(äî)ìàøNé éðáa øBëa-ìk úçz íiåìä-úà ç÷©´¤©«§¦¦À©³©¨§Æ¦§¥´¦§¨¥½
íiåìä éì-eéäå ízîäa úçz íiåìä úîäa-úàå§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©§¤§¨®§¨«¦¬©«§¦¦−

:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌiÂÏ‰ ˙Ó‰aŒ˙‡Â∑ ּבהמֹות ּפדּו לא ¿∆∆¡««¿ƒƒ¿ֲַָֹ

אּלא  יׂשראל, ׁשל טהֹורה ּבהמה ּבכֹורי את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהלוּים
ּכּמה  ּפטר לוי ּבן ׁשל אחד וׂשה חמֹוריהם, ּפטרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאת

העֹודפים  מנה ׁשהרי ּתדע, יׂשראל. ׁשל חמֹורים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפטרי
ּבּבהמה  העֹודפים מנה ולא .ּבאדם ְְְִֵַָָָָָָָֹ

(åî)ìMä ééeãt úàåíéúànäå íéòáMäå äL §¥Æ§¥´©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦
:ìàøNé éða øBëaî íiåìä-ìò íéôãòä̈«Ÿ§¦Æ©©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÏM‰ ÈÈe„t ˙‡Â∑ הּבכֹורֹות ואת ¿≈¿≈«¿…»¿ְְֶַ
וׁשבעים  הּׁשלׁשה אּלּו - ּבהם להּפדֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹהּצריכין
ּתּקח  מהם הּלוּים, על ויתרים ּבהם העֹודפים ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומאתים

יֹוסף, ׁשל מכירתֹו היתה ּכ לּגלּגלת. ׁשקלים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻחמׁשת
רחל  ׁשל ּבכֹור ׁשהיה ּכסף, .עׂשרים ְְִֵֶֶֶֶֶָָָ

(æî)ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç úLîç zç÷ìå§¨«©§À̈£¥¯¤£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤
:ì÷Mä äøb íéøNò çwz Lãwä©¸Ÿ¤Æ¦½̈¤§¦¬¥−̈©¨«¤

(çî)íéôãòä ééeãt åéðáìe ïøäàì óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ§¨¨®§¥¾¨«Ÿ§¦−
:íää¤«

(èî)íéôãòä úàî íBéãtä óñk úà äLî çwiå©¦©´¤½¥−¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½
:íiåìä ééeãt ìò©−§¥¬©«§¦¦«

i"yx£ÌiÂÏ‰ ÈÈe„t ÏÚ ÌÈÙ„Ú‰∑ ּבגּופן הלוּים ׁשּפדּו אֹותן .על »…¿ƒ«¿≈«¿ƒƒְְִִֶַַָָָ

(ð)äMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧
ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤

i"yx£ÛÏ‡Â ˙B‡Ó LÏLe ÌÈMLÂ ‰MÓÁ∑ סכּום ּכ ¬ƒ»¿ƒƒ¿…≈»∆∆ְָ
ּבכֹורֹות  למאתים לּגלּגלת, ׁשקלים חמׁשת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהחׁשּבֹון:
וחמּׁשים  מאֹות ׁשלׁש - ּבכֹורֹות לׁשבעים ׁשקל, אלף -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹ

ׁשקל. עׂשר חמּׁשה - ּבכֹורֹות לׁשלׁש רבה.ׁשקל, (במדבר ְְֲִֶֶֶֶָָָָֹ
יז) "ּתן סנהדרין לֹו: ׁשאמר ּבכֹור אעׂשה? ּכיצד ְֱֵֵֶֶֶַַַָֹאמר:

הלוּים!". מּפדּויי "אני לי: יאמר ׁשקלים!", ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָֹחמּׁשת
וכתב  ּפתקין אלף ועׂשרים ׁשנים הביא עׂשה? ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמה
ּפתקין  ּוׁשלׁשה וׁשבעים ּומאתים לוי". "ּבן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹעליהן:
ּבקלּפי, ּונתנן ּבללן ׁשקלים", "חמּׁשה עליהם: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָּכתב

הּגֹורל  לפי ּפתקיכם ּוטלּו ּבֹואּו להן : .אמר ְְְִִֵֶֶַַָָָ

(àð)åéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìò©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß xii` f"k ycew zay ß

ã(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

È·aמה  ‡¯Îea Ïk ÛÏÁ È‡ÂÏ ˙È ·¯»̃≈»≈»≈¬«»¿»ƒ¿≈
ÔB‰¯ÈÚa ÛÏÁ È‡ÂÏ„ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿≈»≈¬«¿ƒ¿
:ÈÈ ‡‡ È‡ÂÏ ÈÓ„˜ ÔÈLnLÓ ÔB‰ÈÂƒ¿«¿ƒ√»«≈»≈¬»¿»

ÔÈ¯ÈzÈcמו  ‡˙Ï˙e ÔÈÚ·LÂ Ô˙‡Ó Ô˜¯t ˙ÈÂ¿»À¿«»»¿«¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
:Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯ÎeaÓ È‡ÂÏ ÏÚ«≈»≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

zÏbÏ‚Ï‡מז  ÔÈÚÏÒ LÓÁ LÓÁ ·q˙Â¿ƒ«»≈»≈ƒ¿ƒ¿À¿«¿»
:‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ·qz ‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»ƒ««¿ƒ»ƒƒ¿»

Ô˜¯tמח  È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒÀ¿«
:ÔB‰a ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ¿

ÔÓמט  ÔB‰˜¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿≈…∆»¿«À¿«¿ƒ
:È‡ÂÏ È˜È¯t ÏÚ ÔÈ¯ÈzÈc¿«ƒƒ«¿ƒ≈≈»≈

tÒk‡נ  ˙È ·ÈÒ Ï‡¯NÈ È·c ‡i¯Îea ÔÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»
ÔÈÚÏÒ LÓÁÂ ÔÈzLÂ ‰‡Ó ˙Ï˙e ÛÏ‡¬«¿«¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ

:‡L„e˜ ÈÚÏÒa¿ƒ¿≈¿»

Ô¯‰‡Ïנא  ‡i˜È¯t ÛÒk ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«…∆»¿«¿ƒ«»¿«¬…
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ«≈¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ…∆

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»



xacnaעב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(á)éåì éða CBzî úä÷ éða Làø-úà àNð̈À¤ŸÆ§¥´§½̈¦−§¥´¥¦®
:íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥¬£Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â L‡¯Œ˙‡ ‡N∑ הראּויין את מהם מנה »∆…¿ְְִֵֵֶֶָ
חמּׁשים  ּבן עד ׁשלׁשים מּבן והם מּׂשא, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹלעבֹודת
מּכאן  ּכחֹו. נתמּלא לא מּׁשלׁשים והּפחֹות ְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֹׁשנה;

חמּׁשים, ּבן על והּיֹותר לכח". ׁשלׁשים "ּבן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרּו:
מעּתה  מכחיׁש .ּכחֹו ְִֵַַָֹ

(â)ìL ïaîäðL íéMîç-ïa ãòå äìòîå äðL íéL ¦¤̧§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©−¤£¦¦´¨¨®
:ãòBî ìäàa äëàìî úBNòì àávì àa-ìk̈¨Æ©¨½̈©«£¬§¨−̈§¬Ÿ¤¥«

(ã)Lã÷ ãòBî ìäàa úä÷-éða úãáò úàæ²Ÿ£Ÿ©¬§¥«§−̈§´Ÿ¤¥®−Ÿ¤
:íéLãwä©¢¨¦«

i"yx£ÌÈL„w‰ L„˜∑ ׁשרת ּוכלי והּפרכת והּמזּבחֹות והּמנֹורה והּׁשלחן הארֹון ׁשּבכּלן: .המקּדׁש …∆«√»ƒְְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻֻ

(ä)úà eãøBäå äðçnä òñða åéðáe ïøäà àáe¨̧©«£³Ÿ¨¨Æ¦§´Ÿ©©©«£¤½§¦¾¥−
:úãòä ïøà úà dá-eqëå Cñnä úëøẗ´Ÿ¤©¨¨®§¦̧½̈¥−£¬Ÿ¨«¥ª«

i"yx£'B‚Â ÂÈ·e Ô¯‰‡ ‡·e∑ ּוכלי ּכלי ּכל יכניסּו »«¬…»»¿ְְְִִִַָ
הלוּים  יצטרכּו ולא זֹו, ּבפרׁשה לֹו המפרׁש ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹלנרּתקֹו

לׂשאת  אּלא קהת ‰Án‰.ּבני ÚÒa∑ ּכׁשהענן ְְֵֵֶָָָƒ¿…«««¬∆ְֶֶָָ
ׁשּיסעּו יֹודעים הם .מסּתּלק, ְְְִִִֵֵֶַ

(å)ìéìk-ãâá eNøôe Lçz øBò éeñk åéìò eðúðå§¨«§´¨À̈§Æ´©½©¨«§¯¤«¤§¦²
:åéca eîNå äìòîìî úìëz§¥−¤¦§¨®§¨§¨−©¨«

(æ)ìòå|åéìò eðúðå úìëz ãâa eNøôé íéðtä ïçìL §©´ª§©´©¨¦À¦§§»¤¤́§¥¼¤¼§¨«§´Â¨Â̈
úBN÷ úàå úiwðnä-úàå útkä-úàå úøòwä-úà¤©§¨³Ÿ§¤©©ŸÆ§¤©§©¦½Ÿ§¥−§´

:äéäé åéìò ãéîzä íçìå Cñpä©¨®¤§¤¬¤©¨¦−¨¨¬¦«§¤«
i"yx£˙iwÓe ˙BN˜ ˙tÎÂ ˙¯Ú˜∑ הּמׁשּכן ּבמלאכת ּפרׁשּתי ּבהם ∑‰CÒp.ּכבר יּס אׁשר ,מס לׁשֹון .הּכּסּוי, ¿»…¿«…¿»¿«ƒ…ְְְְִִִֵֶֶַַָָ«»∆ְֲִֶֶַַָָָֻ

(ç)Búà eqëå éðL úòìBz ãâa íäéìò eNøôe¨«§´£¥¤À¤µ¤©´©¨¦½§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(è)eç÷ìå|øBànä úøðî-úà eqëå úìëz ãâa §¨«§´¤¤́§¥À¤§¦º¤§Ÿ©³©¨Æ
úàå äéúzçî-úàå äéç÷ìî-úàå äéúøð-úàå§¤¥´Ÿ¤½¨§¤©§¨¤−¨§¤©§Ÿ¤®¨§¥Æ

:íäa dì-eúøLé øLà dðîL éìk-ìk̈§¥´©§½̈£¤¬§¨«§−̈¨¤«
i"yx£‰ÈÁ˜ÏÓ∑ הּפתילה את ּבּה ׁשּמֹוׁש צבת ּכמין «¿»∆»ְְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּיר  צד וׁשּוליה ∑È˙zÁÓ‰.צה לכל קטּנה, ּכף ּכמין ְְִֶֶַָ«¿…∆»ְְְִֶַַָָ
אּלא  לפניה מחּצה לּה ואין סגלּגּלים ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּפׁשּוטין

ּכׁשּמיטיבן  הּנרֹות ּדׁשן את ּבּה וחֹותה .מּצּדיה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
‰È˙¯∑ הּׁשמן ּבהן ׁשּנֹותנים ּבלעז, לוצי"ש ≈…∆»ְְִֶֶֶֶַַַָ

.והּפתילֹות  ְְִַ

ÈÂÏב  Èa BbÓ ˙‰˜ Èa ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«¿≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿≈¬»«¿

ÔÈLÓÁג  ¯a „ÚÂ ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯aÓƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿«««¿ƒ
‡z„·Ú „aÚÓÏ ‡ÏÈÁÏ È˙‡c Ïk ÔÈL¿ƒ»¿»≈¿≈»¿∆¿«ƒƒ¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

˜„Lד  ‡ÓÊ ÔkLÓa ˙‰˜ Èa ÔÁÏet ÔÈc≈¿«¿≈¿»¿«¿«ƒ¿»…∆
:‡iL„e˜¿«»

È¯LÓ˙‡ה  ÏhÓa È‰B·e Ô¯‰‡ ÏBÚÈÂ¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ««¿ƒ»
˙È da ÔeqÎÈÂ ‡Ò¯Ù„ ‡zÎ¯t ˙È Ôe˜¯ÙÈÂƒ«¿»»À¿»ƒ¿»»ƒ««»

:‡˙e„‰Ò„ ‡B¯‡¬»¿«¬»

cו  ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔezÈÂ‡BbÒÒ CLÓ ¿ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»
ÔeeLÈÂ ‡lÚÏÓ ‡ÏÎz ¯ÈÓb Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¿¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

Le·Ïז  ÔeÒ¯ÙÈ ‡it‡ ÌÁÏ„ ‡¯B˙t ÏÚÂ¿«»»ƒ¿≈««»ƒ¿¿¿
‡iÎÈÊa ˙ÈÂ ‡iÒÈbÓ ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ ‡ÏÎzƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ»«ƒ«»¿»»ƒ«»
ÌÁÏe ‡Îeq ˙BÂÒ˜ ˙ÈÂ ‡˙ÏÈÎÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»»¿»«¿ƒ»¿≈

:È‰È È‰BÏÚ ‡¯È„z¿ƒ»¬ƒ¿≈

ÔeqÎÈÂח  È¯B‰Ê Ú·ˆ Le·Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬≈¿¿«¿ƒƒ«
˙È ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«»

:È‰BÁÈ¯‡¬ƒƒ

z¯Ó‡ט  ˙È ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«»¿«¿»
˙ÈÂ ‡‰˙·ˆ ˙ÈÂ ‡‰ÈˆBa ˙ÈÂ È¯B‰‡„¿«¿≈¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿»
ÔeLnLÈ Èc ‡ÁLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‡‰˙ÈzÁÓ«¿ƒ»»¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿«¿

:ÔB‰a dÏ«¿
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(é)Lçz øBò äñëî-ìà äéìk-ìk-úàå dúà eðúðå§¨«§³Ÿ¨Æ§¤¨¥¤½¨¤¦§¥−´¨®©
:èBnä-ìò eðúðå§¨«§−©©«

i"yx£LÁz ¯BÚ ‰ÒÎÓŒÏ‡∑(לב מרצּוף (כלים .ּכמין ∆ƒ¿≈»«ְְִַ

(àé)ìòå|Búà eqëå úìëz ãâa eNøôé áäfä çaæî §©´¦§©´©¨À̈¦§§Æ¤¤́§¥½¤§¦´Ÿ½
:åéca-úà eîNå Lçz øBò äñëîa§¦§¥−´¨®©§¨−¤©¨«

(áé)íá-eúøLé øLà úøMä éìk-ìk-úà eç÷ìå§¨«§Á¤¨§¥̧©¨¥¹£¤¯§¨«§¨´
äñëîa íúBà eqëå úìëz ãâa-ìà eðúðå Lãwa©ÀŸ¤§¨«§Æ¤¤¤́§¥½¤§¦´½̈§¦§¥−

:èBnä-ìò eðúðå Lçz øBò́¨®©§¨«§−©©«
i"yx£L„wa Ì·Œe˙¯LÈ ¯L‡ ˙¯M‰ ÈÏkŒÏkŒ˙‡∑ ׁשּמׁשרתין הּקטרת ּכלי והן קדׁש, ׁשהּוא הּמׁשּכן ּבתֹו ∆»¿≈«»≈¬∆¿»¿»«…∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

הּפנימי  ּבּמזּבח .ּבהן ְְִִִֵֶַַַָ

(âé):ïîbøà ãâa åéìò eNøôe çaænä-úà eðMãå§¦§−¤©¦§¥®©¨«§´¨½̈¤−¤©§¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ eM„Â∑ הּנחׁשת ∑eM„Â.מזּבח ¿ƒ¿∆«ƒ¿≈«ְְִֶַַֹ¿ƒ¿
מעליו  הּדׁשן את ‡¯ÔÓb.יּטלּו „‚a ÂÈÏÚ eN¯Ùe∑ ְִֵֶֶֶַָָ»¿»»∆∆«¿»»

כא) הּבגד (יומא ּתחת רבּוצה הּׁשמים מן ׁשּירדה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואׁש

ואי  הּמּסעֹות ּבׁשעת ּכֹופין ּכארי ׁשהיּו ׂשֹורפּתֹו, נּה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
פסכּתר קד)עליה נחׁשת (עירובין .ׁשל ְְְֵֶֶֶַָָֹ

(ãé)íäa åéìò eúøLé øLà åéìk-ìk-úà åéìò eðúðå§¨«§´Â¨Â̈¤¨¥º̈£¤´§¨«§¯¨¨´¨¤À
-úàå íéòiä-úàå úâìænä-úà úzçnä-úà¤©©§³Ÿ¤©¦§¨ŸÆ§¤©¨¦´§¤
øBò éeñk åéìò eNøôe çaænä éìk ìk ú÷øænä©¦§¨½Ÿ−Ÿ§¥´©¦§¥®©¨«§´¨À̈§²¬

:åécá eîNå Lçz©−©§¨¬©¨«
i"yx£˙zÁÓ∑,הּדׁשן לתרּומת ּגחלים חֹותים ׁשּבהן «¿…ְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מחּצֹות, ׁשלׁש אּלא לּה ׁשאין מחבת ּכמין ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהעׂשּויה
הּגחלים  את ׁשֹואבת צּנֹורּיֹות ∑ÏÊÓ‚˙.ּומּלפניה ְִִֶֶֶֶֶַָָָƒ¿»…ִִ

להפכן  הּמזּבח ׁשעל ּבאיברים מּכין ׁשּבהן נחׁשת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ּומהר  יפה ׁשּיתעּכלּו ּובלעז ∑ÌÈÚÈ.ּכדי מגרפֹות, הם ְְְִֵֵֶֶַַָ»ƒְְֵֵַַַ
מכּבדין  ּובהן נחׁשת ׁשל והן שופעל, איינע ְְְְִֵֶֶֶַָֹווידי"ל

הּמזּבח  מעל הּדׁשן .את ְִֵֵֶֶֶַַַַ

(åè)-ìk-úàå Lãwä-úà úqëì åéðáe-ïøäà älëå§¦¨´©«£ŸÂ¨Â̈§©¸Ÿ¤©¹Ÿ¤§¤¨
úä÷-éðá eàáé ïë-éøçàå äðçnä òñða Lãwä éìk§¥´©Ÿ»¤»¦§´Ÿ©©©«£¤¼§©«£¥¥À¨³Ÿ§¥«§¨Æ
àOî älà eúîå Lãwä-ìà eòbé-àìå úàNì̈¥½§«Ÿ¦§¬¤©−Ÿ¤¨¥®¥²¤©¨¬

:ãòBî ìäàa úä÷-éðá§¥«§−̈§¬Ÿ¤¥«
i"yx£L„w‰Œ˙‡ ˙qÎÏ∑ והּמזּבח ‰L„w.הארֹון ÈÏkŒÏkŒ˙‡Â∑ ׁשרת ּוכלי יּגעּו∑e˙ÓÂ.הּמנֹורה ׁשאם ¿«…∆«…∆ְְִֵַַָָ¿∆»¿≈«…∆ְְֵֵַָָ»≈ְִִֶ

ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין -. ִִִִֵַַָָָ

CLÓcי  ‰‡ÙBÁÏ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»«¿»»»»»¿»»ƒ¿«
:‡ÁÈ¯‡ ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»

ÏÎz‡יא  Le·Ï ÔeÒ¯ÙÈ ‡·‰„„ ‡Áa„Ó ÏÚÂ¿««¿¿»¿«¬»ƒ¿¿¿ƒ¿»
ÔeeLÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa d˙È ÔeqÎÈÂƒ«»≈¿»»ƒ¿««¿»ƒ«

:È‰BÁÈ¯‡ ˙È»¬ƒƒ

ÔeLnLÈיב  Èc ‡LenL ÈÓ Ïk ˙È Ôe·qÈÂ¿ƒ¿»»»≈ƒ»ƒ¿«¿
ÔeqÎÈÂ ‡ÏÎz Le·ÏÏ ÔezÈÂ ‡L„e˜a ÔB‰a¿¿¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÚ ÔezÈÂ ‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁa ÔB‰˙È»¿¿»»ƒ¿««¿»¿ƒ¿«

:‡ÁÈ¯‡¬ƒ»

ÔeÒ¯ÙÈÂיג  ‡Áa„Ó„ ‡ÓË˜ ˙È ÔeÙqÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿«¿¿»¿ƒ¿¿
:ÔÂb¯‡ Le·Ï È‰BÏÚ¬ƒ¿«¿¿»

ÔeLnLÈיד  Èc È‰BÓ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»»»ƒƒ¿«¿
˙ÈÂ ‡˙È¯Bpˆ ˙ÈÂ ‡˙ÈzÁÓ ˙È ÔB‰· È‰BÏÚ¬ƒ¿»«¿¿»»¿»ƒ¿»»¿»
‡Áa„Ó ÈÓ Ïk ‡i˜¯ÊÓ ˙ÈÂ ‡˙ÈÙB¯‚Ó«¿¿»»¿»ƒ¿¿«»…»≈«¿¿»
‡BbÒÒ CLÓc ‰‡ÙBÁ È‰BÏÚ ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿¬ƒ»»ƒ¿««¿»

:È‰BÁÈ¯‡ ÔeÂLÈÂƒ«¬ƒƒ

˜L„e‡טו  ˙È ‰‡qÎÏ È‰B·e Ô¯‰‡ ÈˆLÈÂƒ≈≈«¬…¿ƒ¿«»»»¿»
¯˙·e ‡˙È¯LÓ ÏhÓa ‡L„e˜ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ¿»»»≈¿»¿≈««¿ƒ»»«
Ôe·¯˜È ‡ÏÂ ÏhÓÏ ˙‰˜ Èa ÔeÏÚÈ Ôk≈≈¬¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ¿¿
˙‰˜ Èa ÏehÓ ÔÈl‡ Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜Ï¿¿»¿»¿ƒ≈«¿≈¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

mixehd lra

ã`i)(.åéca úàoFx`A(c wEqR)gAfnaE ¤©¨¨¨¨§¦§©
zWgPd(bi wEqR)oglXaE ,'eiCA' aizM ©§Ÿ¤¨§¦©¨©ª§¨

(g wEqR).'eiCA z`' aizM adGd gAfnaE ¨§¦§©©¨¨§¦¤©¨
aizM adGd gAfnE oglXdW itl§¦¤©ª§¨¦§©©¨¨§¦

"miCal miYal"(c ,l ;fk ,dk zFnW)aizM , §¨¦§©¦§§¦
.miYAd zFAxl 'z`'ai dxez ¤§©©¨¦



xacnaעד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"k ycew zayl inei xeriy

(æè)øæòìà úc÷ôe|øBànä ïîL ïäkä ïøäà-ïa §ª©º¤§¨¨´¤©«£´Ÿ©Ÿ¥À¤³¤©¨Æ
äçLnä ïîLå ãéîzä úçðîe íénqä úøè÷e§´Ÿ¤©©¦½¦§©¬©¨¦−§¤´¤©¦§¨®
:åéìëáe Lã÷a Ba-øLà-ìëå ïkLnä-ìk úc÷t§ª©À¨©¦§¨Æ§¨£¤½§−Ÿ¤§¥¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ˙c˜Ùe∑ לׂשאת עליהם ממּנה ׁשהּוא ¿À«∆¿»»ְֲֵֵֶֶֶָֻ
הּתמיד, ּומנחת הּמׁשחה, וׁשמן ּוקטרת ׁשמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹותם:

חניתן  ּבעת ּולהקריב ּולזרז לצּוֹות מּטל c˜t˙.עליו ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ¿À«
ÔkLn‰ŒÏk∑ קהת ּבני מּׂשא על ממּנה היה ועֹוד »«ƒ¿»ְְְְֵֶַַָָָָֻ

הּמׁשּכן  והּוא מּׂשאֹו ועל עבֹודתֹו על איׁש איׁש ְְְְֲִִִַַַַַָָָלצּוֹות
אבל  זֹו. ּבפרׁשה למעלה הּסדּורים ּכל ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָוכלֿאׁשרּֿבֹו,
הּקדׁשים, מּקדׁש ׁשאינן ּומררי, ּגרׁשֹון ּבני ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׂשא

נׂשא  ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו היה, איתמר .עלּֿפי ְְִִֶַַָָָָָָָָ

(æé):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(çé)CBzî éúäwä úçtLî èáL-úà eúéøëz-ìà©©§¦¾¤¥−¤¦§§´Ÿ©§¨¦®¦−
:íiåìä©«§¦¦«

i"yx£e˙È¯ÎzŒÏ‡∑ׁשּימּותּו להם ּתגרמּו .אל ««¿ƒְְִֶֶַָָ

(èé)úàæå|ízLâa eúîé àìå eéçå íäì eNò §Ÿ́£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ¨ª½§¦§−̈
íúBà eîNå eàáé åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨´À̈

:BàOî-ìàå Búãáò-ìò Léà Léà¦¬¦²©£«Ÿ̈−§¤©¨«

(ë):eúîå Lãwä-úà òlák úBàøì eàáé-àìå§«Ÿ¨¯Ÿ¦§²§©©¬¤©−Ÿ¤¨¥«

i"yx£L„w‰Œ˙‡ Úl·k ˙B‡¯Ï e‡·ÈŒ‡ÏÂ∑לתֹו ¿…»…ƒ¿¿««∆«…∆ְ
למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ׁשּלֹו, ּופרׂשּוּבפ נרּתק זֹו, רׁשה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּובּלּוע  ּפלֹוני, ּבמכסה אֹותֹו וכּסּו ּפלֹוני ּבגד ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָעליו
ּכּסּויֹו: הּוא ִֶׁשּלֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr g jxk zegiy ihewl)

זֹו ּבפרׁשה למעלה ׁשּפרׁשּתי כ)ּכמֹו ד, (רש"י ְְְְְִֵֶַַָָָָ
"ּבפרׁשה מדּיק מפרׁשזֹורׁש"י ּתּׂשא ּבפרׁשת עּמֹו: ונּמּוקֹו ." ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

ותֹולעת  והארּגמן הּתכלת "ּבגדי היינּו הּׂשרד, ׁשּבגדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָרׁש"י
"נקבים  עׂשּויים היּו מּסעֹות", ּבפרׁשת האמּורים ְְֲֲִִִִַַָָָָָָָׁשני

הּבגדים, ּכּסּוי ׁשעל־ידי לכאֹורה, לֹומר, יׁש ּולפי־זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנקבים".
ּכנרּתק, ׁשהיּו ׁשּנתּכּסה לאאף (ׁשּמׁשמעֹו הּקדׁש 'נבלע' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הּבלּוע). ּכדבר צד, ְִַַַָָָָמּכל

סימן. חלקיה"ו פסוקים, במדבר קנ"ט פרשת חסלת

‰k‡טז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯ÈÒÓ È„Â¿ƒ¿ƒ¿∆¿»»««¬…«¬»
‡˙ÁÓe ‡iÓÒea ˙¯Ë˜e ‡˙e¯‰‡„ ‡ÁLÓƒ¿»¿«¿»»¿…∆¿«»ƒ¿»»
‡kLÓ Ïk ˙¯ËÓ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓe ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿»ƒ¿»«¿«»«¿¿»

:È‰BÓ·e ‡L„e˜a d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ≈¿¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:יז  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

BbÓיח  ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ˙È ÔeˆÈL˙ ‡Ï»¿≈»ƒ¿»«¿¬«¿»ƒ
:È‡ÂÏ≈»≈

Ôe˙eÓÈיט  ‡ÏÂ ÔeÁÈÂ ÔB‰Ï e„È·Ú ‡„Â¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿
È‰B·e Ô¯‰‡ ‡iL„e˜ L„˜Ï ÔB‰·¯˜Óa¿ƒ¿«¿¿…∆¿«»«¬…¿ƒ
dÁÏt ÏÚ ¯·b ¯·b ÔB‰˙È ÔepÓÈÂ ÔeÏÚÈ≈¬ƒ«»¿¿«¿««»¿»≈

:dÏehÓÏe¿«≈

ÈÓכ  ˙È ÔqÎÓ „k ÈÊÁÓÏ ÔeÏÚÈ ‡ÏÂ¿»≈¬¿∆¡≈«¿«»»»≈
Ù Ù Ù :Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡L„e˜¿»¿»¿

âôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôää

mixehd lra

(hi).eéçåEige" ,"Ezni `le Eige" .'a §¨§¨§Ÿ¨ª§¨
xUr ixzA "EaWe mdipA z`(h ,i dixkf) ¤§¥¤¨¨¦§¥¨¨§©§¨

zeOd K`lOW cOln .dNE`Bd oiprA§¦§©©§¨§©¥¤©§©©¨¤
z` Eige" Edfe .`al cizrl lhÄ¥¤¨¦¨Ÿ§¤§¨¤

`le Eige" - "EaWe mdipA§¥¤¨¨§¨§Ÿ
."Eznik dxez ¨ª

mildz

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbéòLòL E ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈
:éúöò éLðàãäë:Eøáãk éðiç éLôð øôòì ä÷ác ©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«

åëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcE §¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬
éúBàìôða äçéNàå éððéáä:Eçëäâezî éLôð äôìc £¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®

Eøáãk éðîi÷:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦
ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦

éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcék õeøà E §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−
:éaì áéçøúäâìéwç Cøc ýåýé éðøBääpøvàå E ©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨

:á÷òãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáä ¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«
äìéúåöî áéúða éðëéøãä:ézöôç Bá-ék Eåìéaì-èä −©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®¦¬¨¨«§¦©−¦¦

éúåãò-ìà:òöa-ìà ìàå EæìàåL úBàøî éðéò øáòä ¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§
:éðiç Eëøãaçì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè E ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«
îéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa Eåàîéðàáéå −¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦

:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñçáîòàåéôøç äð £¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´
:Eøáãa ézçèá-ék øáãâîúîà-øáã étî ìvz-ìàå ¨¨®¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´

:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãòãîEúøBú äøîLàå ©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬
:ãòå íìBòì ãéîúäîéãwô ék äáçøá äëläúàåE ¹̈¦À§¨¬¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´

:ézLøãåîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ¨¨«§¦©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçîétë-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À

éúåöî-ìàéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:Eæèî-øëæ ¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«§¨
:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øácðééðòá éúîçð úàæ ¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®

:éðúiç Eúøîà ékàðEúøBzî ãàî-ãò éðöéìä íéãæ ¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦©§®Ÿ¦¹¨«§À
:éúéèð àìáðéètLî ézøëæäåäé | íìBòî E ´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À
:íçðúàåâð:EúøBz éáæò íéòLøî éðúæçà äôòìæ ¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«

ãðéwç éì-eéä úBøîæ:éøeâî úéáa Eäðäìélá ézøëæ −§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨
:EúøBz äøîLàå ýåýé EîLåðék él-äúéä úàæ ¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−

éãwô:ézøöð Eçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçøîL ¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ
éøác:Eçðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E §¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«

èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:EñézLç ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦
ì ézäîäîúä àìåéúåöî øîL:EàñíéòLø éìáç §´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«¤§¥´§¨¦´

:ézçëL àì EúøBz éðãeòáñíe÷à äìéì-úBöç ¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨
:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäìâñøLà-ìëì éðà øáç §´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´

ìe Eeàøééãewt éøîL:Eãñõøàä äàìî ýåýé Ecñç §¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤
éwç:éðãnì Eèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ª¤¬©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À

:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:Eèñeìôè ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä

éãewt øvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò:EòLôè ¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ¦¤«¨©´
:ézòLòL EúøBz éðà íaì áìçkàòéì-áBè ©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬

éwç ãîìà ïòîì éúépò-éë:Eáòét-úøBú éì-áBèE ¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«¦¬«©¦®
:óñëå áäæ éôìàîéâòéãééððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦

éúåöî äãîìàå:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E §¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåò:Ecáòì Eúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«

æòéîçø éðeàáé:éòLòL EúøBú-ék äéçàå EçòeLáé §Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ
éãewôa çéNà éðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ:EèòeáeLé −¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´
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:EúøBz äøîLàå ýåýé EîLåðék él-äúéä úàæ ¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−
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:ééðòá ézãáà æà éòLòL EúøBúâö-àì íìBòì −¨«§©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ
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éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðíìBòì E ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®
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... בשאלתו מי מאנ"ש הנמצאים בסביבתו מוכשרים ומסוגלים להעבודה בסידור הביכלעך, 

הנה צריך לברר את זה על אתר כי ההיכירות שלי אתם הוא ע"י מכתבים ובמילא אינני מכירם בהנוגע 
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:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®
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éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨
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:ézáäàãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
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עז

לענין הנ"ל ובודאי למותר להעיר לדכוותי' שכיון שכמה הרפתקאות עברו על כתבי יד אלו בודאי שיש 

לשמור עליהם אפילו בעבודה הנ"ל שלא ישמשו בהם ידי זרים, ולא עביד קוב"ה נסא במגנא, היינו 

סטרא דלעו"ז ששם הענין דחנם בלא מצות ואפילו לא זר כפירוש המבואר בהמשך והחרים תרל"א 

היינו זר בענין זה עיי"ש סד"ה והחרים.

ר' הלל מפאריטש על ס' שמות  כו'  כיון שמוצאים עתה לאור דרושי הרה"צ  ובפרט אתענין 

שנמצא כאן ביכל מסודר כתבנית פלח הרמון על ס' בראשית, הנה אם יש בין מאמרים הנ"ל שבביכלעך 

וכו' אף שבכלל הביכעל  שכותב אודותם גם מאמרים הנ"ל על ס' שמות אפשר שיש בהם מילואים 

כנראה  מלפנים  הצנזורה  בקורת  גם  עליו  שעבר  אלא  עוד  ולא  לדפוס  הוא  מסודר  כאן  ידי  שתחת 

מהתיקונים השונים שבו...

כבקשתו אזכירו ואת כל אלו שכותב אודותם בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו להודיע טובות בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה מחות'.

 ב"ה,  כ"א אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אייר.

א( בהנוגע לעסקנותו בעניני הרישום הפצת וכו', הנה מובן שצ"ל זה בהסכמת הנהלת הישיבה 

ובודאי יש למצוא אופן לסדר את הנ"ל שלא יבלבלו ויפריעו מלימודו בתורת הנגלה ומלימודו בתורת 

החסידות, ואף אם לפעמים רחוקים לא יתאימו הזמנים הרי בטח ימלא בשעות הפנויות מה שחיסר 

באקראי בלימודו בנגלה ובחסידות.

ב( מ"ש אודות נסיעה לארצוה"ב ללמוד כאן, הרי עוד רבות יש לעשות ולהשתלם בישיבתו 

באה"ק ת"ו, וילמוד במסירה ונתינה ושקידה המתאימה ומבלי לבלבל את עצמו במחשבת נסיעה וכו' 

וכו' לעת עתה.

רבותינו  עד כמה הקפידו  ידוע  כו' הרי  בלימודו בתורת הנגלה  ג( במ"ש אודות אי התמדתו 

נשיאנו הק' על השקידה בלימוד הנגלה וכבר ארז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין ובמילא בידו הדבר 

שאם רק ירצה באמת ילמוד בשקידה וגם יצליח, מובן אשר לאחרי ההפסק בזה כל התחלות קשות 

ללימוד  בנוגע  גם  וה"ה  דנפשי',  בזה אליבא  ובלבד שישתדל  יותר  בנקל  זה  לו  יהי'  לזמן  אבל מזמן 

החסידות שבטח גם לימוד זה יכול להשתפר יותר, ובהסכם הר"מ והמשפיע שלו הנה יש לחלק זמני 

חזרתו על הלימודים באופן שלא יוצרך ללמוד משך שעות בענין אחד כי אם בסרוגין אשר עכ"פ בזמן 

הראשון יגרה זה את החשק ללמוד וכבר ידוע מרז"ל לעולם ילמוד אדם במקום שלבו חפץ.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ולקח ג"כ מסכת בחלוקת הש"ס ומזמן לזמן נותן לצדקה איזה 

פרוטות והשי"ת יצליחו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש



עח

יום ראשון - כ"א אייר
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד אייר
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב אייר
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה אייר
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג אייר
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו אייר
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז אייר
פרק כ

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

תהלים לשבוע פרשת במדבר 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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



עט xii` `"k oey`x mei Ð hn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"א ראשון יום
èî÷øô ,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àöåî ìò éë,r 'nr cr:ì"ðë åãåàîå

"íãàä äéçé 'ä ét àöBî ìò ék"9.`ed dtd oipry ixd ± ¦©¨¦¦§¤¨¨¨
,dxeza dpadd `ed xwirdy ixd ."gex"d ly "`ven"d zeidl
yxcp ,`eti` ,recn ;"gexa gex" ly zewiacd d`a dci lry
,oldl owfd epax xiaqi ?xeaica dxezd ixac `hal ,ef dad`l

iabl ,"mc`"d iabl ,ok`
xwir ,ziwl`d ytpd
dpeilrd zewiacde cegid
ici lr mi`a ,xzeia
,j` .dxeza dpadd
ixd `id dpeilrd dpeekd
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
zipeigd ytpa mb jynii
`a df xac ± mlerae
mc`dy ici lr `wec
ixac z` eita `iven
xeaicd ,oky .dxezd
wx jiiy ,inyb oipr `edy
,zipeigd ytpd ici lr
ici lr jynp `linne
Îoi` xe`e dyecw xeaicd
zeide ;zipeigd ytpa seq

,miinyb mixac dzye lk` mc`dy dnn `a xeaicl gekdy
mixeaicd z` xacl gek el epzpe ,miinyb zeige mc exvep mdn
,mlerd ipipr lka seqÎoi` xe`e dyecw dfÎiciÎlr mikynp ±
,mlera dhnl jynii seqÎoi` xe`y dpeilrd dpeekd zrvazne

`hal yxcp ,okl ."eceak ux`d lk `ln" didiydxezd ixac
zeevn iabl mb xen` mrh eze`y ,oaen `teb dfne) xeaica
zipeigd ytpa seqÎoi` xe` jynp xwira oci lry zeid ,zeiyrn
ytply ,"dxez"a xacd `hazn ji` xaecn o`k ,`l` .mlerae
ici lr ,gexa gex zewiace xzeia dlrpd cegid mi`a ziwl`d
ick ,dxeza xeaicl mb mikixv z`f lkae ± dxeza dpadd

.(mlerae zipeigd ytpa mb seqÎoi` xe` jiyndl,íB÷î-ìkîe¦¨¨
Bcáì ïeiòå øeäøäa BúáBç éãé àöé àìdxez cnel mc`yk ± Ÿ¥¥§¥¨§¦§§¦§©

Îlry zexnl ,ezaeg ici `vei `ed oi` ,cala xedxde daygna
zewiac ly ote`a ziwl`d eytp ly lecbd cegid dyrp dfÎici

,"gexa gex"àéöBiL ãò,dxezd ixac z` ±éãk ,åéúôNa ©¤¦¦§¨¨§¥
éLîäìúéðeiçä Lôð ãò ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C §©§¦¥¨§©¨©¤¤©¦¦

¯ ,éç-çîBö-íîBcî äeäúnä ,íãàä íãa úðëBMämc`dy ©¤¤§©¨¨¨©¦§©¤¦¥¥©©
± zipeigd ytpd zpkey ea mcd elv` xvep dfn ,dzeye lke`
dxez ixac `iven `edy ici lr ,seqÎoi` xe` jynp dl` lkae

,xeaicaïlk úBìòäì éãk,gnev ,mnecde zipeigd ytp z` ± §¥§©£ª¨
,mlerd ly ,igBãeçéa ïììëìe ,Blk íìBòä ìk íò 'äì©¦¨¨¨ª§¨§¨§¦

,éelb úðéçáa íéøcìå õøàì øéàé øLà ,Cøaúé BøBàå§¦§¨¥£¤¨¦¨¨¤§©¨¦¦§¦©¦
"'eëå øNa ìë eàøå ,'ä ãBák äìâðå"10úéìëz eäfL , §¦§¨§§¨¨¨¨§¤¤©§¦

ìzLäõøàä ìë àìî 'ä ãBák úBéäì ,úBîìBòä ìk úeìL ¦§©§§¨¨¨¦§§§Ÿ¨¨¨¤
àøBäðì àëBLç àëtäàì ,éelb úðéçáa à÷åc eæläjetdl ± ©¥©§¨¦§¦©¦§©§§¨£¨¦§¨

`l (zetilwd) jyeg z`,(dyecwd) xe¯ ,à÷úîì àøéøîe§¦¨§¦§¨
(jetdl ± "dbep ztilw"n ezeig z` lawny ,mlerd) zexixne
,(dyecwle aehl) weznl

ìéòì økæpk,e"l wxta ± ©¦§¨§¥
úeëéøàajkay ± ©£¦

xcq zilkz lk z`hazn
elek zelylzyddeäæå .§¤

íãàä úðek úéìëz©§¦©¨©¨¨¨
éLîäì ,BúãBáòaøBà C ©£¨§©§¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
¯ ,ähîìzexnl ,okle §©¨

zipgexd ezcearay
dxeza dwenrd ezpadae
z` `lnl ezexyt`a ±
,ezad` ly "ywean"d
d"awda weac zeidl
± "gexa gex" zewiaca
dpeekd zeidl dkixv la`
wx aehy dn `l :ezceara
jyniiy ,dvex d"awdy dn `lnl `l` ,ziwl`d eytple el
dxeza xeaicd ici lr xvepy xac ,mlera dhnl seqÎoi` xe`
ribn mc`dy iptl ,z`f lkay `l` .(zeevnd dyrn ici lre)
xne` ,dxez mdy ± "ma zxac"le "jaal lr dl`d mixacd"l
lkae jytp lkae jaal lka jiwl` 'd z` zad`e" aezkd
ici lr dhnl `edÎjexa seqÎoi` xe` zkynd iptl ik ,"jc`n
ly dhnln zexxerzd ,"o"n z`lrd" dligza zyxcp dxez
ici lr dkynd okn xg`l zkynp dfÎiciÎlry ,mc`d zad`

.zeevne dxezéøvL ÷ø¯ ,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä älçz C ©¤¨¦§¦¨©£¨©©¦§¦
dilre dweyz zexxerzdl `id dpeekd ,dlawd oeylay

,"lawn"d zpiga `id "`awep" .lawndnBLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§
ìéòì økæpk Bãàîedxez ici lr dkyndd didzy icky ± : §Ÿ©¦§¨§¥

"o"n z`lrd" dligza zeidl dkixv ,zeidl jixvy enk zeevne
± d"awdl "ece`ne eytp" zxiqn ly ote`a mc`d zad` ly
oipr xiaqdl owfd epax miiq jka .'dl lkd z` ,xen`k ,xeqnl
e"n wxta oecl lgd ezece` ,"miptl miptd mink dad`"

.df wxt seql cr jka jiynde
h"n wxt seq `ipza `"hily x"enc` w"kn xe`ia`id ji` j`

.'ek zilkz edfy 'ek `vi `l n"ne mc`d 'igi ...`ed dtde 'ek
(3 ,xzein "mc`d ...dtde" dxe`kl (2 ,l"pda ezpeek okez (1
o`k ezpeekc dfa xe`ia siqen `lcn ± "mc`d ...lr ik"

`n k"`e aezkd zehytk(4 ?o`k xaecnd oiprdl zekiiyd i
gexd `veneielibejenqd "ielib 'igaa" lr siqen i`ne ,'itd ±
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éô àöåî ìò éë
ïåéòå øåäøäá åúáåç éãé àöé àì î"îå íãàä äéçé 'ä
ä"á ñ"à øåà êéùîäì éãë åéúôùá àéöåéù ãò åãáì
äåäúîä íãàä íãá úðëåùä úéðåéçä ùôð ãò äèîì
íìåòä ìë íò 'äì ïìåë úåìòäì éãë éç çîåö íîåãî
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:ì"ðë åãåàîå åùôð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ג.9. ח, ה.10.דברים מ, ישעי'



`xiiפ a"k ipy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ב שני יום
,r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë äðäå .ð ÷øô,140 'nr cr.å"ç 'åë íéìéãáî

zilkz edfy hxtae (6 ?h"ntqa c"ecpa l"pdkl gxkdd (5 ?el
mb o`ke "zekix`a l"pke" miiqncke e"lta enewn ± 'lzydd
o`k z"pyn i"tr :t"`ca l"i .oipr epi` ,dxe`kl ,xeviwa
y"w zekxaay mipiprdl jynda `ay 'eb zad`ec ze`vezd
'ek eytp hdlzz 'ek mixacd dl` likynd miyi xy`ky ±

± r"nlhnln 'ilr ± 'ek exe`a llkile 'zi ea dwacldxe`kl,
:x`ane ,'ek dad`a ytpd zelkj`ji` (l"pd c"qwk `lc)

ycgn) xn` dfl 'ek `idxenb yecigjaal ...mixacd eide (
(r"nlhnln 'ilrn jtid) ma zxace (xzei cere .dxeza oeir)
'rnlc 'kg epiid 'rnlc gexe ,gexa gex zewacz` l"v ik ±
.c"aga c"ag micgiizn (d"t lirl oiir) oeird i"re ,dxez
k"g` dlbn oiirnc `da k"g` xaciykc l"t` dxe`kl dpde)

) `l eze ma zxace zlert edfe ,c"aga c"agc cegidjtid
zewiypn ipwyi p"ynne e"nte d"nt x`eandeditlyndne ,

cegid c"r xtqn dtae gena ± `le dtl dt wyepc mc`a
ila) `ven `ed (oezgzd mc`ce 'rnlc) dtde :x`ane ((c"agc
ielibe (oiirny 'kgd) gexd `iven ± eheytk epiid ,(xe`ia 'qez

wx `le 'bz`c `nlr) ielib 'igaa (ezpwqne oeirdc)`pwqn
lkya`"k oeir wx `le) z"ca (ielib 'iga) xeacd 'iga epiide (

`viyk ,l"pk ,eheytk) `ven lk lr ik .(oeirdc eielibe `pwqn
'd it (on'igi.oeird zpwqne ielib edfy l"pk eheytk) mc`d

f"d ± dnvr dxezd cenilaedkld xac,(h"ewyde oeird `le
ik ,gxken dxeza oeird `nlyac ,oaen epi` oiicry `l`)

cz` l"t`` zxg`gxkdd edn la` ± 'rnlc gexa zewa
lelkl dvxie hdlzie eal l` miyi xy`kcexe`a`eai ±

l mb gxkeiezxacedrepz ± maziktddfle .h"lrnln ±
`vi `l n"ne (`ed ok zn`c x`ang"ci'ek jiyndl ick 'ek

daege oipr f"d ± f"tr dxe`kl la`)r"tazekiiy dfl oi`e ,
dpkdd i"re y"wa ezcear dfac 'ek gexa gex ely zewacz`l

'ek olek (dlri 'ek zxace i"r ik ,jiiyc uxzne .y"w zekxac
ollkleecegiaexe`e.(oeird i"r envra lrety mipiprd mze`)

zelrdl dceard zgxkenc zekiiyd ± oaen epi` oiicre)
aezkd cr) y"w zlgzde y"w zekxa okezl ± mlerde g"vcd

oipre dceare ieeiv edf `"k ("mixacd eide"cr"taelit`e)
xeacd cegielyepi` ,xeacaxwir,hdlziykc `pwqnd

mc`ae dpiprn `idy s` ,l"pke ziktd drepzeenvrdfl) .(
'ek zpeek zilkz edfe 'ek 'lzyd zilkz edfy (x`an
okez edf ± 'zi ecari mc`dye 'ek 'eak zeidl 'ek 'lzyddy)
.zad`el zekiiyd oaen epi` oiicre) ,('eke y"w 'xa zpwqne

) wx (uxzne`"`eeytp el xeqnl 'ek dlgz jixvy (k"d`la
dnk mix`ean l"pd t"r .('eb zad`e 'eb rny okez) ec`ne
zrici mzq `le) c"qte dklda ligzn d"ta :`ipza mipipr
cv lkn" `le mzq cegil rbepa xacnyk ± eneiqk dxezd
h"ewy `le) dkld ef 'd xac ± wiicn e"nte d"nta .("dpite
yxtny (e"n ,d"ntae o`k) `ipza b"rv dxe`kl .cere ,(cal
epi`y ± oiwiypc ielird lk ixde ± (z"ca) xeac epiidc oiwiyp
,`) y"dy z"ewla z"pyntr oaene ,xeacc dlabda `eal leki
`"k 'ek a`dc x"d` enkc ± 'eb ipwyi dxezd lr p"ync (.c

'ek lecb mevnv 'igaajkxe`iaae fnxa] my z"pyntre .'ek
xe`ia 'qezi [(a"nw 'r l"f t"xd zegpd 'qa) y"dy d"ca xzei
wx f"i`y ji`e ,ma zxace ly (yeciga) ehtie` mrc oi`
jc`n lka zncwdc gxkdde ,c"aga dyrpd c"r "xetiq"

cereyecigd dyrp f` ik ± c"aga exwir k"tr`y ji`e
dkyndded"awdy'idiayeioiwiypc 'iad n"kay ± b"rvde .

epiidcx"d`dnc"agl zekiiyd idne wyepd lyoigen`l` .
,c"ag (sie` hk`n e`) xrai` hk`n zinipt dad`dy oiprdy
dkepg iyexc 'iqa oiire .'ek jynp lecbd enyy 'rnlcke

ald 'iptn ...z`ivi `ed ...dwiyp" :(` ,b"rx)lkyde.w"dlkr "

.ð ÷øtzyxcp ,cenll micner ep` eze` ,'p wxt zpad lr lwdl ick ¤¤
zegtl dxvw dncwd1zad`a mipey mipte`e zepiga lr epcnl o`k cr :

zead` ;zeevn miiwle dxez cenll mc`d z` `ian ,mdn cg` lky ,'d

.zeevnd meiwae dxezd cenila zeig zepzep el`

`ede ,mixen`d dad`d ipte`e zepiga lka deey cv miiw ,mxa

,d"awda weac zeidl oevxe dweyz lr zqqean ,xen`d lka ,dad`dy

ote`a ,ef dad` zaiign ,jkitl .eytpa zelbzda didz zewl`y e`

icedi waczn dfÎiciÎlr ik ,zeevnd meiwe dxezd cenil oipr z` ,xiyi

,dad` ly beq zece` xaeci 'p wxta .eytpa zilbzn zewl`e ,d"awda

oe`nva `l` ,zewl`a weac zeidl dweyze sqeka `l ,`haznd

:xnelk ;zewl`l dlk eytpy ,ytpd zelk cr zewl`l dweyzae

mipiprd lkne sebdn wzpzz ytpdy :`ed ,ef dad` ly "cri"d

.ytpd zelka zelkidle ,sebl dze` mixyewd

dxezd meiwl ,xiyi ote`a xxerl dleki dpi` ,dfk beqn dad`

dnypd xy`k wx miixyt` zeevn meiwe dxez cenil ik ,zeevnde

dad` ly yweand xy`k `le .seba dyealef± xen`dn jtidl `ed

ly dzilkz ,mxa .sebdn wzpidle zelkidllkixd `id ,dad`

dxeza dceard ote`e ± ef dad`dn d`ad zeevne dxeza dceard

dad` jezny zeevneefziktd drepz ici lr `a ,ytpd zelk ly

,"`evx" ly drepza ,dad` ly dadla z`vnp eytpy drya :ytpa

dpeekd `id ef `ly ,z`f mr ,`ed yg ± oeilke "dvix" ly drepza

seba yalzz dnypdy ,jtidl `id dpeilrd dpeekd ,`l` ,dpeilrd

zelhazd icil mc`d `a ef dybxd z`tn .dhnl zewl` jiynze

zelke "`evx" ly drepza zeidl mewnay ,"aey" ly drepz ea zxvepe

zeidl ,dxfg ly ,"aey" ly drepz ,ziktd drepza `vnp `ed ,ytpd

.dpeilrd dpeekd z` rval jkae ± zeevne dxez miiwle ,seba yaeln
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בסופו דרש"ג קופיר תניא ביאור ב'), טור ,119) וירא הרימון פלח "עייג"כ :



פי xii` a"k ipy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ly dpigak mix`ezn ,dzr cr epcnl mzece` ,dad`d zbxce mipte`d

cqg" ± oinid cv `idy ,cqg zpiga `ed "sqk"e ,"sqek" oeyln ,"sqk"

zexitqd xyry ,dlawd zxeza llkl m`zdae ."`pini `rexc

,dxeabd ew ± l`nyd ew ,cqgd ew ± oinid ew :mieew dylya zewlegn

akxen oinid ewe .irvn`d ewe

`linn ,gvpe cqg ,dnkgn

ly spr `id cqgy `vei

ew ligzn day ,"dnkg"

l`nyd ew ,jci`n ;oinid

,cede dxeab ,dpian akxen

ly spr `id dxeaby jk

ew ligzn day ,"dpia"

lky ,`vei df itl .l`nyd

,epcnl ozece` dad`d zebxc

ode "sqk"e "cqg" zpiga od

zad` eli`e ,dnkgd "itpr"

cnlp dzece` ,ytpd zelk

,"dxeab" zpiga `id ,df wxta

"spr"e "adf" zpiga `idy

."dpia"d zxitqlúBøkæpä äáäà úBâøãîe úBðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©§§©£¨©¦§¨
¯ ,àðéîéc àøèqî ïä ¯ ìéòì,oini cvnïäk" úðéçáe± §¥¥¦¦§¨¦¦¨§¦©Ÿ¥

,`xwpd¯ ,"ãñç Léàote`a `id ± odkd zcear ± ezceary ¦¤¤
,cqg zpigaaeúBàø÷ðåze`xwp ,zexen`d dad`d zebixcn ± §¦§¨

"íéLãwä óñk"2lî ,éáà úéáì zôñëð óñëð" ïBL"E3.± ¤¤©¨¨¦¦§¦§Ÿ¦§©§¨§¥¨¦
dn ,dweyze sqek ly oipr md ,dad`d ipte`e zepiga lky ,jk
mipeekzn "jia` zial"ae ;zewl`a weac zeidl dvex icediy
,oky ."`a`" mb z`xwpy ,(miycw) "ycw" ,dnkg zpigal mb
xiyi ote`a ze`iane ,"dnkg"n "mitpr" od zead`d ,xen`k

."dnkg"n ze`ad zeevne dxez ly oneiwlúðéça ãBò Lé Cà©¥§¦©
¯ ,äðlk ìò äìBòä ,äáäà,zexen`d dad`d zepiga lk lr ©£¨¨¨©ª¨¨
¯ ,óñkä ìò áäfä úìòîk,ef dad` ly dzeaiyge dzlrn §©£©©¨¨©©¤¤

ly dzepeilr .zeki`a `l` ,wfega ,zenka z`hazn dpi`
zeaiygy enk :"sqk"d iabl "adf"d zlrna zx`ezn ,ef dad`
± sqkn xzei dey adfy ,cala zenka dpi` sqk iabl adfd
adf ly dphw zenk enk dey sqk ly xzei dlecb zenk ,ixdy
jka z`hazn sqk iabl adf ly ezlrne ezeaiyg ,`l` ±
ytpd z` daeyd uevipa upvpnd miieqn beq epyi adfay

,"zeygel milgb" enk ,"zeygel" `xwp df ycewd oeyla)
"oipiirl uivpe xidp" xn`p ea "xdef"d z` oiivn `"hily iaxde
eze`l zekiiy mdl yi ,adfd ibeq lke ,(mipirl upvpne xi`n ±
zniiw `l "sqk"a eli`e ;(my xdefa `aeny itk) adf ly beq

ef dlrn4qgia mb jk ± .
dad`lefzllek `idy ,

zelke oe`nv dkeza
miniiw mpi`y ,ytpd

.zead`d x`yaàéäå§¦
¯ ,"Là étLø"k äáäà©£¨§¦§¥¥
enk `ly ± zxrea dad`
ody ,zexen`d zead`d

dad` xwiramink,
d"awdl ytpd zad`y
dnec ,"zkynp" `id
a` xekf" :mikynpd minl

jynpjixg`"mink±
dad` `id ,`l`ityxk

y`5,úBøeáb úðéçaî¦§¦©§
ác úBðBéìò.äàlò äðédad` yxey ±efdxeab zpiga `ed ¤§§¦¨¦¨¨

,dpeilrd "dpia"d zxitq ly¯ ,eðéäc?ef dad` zxvep cvik §©§
-àlëc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úeððBaúä éãé-ìòL¤©§¥¦§§¦§ª©¥¨§ª¨

Y áéLç Lnî àìk dén÷,melkl aygp eiabl lkdy ©¥§¨©¨¨¦
àìkzñàìe ,Búlãb úøàôz ø÷éì Lôpä áäìúúå èäìúz¦§©¥§¦§©¥©¤¤¦¨¦§¤¤§ª¨§¦§©§¨

¯ ,àkìîc àø÷éacenri eil`e ± jlnd xweia lkzqdle ¦¨¨§©§¨
dad`a¯ ,äìòîì äìBòä äfò úáäìL Là étLøk`l §¦§¥¥©§¤¤©¨¨¨§©§¨

zadly y` jezn dlerd dad` `l` ,edynl zkynpd dad`
,ytpd zelk ly¯ ,ïäa úæçàpL íéöòäå äìéútäî ãøtìå§¦¨¥¥©§¦¨§¨¥¦¤¤¡¤¤¨¤

`edy sebdn wzpidl :`id ,dnypl qgia xacd zernyn
y`e xe` iabl (h"k wxt l"pk) mivre (d"l wxt l"pk) dliztk

dnypd6.LôpaL éäìà Làä ãBñé úøaâz éãé-ìò ,eðéäå§©§©§¥¦§Ÿ¤§¨¥¡Ÿ¦¤©¤¤
¯ ,úéäìàämind ceqin ze`ad zead`d x`ya enk `ly ¨¡Ÿ¦

,ziwl`d ytpayäàa äfîe,ytpd ±¯ ,ïBànö éãéìenk ¦¤¨¨¦¥¦¨
mc` dyrp ± y`d ceqi zexabzd ici lry ,zeinyba xacdy
ly y`d ceqi zexabzd ici lry ± zeipgexa mb jk ,`nv

,dnypa oe`nv xvep ± ziwl`d ytpdáeúkL Bîëe7äàîö" : §¤¨¨§¨
"éLôð Eì8Ck-øçàå ,,ytpd dribn ±úìBç" úðéçáì §©§¦§©©¨¦§¦©©
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íéøîà éèå÷éì
äðäå ð ÷øôïä ì"ðä äáäà úåâøãîå 'éçá ìë

ùéà ïäë 'éçáå àðéîéã àøèñî
úéáì úôñëð óåñëð ïåùìî íéùã÷ä óñë '÷ðå ãñç
äðìåë ìò äìåòä äáäà 'éçá ãåò ùé êà .êéáà
'éçáî ùà éôùøë äáäà àéäå óñëä ìò áäæä úìòîë
úåððåáúä é"òù åðééäã äàìéò äðéáã úåðåéìò úåøåáâ
áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã ä"á ñ"à úìåãâá
'ìëúñàìå åúìåãâ 'øàôú ø÷éì ùôðä áäìúúå èäìúú
'ìòîì äìåòä äæò úáäìù ùà éôùøë àëìîã àø÷éá
éãé ìò åðééäå ïäá úæçàðù íéöòäå äìéúôäî ãøôéìå
äàá äæîå úéäìàä ùôðáù éäìà ùàä ãåñé úøåáâú
úìåç 'éçáì ë"çàå éùôð êì äàîö ù"îëå ïåàîö éãéì
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– ושייך ה', לבית זה מביאים דבנ"י מבואר דשם ה) יב, (מ"ב להכתוב וכוונתו ע"פ) (מבאר "אולי :
שקל בפי' תשא ס"פ תו"א ועיין ל.Â˜‰..3„˘"לכהנים. לא, ˘ËÈÏ'"‡4.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לשלילת להכנס מכריחו "מה :

וכן התניא) (בפירוש על ·‰Â‡ÈˆÓ˙?הכמות מעלתו שבזה שם מוכרח אין אבל לוחשות שהזהב... א.) (לה, בתו"א הוא. הכן וצ"ע
שם מוזכר (שאינו לזח"ב ÏÏÎהכסף מתאים וכ"ז הרבה, וגוונין הרבה מינין בו יש כו' זהב כו' שהוא כסף ד): (פי"ב, ובבמד"ר ,(

(כנ"ל יתיר סליק זהב כו' וכסף כו' דזהב א): נפקי ÏÚÓ˙(קמח, ומתמן כו' (כבתו"א) לעיינין ונציץ דנהיר כו' הכסף) על הזהב
(כבמד"ר)". זהב מיני כל ˘ËÈÏ"‡5.ואתמשכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם כו' אש דכרשפי זו דמאהבה ספ"ט ממש"כ קשה "ולכאורה :

דוקא  כו' שאמרו ומה (צה-צו) אחרי פ' להצ"צ באוה"ת מש"כ ע"פ ומתורץ כו', המים בחי' אה"ר למדרי' כו' יעלה כו' נפשי כלתה
כו'". –6.לגבי אחרי)" פ' ריש תורה לקוטי (עיין דמחשבה או ודיבור דהמעשה חילוק עצמו בגוף ˘ËÈÏ"‡"היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.

ב.7. סג, ˘ËÈÏ"‡8.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ חולת על הול"ל א"כ (2 קמ"ל? דמאי (1 בנפש: צמאון שיש סתם דהראי' "אאפ"ל :
ראי' הול"ל (3 אני", אהבה חולת כי "כמ"ש לי' דסמיך ÈÙÏאה' Ó"Î·דהוצרך וי"ל הנפש. צמאון ע"ד שם שמדבר בתניא Ô‡Îזה

‡˜Â„ הייתה לא וגם ממש, ממעל אלק ' חלק היא למטה בהיותה שגם נה"ב) או האדם בכללות (ולא בנה"א שהמדובר כיון לראי'



`xiiפב a"k ipy mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"äáäà9¯ ,± ieex izla oe`nvy enk ± dad`n dleg ytpdy ©£¨
,ileg ly avnl `ianäàa Ck-øçàå,dnypd ±úBìk éãéì §©©¨¨¨¦¥§

¯ ,Lnî Lôpäoldl xaqeiy itk ± "aey" ly drepzd `lely ©¤¤©¨
,dlk ytpd dzid ±áeúkL Bîk10,äpäå ."éLôð äúìk íb" : §¤¨©¨§¨©§¦§¦¥

ïàkîzexeabd zpigan ± ¦¨
dpia" ly zepeilrd

,"d`lirLøL àöé̈¨Ÿ¤
ähîì íéiåläote` ± ©§¦¦§©¨

zpigan `a mield zcear
.efíìBòäL ãéúòìå]§¤¨¦¤¨¨

íä eéäé ¯ älòúé± ¦§©¤¦§¥
,mieldíéðäkä11¯ ,`ly ©Ÿ£¦

,zrk `ed avndy itk
,xwird md mipdkdy
cala milth mielde
eelie" :aezkk ,mipdkl

r"jezxyie jil12,mieldy
,mipdkl milthBîëe§

"íiålä íéðäkäå" :÷eñt ìò ì"æ é"øàä áúkL13íiåläL ¯ ¤¨©¨£¦©©¨§©Ÿ£¦©§¦¦¤©§¦¦
ãéúòì íéðäk eéäé åLëò ìL14äúéä íiålä úãBáòå ,[ ¤©§¨¦§Ÿ£¦¤¨¦©£©©§¦¦¨§¨
äøéLa ,äãBúå äpø ìB÷ íéøäì,dta ±¯ ,äøîæå,xiy ilka §¨¦¦¨§¨§¦¨§¦§¨

¯ ,äîéòðe ïebða:zeiktd zerepz izy oebipa opyi ,libxd itky §¦§¦¨
,cqge dgny ly zerepze dxeabe zexixn ly zerepzúðéçáa¦§¦©

¯ ,"áBLå àBöø"ly dxeva dzidy ,mzcear z`hazn jkay ¨¨
,dayde dbiqp ± aeye ,ytpd zelke `evx ± "aeye `evx"àéäL¤¦

Bæ äfò äáäà úðéçazpigaa `id ef dad`y ,epcnly itk ± §¦©©£¨©¨

,aeye `evx¯ ,÷æaä ïî àöBiä úáäìLk,adf mitxev eay ilk §©§¤¤©¥¦©¨¨
zadl ea,"aeye `evx" ± cin daye ,ax wfega zvxet y`d
àúéàãk,mi`ven ep`y enk ±äâéâçc á ÷øt] àøîba15.[± ¦§¦¨©§¨¨¤¤©£¦¨

aeye `evx zeigde" ycewd zeig iabl aezky dna dpeekdy
enk `id ,"wfad d`xnk
dpdy ,dxen`d y`d
cine wfega zvxet `id
mb jk ;znlrpe day
`id dligzay ,ef dad`a
,"`evx" ly drepza
j` ,ytpd zelkae dvixa
`a okn xg`l cin
aezky itk ± "aey"d
ux m`" "dxivi xtq"a
dpeekdy "cg`l aey jal
zelka "ux" jalyk :`id
xefge aey ± ytpd
aeye jkn rpnid ,"cg`"l
`ed :xnelk ;mlera 'd zecg` zelbzd jiyndl ick ,javnl
,ytpd zelk ly oipra dppi` dpeilrd dpeekdy yibxne yg
dfÎiciÎlry ,zeevne dxez miiwze seba didz dnypdy `l`
zecg` ,"cg`" ly zelbzdd didzy ote`a zewl` mikiynn

.mlera ,'dìk ÷ø ,ázëîa áèéä äæ ïéðò øàáì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¦§¨¤¥¥§¦§¨©¨
áaìð Léà,"al" ly oipr zenilya ea yiy ±¯ ,ïBáðå ¦¦§¨§¨

,dpiad geka ynzyneøác ìò ìékNnägeka ynzyn ± ©©§¦©¨¨
,dnkgdY 'äa Búðeáúe Bzòc øM÷ì ÷éîòîeynzyne ©£¦§©¥©§§¨©
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íéøîà éèå÷éì
íâ ù"îë ùîî ùôðä úåìë éãéì äàá ë"çàå äáäà
äèîì íéåìä ùøåù àöé ïàëî äðäå éùôð äúìë
ù"îëå íéðäëä íä åéäé äìòúé íìåòäù ãéúòìå]
åéäé åéùëò ìù íéåìäù íéåìä íéðäëäå ô"ò ì"æ é"øàä
äðéø ìå÷ íéøäì äúéä íéåìä úãåáòå [ãéúòì íéðäë
áåùå àåöø 'éçáá äîéòðå ïåâéðá äøîæå äøéùá äãåúå
÷æáä ïî àöåéä úáäìùë åæ äæò äáäà 'éçá àéäù
äæ ïéðò øàáì øùôà éàå [äâéâçã á"ô] 'îâá àúéàãë
øáã ìò ìéëùîä ïåáðå ááìð ùéà ìë ÷ø áúëîá áèéä
æåðâä øåàå áåè àöîé 'äá åúðåáúå åúòã øù÷ì ÷éîòîå
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כו' שמתבונן בדרגא הוא כ"א בע"ת, (כבפ"ז) צי' (דדוד ˘ÚÓÏ'בארץ נפשי לך צמאה וכמ"ש  ראי': ומביא גו '. נכספתי נכסוף  מדרגת
שמתבונן  וכדלעיל יהודא), מדבר שזהו (אף במדבר כ"א בירושלים שאינו צי', בארץ – הכתוב בסיום [והתירוץ יצה"ר) לו שאין נה"א –

קמי' ÓÓ˘דכולא ‡ÏÎ) גו', צמאה וכמ"ש לצמאון: מביאה כו' בגדולת שהתבוננות גם היא שהראי' – להוסיף יש ועוד [.'È˘È¯„:
אתה אלי דצדיק).‡˘Í¯Áאלק' בנפה"א הנפש כליון (דיש נפשי כלתה הכתוב) כל' צ"ל, כך (כנראה וגם וכמ"ש הראי': לקמן ועד"ז .(

שהיא ע"ז גם דהראי' להוסיף יש בזה וכמ"ש‰ÏÂÚ‰וגם כו': דנכסוף אהבה לזה:‚Ìעל קודם שמזכיר העבודה על ועלי' (הוספה
‰ÙÒÎ."נפשי כלתה "וכמ"ש הול"ל; דלכאורה "וגם", התיבה גם שמביא מה מובן ועפ"ז – ה.9.) ב, השירים פד,10.שיר תהלים

˘ËÈÏ"‡11.ג. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שהיא אמר דלעיל – הסתירה מתורץ "בזה :‰ÏÂÚ‰לויים והרי דכהן, אהבה לכהן.ÌÈÏÙËעל
אלא כדלעיל, הוא דכן כו'".˘‰ÌÏÂÚומתרץ להתעלות ב.12.צריך יח, מד,13.במדבר ˘ËÈÏ"‡:14.טו.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שהלויים בזה ומוסיף ÂÈ‰È"מדייק ÂÈ˘ÎÚ Ï˘"עולם עד ולבנינו "לנו אמרה התורה שהרי הקושיא מיישב דבזה וי"ל – דלעתיד כהנים

שאלה ומבאר רפ"ט). יסוה"ת הל' (רמב"ם שינוי  בה יהי' שלא ידעינן יולדו)ÂÈ˘ÎÚ˘)‡ÏÂשמזה (כי יהיו – לויים הם ההוא) בזמן
הלוים יולדו (דלעת"ל א"כ וא"ת לעתיד. מהוÏ‡·כהנים אופן ‰Â„ÈÁ˘?כהן) היינו – תומ"צ (בעניני הלוים – פשוטה וההסברה

מפני היינו וכו') בתפלה ועד"ז בביהמ"ק מפני˘Ì˙Ó˘עבודתם – הכהנים ועד"ז וכו'), (גבורה לוי כהן˘Ì˙Ó˘בחי' ‡È˘בחי'
בפרקין). (כדלעיל Ï·‡החסד „È˙ÚÏÂ'תהי לוי שבבחי' כהן.ÏÚÓÏ‰הנשמה שבבחי' על ÔÎÏÂמהנשמה וכו'". כהן לאב בדוקא יולדו

אנו  השאלות. מלות בין עליהן ענה שליט"א והרבי שונות, שאלות הספר, מחבר ידי על נשאלו, שליט"א, אדמו"ר כ'"ק של זו הערתו
להקשות  שייך הלא ולבנינו", ד"לנו הקושיא בענין מודגשת): (באות שליט"א הרבי ותשובות רגילה) (באות השאלות את להלן מביאים

) שמאי כבית ההלכה תהי' שלעתיד על גם ‰Ï"זה ¯Â‡È·‰ ÏÚ ‡ÏÂ Y ‰˙˘˙ ‡Ï ‰¯Â˙‰„ „ÂÒÈ‰ ÏÚ ‡È˘Â˜ Â‰Ê הוא בזה שהכוונה ,(
בפועל. בפסק להתקיים סופה וב"ה ב"ש שמחלוקת אומרים ולכן שמאי, כבית יהי' למעשה Ó·"„שהפסק ÏÂ„‚‰ „"· Y ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ

˙ÂÎÈÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Y ÌÈ‰ÎÂ ÌÈÂÏÏ Ú‚Â· Î"‡˘Ó .ÈÓÎ ‰ÎÏ‰ Y ‰"·Â ˘"· ˙˜ÂÏÁÓÏ Ú‚Â· Î"‚ Â‰Ê˘ Ô·ÂÓÂ .˙¯Á‡ ˜ÂÒÙÏ ÏÂÎÈ Ì„Â˜‰
.'ÂÎÂ ˙˜ÂÏÁÓÏÂ „"·Ï ÏÏÎ.זה להקשות שייך ליטהר שעתיד הבעלֿחי בענין ˘‡Êוכן ı¯˙Ó (ÈÈÓ˘Ï ‰˘Ó ˙¯Â˙ 'Ò·) ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰
.‰¯‚ ‰ÏÚÈÂ ÂÓÈÒ ‰˙˘È תורה" ג) יג, רבה (ויקרא זה על שנאמר בסנפיריו הבר לשור שוחט שלויתן השחיטה יתיר שהקב"ה במה וכן

תורה". חידוש – תצא מאתי ˘‡ÂÏÈÙחדשה ‰¯Â˙‰ ÔÈ„ È¯‰ Y ‰Ú˘ ˙‡¯Â‰Â .˙Á‡ ÌÚÙ ¯·„ ÏÚ ¯·Â„Ó‰ Ô‡Î ÈÎ Y ‡ÎÈÏ ‡¯˜ÈÚÓ ‡È˘Â˜
.ÈÂÈ˘ ‰Ê· ÔÈ‡ Ï·‡ ,(‰‡¯Â‰) ˘Â„ÈÁ Y "ÈÂÈ˘" ¯Ó‡ ‡ÏÂ Y "‰¯Â˙ ˘Â„ÈÁ" ˜ÂÈ„‰ Â‰ÊÂ .‰‡Â·‰ ¯Â˜Ó ‰"·˜‰ Î"˘ÎÂ ,‰¯ÂÓ ‡È·

ב.15. יג,



פג xii` b"k iyily mei Ð p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ג שלישי יום
,140 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äãåáòä øãñ äðäå,`r 'nr cr:ä"á íééçä ééç

,zrcd gekaìk ,úìkNnä BLôða æeðbä øBàå áBè àöîé¦§¨§©¨§©§©©§¤¤¨
déìéc àøeòL íeôì ãçxeriyd itl cg` lk ±ely,Lé] ©§¦¨¦¥¥

¯ ,['eë ìòtúî Léå 'eë ìòtúîzeppeazdn lrtzny in yi ¦§¨¥§¥¦§¨¥
zelrtzd dnec dpi`e ,zxg` zeppeazdn lrtzny in yie ,ef

,ipyd zelrtzdl cg`d
úàøé úîéã÷ éøçà©£¥§¦©¦§©

¯ ,àèçdpyi dligza ¥§
cgtd ,`hg z`xi

,`hga lykidlúBéäì¦§
,úéìëúa "òøî øeñ"¥¨§©§¦
íëéúBðBò" úBéäì àlL¤Ÿ¦§£¥¤
-ñç 'eë "íéìécáî©§¦¦©

.íBìLågxkdd on ,dad`d zelrtzd ly dxev lka :xnelk ± §¨
"rxn xeq" didiy ick ,`hg z`xi ly dncwd dligz didzy

.dad`l ribdl ezexyt`a oi` ± zxg` ;zilkza

ytpd zelk ly dad` idefy oeeikny ,owfd epax xiaqn oldl
,ik ± zeevne dxeza 'd zcear oipr z` aiigl dgeka oi` ±
o`k eli`e ,sebd jeza z`vnp dnypdyk wx jiiy df xac
on d`ivi ly drepza ,ef dad` awr ,z`vnp eznypy xaecn
dceard xcq ixd ;sebd
meiwe dxezd cenila

dad`n zeevndefixdy)
dcear lk ly dzilkz
dad`d `l ixd `id
`iaz `idy `l` ,dnvr
cenila zeig siqeze
(zeevnd meiwae dxezd
`ed ik ,ytpd zelkn zerpnid ± cala "aey" ly ote`a `ed
`l` ,ytpd zelk oipra dppi` dpeilrd dpeekdy yibxne yg
:"`ipz"d oeylae .zeevne dxez miiwze seba didz dnypdy

úëLîpä úBönäå äøBzä ÷ñòa äãBáòä øãñ ,äpäå§¦¥¥¤¨£¨§¥¤©¨§©¦§©¦§¤¤
¯ ,ãáì "áBL" úðéçáa àéä ,Bæ äfò äáäà úðéçaî¦§¦©©£¨©¨¦¦§¦©§©
`idy ,dpeilrd dpeekd z` rval ick ,ytpd zelkn zerpnid

.seba dnypd ze`vnida `wec:'äøéöé øôñ'a áeúkL Bîk§¤¨§¥¤§¦¨
áeL Eaì õø íàå"§¦¨¦§
õø íàå" Leøt ,"ãçàì§¤¨¥§¦¨
ú÷eLz àéä ¯ "Eaì¦§¦§©
ììça álaL Lôpä©¤¤¤©¥¤¨¨

¯ ,éðîéäly dnewn ©§¨¦
,ziwl`d ytpd

úøabúnLk,dweyzd ± §¤¦§©¤¤
úèäìúîe úáäìúîe¦§©¤¤¦§©¤¤
úBìk ãò ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©§
CtzLäì ,Lnî Lôpä©¤¤©¨§¦§©¥
éiç äéáà ÷éç ìà¤¥¨¦¨©¥
,àeä-Ceøa íéiçä©©¦¨
óeba døñànî úàöìå§¨¥¦©£¨¨©
Ba ä÷áãì éîLâå éðôebä©¨¦§©§¦§¨§¨

Y Cøaúém`e" yexit edf ¦§¨¥
`vnp eal ,"jal ux

zelk icil cr ,zlaben izla dad`a ,"dvix" ly drepza
ytpd- d"awd mr cg`zdl ±éæàaey" zeidl jixv f` ± £©

,"cg`"l aeyl ,"cg`lBaì ìà áéLé úàæeilry epiide ± Ÿ¨¦¤¦
a opeazdläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàî16Eçøk ìò" ék , ©£©©¥¦§¨¦§¨¨¦©¨§£
"éç äzàjtid `edy dnl md jzweyze jpevxy s` lr ± ©¨©

,zeigl jilr ,jpevxl cebipa la` ,ytpd zelk ± miigdóeba©
éLîäì éãk ,BúBéçäì äfäéiçî íéðBéìò íéiç Cíéiçä ©¤§©£§¥§©§¦©¦¤§¦¥©¥©©¦

¯ ,"íéiç úøBz" éãé-ìò ,ähîì àeä-Ceøadxez ici lry ¨§©¨©§¥©©¦
,dhnl mipeilrd miigd z` mikiynníéðBzçza äøéc úBéäì¦§¦¨©©§¦
¯ ,éelb úðéçáa Cøaúé Búecçàìmc`d dlbzn dxicay enk §©§¦§¨¥¦§¦©¦

,mipezgzd mi`xapa ,dhnl mb jk ,`edy enk ezedn lka
zzin` zelbzd didz

,'d zecg` oiprBîk§
¯ ,ìéòì øàaúpLidefy ¤¦§¨¥§¥

zcear ly dpeekd zilkz
mlerd z` zeyrl ,mc`d
edf ± .jxazi el dxicl
aey :"cg`l aey"
,jytp zelkne jzad`n
ick ,"cg`"d liaya
.mlera 'd zecg` zelbl
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©
ãçà éåäîì" :LBãwä©¨§¤¡¥¤¨

¯ ,"ãçàacg` didiy §¤¨
,cg`aãeçiäL ,Leøt¥¤©¦

úðéçáa äéäé íìòpä©¤§¨¦§¤¦§¦©
."àéìbúàc àîìò"± ¨§¨§¦§©§¨

zpigaa didi ,"mlrp" `edy cegidy :xnelk .dlebn mler
:epiid "cg`a cg`" .dhnl dlbziy ,"`ilbz`c `nlr"
"zecg`"a dlbzi ,xzei dpeilr dbixcne mler ly "cg`"dy

.xzei mipezgzd dbixcnde mlerd lyäëì" :íéøîBàL äæå§¤¤§¦§¨
."'eëå éãBcytpd zelk ± "dlk" z`xwly ,"dlk z`xwl ± ¦§

± "icec"n dkynde dkild ± "icec dkl" didi ,ef dad`ay
.dhnl zewl` jiyndl-íðBøëæ eðéúBaø øîàî ïáeé äæáe¨¤¨©£©©¥¦§¨
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ùé] äéìéã àøåòéù íåôì ãç ìë úìëùîä åùôðá
àèç úàøé úîéã÷ éøçà ['åë ìòôúî ùéå 'åë ìòôúî
íëéúåðåò úåéäì àìù úéìëúá òøî øåñ úåéäì

.å"ç 'åë íéìéãáî

äøåúä ÷ñòá äãåáòä øãñ äðäå
áåù 'éçáá àéä åæ äæò äáäà 'éçáî úëùîðä úåöîäå
'éô ãçàì áåù êáì õø íàå äøéöé øôñá ù"îë ãáì
éðîéä ììçá áìáù ùôðä ú÷åùú àéä êáì õø íàå
ãò ãàî ãàîá úèäìúîå úáäìúîå úøáâúîùë
íééçä ééç äéáà ÷éç ìà êôúùäì ùîî ùôðä úåìë
'úé åá ä÷áãì éîùâå éðôåâä óåâá äøñàîî úàöìå ä"á
óåâá éç äúà ë"ò éë ì"æøàî åáì ìà áéùé úàæ éæà
ä"á íééçä ééçî 'éðåéìò íééç êéùîäì éãë åúåéçäì äæä
åúåãçàì 'éðåúçúá äøéã úåéäì íééç úøåú é"ò äèîì
ãçà éåäîì ÷ä"æá ù"îëå ì"ùîë éåìéâ 'éçáá 'úé
àéìâúàã àîìò 'éçáá äéäé íìòðä ãåçéäù 'éô ãçàá
ë"òå éç äúà ë"ò ì"æøàî ïáåé äæáå 'åëå éãåã äëì ù"æå
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כד.16. ד, אבות



`xiiפד c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ד רביעי יום
,`r 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúì äðäå .àð ÷øô,142 'nr cr:[ì"ðë åúãìåúá

¯ ,"'eëå Eçøk ìòå ,éç äzà Eçøk ìò" :äëøáì"zn dz` ¦§¨¨©¨§£©¨©§©¨§£§
mc` :`id ,"ig dz`" jgxk lr xn`nn 'd zceara d`xedd ±

vx el didiy jixv,ytpd zelkl ,miigdn jtidl dweyze oe
jci`n :epevx cbpk ,egxkÎlra ea zeidl mikixv seba miigde

ipyd xn`ndn ,`qib
("zn dz` jgxk lr")
dweyzde oevxdy ,`vei
zeidl - zeidl mikixv
jtidd eli`e .miiga

Îlra ,epevx cbpk elv` zeidl jixv ± ytpd zelk ,miigdn
,ipyl cg` xn`n oia dxizq zniiwy ixd ± jk m`e .egxkàlàå§¤¨

éàBðBöø äéäé Cepevx didi z`f lka cvik ±?xaky itk j` ¥¦§¤§
ribdl lczydl mc`d lr dligza :mixacd epaei ,epcnl
eidi miigdye ,ytpd zelk icil cr ,d"awdl efk dlecb dad`l
jiyndl ,oeilrd oevxd z` rval ick wx ,"egxk lra" elv`
,eli`e ."ig dz` jgxk lr" edfe .mlera 'd zecg`e zewl`

aey eilr ,"aey" ly drepza `vnp xak `edyk ,okn xg`l
zelk ly dad` lye "`evx" ly drepzd z` eaxwa xevil
dpeilr dbixcn ,"aey"a jiynn `ed jk ici lr ,oky .ytpd
zeidl lelr `ed ,"aey" ly avna ezeiday iptn mb oke ,xzei
mizegpd mipiprl jynp
eilr okle ± mleray
z` aey eaxwa xxerl
± "`evx" ly drepzd
:"zn dz` jgxkÎlra"
,igkepd epevx cbpk ,ytpd zelk icil cr dad` eaxwa xxerl

.ytpd zelkn jtidl ,"aey" ly drepza `edyøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
,"éç äzà Eçøk ìò" :Bæ äðLî ìò úeëéøàa øçà íB÷îa§¨©¥©£¦©¦§¨©¨§£©¨©

:àeä-Ceøa íéiçä éiç úøæòacner `edy drya :xnelk §¤§©©¥©©¦¨
,ekeza xxern `ed ,ytpd zelk ly dad`e "`evx" ly drepza
z` jiyndl ick ,sebd jeza zeigl ,"ig" didiy ,epevx cbpk

dhnl miigd iig ly miigd17.

.àð ÷øtc`n xacd jil` aexw ik" weqta "ezeyrl" dlnd zxaqdl ¤¤
,rnyn ± "ezeyrl"a miizqn weqtdy oeeikny ,"ezeyrl jaalae jita

owfd epax lgd ± zeiyrn zeevn miiwl ,"ezeyrl" ± `id ,lkd zilkzy

ly ezcear zilkze zelylzydd xcq lk zilkzy ,d"l wxta xiaqdl

zewl` jiyndl :`id ± icedi

mlerd z` zeyrl ,mlera

;jxazi el dxicl

z` owfd epax `iad jk lre

"xdef"a "`wepi"d ixac

icedil xeq`y ,(wla zyxt)

,ey`x lr dxey dpikyd xe`y iptn ,y`x ieliba zen` rax` zkll

"ony"l wewf ,ey`x lr dxeyd dpikyd xe`y zrcl icedi lrye

"dlizt"d `ed icedi ly eteby ,xiaqde ,mda fg`ii xe`dy ,"dlizt"le

ly miaehd eiyrn ± "oiah o`caer" `ed ,xe`l "ony"de ,dpikyd xe`l

xeza miaeh miyrnl wwcfdl mikixv recn ,xiaqn owfd epaxe .icedi

ziwl`d ytpd ,dnvr dnypd jkl dwitqn `le ,dpikyd xe`l "ony"

`id ,xenb wicv ly elit` ,dnypd ik ± lrnn dwl` wlg `idy

xac didzy ,'d xe`l ze`ivna dlha dppi`e ,`idy efi` "ze`ivn"

,dpikyd xe`l "ony"k ynyl dleki `id oi` ,okle .'d xe` mr cg`

epevx ody ,`wec zeiyrn zeevn ,eli`e ;xe`l ixnbl jtdp onyde zeid

zeevn `wec okl ± ez` cg` xac ixd md eznkge epevxe ,d"awd ly

lr "dxey"d dpikyd xe`l "ony"k ynyl mileki miaeh miyrne

lr xe`d jynp dxez ici lry ,owfd epax xiaqd ,okn xg`l .ey`x

micg`zne 'd xe`a millkpd ,xeaice daygn ,diyeal ipy lre dnypd

lr mb dpikyd z`xyde xe`d z` jiyndl ick ,j` .xenb cegia ez`

leki mc`y ,`wec zeiyrn zeevnl miwwfp ± sebd lre zipeigd ytpd

,owfd epax xiaqn ,okn xg`l .zipeigd eytpe eteb zervn`a wx oniiwl

jiyndl ick ± zelylzydd xcq lk zilkz od od zeiyrnd zeevndy

icky ,zeevnd zpeek oipr xiaqn `ed ,jkl jyndae .mlera zewl`

dpyriz zeiyrnd zeevndy

`a df ,dnypae zeiga ,irack

z`xi ici lr ,"dpeek"d ici lr

mipte`d epiiva ,'d zad`e 'd

,'d zad`e z`xia mipeyd

.zeevn miiwl icedi leki mda

,xe`ia ztqezae owfd epax xiaqn ,cenll micner ep` eze` ,`"p wxta

± "`gynl jxhvi` `xedp `edd"y ,lirl epxkfdy "`wepi"d oeyl z`

,"dnkg"l "ony" fnxn mewn lkay :epiiva ± onyl wewf dpikyd xe`y

miyrn ,"oiah o`caer oepi`" ± "ony"y ,"`wepi"d xne` o`k eli`e

oial zeiyrn zeevn oia yi zekiiy efi` .zeiyrn zeevn ,xnelk ,miaeh

oipr owfd epax yxti ,z`f xiaqdl ick ?dnkg zpigal fnxnd "ony"

aen oklye ,"dnkg"n ze`a zeiyrn zeevny ,miiqie ,dpikyd z`xydo

fg`idl ick ,el wewf dpikyd xe`y "ony"d od zeiyrn zeevn recn

.mc`d ly eteb `ed ,"dlizt"a

ì øeàa úôñBúì ,äpäå¯ ,ìéòìc à÷eðiä ïBL± d"l wxta §¦¥§¤¤¥§©¨¨¦§¥
o`caer" `ede "ony"l wewf ,icedi lr dxeyd dpikyd xe`y
yi zekiiy efi` ,oaen `l dxe`kle ± miaeh miyrn ,"oiah

- ?dnkg `edy onyl ± miaeh miyrnléøöälçz øàáì C ¨¦§¨¥§¦¨
úéáa äøBL äúéäL äðéëMä úàøLä ïéðò úö÷ ïéáäì§¨¦§¨¦§©©§¨©©§¦¨¤¨§¨¨§¥

¯ ,íéLãw-éLã÷z`xyd" ,ixd dzid "miycw iycw"a ¨§¥¨¨¦

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìò úåëéøàá à"îá ù"îëå åðåöø äéäé êéà àìàå 'åëå
:ä"á íééçä ééç úøæòá éç äúà ë"ò åæ äðùî

äðäå àð ÷øôà÷åðéä ïåùì øåàéá úôñåúì
ïéáäì äìçú øàáì êéøö ìéòìã
úéáá äøåù äúéäù äðéëùä úàøùä ïéðò úö÷
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ד"ה וראה ב). (כה, שם תו"א על מיוסד פ"ד ויקח ד"ה וישלח תו"ח וטעם: בכ"ז קצת "ביאור :
ואילך". 25 ע' תרמ"ט מות אחרי



פה xii` c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zexeyw eidy zecgein zekld zeniiw eid okly ,"dpikyd
,dpikyd z`xyd dzid myy iptn ,miycw iycwaìk ïëå§¥¨

íB÷îea yiy mixne`y ±?Bðéðò äî ¯ äðéëMä úàøLä± §©§¨©©§¦¨¨¦§¨
eilry mixne`e miieqn mewn cgein ote`a mipiivny oiprd edn

z`xyd dpyi cgeina
?dpikydìë àìî" àìä£Ÿ§Ÿ¨

úéì"å ,"BãBák õøàä̈¨¤§§¥
!"dépî éeðt øúàoi` ± £©¨¦¥

.jxazi epnn iepty mewn
,mixne` ,`eti` ,cvik

a `weecyeze`mewn
z`xyd dpyi ± miieqn
d"awd ixd ,dpikyd
xiaqi ?mewn lka `vnp
dpipry ,oldl owfd epax
`ed dpikyd z`xyd ly
zbixcn ly zelbzdd

lka `vnp d"awdy zexnl ,oky ;"dpiky" z`xwpd zewl`d
ly `le ,mlrd ly ote`a `id eze`vnid z`f lka ,mewn
mewn eze`ay :drnyn ,dpikyd z`xyd ,eli`e ;zelbzd

.zelbzda `id dpikyd¯ :áéúëãk ,ïéðòä Càaezky enk1: ©¨¦§¨§¦§¦
¯ ,"dBìà äæçà éøNaîe",etebae eytpa d`ex mc`y dnn ¦§¨¦¤¡¤¡©

- mlerae zewl`a md mixacd ji` oiadl leki `edBîkL¤§
íãàä úîLpL2ç"îø ìk äàlîî àéä,248 ±óebä éøáà ¤¦§©¨¨¨¦§©§¨¨§¨¥§¥©

BLàøî,eteba xzeia oeilrd wlgd ±¯ ,Bìâø ãòåmixa`d ¥Ÿ§©©§
d`lnn elld mixa`d lk z` ± eteba xzeia mipezgzd
miiw `le ,dl`d mixa`d lka z`vnp dnypd :xnelk ,dnypd
,eze` `lnz `l dnypdy ,sebdn wlg e` cg` xa` s`

dðkLî øwò ïë-ét-ìò-óàå,zeinipta ±dúàøLäåote`a ± §©©¦¥¦©¦§¨¨§©§¨¨¨
,siwn¯ ,íéøáàä ìëì úèMtúî çnäîe ,Bçîa àéäote`a ¦§Ÿ¥©Ÿ©¦§©¤¤§¨¨¥¨¦

`"hily x"enc` w"k zrc itl ,oky ;deey3dpeekd ,
;dpnn miig mixa`dy zeigd oipr `id ,dnypd zehytzda
jynpd cg` oipr edf .mieey mixa`d lk ixd ,"miig" ly oiprae

ly oipr `ede ,mixa`l genay dnypdn hytznexe`xac .
:genay dnypdn mixa`d "migwel" sqepìa÷î øáà ìëå§¨¥¨§©¥

äpnîly mipey mibeq ,dnypdn ±éôì Bì éeàøä çëå úeiç ¦¤¨©§Ÿ©¨¨§¦
¯ ,Búðeëúe Bâæî,xa`d ly`le4xa`a gekdy) miepiydy ¦§§¨

,envr xa`d ici lr mixvep (ipy xa`ay gekdn dpey cg`
dreav zikekf ly ilka mi`vnp mdyk mina d`xpd oeebd enk
,ytpd on gekd z` envrl xa`d jyen dligzkln ,`l` ±

:"`ipz"d oeylae .'eke renyl e` ,ze`xlïéòäon zlawn ± ¨©¦
,geke zeig dnypd¯ ,úBàøìebfnl m`zda `ed di`xd gek ¦§

,di`xl lbeqnd ,yheln xack `edy ,oird xneg ly ezpekze

ïæàäågeke zeig zlawn ±ìíéìâøäå ,øaãì ätäå ,òîL §¨Ÿ¤¦§Ÿ©§©¤§©¥§¨©§©¦
Cìäì5¯ ,z` ,ezpekze ebfn itl lawn mixa`dn cg` lk ©£Ÿ

.gena dligza dlbzne "dxey"d dnypd on gekde zeigd
ìëå íéøáà ç"îøa ìòôpä ìk Lébøî çnaL Leça äàøpk©¦§¤§¤©Ÿ©©§¦¨©¦§¨¦§¨¥¨¦§¨

.íúBà úBøBwälk ± ©¨
± mixa`a dxew xy`
lke ,egena mc`d yibxn
genay iptn ± ?dnl jk
dnewn xwir `vnp
myne) zeigd ly dxewne
lkl zeigd zhytzn
ybxen xewnae ,(mixa`d
zeiga dyrpd lk

] .epnn zhytzndzxrd
`"hily x"enc` w"k:
zegkd eid `l m`ae"

miwlegnr"vnwx `"k)
(dreav zikekf i"r mi`xpd xe`e min znbeck ± mixa`d cvn

mixa`a lrtpd z` envra yibxn gendyk if``liepiy 'id
oeik ,ofe`dn e` oird on ze`ad zeybxdaelryodn xak

iepiy oi` ± dreavd zikekfd on migwlpyk mind enke) gendl
xa`da iepiydy l"z`e ('ek mec`n e` oal ilkn migwlpd oia

ea jynpy gkdadpwp(ilk de`yry sqk zkizg enke) gkda
xcba dpi` genay dnypd m`a ,gendl dleryk ezybxd

zewlgzdllkda 'idz `l ixd ,(da dlelky ote`a `l mb)
± 'eke ofe`a e` oira lrtpe dxewd zybxd oia iepiye zewlgzd

cery xnel gixkn l"pdae .zilkza dheyt `idy oeikmcew
dzre .f"nf mipeyn zegkd ± mixa`a n"eta dnypdn jynpy
ick ."zewlgzde iepiyd ligzn dnypdc "mewn" dfi`a yxtn
ixe`ia z` oiadl cgeinae ,epcnly mixacd zpad lr lwdl
zeige xe`a mipipr ipy :dxvw dncwd zyxcp ± `"hily iaxd
.dnypdn ig elek sebdy ± miig ± zeigd oipr (` :sebay ytpd

epi` y`xd .edpynl cg` xa` oia lcad oi` ± ef dpiganexzei
dpi` lbxde ,ig xy`nzegtlr ,sebd lk .ig xy`nlkeixa`

ef zeig .deey ote`a miigzeigd (a ."xe`" x`eza zx`ezn
eze`l cgeina min`zend ,dnypdn "gwel" xa` lky ,gekde
ofe`d ,ze`xl geke zeig dnypdn zlawn oird ± lynle ;xa`
zeig ± milbxd ,xacl geke zeig ± dtd ,renyl geke zeig ±
xa` lky dn ,zillkd zeigd :xnelk .d`ld jke ,zkll geke
lky miihxtd gekde zeigd .mieey mixa`d lk jkae ± "ig"
md jkae ± xcbend eciwtz z` `lnl lkeiy ick lawn xa`
,dheyt `id ytpd ly zeigd ± .cxtpa xa` lka mipzyn
zxvep cvike ,mipey zegek ly zelvtzd mey da oi` :xnelk
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àìä åðééðò äî äðéëùä úàøùä íå÷î ìë ïëå ÷"÷
ïéðòä êà .äéðéî éåðô øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî
íãàä úîùðù åîëù äåìà äæçà éøùáîå áéúëãë
åìâø ãòå åùàøî óåâä éøáà ç"îø ìë äàìîî àéä
çåîäîå åçåîá àéä äúàøùäå äðëùî ø÷éò ë"ôòàå
úåéç äðîî ìá÷î øáà ìëå íéøáàä ìëì úèùôúî
ïæàäå úåàøì ïéòä åúðåëúå åâæî éôì åì éåàøä çëå
ùåçá äàøðë êåìäì íéìâøäå øáãì äôäå òåîùì
úåøå÷ä ìëå íéøáà ç"îøá ìòôðä ìë ùéâøî çåîáù
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כו.1. יט, ˘ËÈÏ"‡2.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב רנז, מזח"ג להעיר – לקמן "להבא :.3‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï· ומהמוח' " :
שהיא מה – האברים' לכל חיים.·˘Â‰מתפשטת שהם מה האברים, ממנה...'".‡Â¯בכל מקבל אבר 'וכל – ענין ועוד ..4˜"Î ÔÂ˘Ï·

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡" :‡ÏÂ."צבוע זכוכית בכלי הנמצאים במים הנראה כגוון, האבר ע"י נעשה ˘ËÈÏ"‡5.שהשינוי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
בהתחלקות  שבאים כמו חו"ב – המח' (מעוררים ושמיעה ראי' מחדו"מ; לעשותו, לבבך דפיך הג' מסתעפים שמהם – אלו ד' שפרט "י"ל

לה  רגלים לדבר, פה ידיים))".האברים), נקט לא (ולכן והירידה העשי' (תכלית לוך



`xiiפו c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeigd zeyalzdn d`vezk `a xacd ± ?zegeka zepzydd
,di`xd gek xvep ± oira zyalznd zeigdny ,mixa`a
,d`ld jke ,drinyd gek xvep ± ofe`a zyalznd zeigdne
zexnl ixd ,dreav zikekf ly ilka mi`vnpd min lynl enke

oeeb ilrae miheyt mindy
mdyk ,z`f lka ,cig`
± mec` ilka mi`vnp
,minec` mind mi`xp
mind mi`xp ± wexi ilka
xnel xyt` jk .miwexi
± ytpd zegekl qgia mb
ytpdn jiynn xa`d

zeigdheyt`l` ,
zeigd z` jted xa`dy
zkted oird ,ihxt gekl
ly gekl zeigd z`
x`ya jke ,di`x
- :ipyd ote`d .mixa`d
zegekn dlelk ytpd

dil` zkyen oird :xnelk .sebd ixa`a mikynpd mipey
ofe`d ,ytpa lelk didy ,di`x ly gek ,ytpd on dligzkl
gekl gek oia iepiydy `le ,driny ly gek ytpdn zkyen
owfd epax .cgeind xa`a zyalzn ytpd zeigy ixg` wx xvep
dnvr dnypay ,ipyd ote`d itk `id zn`dy ,oldl xiaqi
m`zda xa` lkl mikynp mde mipey zegek xak mpyi
ony ,jkl di`xd ,`"hily iaxd ly exe`ia itl .eciwtzl
xak miniiw ,mixa`a miyalzn mdy iptl cery xnel gxkdd
eid `l zegekd m` ,oky :`id ,dnypa micxtpd zegekd
xe` e` min oebke ,mixa`d cvn m`Îik mnvr cvn micxtp
rav mdl oi` xe`d e` mind ixd ,dreav zikekf jxc mi`xpd
m`e ,zikekfd ly ravd oeebn ravd z` milawn md ,llk
gendyk ixd ,mixa`a mikynpd zegekl qgia mb jk xn`p
dyrpy dnn ezybxda iepiy did `l ,mixa`a dyrpa yibxn
oze`y oeeikn ,mixa`d x`ya e` ,ofe`a dyrpy dnl oira

zeybxe`vi xakmi`ivenyk mina enke) ofe`dn e` oirdn
mcew eidy mind oia lcad oi`y ixd ,reavd ilkdn mze`
.irahde invrd mpeebl mixfeg mind ,mec` ilka e` oal ilka
lcad oi`y ofe`a e` oira dyrpdn mi`ad zeybxa mb jk
xn`p m`e .(mixa`dn e`vi xak mdy oeeikn ,mda iepiye
gek eze`a dpwp ± ea jynpd geka lret xa`dy iepiydy
ixd ,ilk epnn eyry sqk zkizga lynl enk) cinz ea x`ype
iepiydy :eppiprl qgia mb xnel dvxp jke .cinzl x`yp ilkd
eze`y ybxa mb xak x`yp (el zkiiyd zeiga lret xa` lky)

xak `edy zexnl ± gena xxern xa``viokl xy`e (xa`dn
m` ixd ,la` ± ofe`dn `ad ybxl oirdn `ad ybxd dpey

zewlgzd ly xcba dppi` genay dnypdy xn`pllk`l mb)

zegeky ote`amilelkmey genay dnypa eid `l - ,(da
dyrpd zybxd oial oira dyrpd zybxd oia iepiye zewlgzd

y oeeikn ,mixa`d x`ya e` ofe`a`id± zilkza dheyt ixd
ixd ,lcad did ok ,mixa`dn mi`ad zeybxd zpigan m` mbe
hlwp df iepiy did `l
,gena `idy enk dnypa
dheyt `idy xn`p m`
,xen`d lk .zilkza

y ,xnel gixkniptl cer
on zkynp zeigdy
ynn lreta dnypd
xak da miiw ± mixa`l
.gekl gek oia lcad
,owfd epax xiaqi ,oldl
dbixcne "mewn" dfi`a
iepiyd ligzn ,dnypa
zegekd oia zewlgzdde

.mipeydéepéL ïéà ,äpäå§¦¥¥¦
úeiçäå úBçkä úìa÷©¨©©Ÿ§©©

óebä éøáàaLzeige gek dnypdn lawn xa` lky dn ± ¤§¥§¥©
raep epi` dpey dxeva¯ ,dúeäîe dîöò ãvî äîLpä ïî¦©§¨¨¦©©§¨¨¨

,xn`pydúeîöòå dúeäî äéäiL,dnypd ly ±÷lçúî ¤¦§¤¨¨§©§¨¦§©¥
ç"îøì,248 ±íéðBL íé÷ìçmd jke ±a íéLaìúîç"îø± ¦§¨£¨¦¦¦§©§¦¦§¨

248¯ ,óebä éøáà úBîB÷î é÷ìç øeiö éôk ,úBîB÷î§§¦¦¤§¥§¥§¥©
mipey zegek ielba xak mpyi dnvr dnypay xn`py :xnelk
,d`ld oke ,renyl gek ,ze`xl gek ± ipyd on cg` milcaene
,sebd ixa` 248Îa miyalzn ± dnypay zegekd 248 eli`kye
,oky ,xnel xyt` i` jk ,el jiiyd xa`ae mewna gek lk

dúeäîe dúeîöò àöîð ,äæ éôlL,dnypd ly ±øiöî ¤§¦¤¦§¨©§¨¨¨§ª¨
éîLb øeiöadl yie ±óebä úéðáúk úéðáúå úeîãe §¦©§¦§§©§¦§©§¦©
¯ ,íBìLå-ñçilra mipey mixa` mpyi sebay myk xy`e ©§¨

mb mipey md dnypay zegekdy ok mb xn`p jk ,zepey zexev
- jk xnel xyt` i` ± mxeivae mzencaàlàdnypd ±dlk ¤¨ª¨

(1) `id ±,ãçà íöò(2)éðçeø,day zecg`d ,efn dxizie ± ¤¤¤¨¨¦
ote`a `idèeLtdzenvre ,mipey miwlgn "akxen" `le ± ¨

`id zipgexdíB÷î øãâå úðéçaîe éîLb øeiö ìkî èLôîeª§¨¦¨¦©§¦¦§¦©§¤¤¨
éîLb ìeáâe äcîezhyten dnypd xen`d lkn ±ãvî ¦¨§©§¦¦©
¯ ,dúeîöòå dúeäîmby cr ,dl` lkn zhyten jk lk `id ¨¨§©§¨

da xevil mixa`a gek oi` ± mixa`d jeza z`vnp `idyk
xne`e owfd epax jiynn okle ,jka iepiy6:iL àìådúeäîa C §Ÿ©¨§¨¨

àéäL øîBì dúeîöòåz`vnp dnypd ±LàøaL ïéçîa §©§¨©¤¦§Ÿ¦¤¨Ÿ
øãâa dðéà dúeîöòå dúeänL øçàî ,íéìâøaî øúBé¥¦¨©§©¦¥©©¤¨¨§©§¨¥¨§¤¤

¯ ,éîLb ìeáâe íB÷î úðéçáez` dl jiiyl mewn oi`y ixd §¦©¨§©§¦
,milbxa xy`n xzei y`xa z`vnp `id eli`ky ,zelabdd÷ø©

â"éøzL,613 ±dúeäîa da íéìeìk úeiçå úBçk éðéî ¤©§©¦¥Ÿ§©§¦¨§¨¨
dúeîöòå7¯ ,íìòääî éelbäå ìòtä ìà úàöì ,drya §©§¨¨¥¤©Ÿ©§©¦¥©¤§¥
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íéøîà éèå÷éì
éøáàáù úåéçäå úåçëä úìá÷ éåðéù ïéà äðäå .íúåà
äúåäî äéäéù äúåäîå äîöò ãöî äîùðä ïî óåâä
ç"îøá 'éùáìúî íéðåù 'é÷ìç ç"îøì ÷ìçúî äúåîöòå
àöîð äæ éôìù óåâä éøáà 'åîå÷î é÷ìç øåéö éôë 'åîå÷î
úéðáúå úåîãå éîùâ øåéöá øééåöî äúåäîå äúåîöò
èåùô éðçåø ãçà íöò äìåë àìà å"ç óåâä úéðáúë
ìåáâå äãîå íå÷î øãâå 'éçáîå éîùâ øåéö ìëî èùôåîå
äúåîöòå 'úåäîá êééù àìå 'úåîöòå äúåäî ãöî éîùâ
øçàî íéìâøáî øúåé ùàøáù ïéçåîá àéäù øîåì
éîùâ ìåáâå íå÷î 'éçáå øãâá äðéà äúåîöòå äúåäîù
äúåäîá äá íéìåìë úåéçå úåçë éðéî â"éøúù ÷ø
úåéçäì íìòääî éåìéâäå ìòåôä ìà úàöì äúåîöòå
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.6‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï·זה מצד שאפילו עד פשוט, עצומ"ה "כ"כ :˙‡ˆÓ˘ÌÈ¯·‡·:שלכן בזה שינוי בה פועלים האברים אין
ועצמותה...'". במהותה שייך ˘ËÈÏ"‡7.'ולא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שוללת מין "שתיבת :˘ÓÓזהו –˘È„È‡· היינו ("מין" בלה"ק ,



פז xii` c"k iriax mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

da milelkd "gek" ly oipr wx md ,dnypa mdy± mlrda
lretd l`" e`eaiy ick zegek 613 ,dnypa mlrda :xnelk

,"ielibdeç"îø úBéçäì,248 ±ä"ñLe ïéøáà365 ±ïéãéb §©£§¨¥¨¦§¨¦¦
dì LiL ,úéðeiçä Lôpa íúeLaìúä éãé-ìò óebaLytpl ± ¤©©§¥¦§©§¨©¤¤©¦¦¤¥¨

,zipeigdç"îø ïk-íb©¥§¨
úeiçå úBçk ä"ñLe§¨Ÿ§©

.eìlä©¨
zegeky ,xaqei oldl
mdy drya ,dl`
dnypd on mikynp
f` ± seba milbzne
mewn xwiry ,mixne`
`ed zelbzdde dkyndd
gendne ,y`xay gena
ixa` lkl hytzn df
zenvr ,eli`e .sebd
z`vnp dnypd zedne
lbxa ,deeya mewn lka
xaec dligza .y`xa enk
sebd ixa` g"nx lr wx
dnypd zegek g"nxe
j` ,mda miyaelnd
xak xaecn okn xg`l
mpyiy ,zeihxta xzei
mixa` g"nx :b"ixz
cg` lkle ,micib d"qye
ly cgein oipr yi mdn
o`kn okle ,ytpd zeig

.b"ixz lr xaecn xak jli`eâ"éøzä ìk úëLîä ìò ,äpäå§¦¥©©§¨©¨©©§©
,613 ±úeiçå úBçk éðéîmikynpd ±ìà äîLpä íìòäî ¦¥Ÿ§©¥¤§¥©§¨¨¤

¯ äéìò ,BúBéçäì óebä,ef dkynd lr ±¯ ,eøîà,l"f epinkg ©§©£¨¤¨¨§
Blk àeä äæ éelâå Bæ äëLîä ìL dúàøLäå dðkLî øwòL¤¦©¦§¨¨§©§¨¨¨¤©§¨¨§¦¤ª

íä ïëìå ,LàøaL ïéçnaoigend ±çkä älçz íéìa÷î ©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨¥¥§©§¦§¦¨©Ÿ©
ïäL ,íúðeëúe íbæî éôì íäì éeàøä úeiçäålkyd ± §©©¨¨¨¤§¦¦§¨§¨¨¤¥

:zegek dylyl wlgzndëå úòc-äðéa-äîëçäáLçnä ç ¨§¨¦¨©©§Ÿ©©©£¨¨
iMä ìëå.ïéçnì Cbfnd mdl yie ,oigenl jiiyy dn lky ± §¨©©¨©Ÿ¦

,mixa`d x`y iptl ytpdn milawn ± gend ly dpekzdeàìå§Ÿ
¯ ,ãáìa Bæzeigd z` milawn oigendymdlyx`y iptl ¦§©

,mixa`dì úeiçä úBëLîä ìk úeììk íb àlàøàL ¤¨©§¨¨©§¨©©¦§¨
ïk íb ,íéøáàäod ,mixa`d x`ya zekynp ody iptl ± ¨¥¨¦©¥

íLå ,LàøaL ïéçna úLaìîe äìeìk,y`xay oigena ± §¨§ª¤¤©Ÿ¦¤¨Ÿ§¨
øBàä éelb úðéçáa ,Bæ äëLîä ìL dLøLå døwò àeä¦¨¨§¨§¨¤©§¨¨¦§¦©¦¨

¯ ,dlk äîLpä ìk ìL úeiçäågena `id dkynddyk §©©¤¨©§¨¨ª¨
,zelbzd ly ote`a zeidl zeigde xe`d miligzn ± y`xay

íMîe,oigendn ± ¦¨
ì äøàä úèMtúîøàL ¦§©¤¤¤¨¨¦§¨

ìk ìa÷îe ,íéøáàä ìk̈¨¥¨¦§©¥¨
éeàøä úeéçå çk ãçà¤¨Ÿ©§©¨¨
:Búðeëúe Bbæî éôk Bì§¦¦§§¨
älbúî äiàøä çkŸ©¨§¦¨¦§©¤
äòéîMä çëå ,ïéòä©¦§Ÿ©©§¦¨

.'eëå ïæàaizn ,oky ± ¨Ÿ¤§
okend "di`xd gek" miiw
gek"e ,oira zelbzdl
okend "drinyd
,df ixd ± ?ofe`a zelbzdl
dkynp zeigdy ixg`l
,oigena illk ote`a mcew
lkl dx`d zkynp myne
xak ef dx`de ,xa`
ezpekze ebfn itl zxcben

.xa`d lyúBçkä ìëå§¨©Ÿ
çnäî íéèMtúî¦§©§¦¥©Ÿ©

òãBpk8íL ék ,,oigena ± ©¨¦¨
äîLpä ïkLî øwò àeä¦©¦§©©§¨¨
¯ ,éelb úðéçáa dlkª¨¦§¦©¦
dnypd ze`vnid mvr
ote`a `ed ,seba
xa` oia lcad ila ,deeya sebd iwlg lka z`vnp dnypdy
zelbzda `id dnypd eay ixwird mewnd ,j` ;edpynl cg`

,oigena df ixd ±íL úéìâpL,oigena ±úeiçä úeììk ¤¦§¥¨§¨©©
.äpnî èMtúnä.dnypdn ±úeììk ìL äéúBçk ÷ø ©¦§©¥¦¤¨©Ÿ¤¨¤§¨

íMî íéèMtúîe íéøéàî úeiçäoigendn ±éøáà ìëì ©©§¦¦¦§©§¦¦¨§¨¥§¥
éøãçì LîMäî øéàîe èMtúnä øBàä ïBéîãk ,óebä©§¦§¨©¦§©¥¥¦¥©¤¤§©§¥

álä elôàå] .íéøãçx`yl jynp epnny ,illk xa` `edy ± £¨¦©£¦©¥
ald mb ,z`f lka ,"oitiiy lkl bilt `al" ,mixa`dìa÷î§©¥

åéìò èélL çnä ïëìå ,çnäî,ald lr ±økæpk ,BzãìBúa ¥©Ÿ©§¨¥©Ÿ©©¦¨¨§©§©¦§¨
ìéòìhily didi gendy ,raha mc`d `xap jky ,a"i wxta ± §¥

jk meyny ,gend on lawn ald mby iptn ± z`fe ;ald lr
"ald lr hily" gend.[
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íéøîà éèå÷éì
ùôðá íúåùáìúä é"ò óåâáù ïéãéâ ä"ñùå ïéøáà ç"îø
.åììä úåéçå úåçë ä"ñùå ç"îø ë"â äì ùéù úéðåéçä
íìòäî úåéçå úåçë éðéî â"éøúä ìë úëùîä ìò äðäå
äðëùî ø÷éòù åøîà äéìò åúåéçäì óåâä ìà äîùðä
ïéçåîá åìåë àåä äæ éåìéâå åæ äëùîä ìù äúàøùäå
éåàøä úåéçäå çëä äìçú íéìá÷î íä ïëìå ùàøáù
ìëå äáùçîä çëå ã"áç ïäù íúðåëúå íâæî éôì íäì
úåëùîä ìë úåììë íâ àìà ãáìá åæ àìå ïéçåîì êééùä
ïéçåîá úùáåìîå äìåìë ë"â íéøáàä øàùì úåéçä
'éçáá åæ 'ëùîä ìù äùøùå äø÷éò àåä íùå ùàøáù
úèùôúî íùîå äìåë 'îùðä ìë ìù 'åéçäå øåàä éåìéâ
éåàøä 'åéçå çë 'à ìë ìá÷îå íéøáàä ìë øàùì äøàä
çëå ïéòá äìâúî äéàøä çë åúðåëúå åâæî éôë åì
çåîäî íéèùôúî úåçëä ìëå .'åëå ïæåàá äòéîùä
éåìéâ 'éçáá äìåë äîùðä ïëùî ø÷éò àåä íù éë òãåðë
äéúåçë ÷ø .äðîî èùôúîä úåéçä 'åììë íù úéìâðù
éøáà ìëì íùî íéèùôúîå íéøéàî úåéçä úåììë ìù
éøãçì ùîùäî øéàîå èùôúîä øåàä ïåéîãë óåâä
èéìù çåîä ïëìå çåîäî ìá÷î áìä åìéôàå] íéøãç

:[ì"ðë åúãìåúá åéìò
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ולשלול פרטים, כמה וכיו"ב).ÓÓ˘שכולל  סוכה במס' (צריף "כמין" צ"ל (ÈÏÂ‡Â(וכיו"ב) הראי' כח מין כי – כאן "מין" הדיוק
בו נתן Ú"ˆÓנכללים ועה"ר, טובה (עין רשע של וראיתו צדיק של ראיתו וכמו ראי', כחות כמה העין) – שלו הכלי מצד רק (ולא

נשמתו  מחליפה ולא העין חומר את משנה היא אין אבל לצדיק מרשע אותו משנה האדם שעבודת וכיון – ועוד) כו' ונעשה בו עיניו
שלו הראי' וכח רשע בהיותו שגם עכצ"ל אחרת אז˘·ÔÈÚבנשמה גם הי' הרי רע, רק שבעין ·‰ÌÏÚהיתה הראי' כח (במקור אצלו

ועצ"ע". הראי'. כח פרטי) כמה (שכולל מין היינו – כו' בו עיניו דנתן ראי' כח דצדיק, ראי' כח בנשמתו) היינו , שלהלן 8.– מה
הנמצאות  שונות דרגות אודות כאן שמדובר שליט"א, הרבי מציין – ענין אותו על וכחזרה ככפולים לכאורה הנראים לשונות נזכרים

ז'. אות תש"ח ר"ה ובהמשך תרס"ג. השביעי, ובחודש עת"ר. ישיר, אז במאמרים: המבואר כפי  במוח, כלולות או



`xiiפח e"kÎd"k iyiyÎiying mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ה חמישי יום
øééàå"ë-ä"ëéùéù-éùéîçíåéפרק נא  ,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,ar 'nr cr.ùîî íéðåúçúá

אייר  כ"ו שישי יום
,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéáù ìãáääå,ar 'nr cr.íúåéçäì íäì

ìk àlîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,ìLî-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤¨¨¥¨§©¥¨
ïéîìò,zenlerd lk ±,íúBéçäì,ytpd lyna epcnly enk - ¨§¦§©£¨

Îjexa seqÎoi` xe` jk ,sebd lk z` d`lnne z`vnp ytpdy
,zenlerd lka `vnpe `lnn ,"oinlr lk `lnn" `edìëáe§¨

ïéàì íéàeøa Lé íìBò¨¥§¦§¥
àBaø ,úéìëúå õ÷¥§©§¦¦
úBâøãî éðéî úBááø§¨¦¥©§§
,'eë úBîLðe íéëàìî- ©§¨¦§¨

leab ila mi`xap xtqn
,mler lkaéeaø ïëå§¥¦

õ÷ Bì ïéà úBîìBòä̈¨¥¥
dBáb ìò dBáb ,ìeáâe§¨©©¨©

.'eëila zenler mpyi ±
`ed mler lke ,xtqn
± ipyd mlerdn dlrnl
mixaca zewlgzdd ,oky
xy`a wx `id ,zeipgexa
mixne`yke ,dbxcl

dbixcna `ed mdn cg` lky ,`id dpeekd ,"zenler daxd"
zewlgzdd z`hazn jkae ;ipydn dlrnl cg` mler ,zxg`
zewlgzdd `ed jk lr lyndy ,mi`xape zenlera dlecbd
xyt` i` ,dnypl qgiay myke .ipyl cg` xa` oia ,mixa`a
xzei y`xay gena z`vnp dnypd zenvre zedny xnel
zenvre zedn' zpigany ,lynpa mb jk ± milbxa xy`n
`vnp "seqÎoi`"d ± `l` ,mlerl mler oia lcad oi` 'seqÎoi`
.deeya zenlerd lka mlrda `ede ,deeya zenlerd lka
äåL àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Búeîöòå Búeäî ,äpäå§¦¥¨§©§¤¥¨¨¤

,ìéòì økæpä äîLpä ìLîk ,íéðBzçúå íéðBéìòazedny - ¨¤§¦§©§¦¦§©©§¨¨©¦§¨§¥

xnel xyt` i`e ,zewlgzdn dlrnl `id dnypd zenvre
.milbxa xy`n xzei y`xay oigena z`vnp `idyBîëe§

eäéàc" :'íéðewz'a áeúkL,d"awd ±,"ïéîéúñ ìëc eîéúñ ¤¨©¦¦§¦§¦§¨§¦¦
,minlrpd lkn mlrp `ed -Leøtxzei mlrp `edy `l ± ¥

`l` ,minlrpd lk xy`n
lkn mb mlrp `edy

:minlrpdeléôàc©£¦
àìéòìc ïéîéúñ ïéîìòa§¨§¦§¦¦¦§¥¨
íìòðå íeúñ àeä¨§¤§¨

,íëBúaelit`y - §¨
minlrpd zenlera
xzqen `ed ,dlrnly

,dlbzn eppi` mkezaBîk§
íìòðå íeúñ àeäL¤¨§¤§¨

,íéðBzçza`edy enk - ©©§¦
zenlera mlrda

,mipezgzdúéì ék¦¥
déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥

,ììk,llk ea "qetzz"y daygn oi` -úBîìBòa elôà §¨£¦§¨
,íéðBéìòzenleray xnele licadl jiiy `ly ixd - ¤§¦

dlbzn `l '`ed-jexa seq-oi` zenvre zedn' ,mipezgzd
`ed mipeilrd zenlera eli`e ,mkeza mlrda `ed `l`
enk weica mlrda `ed mipeilrd zenlera mb ik - dlbzn

. mipezgzd zenleraY íL éeönL Bîk ,àöîðåzenlera §¦§¨§¤¨¨
,mipeilrd.Lnî íéðBzçza àöîð Ckmby ixd ± ¨¦§¨©©§¦©¨

zenlerd oial mipeilrd zenlerd oia lcad oi` eze`vnida
dze`a ,mipeilrd zenlera `vnp `edy myk ik ,mipezgzd

.mipezgzd zenlera mb `vnp `ed dcn

ãvî àeä ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBò ïéaL ìcáääå§©¤§¥¤¥¨¤§¦§©§¦¦©
éLîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà úeiçä úëLîäøéàîe C ©§¨©©©£¤¥¨©§¦¥¦

íìòääî éelb úðéçáa`id zelbzddy ,oldl xiaqiy itk ± ¦§¦©¦¥©¤§¥
`id ,mzeig ik ,mkezay mi`xapde zenlerd zeigdl ick

mday ziwl`d zelbzdd
lcadd `hazn jkae ±
mipeilrd zenlerd oiay
± mipezgzd zenlerl
:zelbzdd dcn efi`a
mipeilrd zenlera
ziwl`d zeigdn dx`dd

,o`k exaca .mipezgzd zenlera xy`n zelbzda xzei `id
edfy ,xbqend xn`na ,owfd epax xiaqn ,mlrdde ielibd oipra
mya ,zenleray ziwl`d zeigl mi`xew recn minrhd cg`

"xe`"úeiçä úëLîäå äòtLääL íéîòhäî ãçà äfL]¤¤¤¨¥©§¨¦¤©©§¨¨§©§¨©©©
ìLî-Cøc-ìò "øBà" íLa äpëîmi`xewy "rty" mewna ± §ª¨§¥©¤¤¨¨

mya "dlaw"a `xwp df ± ziwl`d zeigd zrtydl mixwegd
z` `han ,xe` byend ,oky :`ed jkl minrhd cg` ."xe`"
± mlrddn zelbzdd
xe`d did dligza
,xe`na mlrpe xzqen
jynp `ed okn xg`le
,"xe`n"d `edy ,exewnn
,"xe`" xeza dlbzne

dn ielib :xnelkmlrd
enk `ly ± ieliba d`a mlrddn cala dx`dy ote`a
enk ,rtyp zeidl leki ± `edy enk xacd mvry ,"rty"a
,cg` mewna dligza eidy mnvr mindy ,"min zrty" ,lynl
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

î"ãò ùîî äëëåïéîìò ìë àìîî ä"á ñ"à
ùé íìåò ìëáå íúåéçäì
úåâøãî éðéî úåááø àåáø úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøá
ìåáâå õ÷ åì ïéà úåîìåòä éåáéø ïëå 'åë úåîùðå íéëàìî
ä"á ñ"à ìù åúåîöòå åúåäî äðäå .'åë äåáâ ìò äåáâ
ù"îëå ì"ðä äîùðä ìùîë íéðåúçúå íéðåéìòá äåù
ïéîìòá 'éôàã 'éô ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéàã íéðå÷éúá
àåäù åîë íëåúá íìòðå íåúñ àåä àìéòìã ïéîéúñ
ììë äéá àñéôú äáùçî úéì éë 'éðåúçúá íìòðå íåúñ
êë íù éåöîù åîë àöîðå .íéðåéìò úåîìåòá 'éôà

.ùîî íéðåúçúá àöîð

íéðåéìò 'åîìåò ïéáù ìãáääå
ä"á ñ"à øùà úåéçä úëùîä ãöî àåä íéðåúçúå
'éîòèäî ãçà äæù] íìòääî éåìéâ 'éçáá øéàîå êéùîî
[î"ãò øåà íùá äðåëî úåéçä úåëùîäå äòôùääù
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פט xii` f"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר  כ"ז קודש שבת יום
,ar 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åîöò ë"ëå,144 'nr cr:ä"á ñ"à

,mlrdd on ielib epipr "xe`" ,eli`e .xg` mewna ekynii
,xac ly enrh edf .zelbzda d`a mlrddn cala dx`dy
,"xe`" mya z`xwp ± zenlera zkynpd ziwl`d zeigd recn

mlrdd on ielib `idy iptn.[seqÎoi`y ,zeigd zkynd
,dlbne jiynn `edÎjexa

- `idúBîìBòä úBéçäì§©£¨¨
,íäaL íéàeøaäå- §©§¦¤¨¤

lcad xak miiw ,jkay
mipeilrd zenlerd oia
,mipezgzd zenlerd oial
íéðBéìòä úBîìBòäL¤¨¨¨¤§¦

íéìa÷îzeige dkynd ± §©§¦
,efúö÷ éelb úðéçáa¦§¦©¦§¨

,íéðBzçzäî øúBé- ¥¥©©§¦
zenlerd xy`n

zeigde xe`d oi` mipeilrd zenlera mb :xnelk .mipezgzd
.mipezgzd zenlera xy`n xzei zvw `l` ± ynn zelbzda

íäaL íéàeøaä ìëå,mipeilrd zenlera ±íéìa÷îzeig ± §¨©§¦¤¨¤§©§¦
,ef dielbBúðeëúe Bçk éôk ãçà ìk9,,lyna epcnly enk - ¨¤¨§¦Ÿ§¨

mb jk ,"ezpekze ebfn itk" gendn zeig lawn xa` lky
:xnelk ,"ezpekze ebfn itk" ,ezeig z` `xap lk lawn ,lynpa
ea dlbzz dpekze ote` dfi`ae ,lawl egeka yiy dnk cr
la`"] zecn ly ote`a e` ,lkye oigen ly ote`a m` - zeigd

"dpekz"dy `ldxizqnjiynn' `"k ielibdxi`ne- "'el
`"hily x"enc` w"k zxrd,[äëLîä úðéçáe úðeëz àéäL¤¦§©§¦©©§¨¨

éLîî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà úéèøtä;Bì øéàîe C- ©§¨¦£¤¥¨©§¦¥¦
.ihxt `xap eze`líðéà ,íéiðçeøä elôà ,íéðBzçzäå§©©§¦£¦¨¨¦¦¥¨

íéìa÷îzeigd z` ± §©§¦
,ziwl`déelb úðéçáa¦§¦©¦
,Ck-ìkzenlerd enk - ¨¨

,mipeilrdíéLeáìa ÷ø©¦§¦
óBñ-ïéà øLà íéaø©¦£¤¥
íäa Léaìî àeä-Ceøä©§¦¨¤

,miyeal mze`a ±úeiçä©©
éLîî øLà øBàäåC §¨£¤©§¦
.íúBéçäì íäì øéàîe± ¥¦¨¤§©£¨

ziwl`d zeigdy
z` zeigdl zkynpd
,mixizqnd miyeal daxda zyaeln ,mipezgzd zenlerd
miyealdy ef dlecb dxzqd ;zelbzda didz `l zeigdy
lr mixizqnd miyeald xtqna ,zenka wx dppi` ,mixizqn
xizqnd ,dpey yeal beqa xaecn :zeki`a mb `l` ,zeigd
ly ax xtqna mb ,oky .inyb mler epnn `xapy ,efk dxeva
ick ;miipgex mi`xap zeigdn mieedzn eid ,cala miyeal
xg` yeal beq yxcp ± inybd mleray enk mi`xap exveeiy

± ixnbl:"`ipz"d oeylae

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øLà íéLeálä eøáâå eîöò Ck-ìëå§¨¨¨§§¨§©§¦£¤¥¨
,úeiçäå øBàä íäa øézñîe Léaìîmiyealdy wx `l - ©§¦©§¦¨¤¨§©©

dnvr dxzqddy dfk beqn md `l` ,xtqna miaxe milecb md
`id ,mixizqn mdy

,xzei dwfge dlecbãò©
Ba àøa øLàxe`a ± £¤¨¨

,dl` zeigeäfä íìBò¨©¤
,Lnî éîLbäå éøîçä- ©¨§¦§©©§¦©¨

'iyrd mler epyi ik"
"ipgex10±w"k zxrd

`"hily x"enc`,eäeäîe§©¥
øBàå úeiça eäiçîe§©¥§©§

éLîî øLà,Bì øéàîe C £¤©§¦¥¦
äqëîe Laìîä øBà©§ª¨§ª¤
íéLeálä CBúa øzñîeª§¨§©§¦

ãò ,úeiçäå øBàä íéøézñîe íéîéìònä íéîeöòäå íéaøä̈©¦§¨£¦©©§¦¦©§¦¦¨§©©©
íéiøîç íéøác ÷ø úeiçå øBà íeL äìâðå äàøð ïéàL¤¥¦§¤§¦§¤§©©§¨¦¨§¦¦

¯ ,íéúî íéàøðå ,íéiîLâå,mizn mixac md dl`y dncp §©§¦¦§¦§¦¥¦
,zipgex zeig mda oi`y
ux`d xecka xacdy itke

.oldlck ,ixnegdCà©
úeiçå øBà Lé íëBúa§¨¥§©
Léì ïéàî íúBà äeäîä©§©¤¨¥©¦§¥
eøæçé àlL ,ãéîz̈¦¤Ÿ©§§
ñôàå ïéà úBéäì¦§©¦¨¤¤

,eéäLk.e`xapy iptl - §¤¨
mdy dna ic `l ,oky
zyya zg` mrt e`xap
,cinz ,`l` ,ziy`xa ini
lr ,rbx lkae zr lka
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éðåéìòä 'åîìåòäù íäáù íéàåøáäå úåîìåòä úåéçäì
'éàåøáä ìëå 'éðåúçúäî øúåé úö÷ éåìéâ 'éçáá íéìá÷î
úðåëú àéäù åúðåëúå åçë éôë 'à ìë íéìá÷î íäáù
øéàîå êéùîî ä"á ñ"à øùà úéèøôä äëùîä 'éçáå
'éçáá íéìá÷î íðéà íééðçåøä 'éôà íéðåúçúäå .åì
ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéáø íéùåáìá ÷ø ë"ë éåìéâ
íúåéçäì íäì øéàîå êéùîî øùà øåàäå úåéçä íäá

ùéáìî ä"á ñ"à øùà íéùåáìä åøáâå åîöò ë"ëå
æ"äåò åá àøá øùà ãò úåéçäå øåàä íäá øéúñîå
øåàå úåéçá åäééçîå åäååäîå ùîî éîùâäå éøîåçä
øúñåîå äñåëîå ùáåìîä øåà åì øéàîå êéùîî øùà
'éøéúñîå íéîéìòîä íéîåöòäå íéáøä íéùåáìä êåúá
÷ø úåéçå øåà íåù äìâðå äàøð ïéàù ãò úåéçäå øåàä
ùé íëåúá êà íéúî íéàøðå íééîùâå íééøîåç íéøáã
åøæçé àìù ãéîú ùéì ïéàî íúåà äåäîä úåéçå øåà
÷ø ä"á ñ"àî àåä äæ øåàå åéäùë ñôàå ïéà úåéäì
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.9– ותכונתו'" 'מזגו במשל: הנאמר על הנמשל – ותכונתו' כחו ˘ËÈÏ"‡.'"כפי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.10‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
ודיוקו כוונתו ÓÓ˘"כנראה ÈÓ˘‚‰Â È¯ÓÂÁ‰ Ô‡Îמאין ההתהוות לענין –˘ÓÓ ˘ÈÏהארץ כדור היינו ,È¯ÓÂÁ‰היינו הדומם,¯˜, חלק

וחיות מאור בא – ומדבר חיות הצמיחה, Ï‚Â‰[וענין ¯Á‡¯˙ÂÈ,[בתחלתו ע"ב קלב, [לקמן דעשי' דמל' ממל' הוא שגם אף מהנ"ל
מאין בל': דיוקים כמה מובן העשי'ÈÏ˘ובזה עולם משא"כ ועוד. בשר לעיני הנראה כו'] בעוה"ז שמדובר אמר כבר הרי [דלכאורה

Ì˙Ò."('דמל מל' (ולא דעשי' מל' ופנ"ג) (ספנ"ב לקמן כותב – הרוחני) העשי' גם (שכולל



`xiiצ f"k ycew zay mei Ð `p wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixd ± yil oi`n ycgn zeedle ycgl iwl`d zeigde xe`d
zexnl ,mze` deednd iwl`d zeigde xe`d mda mpyi cinzy

,mi`xp md oi`y÷ø ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî àeä äæ øBàå§¤¥¥¨©
'íéiç õò'a áeúkL Bîëe ,íéaø íéLeáìa LaìúpL11, ¤¦§©¥¦§¦©¦§¤¨§¥©¦

øeck úeiçå øBàL¤§©©
äàøpä éøîçä õøàä̈¨¤©¨§¦©¦§¤
àeä ,øNa éðéòì§¥¥¨¨
úeëìîc úeëìnî¦©§§©§

,äiNòczekln" - ©£¦¨
dxitqd `id "diyrc
mler"a xzeia dpezgzd
"zekln"ae ,"diyrd
ixd dpyi ,dnvr
xyr lkn zellkzd
dpezgzdy ,zexitqd

zpiga ± "diyrc zeklnc zekln" edfe ,"zekln" `id oday
mler ± xzeia oezgzd mlerd ly "zekln" zxitqay "zekln"

,dfddëBúáe,dpyi ±,'eëå äøéöéc úeëìî,d`ld jke - §¨©§¦¦¨§
"d`ixad mler" ly zellkzd dpyi "dxivi"c zekln jezay

,'ekeïlk CBúaL ãòmb llek ± zenlerd lk ly zexitqa ± ©¤§ª¨
opyi ,"diyrd mler"úeìéöàc úBøéôñ øNò12mler" - ¤¤§¦©£¦

mler" ly zexitqde ,xzeia oeilrd mlerd `ed "zeliv`d

- "zeliv`dúBãçéîä"zeliv`d mler" ly zexitqd ± ©§ª¨
zecge`n:àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïìéöàîaxecka mby ,ixd - §©£¦¨¥¨

mi`ad ,`edÎjexa seqÎoi` ly zeige xe` mpyi ixnegd ux`d
zewl`d ± "zexitq"d ± ody) zenlerd ly zexitqd iciÎlr

nlerd lymde ,(ze
miyeal jxc mikynp
lr mixizqne miqknd
edf .d`xiz `ly ,zeigd
oiay lcadd lr xaqdd
oial mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerd
zeigde xe`dn raepd
seqÎoi` xe`n mikynpd
zeedl ,`edÎjexa
:zenlerd z` zeigdle
zenlerae ,zelbzda xzei `id zeigd mipeilrd zenlera
± inybd dfd mleray cr ,zelbzda zegt `id mipezgzd
zedn' zpigan ,mxa .llk zi`xp dpi`e ixnbl dqekn zeigd
zenlerd oia lcad lk oi` ± '`edÎjexa seqÎoi` zenvre
mb xzqen ,seqÎoi` xe` ik ,mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
mbe mipeilra mb `vnp `ede ,mipeilra mbe mipezgza

.mipezgza
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íéøîà éèå÷éì
úåéçå øåàù ç"òá ù"îëå íéáø íéùåáìá ùáìúðù
úåëìîî àåä øùá éðéòì äàøðä éøîåçä õøàä øåãë

äøéöéã úåëìî äëåúáå äéùòã úåëìîããò 'åëå (*
ñ"à ïìéöàîá úåãçåéîä úåìéöàã ñ"é ïìåë êåúáù

:ä"á
" áåúë 'éä íéîãå÷ä íéñåôãá] (*"äéùòã úåëìîã úåëìîì"ðå

" ì"öã"äøéöéã úåëìîäðéá éøîà ïéáäì ìéçúîä ä"ë 'éñ ÷"äâàá ä"ëå
.[÷"éúë óåâ åðéðôì àöîð øùà .'åë
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.11– ב" משנה פ"א גופנית עשי' מס' חסידים ממשנת ולהעיר שונות. גירסות פ"א מ"ג בשער – פ"א ‡„ÂÓ"¯"ש"נ ˜"Î ˙¯Ú‰
.‡"ËÈÏ˘.12‡¯"'Èˆ‡·˘ ‰¯‡‰" :‡ ,Ó˜ ÔÓ˜Ï ‰– החומרי" ובעוה"ז כו' ˘ËÈÏ"‡.בוקעת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zexeka(iriax meil)

rl epigcy enk di`xd z` dgcp ef `ziixaa mbyxn`pe liénñ©¥
íeèîeè ïkéî`ziixaa .'mehneh' zaiz z` `ziixadn xqd - ¦¨§

,zepexqg dyng dpn xfrl` iax ixdy ,ok xnel xyt` i` ef
'mehneh' z` xiqz m`eäòaøà eäì eåädpen epi`y `vnp - ¨§©§¨¨

.dyng `le zepexqg drax` `l`
xnel yi ef `ziixaa mb :`xnbd dgecìéiòå íeèîeè ÷étà©¦§§©¥

íBúéwtq `edy oeik ,'mehneh'd z` zepexqgd oipnn `ved - ¨
z` oipnl sqede ,dxenz zyecw eilr lge dawp wtq xkf
dleqt `ide ,dcil zrya dn` dzny dnda epiidc ,'mezi'd

.drax` `le zepexqg dyng epipy jkle ,oaxwl
zwelgna `cqg ax ly epic z` zelzl yi m` zxxan `xnbd

:mi`pzéàpúk àîéìaygp mehneh m` df oecipy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥
epipy oky ,mi`pz zwelgna ielz ,dixak e` dawp wtq xkf wtq

,`ziixaa,ìàòîLé éaø íeMî øîBà éàòléà éaøñBðéâBøcðà ©¦¦§©¥¦©¦¦§¨¥©§§¦
Bnò Bîeîe àeä øBëazyecw eilr dlge ,xkf i`ce `ed - §¦

.ezeawp mewn zngn men lrak aygpy `l` ,dxekaíéîëçå©£¨¦
,íéøîBàqepibexcp`åéìò äìç äMeã÷ ïéà`ed ik ,llk §¦¥§¨¨¨¨¨
.dixakéøä ,ïBòîL éaø íeLî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§£¥
àeä[aezkd-]øîBàxeka iabl(hi eh mixac)xW` xFkAd lM' ¥¨©§£¤

Lp`vaE LxwaA clEiøëfä,'jidl` 'dl WiCwYíB÷î ìëå ¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©¡Ÿ¤§¨¨
àéöBäì àlà Bðéà 'øëæ' øîàpL[hrnl-]íeèîeè ¤¤¡©¨¨¥¤¨§¦§

,ñBðéâBøcðàå`le xkf `l mpi`e ,dnvr ipta dixak md ik §©§§¦

.dawpminkg ,mehneh xcba minkge oerny iax ewlgpy ixd
exaq ,mehneha `le qepibexcp`a wx l`rnyi iax lr miwlegd
eilr dlg jkle ,dawp wtq xkf wtq `l` dixak epi` mehnehy
hrnl aezkd zyxcn cnly oerny iaxe ,wtqn xeka zyecw
,dnvr ipta dixa `ed mehneh mby xaq ,qepibexcp`e mehneh

.aezkd ehrin okle
:di`xd z` zwfgne `xnbd dtiqenàîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨
xn`pe ,ef `ziixan di`xd dgcpyíeèîeè ïkéî énñxqd - ©¥¦¨§

iabl ewlgp `ly `vnpe ,'mehneh' zaiz z` oerny iax ixacn
xnel xyt` i` .dawp wtq xkf wtq `ed mlek zrcly ,mehneh
iabl wx epic z` xn` oerny iaxy xn`p m` ixdy ,ok

ik `vnp ,qepibexcp`ïðaø eðééä äãeäé ïa ïBòîL éaøixacy - ©¦¦§¤§¨©§©¨¨
,minkg ixacl miey oerny iaxqepibxcp`y exn` mdipy ixdy

wtq xkf wtq `ed mlek zrcl mehneh eli`e ,dixak aygp
.ewlgp dnae ,dawpåàì àlài`ce `l` -àkéà íeèîeè ¤¨¨§¦¨

eäééðéa,mehnehd oic iabl `id mdipia zwelgnd -àn÷ àpúc ¥©§§©¨©¨
øáñ,exaq mehneha `le qepibexcp`a wx miwlegd minkg - ¨©

ñBðéâBøcðàà åéìò äìç äMeã÷ ïéà`l qepibexcp` lr wx - ¥§¨¨¨¨¨©©§§¦
,dixak `ed ik ,dxeka zyecw dlgàeä à÷éôñ íeèîeè ìáà£¨§§¥¨

,`ed dawp wtq xkf wtq -à÷éôqî LBã÷åea mipc wtqne - §¨¦§¥¨
.dxeka zyecw eilr dlgy xkfk eaiygdl `xneglàúàå©£¨

[`ae-]ïBòîL éaø©¦¦§
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום רביהי המ' א



צי היום יום . . . 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zexeka(iriax meil)

rl epigcy enk di`xd z` dgcp ef `ziixaa mbyxn`pe liénñ©¥
íeèîeè ïkéî`ziixaa .'mehneh' zaiz z` `ziixadn xqd - ¦¨§

,zepexqg dyng dpn xfrl` iax ixdy ,ok xnel xyt` i` ef
'mehneh' z` xiqz m`eäòaøà eäì eåädpen epi`y `vnp - ¨§©§¨¨

.dyng `le zepexqg drax` `l`
xnel yi ef `ziixaa mb :`xnbd dgecìéiòå íeèîeè ÷étà©¦§§©¥

íBúéwtq `edy oeik ,'mehneh'd z` zepexqgd oipnn `ved - ¨
z` oipnl sqede ,dxenz zyecw eilr lge dawp wtq xkf
dleqt `ide ,dcil zrya dn` dzny dnda epiidc ,'mezi'd

.drax` `le zepexqg dyng epipy jkle ,oaxwl
zwelgna `cqg ax ly epic z` zelzl yi m` zxxan `xnbd

:mi`pzéàpúk àîéìaygp mehneh m` df oecipy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥
epipy oky ,mi`pz zwelgna ielz ,dixak e` dawp wtq xkf wtq

,`ziixaa,ìàòîLé éaø íeMî øîBà éàòléà éaøñBðéâBøcðà ©¦¦§©¥¦©¦¦§¨¥©§§¦
Bnò Bîeîe àeä øBëazyecw eilr dlge ,xkf i`ce `ed - §¦

.ezeawp mewn zngn men lrak aygpy `l` ,dxekaíéîëçå©£¨¦
,íéøîBàqepibexcp`åéìò äìç äMeã÷ ïéà`ed ik ,llk §¦¥§¨¨¨¨¨
.dixakéøä ,ïBòîL éaø íeLî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥¦©¦¦§£¥
àeä[aezkd-]øîBàxeka iabl(hi eh mixac)xW` xFkAd lM' ¥¨©§£¤

Lp`vaE LxwaA clEiøëfä,'jidl` 'dl WiCwYíB÷î ìëå ¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©¡Ÿ¤§¨¨
àéöBäì àlà Bðéà 'øëæ' øîàpL[hrnl-]íeèîeè ¤¤¡©¨¨¥¤¨§¦§

,ñBðéâBøcðàå`le xkf `l mpi`e ,dnvr ipta dixak md ik §©§§¦

.dawpminkg ,mehneh xcba minkge oerny iax ewlgpy ixd
exaq ,mehneha `le qepibexcp`a wx l`rnyi iax lr miwlegd
eilr dlg jkle ,dawp wtq xkf wtq `l` dixak epi` mehnehy
hrnl aezkd zyxcn cnly oerny iaxe ,wtqn xeka zyecw
,dnvr ipta dixa `ed mehneh mby xaq ,qepibexcp`e mehneh

.aezkd ehrin okle
:di`xd z` zwfgne `xnbd dtiqenàîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨
xn`pe ,ef `ziixan di`xd dgcpyíeèîeè ïkéî énñxqd - ©¥¦¨§

iabl ewlgp `ly `vnpe ,'mehneh' zaiz z` oerny iax ixacn
xnel xyt` i` .dawp wtq xkf wtq `ed mlek zrcly ,mehneh
iabl wx epic z` xn` oerny iaxy xn`p m` ixdy ,ok

ik `vnp ,qepibexcp`ïðaø eðééä äãeäé ïa ïBòîL éaøixacy - ©¦¦§¤§¨©§©¨¨
,minkg ixacl miey oerny iaxqepibxcp`y exn` mdipy ixdy

wtq xkf wtq `ed mlek zrcl mehneh eli`e ,dixak aygp
.ewlgp dnae ,dawpåàì àlài`ce `l` -àkéà íeèîeè ¤¨¨§¦¨

eäééðéa,mehnehd oic iabl `id mdipia zwelgnd -àn÷ àpúc ¥©§§©¨©¨
øáñ,exaq mehneha `le qepibexcp`a wx miwlegd minkg - ¨©

ñBðéâBøcðàà åéìò äìç äMeã÷ ïéà`l qepibexcp` lr wx - ¥§¨¨¨¨¨©©§§¦
,dixak `ed ik ,dxeka zyecw dlgàeä à÷éôñ íeèîeè ìáà£¨§§¥¨

,`ed dawp wtq xkf wtq -à÷éôqî LBã÷åea mipc wtqne - §¨¦§¥¨
.dxeka zyecw eilr dlgy xkfk eaiygdl `xneglàúàå©£¨

[`ae-]ïBòîL éaø©¦¦§
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ה'תש"גכא אייר, לו לעומריום רביעי

חומש: בחוקתי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: כי על . . . ־ע־ ומאדו כנ"ל.

רּות ְלָהִביא  ָרִטית נֹוֵתן ְלָכל ָאָדם ָהֶאְפׁשָ ָחתֹו ַהּפְ ּגָ ַהׁשְ ֵרְך ּבְ י הּוא ִיְתּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָלַדַעת, ּכִ ַעל ּכָ
ָכל ֵעת  ה ּבְ דֹוׁשָ ֲהדּות ְותֹוָרֵתנּו ַהּקְ ְצֹות ּוְבִחּזּוק ַהּיַ ִקּיּום ַהּמִ ֵרְך ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל, ּבְ ָרצֹון ָהֶעְליֹון ִיְתּבָ

ֲעבֹוָדתֹו. א ּבַ לּוי ֶאּלָ ָבר ּתָ הּוא, ְוֵאין ַהּדָ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ה'תש"גכב אייר, לז לעומריום חמישי

חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק נ. והנה . . . ־140־ ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד־ז - ותוכן שיחתם הי': דער 
רבי - רבנו הזקן - הָאט אויפגעטָאן ווָאס מען איז ניט עלענט. אמָאל, איז דער רבי 
- דער ר"מ און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער 
דרך החסידות ווָאס דער רבי הָאט מייסד געווען איז דער גרויסער ג־טליכער אויפטו, 

ווָאס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

נּו  ַרּבֵ י –  ָהַרּבִ יָחָתם ָהָיה:  ׂשִ ְוֹתֶכן  ַנת תקמ"ד־ז –  ׁשְ ּבִ ִהְתַוֲעדּו ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים –  ַעם ַאַחת  ּפַ
]ְלַעְצמֹו[,  ּבֹוֵדד  ָהָיה   – אֹון  ְוַהּגָ א'  ְמִתיְבָתּ ָה'ֵריׁש   – י  ָהַרּבִ ַעם  ּפַ ְבִדידּות.  ּבִ ֵאיֶננּו  ׁשֶ ַעל  ּפָ  – ֵקן  ַהּזָ
י  ָהַרּבִ דֹול, ׁשֶ ַסד הּוא ַהִחּדּוׁש ָהֱאלִֹקי ַהּגָ י ּיָ ָהַרּבִ ֶרְך ַהֲחִסידּות ׁשֶ ְלִמיִדים ָהיּו ּבֹוְדִדים ]ְלַעְצָמם[. ּדֶ ְוַהּתַ

ֵאינֹו ּבֹוֵדד ַוֲחִסיִדים ֵאיָנם ּבֹוְדִדים.

ה'תש"גכג אייר, לח לעומריום ששי

חומש: בחוקתי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה . . . חיי החיים ב"ה.

און  ווערט אלץ טרוקען  הוא העדר העבודה בתפלה, עס  ר"ל,  הירידה,  ראשית 
קַאלט, די מצות אנשים מלומדה ווערט שוין אויך שווער, מען איילט, מען ווערט ָאן 
דעם געשמַאק אין תורה, והאויר מתגשם, ומובן הדבר שאינו שייך כלל לפעול על 

הזולת.

ְצַות  ם ַה'ּמִ ה, ַהּכֹל ִנְהָיה ָיֵבׁש ְוַקר; ּגַ ִפּלָ ּתְ ר ָהֲעבֹוָדה ּבַ ָלן, הּוא ֶהְעּדֵ ית ַהְיִריָדה, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ֵראׁשִ
ם, ּומּוָבן  ֵ ּתֹוָרה, ְוָהֲאִויר ִמְתַגּשׁ ַעם ּבַ ִדים ֶאת ַהּטַ ָבר ְלֵנֶטל; ְמַמֲהִרים, ְמַאּבְ ָדה' הֹוְפִכים ּכְ ים ְמֻלּמָ ֲאָנׁשִ

ָלל ִלְפֹעל ַעל ַהּזּוַלת. ְך ּכְ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . צב

ה'תש"גכד אייר, לט לעומרשבת
קֹוֵרא',  ַעל  ַה'ּבַ עֹוֶלה  י  ִליׁשִ ִלׁשְ ִהְתַוֲעדּות.  יֹום  ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ּבְ ים  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ ֲאִמיַרת  ִסיָון.  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְמָבְרִכים 

ּוֵמַעְצמֹו. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים.
חומש: בחוקתי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: פרק נא. והנה . . . בתולדתו כנ"ל.

ֻחּקֹוַתי  ּבְ ַהְלַואי  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַרַז"ל,  ַמֲאַמר  ּכְ ֲחנּוִנים,  ּתַ ְלׁשֹון  הּוא  ֶזה,  "ִאם"  ֵלכּו",  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ַע  ְמַסּיֵ ַעְצמֹו  ֶזה  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ְמרּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִלְפֵניֶהם  ן  ִמְתַחּנֵ ְבָיכֹול,  ּכִ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ׁשֶ ְוֶזה  ֵלכּו.  ּתֵ
ְך. ָמה ְמַהּלֵ ׁשָ ית ַהּנְ ַנֲעׂשֵ ֵלכּו, ּדְ ֻחּקֹוַתי ּתֵ ר ּבְ ְבִחיָרתֹו ַהּטֹוָבה. ְועֹוד ֹזאת ֲאׁשֶ ֲעֹמד ּבִ ּיַ ְונֹוֵתן ּכַֹח ָלָאָדם ׁשֶ

ׁשּוִטים  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם  ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמימּות  ְוַהּתְ יטּות  ׁשִ ַהּפְ ַמֲעַלת  ה  ּלֶ ְתּגַ ּתִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ִביַאת  ּבְ
ְתִמימּות. ים ּבִ ִהּלִ ִלים ְואֹוְמִרים ּתְ ּלְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ

ה'תש"גכה אייר, מ לעומריום ראשון

חומש: במדבר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וככה . . . ־עב־ בתחתונים ממש.

ֶעֶצם ַעְצמּוָתּה ִהיא  ְצָוה ּבְ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה", ַהּמִ ִליָאְזָנא: "ׂשְ ַנת תקנ"ה ּבְ ׁשְ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ִמּמַ
ָאָדם  רֹוֶתיָה  ּפֵ ָאְמָנם  ְצָוה.  ַהּמִ ל  ׁשֶ ֶמת  ַקּיֶ ֶרן  ַהּקֶ ֶזהּו  ֲאָבל  ֶלָעִתיד,  ְהֶיה  ּתִ ָהַעְצמּות  ּלּות  ְוִהְתּגַ ָכר,  ַהּשָׂ

ָבר הּוא ַנֲעֶנה. ר ָצִריְך ְלאֹותֹו ּדָ ַכֲאׁשֶ ִעְנָיָנּה, ּדְ ָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ּבְ ה, ְוהּוא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ אֹוֵכל ּבָ

ה'תש"גכו אייר, מא לעומריום שני

חומש: במדבר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: וההבדל . . . ־עב־ להחיותם.

ם ַלהֹוָכָחה. ְוַאֲחֵרי  ַנאי ֻמְקּדָ י ֶזהּו ּתְ ּכִ ָנא ֶאת ָאִחיָך",  ִתיב "לֹא ִתׂשְ ֹקֶדם ִצּוּוי "הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח", ּכְ
ָבִרים  ּלֹא ָהיּו ּדְ ם, ׁשֶ ה ָהָאׁשֵ אי ַאּתָ ַוּדַ ֲעָלה ַההֹוָכָחה, ּבְ ִאם לֹא ּפָ א ָעָליו ֵחְטא", ׁשֶ ִתיב "ְולֹא ִתּשָׂ ֶזה ּכְ

ב. ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ

ה'תש"גכז אייר, מב לעומריום שלישי

חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וכ"כ עצמו . . . א"ס ב"ה.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ם  ׁשֵ ּבְ ַמַהַר"ׁש[  ]=ַאְדמו"ר  ֵמָאִביו  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ר  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ם ֶנֶכד ְלַהּבַ יד, ּוְבׁשֵ ּגִ ן ְלָהַרב ַהּמַ ם ּבֵ ׁשֵ ָהָיה קֹוֵרא ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ַמע ֵמַרּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ

יום 
רביעי

יום 
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יום 
שישי

שבת 
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ה'תשע"ט  אייר כ"א ראשון יום 'גברא' איסור - מדרבנן איסור

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,Bøáçì øNa øëBnä©¥¨¨©£¥
,eìëà eìëàM äî ...íéìáè eàöîðå ,úBøt ;øBëa øNa àöîðå§¦§¨§©§¥§¦§§§¨¦©¤¨§¨§
ïî Bìëàì øeñàL øác øëBnä ìk ïëå .íéîcä úà ïäì øéæçéå§©§¦¨¤¤©¨¦§¥¨©¥¨¨¤¨§¨§¦
Búìéëà øeqàL øác øëBnä ìáà ...Bðéc àeä Ck ,äøBzä©¨¨¦£¨©¥¨¨¤¦£¦¨
.íeìk Bì øéæçî øëBnä ïéàå ,ïìëà ïìëà íà ...íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦¦£¨¨£¨¨§¥©¥©§¦§

הבשר את  אכלו  שהקונים  הפירות)אף קנסו(או ממנו , ונהנו

להחזיר התורה מן  באכילה  האסור  דבר המוכר  את חכמים 

אסור דבר  שהאכילם  כיון  ששילמו  הדמים  כל בכורות את (רש"י

ויחזיר) ד"ה א מדרבנןלז, אכילתו  שאיסור  דבר  המוכר  אך  .

– הקונים  melkואכלוהו xifgn epi`לא דרבנן  באיסור  כי  ,

המוכר את  סק"ד).קנסו רלד סי' חו"מ (סמ"ע

הש "ך  סקכ"ז):והקשה  קיט סי' (יו"ד

איסור שהאכילם  על המוכר  את  קנסו  לא  חכמים  אמנם

המוכר אין ומדוע  כשר , דבר  עבור שילמו  הקונים  אך דרבנן,

הכשר ? למחיר  האסור מחיר  שבין ההפרש  את לקונים  מחזיר

איסור גזרו  לא  אבל באכילה  הדבר  את אסרו  רבנן וביאר :

על  העמידו ממון הוצאת  ולענין  זה, ידי  על ממון להוציא כדי 

באכילה . מותר  שהדבר  התורה  דין 

המשפט' סק"ג)וב'נתיבות  שם האוכל (חו"מ ביאור: הוסיף 

כפרה צריך ואינו  עבירה עבר לא  כאילו מדרבנן  האסור דבר 

מותבינן  והדר מעשה "עבדינן מדרבננן באיסור ב) סז, (עירובין שאמרו (והראיה

– הוראתו על להקשות שיש אף מדרבנן, בדין להקל מורה כשחכם תיובתא".

ומכאן  להקשות. יש אם ההוראה, על מקשים כך אחר ורק הוראתו פי על עושים

שאין  משום נכונה, אינה שההוראה יתברר כך אחר אם אף מעשה עושים שבדרבנן

בשוגג) עשאה אם עבירה ממאכל כל כמו  מהמאכל שנהנה  ונמצא

מחזיר המוכר ואין הנאתו דמי כל  משלם  הקונה  ולכן  כשר,

כלום . לו

אינו בשוגג  דרבנן  איסור על העובר  מדוע  להבין : יש  אך

הרמב"ם  לשיטת  בפרט כפרה , ה"ב)צריך פ"א ממרים (הל'

איסור שהוא  תסור' ב 'לא  עובר  חכמים  דברי על שהעובר

תורה ?

חסד' ה 'תורת  סק"ה)ומבאר  לא סי' :(או"ח

התורה מן  האסור דם)בדבר  בגוף(חלב, נתפס  האיסור 

'חפצא')החפץ שהרי(איסור כפרה  צריך בשוגג אכל אם  אף  ולכן 

חל  לא  האיסור  מדרבנן, האסור  בדבר אבל  אסור , דבר אכל 

בדברי לשמוע  האדם  על  חיוב זהו אלא  הדבר  עצמיות  על

'גברא')חכמים אסרו(איסור שחכמים  ידע  ולא  שוגג שהיה  וכיון

כלל  עבר לא  חכמים , דברי  על לעבור  כוונה  כל  היתה  ולא 

איסור . על

ה'תשע"ט  אייר כ"ב שני יום מסוים  שאינו דבר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä ìáà£¨¨¥©£¥
ç÷Blä äöøå ...'Cëå Cëa Eì øëBî éðà äfä úéaa LiM äî ìk'¨©¤¥©©¦©¤£¦¥§§¨§¨§¨¨©¥©
éøäL ;ç÷Blä úòc äëîñ àlL ,ììk ïéð÷ ïàk ïéà ¯ CLîe¨©¥¨¦§¨§¨¤Ÿ¨§¨©©©¥©¤£¥
÷çNîk àlà äæ ïéàå ,áäæ Bà ïáz íà Ba Li äî òãBé Bðéà¥¥©©¥¦¤¤¨¨§¥¤¤¨¦§©¥

.äia÷a§ª¦¨
או הנמכר החמץ  מהו לפרט יש  חמץ מכירת  בשטר  האם 

שבבית החמץ  'כל לכתוב  '?די

חיים ' ה 'מקור לדעת  בדבר: הפוסקים סק"ט)נחלקו תמ"ח (סי'

שאינו מסוים ' שאינו כ'דבר  זה  הרי  כן לא  שאם לפרט, חובה 

'מין על היא שהמכירה  לפרט שדי  סוברים  יש  אבל  נקנה,

החמץ '.

הרמב "ם  מלשון  ב)אך מסוים(בהלכה לדבר  כדוגמא  שנקט

'שק mihg'ערימת  או 'mip`zערימת' יאמר  שאם  משמע  '

מסוים דבר  זה  אין פירות ' 'שק  או  תניינא (שו"ת תבואה ' רעק"א

ז) .סי'

סק"ב)והט"ז  רט סי' מבואר(חו"מ הרמב "ם  בדברי  הקשה:

מטעם בקוביא , המשחק כדין  היא מסוים  שאינו דבר  שהקנאת 

שיפסיד)'אסמכתא ' בדעתו העלה לא כי להקנות בדעתו גמר לא ,(שמלכתחילה

לעיל לחברוה"ד)(פי"א והרי עירבון שהנותן  הרמב "ם  כתב 

ואין חל הקנין העירבון', לך  קנוי - בי אחזור 'אם  לו ואמר 

הלוקח  יד תחת  נמצא  כבר  שהדבר  משום  אסמכתא , משום  בו

כאן גם  זה  ולפי בדבורו. יעמוד לא  שהמוכר  חושש  אינו  ולכן

הלוקח "רצה  שהרי אסמכתא  זו  תחתjyneאין כבר  והדבר "

ידו !

המוכר על סומך שאינו  משום הוא  החיסרון  שם  א. ותירץ :

חושש , אינו  בידו כבר  החפץ כאשר  ולכן  הדבר  את  לו שיתן 

מה יודע אינו  שהרי מועיל אינו בידו  שהדבר  אפילו כאן  אך

לא עדיין החפץ  אך ומשך " הלוקח "רצה  אמנם  ב . בו. יש 

קנין. למעשה  רק נעשתה  והמשיכה  לידו, בא 

'דבר של  חסרון אין  חמץ במכירת השני, התירוץ  ולפי 

החמץ , נמצא  שבו  החדר את  מוכרים  שהרי מסוים ' שאינו

ממש . הלוקח של  כבידו  זה  והרי 

כל  את  מוכר  כאשר רק הוא  שהחיסרון לומר , יש  ועוד

מוכר אני זו  "ערימה  הרמב "ם כדברי קצוב , במחיר הסחורה

jkeלך jkaשווה אינו שמא דעתו סומך אינו הקונה  ולכן  ,"

אלא המחיר  את  קוצבים  לא  חמץ  במכירת  אך הנקוב, כערך

אנשים שלושה  של  הערכתם  לפי יהיה  שהמחיר  כותבים 

יחייבוהו שלא הבטוח  הלוקח דעת  סומכת ובזה בקיאים ,

משוויו ו)ביותר סי' או"ח יצחק .(באר
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ה'תשע"ט  אייר כ"ג שלישי יום נפרדות  עסקאות או אחת עסקת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä̈¥©£¥
íà ,íéì÷c Bì eéä àì elôà ¯ 'Eì øëBî éðà íéì÷ãe ò÷ø÷'©§©§¨¦£¦¥§£¦Ÿ¨§¨¦¦

.çwnä äð÷ð éøä ,íéì÷ã éðL Bì úBð÷ì äöø̈¨¦§§¥§¨¦£¥¦§¤©¦¨
לכולם להתייחס  יש  האם  חלקים, מכמה  המורכבת  עסקה 

כל  ביטול  את גורר  מהם  אחד ביטול  כאשר  אחת , כמקשה 

בקיום תלוי  ואינו לעצמו נידון חלק  כל  שמא  או  העסקה 

השאר ?

מוכר אני  ודקלים  "קרקע  לחברו  שהאומר  הרמב "ם ופוסק 

לרכוש יכול  המקח, בשעת  דקלים  לו  היו  לא אם  אף  לך ",

ומכאן בעסקה. חלקו  את לקיים  ובכך לקונה ולתתם  דקלים

השני החלק  קיום  את  לדרוש  יוכל לא  דקלים , לו יתן  לא  שאם 

הקרקע  מכירת  – העסקה יד)של  רטז, סי' סמ"ע .(ראה

ערוך' ב 'שלחן  להלכה הובאו הרמב"ם  דברי סעיף והנה  (שם

הרשב "םה) דעת  את  הביא  הרמ"א  אולם  ב), סט, הסובר(ב"ב

לא אם ואף  בזו, זו  תלויות  אינן  והדקלים  הקרקע  שמכירת

הקרקע . מכירת  תתבטל לא דקלים, לו  ייתן

מקומות(שם)והט"ז  שני  לחברו שמכר באדם מעשה  הביא 

אל  ברשותו היה  שלא  התברר  כך ואחר  הכנסת , מקוםבבית  א 

– והרשב "ם  הרמב "ם במחלוקת  תלוי  זה שדין וכתב אחד ,

השני. גם  מתבטל העסקה מפרטי אחד בביטול האם 

שני לגבי רק  אמורים  הרמב "ם  שדברי שכתבו  יש  אך

יתכן כי  ודקלים , קרקע  כגון  ביניהם , שייכות  שיש  דברים

ולכן השני, בדבר  השימוש  לצורך מהן לאחד נזקק שהלוקח 

נפרדים דברים  בשני  אך  אחת , כעסקה  לשניהם  מתייחסים 

מהם אחד  בכל שהשימוש  הכנסת  בבית  מקומות שני  כגון

מכירות כשתי  שנחשבים  מודה  הרמב"ם  גם – לשני שייך אינו

ח)נפרדות  קפב, שלום .(משפט

כתב סק "ח) קפב, (סי' המשפט' ה 'נתיבות  ומאידך ,

דברים בשני רק היא  לרשב"ם  הרמב "ם בין  המחלוקת  להיפך :

סוג מאותו דברים  שני  אך  ואילנות , קרקע  כגון נפרדים ,

במכירת ולכן הדעות , לכל  אחת  עסקה  של כחלקים  נחשבים 

גם בטלה  האחד, מכירת בטלה  אם  הכנסת בבית  מקומות  שני 

השני. מכירת 

ה'תשע"ט  אייר כ"ד רביעי יום כראיה  המחיר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øëî ,ìòä úà øëBnä©¥¤¨Ÿ¨©
íéîcä ïéàå . . ìòä úà øëî àì ,äøtä úà øëî ;äøtä úà¤©¨¨¨©¤©¨¨Ÿ¨©¤¨Ÿ§¥©¨¦

.ïäa àöBiëå íéøácä elà ìëa äéàø§¨¨§¨¥©§¨¦§©¥¨¤
תנאים  נחלקו זו  ב)בהלכה עז, יהודה ,(ב"ב רבי  לדעת :

נכלל  מה כהוכחה  משמש  המקח עבור  שנקבע  התשלום 

זוז, במאתיים  בקר  צמד לי מכור לחברו, האומר  כגון : במקח,

זה , מסכום  רחוק  בלבד הצמד של  ששוויו  לכל וידוע  מאחר 

לדעת אך יחד. ולבקר לצמד  היתה  שהכוונה  מהמחיר  מוכח

הרמב "ם . פוסק וכן ראיה , מהווים הדמים אין  חכמים 

בגמרא  א)מאידך , מו, לחברו(ב"ק שור  שהמוכר  נאמר 

מטרת האם  ספק  ומתעורר לחרישה , ראוי ואינו נגחן ונמצא

או טעות  מקח זה  והרי חרישה  לצורך היתה המכירה 

לברר ניתן  טעות, כאן  ואין  שחיטה  לצורך היתה  שהמכירה 

זה היה  האם  – השור  עבור  ששולם  המחיר  באמצעות  זאת 

שור של מזה  פחות מחיר  או לחרישה  שור  של  מחיר 

היתה מה  הדמים  סכום  ידי על להכריע  שניתן  הרי לשחיטה ,

ראיה "? הדמים  "אין כאן  ומדוע  הרכישה , מטרת 

והביאור :

סותר אינו כאשר  רק כבירור לשמש  יכול המקח סכום 

שור במוכר  כגון המקח, בשעת  שנאמרה  המפורשת  ללשון

דובר המכירה שבשעת  לשחיטה, או לחרישה אם ידוע  ואין

לחרישה בשור  מדובר  אם  הוכחה  אין זו ומלשון  'שור' על 

בירור מהווה  המקח סכום  כזה ובמקרה לשחיטה , בשור או

והוכחה .

ומשמעות 'צמד', נאמר  המקח בשעת  הרי דידן , בנידון אך

בכוח  אין ולכן  בקר , עם  צמד  ולא  בלבד צמד  היא  המילה 

בניגוד  בקר עם לצמד היתה שהכוונה  להכריע הדמים 

המקח. בשעת  הנאמר של  הפשוטה למשמעות 

(vx 'iq q"yd lr g"xbd iyecig d`xe .` ,av a"a o"anxd iyecig)

ה'תשע"ט  אייר כ"ה חמישי יום ויום־טוב  בשבת מתנה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ïúBpä Bà øëBnä©¥©¥
éøö ïéàå ,úaLa,BúBà ïéknL ét ìò óà ¯ áBè íBéa øîBì C §©¨§¥¨¦©§©©¦¤©¦

.ïéîi÷ åéNòî©£¨©¨¦
בגמרא  מהנאמר נלמד  בשבת  מתנה  נתינת לז,איסור  (ביצה

ופירשא) וממכר ". מקח משום  "גזירה  בשבת  להקדיש  שאסור

משום)רש "י  ד"ה מרשותו(שם "שמוציאו  וממכר למקח שדומה 

"ממצוא מהפסוק נלמד  וממכר  מקח ואיסור  הקדש ". לרשות 

שטרי כתיבת לידי  לבוא  שיכול ועוד, דבר", ודבר  חפצך

לגמרי כן  גם שיוצאה  למתנה  דומה  ש "הקדש  וכיון  מכירה.

במתנה דבר שום ליתן "אסור לכן חברו ", לרשות מרשותו

בשבת " סט"ו)לחברו  שו סי' או"ח אדה"ז כתבו(שו"ע זה , ולפי 

אברהם ' סקט"ו)ה 'מגן שם ליתן(שם)ואדה "ז(או"ח "הנוהגים  :

הוסיפו אך  עושים ", הם  יפה  לא  - הדורש  לחתן במתנה  כלים 

מצוה  שלצורך ה 'מרדכי', לא בשם  כדי לנכרי בפסח חמץ לתת (כגון,

ס"ד) תמד סי' או"ח יראה'ֿ ב'בל עליו ֿ טובלעבור ויום  שבת  לצורך או 

מותר .
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סופר ' ה 'חתם  שו)וכתב  סי' או"ח לשו"ע (בהגהות

"לרב לכן  בשבת , מתנה לתת מותר מצוה ולצורך היות 

וכבוד  לחכם, דורון  דהוי משום  [שמותר ] ספק אין הדורש ,

כבר פעמים  "רוב  ועוד : המצוה". וחיבוב ותפארת  התורה

לחכם , מחר לשלוח שרוצים מה  שבת  מערב  הכלים  יחדו

'בפיךֿ דכתיב  משום  בעליו, מרשות  יצא  כבר שהפריש  וכיון 

אלא אינו בשבת  אחר ֿכך שנותן מה  כן ואם  צדקה ', זו

מילתא". לפרסומי 

צבי' ב 'הר  קכו)והנה , סי' מ 'המקנה'(ח"א קו"א הביא  (קדושין

סה) נוטהסי' ולכך הנותן , על  ולא  המקבל  על  הוא שהאיסור

לדוד' ה 'תהלה סק"ט).גם  מה סי' הרמב "ם(ח"ג מדברי העיר אך

אדה"ז לשון גם הוא  וכך הנותן . על הוא  שהאיסור כאן,

בשבת".ozil"אסור(הנ"ל): לחברו במתנה דבר שום 

דבר ' ה 'משיב  לדעת מזו : כז)יתירה סי' הוא(ח"א האיסור 

wx על בין שניהם  על ש "האיסור  למכר  דומה ואינו הנותן  על

וזה מעות  נותן  זה  נותנים  שניהם שהרי  הקונה, על בין המוכר

ולא הנותן על ֿ אם  כי איסור  אין מתנה  ֿ כן ֿ שאין מה  מקחו ,

בפשיטות". דשרי  ההפקר  מן לזוכה  דומה  שהרי המקבל , על 

ה'תשע"ט  אייר כ"ו שישי יום מדעתו? שלא אדם של ידו קונה מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰øèLa ÷éæçnä©©§¦¦§¨
àì ¯ øèMä BúBàa äáeúkä ò÷øwä úBð÷ì éãk øbä éñëpî¦¦§¥©¥§¥¦§©©§©©§¨§©§¨Ÿ

.BúéçBìö ét ìò BúBà øöì ,ãáìa øèMä àlà äð÷̈¨¤¨©§¨¦§©¨Ÿ©¦§¦
משנה ': ה 'לחם הקשה 

ב)בגמרא  מט, קמא שטר(בבא המחזיק  סבא : ייבא רב  שאל 

גר של שהיתה  קרקע  של  מתנה שטר או  יורשים)קנין לו (שאין

והשטר הקרקע את  לקנות  כדי רק  בו מחזיק  הוא  האם  -

עצמו, השטר את לקנות  בדעתו  אין  אבל כראיה , לו ישמש 

הקרקע  את  קונה  שאינו בה)וכיון  החזיק לא את(כי קונה אינו 

צלוחיתו")השטר  ע"פ "לצור בו נייר(להשתמש על גם דעתו  שמא  או  ,

הקרקע על רק  דעתו אכן שאם  משמע  ומזה בו ? וזוכה השטר

הרמב "ם כתב  מדוע  כן ואם  השטר , את  קנה  לא הנייר על ולא 

"לצור השטר  את קנה  הקרקע " לקנות  "כדי בשטר  שהמחזיק 

צלוחיתו"? פי על אותו

הש "ך  סק"ג)ומבאר  ערה סי' :(חו"מ

דעתו האם  ייבא רב של  ספיקו מהו לשאול יש  לכאורה 

דעתו אין שמא או השטר  נייר על גם  היא השטר  מחזיק של

ידו כי  אותו יקנה  השטר על דעתו אין אם גם  הרי - עליו

א)כחצרו  פו, א. נד, ב"ב שלא(תוס' לאדם  קונה שחצר וכשם  ,

א)מדעתו יא, צריך (ב"מ אלא  מדעתו ? שלא  לו קונה  ידו  כך

שלא לו  קונה אדם  של שחצרו סובר אינו ייבא  שרב לומר 

שלא קונה  חצר  שלהלכה  כיון  אבל  מסתפק , הוא  ולכן מדעתו 

שלא אף  השטר את  קונה בשטר  המחזיק  כחצרו, וידו  מדעתו 

לקנותו. תחילה התכוון 

המשפט' סק"ב)וב 'נתיבות  התוספות(שם דברי  את  הביא 

א) נד, ידיעתו,(ב"ב בלא אף  בה  שמונח מה  את  קונה  שחצרו

היה יודע היה  ואילו  בחצרו, מונח שהדבר  ידע  כשלא  רק

אינו ֿ פי ֿכן  ֿ על  ואף  בידו שהשטר כאן אבל לקנותו, מתכוון 

קנה . לא  - לקנותו מתכוון

שהשטר ידע אם שאפילו  הרמב "ם  בדעת  נקט הש "ך אבל

שהחזיק אף ולכן לו, קונה ידו - לקנותו התכוון  ולא  בידו

השטר . את  קנה  הקרקע , לקנות  כדי  רק  בשטר 

ה'תשע"ט  אייר כ"ז קודש שבת מסותרת  מתנה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰...äðzî ïúBpä©¥©¨¨
éøöeðúe øúqa eáúk' :íéãòì øîà .úîñøôîe äéeìb äéäzL C ¨¦¤¦§¤§¨§ª§¤¤¨©§¥¦¦§©¥¤§

øæçiL ,íéøçà ïBîî ãaàì éãk ,àeä íéøòî äfL ;íeìk dðéà ¯ 'Bì¥¨§¤¤©£¦§¥§©¥¨£¥¦¤©£Ÿ
:Ba áeúk ïéàL ò÷ø÷ úðzî øèL ìk ,Cëéôì .ïziL øçà økîéå§¦§Ÿ©©¤¦¥§¦¨¨§©©§©©§©¤¥¨
...'úîñøôîe äéeìb äðzî Bì eáúë ...ïúBpä éðBìt eðì øîàå'§¨©¨§¦©¥¦§©¨¨§¨§ª§¤¤

.ìa÷îä äëæ àìå ,àéä úøzñî äðzî ànL dì ïéLLBç§¦¨¤¨©¨¨§ª¤¤¦§Ÿ¨¨©§©¥
שהטעם הרמב "ם ומבאר  מתנה , אינה  בסתר שניתנה מתנה

ביניהם קנוניה  יעשו  והמקבל  הנותן שמא  לחשוש  יש  כי הוא 

ויבוא אחר לאדם המתנה  את  הנותן ימכור  זו נתינה  ולאחר

חכמים קבעו  ולכן מהקונה . אותה  ויוציא  המתנה  מקבל

מתנה . אינה  – ומפורסמת  גלויה שאינה  שמתנה 

והרשב "ם הראב "ד  מגבינן)אך לא ד"ה ב מ, ביארו(ב"ב

אחר , לאדם זו מתנה  נתן או מכר כבר  שמא  הוא  שהחשש 

זו, מתנה לו  נותן  לכן זה מאדם הנאה  טובת  וקיבל היות  אך

נותן ולכן  לאחר , נמסרה כבר שהרי אותו  מטעה שבאמת אף 

בסתר משנה)אותה  לחם משנה, .(מגיד

המתנה שמא  הוא  שהחשש  מפרש , הרמב "ם  אין  ומדוע 

ממה עדיף  זה  וטעם  כלל , קנה לא  המקבל  ולכן  לאחר נמסרה

קנוניה ? עשו והמקבל שהנותן חששו שחכמים  שכתב,

האזל': ה'אבן  מבאר

שם)הגמרא  היינו(ב"ב 'סתמא', לעדים  אמר  הנותן אם  דנה 

אמר לא  גם  אך לו ', ותנו בסתר 'כתבו  במפורש  אמר שלא 

נחשב הדבר האם  – ומפורסמת ' גלויה מתנה 'כתבו להם

זה במקרה  שגם  היא  הגמרא ומסקנת  מסותרת '? 'מתנה 

היא " מסותרת שמא  לה  ב)"חוששים  בהלכה .(וכמובא

שניתנה מחשש  מתנה  אינה מסותרת ' ש 'מתנה נפרש  ואם 

זה לאדם  המתנה  את  להקנות  מתכוין  ואינו אחר לאדם  כבר 

אם והרי מסותרת ", למתנה  "חוששים  הגמרא  אומרת  מדוע –

טענתו, את  נקבל  המתנה  את  לתת  התכוין שלא  הנותן יטען

הר"י לשיטת  ואכן  כדין? מתנה  זו  תהא – כלום  יטען  לא  ואם 

במ"מ)מיגש  לא(הובא להקנות  התכוין שלא  טוען  הנותן  אם  רק

המקבל. זכה  – כלום  טוען  אינו ואם  המקבל, זכה 

לגמרי, פסול 'סתם ' שכתוב  השטר הרמב "ם  לדעת  אבל

לפרש בהכרח ולכן זו , במתנה  המקבל יזכה  לא ולעולם 

כדי השטר את  פסלו  חכמים  כי  במתנה  זכה  לא  שהמקבל

הקונה . כנגד המקבל עם  קנוניה  יעשה  לא שהנותן 



צה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

סופר ' ה 'חתם  שו)וכתב  סי' או"ח לשו"ע (בהגהות

"לרב לכן  בשבת , מתנה לתת מותר מצוה ולצורך היות 

וכבוד  לחכם, דורון  דהוי משום  [שמותר ] ספק אין הדורש ,

כבר פעמים  "רוב  ועוד : המצוה". וחיבוב ותפארת  התורה

לחכם , מחר לשלוח שרוצים מה  שבת  מערב  הכלים  יחדו

'בפיךֿ דכתיב  משום  בעליו, מרשות  יצא  כבר שהפריש  וכיון 

אלא אינו בשבת  אחר ֿכך שנותן מה  כן ואם  צדקה ', זו

מילתא". לפרסומי 

צבי' ב 'הר  קכו)והנה , סי' מ 'המקנה'(ח"א קו"א הביא  (קדושין

סה) נוטהסי' ולכך הנותן , על  ולא  המקבל  על  הוא שהאיסור

לדוד' ה 'תהלה סק"ט).גם  מה סי' הרמב "ם(ח"ג מדברי העיר אך

אדה"ז לשון גם הוא  וכך הנותן . על הוא  שהאיסור כאן,

בשבת".ozil"אסור(הנ"ל): לחברו במתנה דבר שום 

דבר ' ה 'משיב  לדעת מזו : כז)יתירה סי' הוא(ח"א האיסור 

wx על בין שניהם  על ש "האיסור  למכר  דומה ואינו הנותן  על

וזה מעות  נותן  זה  נותנים  שניהם שהרי  הקונה, על בין המוכר

ולא הנותן על ֿ אם  כי איסור  אין מתנה  ֿ כן ֿ שאין מה  מקחו ,

בפשיטות". דשרי  ההפקר  מן לזוכה  דומה  שהרי המקבל , על 

ה'תשע"ט  אייר כ"ו שישי יום מדעתו? שלא אדם של ידו קונה מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰øèLa ÷éæçnä©©§¦¦§¨
àì ¯ øèMä BúBàa äáeúkä ò÷øwä úBð÷ì éãk øbä éñëpî¦¦§¥©¥§¥¦§©©§©©§¨§©§¨Ÿ

.BúéçBìö ét ìò BúBà øöì ,ãáìa øèMä àlà äð÷̈¨¤¨©§¨¦§©¨Ÿ©¦§¦
משנה ': ה 'לחם הקשה 

ב)בגמרא  מט, קמא שטר(בבא המחזיק  סבא : ייבא רב  שאל 

גר של שהיתה  קרקע  של  מתנה שטר או  יורשים)קנין לו (שאין

והשטר הקרקע את  לקנות  כדי רק  בו מחזיק  הוא  האם  -

עצמו, השטר את לקנות  בדעתו  אין  אבל כראיה , לו ישמש 

הקרקע  את  קונה  שאינו בה)וכיון  החזיק לא את(כי קונה אינו 

צלוחיתו")השטר  ע"פ "לצור בו נייר(להשתמש על גם דעתו  שמא  או  ,

הקרקע על רק  דעתו אכן שאם  משמע  ומזה בו ? וזוכה השטר

הרמב "ם כתב  מדוע  כן ואם  השטר , את  קנה  לא הנייר על ולא 

"לצור השטר  את קנה  הקרקע " לקנות  "כדי בשטר  שהמחזיק 

צלוחיתו"? פי על אותו

הש "ך  סק"ג)ומבאר  ערה סי' :(חו"מ

דעתו האם  ייבא רב של  ספיקו מהו לשאול יש  לכאורה 

דעתו אין שמא או השטר  נייר על גם  היא השטר  מחזיק של

ידו כי  אותו יקנה  השטר על דעתו אין אם גם  הרי - עליו

א)כחצרו  פו, א. נד, ב"ב שלא(תוס' לאדם  קונה שחצר וכשם  ,

א)מדעתו יא, צריך (ב"מ אלא  מדעתו ? שלא  לו קונה  ידו  כך

שלא לו  קונה אדם  של שחצרו סובר אינו ייבא  שרב לומר 

שלא קונה  חצר  שלהלכה  כיון  אבל  מסתפק , הוא  ולכן מדעתו 

שלא אף  השטר את  קונה בשטר  המחזיק  כחצרו, וידו  מדעתו 

לקנותו. תחילה התכוון 

המשפט' סק"ב)וב 'נתיבות  התוספות(שם דברי  את  הביא 

א) נד, ידיעתו,(ב"ב בלא אף  בה  שמונח מה  את  קונה  שחצרו

היה יודע היה  ואילו  בחצרו, מונח שהדבר  ידע  כשלא  רק

אינו ֿ פי ֿכן  ֿ על  ואף  בידו שהשטר כאן אבל לקנותו, מתכוון 

קנה . לא  - לקנותו מתכוון

שהשטר ידע אם שאפילו  הרמב "ם  בדעת  נקט הש "ך אבל

שהחזיק אף ולכן לו, קונה ידו - לקנותו התכוון  ולא  בידו

השטר . את  קנה  הקרקע , לקנות  כדי  רק  בשטר 

ה'תשע"ט  אייר כ"ז קודש שבת מסותרת  מתנה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰...äðzî ïúBpä©¥©¨¨
éøöeðúe øúqa eáúk' :íéãòì øîà .úîñøôîe äéeìb äéäzL C ¨¦¤¦§¤§¨§ª§¤¤¨©§¥¦¦§©¥¤§

øæçiL ,íéøçà ïBîî ãaàì éãk ,àeä íéøòî äfL ;íeìk dðéà ¯ 'Bì¥¨§¤¤©£¦§¥§©¥¨£¥¦¤©£Ÿ
:Ba áeúk ïéàL ò÷ø÷ úðzî øèL ìk ,Cëéôì .ïziL øçà økîéå§¦§Ÿ©©¤¦¥§¦¨¨§©©§©©§©¤¥¨
...'úîñøôîe äéeìb äðzî Bì eáúë ...ïúBpä éðBìt eðì øîàå'§¨©¨§¦©¥¦§©¨¨§¨§ª§¤¤

.ìa÷îä äëæ àìå ,àéä úøzñî äðzî ànL dì ïéLLBç§¦¨¤¨©¨¨§ª¤¤¦§Ÿ¨¨©§©¥
שהטעם הרמב "ם ומבאר  מתנה , אינה  בסתר שניתנה מתנה

ביניהם קנוניה  יעשו  והמקבל  הנותן שמא  לחשוש  יש  כי הוא 

ויבוא אחר לאדם המתנה  את  הנותן ימכור  זו נתינה  ולאחר

חכמים קבעו  ולכן מהקונה . אותה  ויוציא  המתנה  מקבל

מתנה . אינה  – ומפורסמת  גלויה שאינה  שמתנה 

והרשב "ם הראב "ד  מגבינן)אך לא ד"ה ב מ, ביארו(ב"ב

אחר , לאדם זו מתנה  נתן או מכר כבר  שמא  הוא  שהחשש 

זו, מתנה לו  נותן  לכן זה מאדם הנאה  טובת  וקיבל היות  אך

נותן ולכן  לאחר , נמסרה כבר שהרי אותו  מטעה שבאמת אף 

בסתר משנה)אותה  לחם משנה, .(מגיד

המתנה שמא  הוא  שהחשש  מפרש , הרמב "ם  אין  ומדוע 

ממה עדיף  זה  וטעם  כלל , קנה לא  המקבל  ולכן  לאחר נמסרה

קנוניה ? עשו והמקבל שהנותן חששו שחכמים  שכתב,

האזל': ה'אבן  מבאר

שם)הגמרא  היינו(ב"ב 'סתמא', לעדים  אמר  הנותן אם  דנה 

אמר לא  גם  אך לו ', ותנו בסתר 'כתבו  במפורש  אמר שלא 

נחשב הדבר האם  – ומפורסמת ' גלויה מתנה 'כתבו להם

זה במקרה  שגם  היא  הגמרא ומסקנת  מסותרת '? 'מתנה 

היא " מסותרת שמא  לה  ב)"חוששים  בהלכה .(וכמובא

שניתנה מחשש  מתנה  אינה מסותרת ' ש 'מתנה נפרש  ואם 

זה לאדם  המתנה  את  להקנות  מתכוין  ואינו אחר לאדם  כבר 

אם והרי מסותרת ", למתנה  "חוששים  הגמרא  אומרת  מדוע –

טענתו, את  נקבל  המתנה  את  לתת  התכוין שלא  הנותן יטען

הר"י לשיטת  ואכן  כדין? מתנה  זו  תהא – כלום  יטען  לא  ואם 

במ"מ)מיגש  לא(הובא להקנות  התכוין שלא  טוען  הנותן  אם  רק

המקבל. זכה  – כלום  טוען  אינו ואם  המקבל, זכה 

לגמרי, פסול 'סתם ' שכתוב  השטר הרמב "ם  לדעת  אבל

לפרש בהכרח ולכן זו , במתנה  המקבל יזכה  לא ולעולם 

כדי השטר את  פסלו  חכמים  כי  במתנה  זכה  לא  שהמקבל

הקונה . כנגד המקבל עם  קנוניה  יעשה  לא שהנותן 
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ה'תשע"ט  אייר כ"א ראשון יום
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dxikn zFkld¦§§¦¨

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברשות 1) ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו נתבארו

זה. אחר הנמשך וכל הלוקח,

.‡¯ÎBn‰2‰p‚ ÈBÚ¯Ê3ÌÈBÚ¯Ê ÏL ÔÓˆÚ ÔÈ‡L , «≈≈¿≈ƒ»∆≈«¿»∆≈¿ƒ
BÏ ¯ÈÊÁÓe ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÏ ÏÎ‡∆¡»«¬≈¿…»¿«»¿«¬»»«¬ƒ

ÌÈÓc‰ ˙‡4‰ÚÈ¯ÊÏ Ô˙˜ÊÁL ;epnÓ Á˜lL5‡e‰Â . ∆«»ƒ∆»«ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ»¿
ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁÓˆ ‡lL6ı¯‡‰ ‰˙˜Ï Ì‡ Ï·‡ ; ∆…»¿≈¬««¿»¬»ƒ»¿»»»∆

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ „¯·a7˙ÓÁÓ ‡nL ; ¿»»¿«≈≈«»¿«¬»»∆»≈¬«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÁÓˆ ‡Ï „¯a‰«»»…»¿¿≈…«≈»∆

גמליאל.2) בן שמעון כרבן צב. בתרא בבבא משנה
שם).3) (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע אינו 4)כגון אבל

התנא  כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב
) בברייתא ("גרמא קמא בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), שם

שם  (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין")
(שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי המתחיל דיבור
מן  לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב
והלכו  ונרקבו הלוקח בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון
אלו  לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד
כל  לו הייתה לא והלוקח מו) קטן סעיף רלב, סימן (סמ"ע

שם). (רשב"ם אלו מזרעים התנה 5)הנאה שלא שאף
עומדים  שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש

לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי שמן 6)לאכילה,
מניחים  אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם,
הרא"ש  בשם (סמ"ע עצמם בזרעים היא הצמיחה אי שסיבת

מז). קטן סעיף שם את 7)והטור, להחזיר חייב אינו
הדמים.

.·BÏ ¯ÎÓ8ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈÚ¯Ê9ÌÈhÁ ÔB‚k ,10 »«¿»ƒ«∆¡»ƒ¿ƒƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ÔÚ¯Êe ,ÌÈ¯BÚOe11. ¿ƒ¿»»¿…»¿≈«»¿«¬»»

Ì„‡ Èa ·¯L ,ÔzLt Ú¯Ê ‰È‰ elÙ‡12d˙B‡ ÔÈB˜ ¬ƒ»»∆«ƒ¿»∆…¿≈»»ƒ»
ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÚÈ¯ÊÏ13˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ ,d˙B‡ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈«»¿«¬»

Ì‡Â .B˙ÚÈ¯Ê·iÁ - Ú¯ÊÏ ‰B˜ ‡e‰L BÚÈ„B‰ ¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¿∆««»
Ô˙eÈ¯Á‡a14‰‡eÙ¯Ï ÌÈ¯kÓp‰ ÌÈ¯·„Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .15 ¿«¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÚÈ·ˆÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

קמא.8) תנא כדברי צב. בתרא בבבא שעומדים 9)משנה
לזריעה. כמו לאכילה שווה הטור 10)במידה לשון
לאכילה". רובם "שעומדים שלא 11)(רלב): שכיוון

לאכילה. נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה
לכלל:12) בהתאם הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף

הרוב". אחרי בממון הולכים בני 13)"אין מקצת כלומר,
אותו. אוכלים שביטולו 14)אדם במקח, תנאי כל כמו

המקח. לביטול דינם 15)מביא לרפואה רק נמכרים שאם
כלפנינו. דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו

.‚Ô‡kÓ16,Á˜Ó B¯·ÁÓ Á˜Bl‰ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆»«≈«≈¬≈∆»
,ÌL B¯ÎÓÏ ˙ÈBÏÙ ‰È„ÓÏ BÎÈÏBÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Â¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌeÓ B· ‡ˆÓ ÌLÏ BÎÈÏB‰L ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿»ƒ¿»≈»
˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ !Ô‡ÎÏ ÈÁ˜Ó ÈÏ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆»«¬ƒ∆

ÏtËÓ ¯ÎBn‰Â ,ÌÈÓc‰17B¯ÎÓÏ B‡ B¯kÓÓ ‡È·‰Ï «»ƒ¿«≈¿«≈¿»ƒƒ¿»¿»¿
BÚÈ„B‰L ¯Á‡ ·‚ B‡ „·‡ elÙ‡Â .ÌL18‡e‰ È¯‰ - »«¬ƒ»«ƒ¿«««∆ƒ¬≈

¯ÎBÓ ˙eL¯a19BÎÈÏBnL BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈¬»ƒ…ƒ∆ƒ
È¯‰ - ÌeÓ Ba ÌL ‡ˆÓÂ ,BÎÈÏB‰Â ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈
BÓeÓa Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ,Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê∆ƒ¿≈««∆«¬ƒ«∆»¿

¯ÎBnÏ20. «≈

לזרע 16) קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה מהנאמר
ללא  שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי הלוקח ואין הזרעים, הפסד ניכוי

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה
המוכר  ידע ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני  יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה
את  לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו. המקח את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה ֿ 18)הדרכים (כסף מום בו שיש
לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו

הכלי,19) לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י בפרק זה 20)ראה שהרי

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה

.„B‡ „·‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - ·‚21Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C¯‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .¯ÎBnÏ22È¯‰ - «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
¯ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל
כשלא  והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, על לו הודיע
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתבֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם

המקח.23) את מציל המוכר היה שאז

.‰¯ÎBn‰24‡ˆÓÂ B¯·ÁÏ ¯BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ - «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈz¯ÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ¯ÓBÏ27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈ¯ÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆
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ה'תשע"ט  אייר כ"א ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברשות 1) ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו נתבארו

זה. אחר הנמשך וכל הלוקח,

.‡¯ÎBn‰2‰p‚ ÈBÚ¯Ê3ÌÈBÚ¯Ê ÏL ÔÓˆÚ ÔÈ‡L , «≈≈¿≈ƒ»∆≈«¿»∆≈¿ƒ
BÏ ¯ÈÊÁÓe ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÏ ÏÎ‡∆¡»«¬≈¿…»¿«»¿«¬»»«¬ƒ

ÌÈÓc‰ ˙‡4‰ÚÈ¯ÊÏ Ô˙˜ÊÁL ;epnÓ Á˜lL5‡e‰Â . ∆«»ƒ∆»«ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ»¿
ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁÓˆ ‡lL6ı¯‡‰ ‰˙˜Ï Ì‡ Ï·‡ ; ∆…»¿≈¬««¿»¬»ƒ»¿»»»∆

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ „¯·a7˙ÓÁÓ ‡nL ; ¿»»¿«≈≈«»¿«¬»»∆»≈¬«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÁÓˆ ‡Ï „¯a‰«»»…»¿¿≈…«≈»∆

גמליאל.2) בן שמעון כרבן צב. בתרא בבבא משנה
שם).3) (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע אינו 4)כגון אבל

התנא  כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב
) בברייתא ("גרמא קמא בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), שם

שם  (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין")
(שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי המתחיל דיבור
מן  לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב
והלכו  ונרקבו הלוקח בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון
אלו  לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד
כל  לו הייתה לא והלוקח מו) קטן סעיף רלב, סימן (סמ"ע

שם). (רשב"ם אלו מזרעים התנה 5)הנאה שלא שאף
עומדים  שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש

לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי שמן 6)לאכילה,
מניחים  אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם,
הרא"ש  בשם (סמ"ע עצמם בזרעים היא הצמיחה אי שסיבת

מז). קטן סעיף שם את 7)והטור, להחזיר חייב אינו
הדמים.

.·BÏ ¯ÎÓ8ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈÚ¯Ê9ÌÈhÁ ÔB‚k ,10 »«¿»ƒ«∆¡»ƒ¿ƒƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ÔÚ¯Êe ,ÌÈ¯BÚOe11. ¿ƒ¿»»¿…»¿≈«»¿«¬»»

Ì„‡ Èa ·¯L ,ÔzLt Ú¯Ê ‰È‰ elÙ‡12d˙B‡ ÔÈB˜ ¬ƒ»»∆«ƒ¿»∆…¿≈»»ƒ»
ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÚÈ¯ÊÏ13˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ ,d˙B‡ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈«»¿«¬»

Ì‡Â .B˙ÚÈ¯Ê·iÁ - Ú¯ÊÏ ‰B˜ ‡e‰L BÚÈ„B‰ ¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¿∆««»
Ô˙eÈ¯Á‡a14‰‡eÙ¯Ï ÌÈ¯kÓp‰ ÌÈ¯·„Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .15 ¿«¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÚÈ·ˆÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

קמא.8) תנא כדברי צב. בתרא בבבא שעומדים 9)משנה
לזריעה. כמו לאכילה שווה הטור 10)במידה לשון
לאכילה". רובם "שעומדים שלא 11)(רלב): שכיוון

לאכילה. נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה
לכלל:12) בהתאם הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף

הרוב". אחרי בממון הולכים בני 13)"אין מקצת כלומר,
אותו. אוכלים שביטולו 14)אדם במקח, תנאי כל כמו

המקח. לביטול דינם 15)מביא לרפואה רק נמכרים שאם
כלפנינו. דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו

.‚Ô‡kÓ16,Á˜Ó B¯·ÁÓ Á˜Bl‰ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆»«≈«≈¬≈∆»
,ÌL B¯ÎÓÏ ˙ÈBÏÙ ‰È„ÓÏ BÎÈÏBÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Â¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌeÓ B· ‡ˆÓ ÌLÏ BÎÈÏB‰L ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿»ƒ¿»≈»
˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ !Ô‡ÎÏ ÈÁ˜Ó ÈÏ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆»«¬ƒ∆

ÏtËÓ ¯ÎBn‰Â ,ÌÈÓc‰17B¯ÎÓÏ B‡ B¯kÓÓ ‡È·‰Ï «»ƒ¿«≈¿«≈¿»ƒƒ¿»¿»¿
BÚÈ„B‰L ¯Á‡ ·‚ B‡ „·‡ elÙ‡Â .ÌL18‡e‰ È¯‰ - »«¬ƒ»«ƒ¿«««∆ƒ¬≈

¯ÎBÓ ˙eL¯a19BÎÈÏBnL BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈¬»ƒ…ƒ∆ƒ
È¯‰ - ÌeÓ Ba ÌL ‡ˆÓÂ ,BÎÈÏB‰Â ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈
BÓeÓa Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ,Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê∆ƒ¿≈««∆«¬ƒ«∆»¿

¯ÎBnÏ20. «≈

לזרע 16) קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה מהנאמר
ללא  שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי הלוקח ואין הזרעים, הפסד ניכוי

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה
המוכר  ידע ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני  יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה
את  לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו. המקח את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה ֿ 18)הדרכים (כסף מום בו שיש
לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו

הכלי,19) לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י בפרק זה 20)ראה שהרי

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה

.„B‡ „·‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - ·‚21Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C¯‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .¯ÎBnÏ22È¯‰ - «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
¯ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל
כשלא  והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, על לו הודיע
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתבֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם

המקח.23) את מציל המוכר היה שאז

.‰¯ÎBn‰24‡ˆÓÂ B¯·ÁÏ ¯BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ - «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈz¯ÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ¯ÓBÏ27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈ¯ÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆
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„·Ïa ‰LÈ¯ÁÏ31˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -32ÔÎÂ .¯ÊBÁÂ , «¬ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆»»¿≈¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כרב.24) ולא כשמואל צב. בתרא שנתברר 25)בבא היינו,
רשב"ם  ועיין נגחן. היה המכירה לפני שעוד המכירה אחרי

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור רגיל 26)(שם
אלא  ראוי ואינו בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי על להתנפל

שרוב 27)לשחיטה. ואף שמואל. של המימרא לשון
אנשים  מיעוט שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים
בהתאם  זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים
הרוב. אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל
לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב"ם של ובלשונו
טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון
שמכיוון  לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן
מחצה  שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין
שם  ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על
נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו:
מקח  בוודאי לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם

ומתרץ  הוא), שווה טעות לשחיטה ששור בזמן שהמדובר
משום  אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור
(ראה  ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר
בתרא  בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן

כאן. משנה ובמגיד "לשחיטה 28)צב. לטעון: שיכול
לך". טבח 29)מכרתיו שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ומשני  המתחיל דיבור שם (רשב"ם אדמה ועובד [=קצב]
ולהכי). להכי דזבין זה 30)בגברא את זה מכירים שהם

לנכסתא). המתחיל דיבור שם עובד 31)(רשב"ם שהוא
שם). (רשב"ם שקונה 32)אדמה במפורש הותנה כאילו

לחרישה.

.Â¯ÎBn‰33‰ÁÈ·ËÏ B¯·ÁÏ ‰Ó‰a34dËÁLe , «≈¿≈»«¬≈ƒ¿ƒ»¿»»
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ35È‡cÂa Ú„B Ì‡ ,36‰Ù¯Ë ‰˙È‰L37 ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ«¿««∆»¿»¿≈»

¯ÈÊÁÈÂ ,‰ËeÁM‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - dÁ˜lLk¿∆¿»»¬≈∆«¬ƒ∆«¿»¿«¬ƒ
„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÎBn‰38¯·c ¯ÎBn‰L , «≈∆«»ƒƒ»«»»≈∆«≈»»

¯Á‡ ÌeÓ Á˜Bl‰ B· ‰OÚÂ ,B¯kÓÓa ÌeÓ ‰È‰L39 ∆»»¿ƒ¿»¿»»«≈««≈
BÏ Ú„eiL Ì„˜40¯·„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡¯‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»

ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ Bk¯cL41- ‰Ù¯h‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»
Ì„˜ ¯Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;¯eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«

ÌlLÓe ,ÂÈÏÚ·Ï Á˜n‰ ¯ÈÊÁÓ - [ÔBL‡¯‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈
Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי  לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה,
המלה: השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), מיני 35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר

טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת
יב),37) סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו

קטן  סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו
שאיֿאפשר  אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס שהרי כח),
שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי סוף הקודם.38)סוף כאן,39)מהדין כגון
לחרישה  אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט
מום. כמו הוא זה והרי השחיטה, לפני ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי רומי: בדפוס
ט"ו  פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח" קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הוא  - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס

הלוקח. ולא באחריות לשאת חייב

.Ê‰˜44˜eÏÁ epnÓ ˙BOÚÏ BÚ¯˜e „‚·45Ck ¯Á‡Â , »»∆∆¿»«¬ƒ∆»¿««»
‰ÚÈ¯w‰ ˙ÓÁÓ Ìen‰ Ú„B46˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ««≈¬««¿ƒ»«¬ƒ∆

ÌÈÚ¯w‰47ÁÈaL‰ Ì‡ ,Ìen‰ Ú„B Ck ¯Á‡Â B¯Ùz .48 «¿»ƒ¿»¿««»««ƒƒ¿ƒ«
‰¯ÈÙz‰ Á·L ÏËB -49‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÎBn‰ ÔÓ ≈∆««¿ƒ»ƒ«≈¿≈…«≈

.‰Ê·»∆

משנה).44) (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד זה גם
המום.46)כתונת.45) את לגלות איפשרה שהקריעה
הכרח 47) שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד אחרי

שלאחריה. התפירה למען התפירה 48)בקריעה שלרגל
הבגד. ערך המקח 49)עלה בעד שילם שאם למשל, היינו,

בגלל  אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר
העשר  את בחזרה הלוקח מקבל תשע, שווה הוא התפירה
על  התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד

.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰50¯Á‡Ïe ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,B¯·ÁÏ «≈«¿««¬≈¿»«≈∆»¿««
Ú˜¯˜ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌeÓ da BÏ ‰‡¯ ÔÓÊ¿«ƒ¿»»ƒ»»¿«¬ƒ«¿«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÏÚaÏ51‰È‰ Ì‡Â . «¿»ƒ«¬ƒ»«≈∆»«¿ƒ»»
¯ˆÁ52.¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ - da ¯„Â »≈¿»»»ƒ¿«¬»»

ומימרות,50) עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא
אף  חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן:
הפירות  את למוכר להחזיר צריך שהלוקח חוזרים, הפירות

כדין. שלא את 51)שאכל בחזרה מקבל הלוקח שהרי
שאכל  והפירות להלוואה, דומה זה כסף ונמצא כספו
בפרק  רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות על 52)ו סד. שם משנה
דומה. נושא

.Ë¯ÎBn‰53„·‡Â ,‰‡¯ BÈ‡L ÌeÓ Ba LiL ¯·c «≈»»∆≈∆≈ƒ¿∆¿»«
Ìen‰ B˙B‡ ˙ÓÁÓ Á˜n‰54˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - «∆»≈¬««¬≈∆«¬ƒ∆

.ÌÈÓc‰«»ƒ

מב:53) מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך נלמד
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לה. מסביב וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח שאחרי
המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(È)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L B¯·ÁÏ ¯BL ¯ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ¯˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·Ú¯a ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ

‰Ï·p‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב ערוך לשולחן הרמ"א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח). לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

המום  מן ידע שהמוכר אחרי - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,
צריך  לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.‡È‰ÊÏ ¯ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,¯eÒ¯Ò ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È¯‰ - ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ¯eÒ¯q‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

¯ËtÈÂ59¯BM‰ ˜c·Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
¯eÒ¯q‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿
‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ B¯ÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע שהוא אחרי
לבדוק. הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא
גם  ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אף הכסף,

לזה. יסכים רבינו

.·È¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰63BÏ Ú„BÂ ,B¯ÎÓe64‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…
e‰‡¯‰65‰ÁÓÓÏ66˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡ - ÏÎ‡M ‰Ó : ∆¿»¿À¿∆«∆»«»«¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰67¯‡Lp‰Â ;68- ˙BÁB˜l‰ „Èa ¯Oa‰ ÔÓ «»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«»»¿««»
Ïa˜È69˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ , ¿«≈¿«¬ƒ»∆∆«»ƒ¿≈«≈∆

- ÏÎ‡M ‰Ó :‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„BÂ ,d¯ÎÓe ‰¯t‰«»»¿»»¿«∆ƒ¿≈»«∆»«
ÏÎ‡70- ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ;ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , »«¿«¬ƒ∆«»ƒ«∆…»«

ÁahÏ ¯Oa‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ71.ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , «¬ƒ∆«»»««»¿«¬ƒ∆«»ƒ

אפילו 63) אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
בו  שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,
המום  את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום,

בכורות). מהלכות ג פרק (ראה ללוקח.64)למומחה
כך 66)המוכר.65) ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין

ונשחט  הואיל - גלוי מום שהוא פי על אף מומו את הראה

שמת  כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא
כח.). בבכורות מאיר כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות

שהאכילו 67) אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. בהלכה להלן וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר

היה 68) הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן
עוז. במגדל וראה הראב"ד, לפני שהיה בספר חסר

בשולחן 69) העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך
ואסור  הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח כלומר,
אבל  לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו
בסוף  (להלן לטבח להחזירה מותר בהנאה שמותרת טריפה

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - אם 70)ההלכה) כלומר,
מפסיד  הוא אין - הבכור בשר את הלוקח אכל בינתיים

בכור.71)כלום. בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו והוא

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯ÎÓ72B‡ ,ÌÈ¯ÎÏ ‰Ù¯Ë ÏL ‰Ê ¯Oa »««≈«»»∆∆¿≈»¿»¿ƒ
ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ ·MÁÈ - ÌÈ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈

‰Ù¯h‰73¯˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי 73)גם "ישלמו שם: במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר
איתו  ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים

בזה. שהטעהו אחרי הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר
הלוקח  מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי
כלום  הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע

שם).

.„ÈB¯·ÁÏ ¯Oa ¯ÎBn‰76˙B¯t ,¯BÎa ¯Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏ·Ë e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó - ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

¯·c ¯ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙¯Îa B¯eq‡80„·Ïa Â‡Ïa B¯eq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï·‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
È¯·cÓ B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L B¯·ÁÏ ¯·c ¯ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ82˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÓi˜ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡ - ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙B¯t‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ¯ÈÊÁÓ ¯ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ È¯eq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÈa ‰¯B˙ È¯·cÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰¯ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל
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לה. מסביב וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח שאחרי
המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(È)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L B¯·ÁÏ ¯BL ¯ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ¯˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·Ú¯a ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ

‰Ï·p‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב ערוך לשולחן הרמ"א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח). לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

המום  מן ידע שהמוכר אחרי - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,
צריך  לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.‡È‰ÊÏ ¯ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,¯eÒ¯Ò ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È¯‰ - ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ¯eÒ¯q‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

¯ËtÈÂ59¯BM‰ ˜c·Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
¯eÒ¯q‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿
‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ B¯ÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע שהוא אחרי
לבדוק. הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא
גם  ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אף הכסף,

לזה. יסכים רבינו

.·È¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰63BÏ Ú„BÂ ,B¯ÎÓe64‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…
e‰‡¯‰65‰ÁÓÓÏ66˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡ - ÏÎ‡M ‰Ó : ∆¿»¿À¿∆«∆»«»«¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰67¯‡Lp‰Â ;68- ˙BÁB˜l‰ „Èa ¯Oa‰ ÔÓ «»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«»»¿««»
Ïa˜È69˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ , ¿«≈¿«¬ƒ»∆∆«»ƒ¿≈«≈∆

- ÏÎ‡M ‰Ó :‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„BÂ ,d¯ÎÓe ‰¯t‰«»»¿»»¿«∆ƒ¿≈»«∆»«
ÏÎ‡70- ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ;ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , »«¿«¬ƒ∆«»ƒ«∆…»«

ÁahÏ ¯Oa‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ71.ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , «¬ƒ∆«»»««»¿«¬ƒ∆«»ƒ

אפילו 63) אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
בו  שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,
המום  את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום,

בכורות). מהלכות ג פרק (ראה ללוקח.64)למומחה
כך 66)המוכר.65) ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין

ונשחט  הואיל - גלוי מום שהוא פי על אף מומו את הראה

שמת  כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא
כח.). בבכורות מאיר כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות

שהאכילו 67) אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. בהלכה להלן וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר

היה 68) הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן
עוז. במגדל וראה הראב"ד, לפני שהיה בספר חסר

בשולחן 69) העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך
ואסור  הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח כלומר,
אבל  לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו
בסוף  (להלן לטבח להחזירה מותר בהנאה שמותרת טריפה

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - אם 70)ההלכה) כלומר,
מפסיד  הוא אין - הבכור בשר את הלוקח אכל בינתיים

בכור.71)כלום. בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו והוא

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯ÎÓ72B‡ ,ÌÈ¯ÎÏ ‰Ù¯Ë ÏL ‰Ê ¯Oa »««≈«»»∆∆¿≈»¿»¿ƒ
ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ ·MÁÈ - ÌÈ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈

‰Ù¯h‰73¯˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי 73)גם "ישלמו שם: במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר
איתו  ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים

בזה. שהטעהו אחרי הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר
הלוקח  מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי
כלום  הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע

שם).

.„ÈB¯·ÁÏ ¯Oa ¯ÎBn‰76˙B¯t ,¯BÎa ¯Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏ·Ë e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó - ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

¯·c ¯ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙¯Îa B¯eq‡80„·Ïa Â‡Ïa B¯eq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï·‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
È¯·cÓ B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L B¯·ÁÏ ¯·c ¯ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ82˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÓi˜ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡ - ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙B¯t‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ¯ÈÊÁÓ ¯ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ È¯eq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÈa ‰¯B˙ È¯·cÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰¯ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל
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שתרומת  ט) הלכה מעשר מהלכות א (פרק לשיטתו ורבינו
התורה]. מן ראה 78)פירות גויים, של יינם סתם ובעניין

-79)להלן. תורה באיסור חבירו את הכשיל אם שרק
פי  על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו.
אדרבה  אלא ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג  שהיא

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו מכר 80)גורמת כגון
ונמצאו  פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן
הזכיר  [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
שאין  מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו
בחלה  ומעשרות, בתרומות בתרומה, אלא כזה חיוב
ושם  א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים
רבינו  כתב זה ודין האוכל, על וחומש קרן תשלומי חיוב יש

י]. הלכה תרומות מהלכות י נבילה 81)בפרק כגון,
הדברים 82)וטריפה. שבשורת מזה הוא רבינו דברי מקור

אלא  הוזכרו לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים
או  וטבל בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים
גם  נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים
שכתב  כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם
(מגיד  ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א בפרק רבינו

כלל 83)משנה). עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי
ג). קטן סעיף האורים משפט רלד סימן המשפט (נתיבות

יינם"84) "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" ש"יין
משנה). איסור 85)(מגיד למכור יכול המוכר אין כלומר,

שלו. שאינו הנאה,

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי בו נתבארו

בזה  שיש והחילוקין יין כמוכרי(ן) המקח אחר שנתקלקל
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר

.‡Úa¯‡2˙BcÓ3ÔÈ¯ÎBn·4˙BÙÈ ÌÈhÁ BÏ ¯ÎÓ : «¿«ƒ«¿ƒ»«ƒƒ»
˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ5¯ÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ -6. ¿ƒ¿¿»«≈«»«¬…¿…«≈

˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯7¯ÎBn‰ -8‡ÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ »¿ƒ¿¿»«≈»«¬…¿…
Á˜Bl‰9˙BÚ¯ e‡ˆÓÂ ˙BÚ¯ .10,˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÙÈ , «≈«»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿»

Èt ÏÚ Û‡11‡ÏÂ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÙÈ ÔÈ‡L ««ƒ∆≈»»∆≈¿«¿»≈∆¿…
˙e˙L ‰ÈB‰ ÌL LÈ È¯‰Â ,Ô‰Ó ‰hÓÏ ÔÈ‡L ˙BÚ¯12 »∆≈¿«»≈∆«¬≈≈»»»¿
¯ÈÊÁÓe ‰˜ ‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ -≈∆»≈∆»«¬…∆»»»«¬ƒ

.‰‡B‡»»

פג:2) בבאֿבתרא נפרדים.3)משנה במקח 4)דינים
אונאה 5)וממכר. כאן היתה לא שבדמים ואףֿעלֿפי

המקח  בטיב זה הפרש - א) סעיף רלג סימן (חושןֿמשפט
אונאה. הוא אף כך 6)נקרא ומתוך המקח, שנתייקר אף

שחמתית  חטים ש"המוכר שאףֿעלֿפי לחזור. המוכר רוצה
הלכה  (להלן בו" לחזור יכול מהם אחד כל - לבנה ונמצאת
קצת, שינוי אלא גמור שינוי זה אין ורעות ביפות כאן - ב)
המתאנה  שרק בשתות", "אונאה של דין לזה נתנו ולפיכך
ד  הלכה פי"ב למעלה רבינו שכתב כמו בו, לחזור יכול

ומגידֿמשנה). המוכר 7)(רשב"ם את הטעה שהלוקח
יפות. שהם ונתברר רעות, הם אלו שהוא 8)שפירות

המאנה.9)המתאנה. שם.10)שהוא זה 11)במשנה,
רעות, ונמצאו "רעות שבמשנה: זו לבבא רבינו של פירושו

לא  אמנם שאם מיותרת, לכאורה שהיא יפות", ונמצאו יפות
בהם? לחזור יכולים שאינם הוא חידוש מה שינוי, שום היה
הרעות  וכן ביותר, היפות אינן שהיפות רבינו פירשה ולפיכך

ביותר. הרעות זה 12)אינן שינוי שעלֿידי אףֿעלֿפי
יותר  יש ואם בטל, המקח אין שתות, עד אונאה ישנה

ה"ד). פי"ב (למעלה בו לחזור יכול המתאנה - משתות

.·ÌÈhÁ ¯ÎBn‰ Ï·‡13˙ÈzÓÁL14‰·Ï ˙‡ˆÓÂ15, ¬»«≈ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ÏL e‡ˆÓÂ ˙ÈÊ ÏL ÌÈˆÚ ;˙ÈzÓÁL ˙‡ˆÓÂ ‰·Ï¿»»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

˜L‰Ó16‡ˆÓÂ ÔÈÈ ;˙ÈÊ ÏL e‡ˆÓÂ ‰Ó˜L ÏL , ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ıÓÁ ,ıÓÁ17¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÈ ‡ˆÓÂ …∆…∆¿ƒ¿»«ƒ»∆»≈∆»«¬…

Ba18ÔÈn‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;19Ïk ÔÎÂ .BÏ ¯kÓiL ¯Ó‡L ∆≈∆«ƒ∆»«∆ƒ¿…¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik20. «≈»∆

שם.13) את 14)משנה, המאדימה חמה, מלשון אדומה,
פד.). (בבאֿבתרא זה 15)הכל והרי לגמרי, אחר מין שזה

ממש. טעות ונקראת 16)מקח מדברית, תאנה עץ היא
ב  פרק בבאֿבתרא המשניות בפירוש (רבינו גמיז בערבית

יא). פסק 17)משנה תרומה, הפרשת שלענין אףֿעלֿפי
הם  וחומץ שיין רבי, לשיטת בניגוד חכמים, כדעת רבינו
מהלכות  (פ"ה חומץ על מיין לתרום ומותר אחד, מין
שיש  מינים שני הם וממכר מקח לענין - כא) הלכה תרומות
שם  (גמרא להיפך וכן בחומץ, מעוניין ואינו ביין רוצה

גמור.18)פד:). טעות מקח יכול 19)שזה אחד  וכל 
לקנות. או למכור התכוונתי זה למין לא כגון 20)לטעון:

מיימוניות). (הגהות כסף ונמצא זהב

.‚¯ÎBn‰21ÂÈp˜˜a Á˜Bl‰ B˙e ,B¯·ÁÏ ÔÈÈ22, «≈«ƒ«¬≈¿»«≈«¿«¿«»
„iÓ ıÈÓÁ‰Â23B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -24Èt ÏÚ Û‡Â . ¿∆¿ƒƒ»≈«»¿«¬»¿««ƒ
BÏ ¯Ó‡L25BÏ CÈ¯ˆ È‡ ÏÈL·˙Ï :26Ú„È Ì‡Â .27 ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»«

˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁÓ BÈiL28,ÔÈÈ BÏ ¯ÎÓ . ∆≈«¿ƒ¬≈∆∆»»»««ƒ
‡e‰ È¯‰Â29¯Ó‡ Ì‡ :ıÈÓÁ‰Â ,¯ÎBÓ ÏL ÂÈp˜˜a «¬≈¿«¿«»∆≈¿ƒ¿ƒƒ»«

BÏ30‰t˜ÓÏ'31¯ÓB‡Â ,¯ÈÊÁÓ - ıÈÓÁ‰Â ,'CÈ¯ˆ È‡ ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈
EÈp˜˜Â EÈÈ È¯‰ :BÏ32,B˙BzLÏ È˙È˜ ‡Ï È‡L ! ¬≈≈¿¿«¿«∆∆¬ƒ…»ƒƒƒ¿

'‡e‰ ‰t˜ÓÏ' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ËÚÓ ËÚÓ ÏM·Ï ‡l‡∆»¿«≈¿«¿»¿ƒ…»«¿ƒ¿»
˙È˙L ‡Ï ‰nÏ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆¬≈≈»»…»ƒ»

ıÈÓÁiL „Ú B˙B‰LÏ EÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡33. ¿…»»¿«¿«∆«¿ƒ

צז:21) בבאֿבתרא לטעון,22)משנה המוכר יכול שאז
כדעת  צח. (שם לקלקול שגרמו הם הלוקח של שהקנקנים

חנינא). ברבי יוסי היה 23)רבי ולכאורה המכירה, אחרי
המכירה. בשעת כבר מקולקל שהיה לומר אין 24)אפשר

מקח  זה היה כאילו הקנין, דמי את להחזיר חייב המוכר
(שם)25)טעות. השקלאֿוטריא מתוך לא 26)יוצא

התבשיל, לתוך לאט לאט לשומו אלא אחת. בבת לשתותו
זאת  בכל יותר, ארוך לזמן היין את להשהות רגילים שאז
של  לכליו הוערה שהיין אחרי יותר, אחראי המוכר אין

העתיק 27)הלוקח. וכן "ידוע", הנוסח: צז:) (שם במשנה
ברבים  שידוע כלומר, ה), סעיף רל סימן (חו"מ בשו"ע
בשנים  היה ו"שכן להחמיץ, דרכו זה מוכר של שיינו

יא). ס"ק שם (סמ"ע התנה 28)שעברו" שהלוקח ודוקא
כלומר, לתבשיל, בו להשתמש היין את לוקח שהוא מראש
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dxiknק zekld - oipw xtq - xii` `"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולוקחו  דבר שום התנה לא אם אבל ארוך, לזמן להשהותו
שהלוקח  ולטעון, מאחריות להשתמט המוכר יכול - סתם
שם  בגמרא שאמרו כמו היין, את להשהות צריך היה לא

(מגידֿמשנה). הנוסח:29)צח. ו) סעיף רל (סי' בשו"ע
היין  שנשאר דוקא לציין כוונתו ואולי בקנקניו", "ונשאר
אותו  עירה שהלוקח ולא זה, יין נמכר שבהם הכלים באותם
(ר"י, המוכר של הם האחרונים אלו כי אף אחרים, לכלים

המגידֿמשנה). שם.30)הביאו השקלאֿוטריא מתוך
אמר 31) אם והואֿהדין מעט. מעט יין בו ששמים לתבשיל

הרשב"א). בשם (מ"מ מעט" מעט "לשתות מפורש: לו
בשם 32) (מ"מ מקולקל מראשיתו היה שנתלקל שיין

סובר 33)הרשב"א). וכן (שם). חנינא בר יוסי כרבי
(כלומר  בעליו של במזלו מתקלקל שיין צו: שם שמואל
"למקפה" לו אמר שלא באופן מדבר שמואל ואף הלוקח).

(רי"ף).

.„¯ÎBn‰34ÏL ˙È·Á‰Â ,B¯·ÁÏ ¯ÎL ÏL ˙È·Á «≈»ƒ∆≈»«¬≈¿∆»ƒ∆
¯ÎBÓ35ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a :‰ˆÈÓÁ‰Â ,36 ≈¿∆¿ƒ»¿¿»»ƒ»ƒƒ

Ô‡kÓ ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆«»ƒƒ»
Á˜Bl‰ ˙eL¯a - CÏÈ‡Â37. ¿ƒ»ƒ¿«≈«

למעשה 34) הלכה פסק יוסף ורב רב. וכדעת צו. בבאֿבתרא
המוכר 35)כמותו. אין הלוקח, של לכליו הוערה אם אבל

(מגידֿמשנה). יותר מקולקל 36)אחראי שהיה סימן שזהו
המכירה. נראה 37)לפני כן - "למקפה" לו אמר [כשלא

שם]. ברי"ף

.‰¯ÎBn‰38Ï ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁËÚÓ d¯ÎÓÏ È„k B¯·Á «≈»ƒ∆«ƒ«¬≈¿≈¿»¿»¿«
ËÚÓ39d˙ÈˆÁÓa ‰ˆÈÓÁ‰Â ,40˙¯ÊBÁ - dLÈÏLa B‡ ¿«¿∆¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆

‰pL Ì‡Â .¯ÎBnÏ41dlL ·˜p‰ Á˜Bl‰42B‡ , «≈¿ƒƒ»«≈««∆∆∆»
ÚÈb‰L43‡È‰ È¯‰ - ¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰‰LÂ ˜eM‰ ÌBÈ ∆ƒƒ««¿»»¿…»«¬≈ƒ

ÔÎÂ .Á˜Bl‰ ˙eL¯a44Ïa˜Ó‰45B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ƒ¿«≈«¿≈«¿«≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈
dÎÈÏB‰Ï È„k46Ì„˜Â ,ÌL d¯ÎÓÏ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¿≈¿ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»¿…∆

ÏÊe‰ ÌL ÚÈb‰L47‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ÔÈi‰48‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»«««ƒ∆¿ƒ»¬≈∆
BlL ÔÈi‰Â ˙È·Á‰L ÈtÓ ;¯ÎBn‰ ˙eL¯a49Ïk ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆¿≈…

‰Ê· ‡ˆBik50. «≈»∆

צח.).38) (בבאֿבתרא רבא של דומה 39)מימרא זה והרי
בחביתו  וכשהיין ג). הלכה (למעלה "למקפה" של לתנאי

וכנ"ל. מוכר, מחצית.40)של רק היין מן שנשאר אחרי
שאז )42שם.41) היין, את להוציא אחר נקב שעשה

ויש  הלוקח. שעשה זה, בשינוי הקלקול את לתלות אפשר
ג. בהלכה ולא כאן, רק זה תנאי הוזכר מדוע גם 43)לעיין

לקלקול. שגרמה היא הלוקח של זו הזנחה כשם 44)כאן
היא  - מעט מעט למכרה כדי לחבירו יין של חבית שהמוכר
קיבלה  אם כן כמו החמיצה, אם המוכר, ברשות עומדת

שם). (בבאֿבתרא פלוני למקום "מקבל"45)להוליכה
היינו, הפסד, ולמחצה שכר למחצה עסק שעושה זה נקרא
הסיטונאי, - למוכר מיד משלם אינו הקמעוני, - שהלוקח
הסיטונאי  עם מחלק הוא בקמעונות, מוכר שהוא אחרי אלא

מחצה. על מחצה הרווח שהלוקח 46)את המוכר, שהתנה
לא  אבל מסויים, למקום כשיגיע רק היין את למכור יכול

היין. מחיר יעלה בינתיים אם אפילו זה, בכל 47)לפני
למכירה. כמקום ביניהם הותנה שעליו במקום אף המקומות,

בגמרא.48) האחרונה כנוסחא שכל 49)הכריע אףֿעלֿפי
המוכר  נושא כאן - למחצה, באחריות נושא "מקבל"
קודם  למכור, מהמקבל שמנע אחרי ההוזלה, כל באחריות
שהיין  וכשם המחיר, יעלה אם אף מסויים, למקום שהגיע
למנוע  יכול שהוא היינו, היוקר, לענין המוכר של ברשותו
אף  המסויים, למקום שיגיע קודם היין את למכור מהלוקח
יותר  עוד נמכר היין ההוא שבמקום מכיון - היין יתייקר אם
ברשותו  הוא כך - טז) ס"ק רל, סי' הסמ"ע, (הדגשת ביוקר
ד"ה  (רשב"ם למקום הלוקח שהגיע קודם היין, הוזל אם

דמקבל). הוא בלוקח 50)דינא אף חננאל: רבינו לדעת
כך, הדין - ל"מקבל" דוקא ולאו כן, הדין - לגמרי הקונה
לפני  והוזל מסויים, במקום למוכרו שבדעתו התנה שאם

מהמקח. בו לחזור יכול שהוא שהגיע,

.ÂB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰51ÌO·Ó ÔÈÈ :52·iÁ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈«ƒ¿À»¬ƒ≈»«»
˙¯ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰Ï53¯ÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ ¯Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈

LÏL ÏMÓ - ÔMÈÓ .‰¯·ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B - CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»
ÌÈL54„ÓÚiL CÈ¯ˆÂ .55‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ56. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»

‚‰Ó LiL ÌB˜Ó·e57.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח.51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב, יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב יין ואף בארץ, השרב מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,
שם). (רשב"ם מיגאש).55)בה (ר"י המיושן היין

ואז 56) צח:). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג
שם). (רשב"ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות

במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע הזה

.Ê¯ÓB‡‰58Ûz¯Ó :B¯·ÁÏ59‰Ê60¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏ61Ì˙Ò ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó BÏ ¯ÎnL B‡ ,62- ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È¯‰63‰‡Ó ÏÎa64 ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»
˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ ¯·k ‡l‡ ·BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL65; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ¯˙È66Ïa˜È ‡Ï -67. »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט "זה" הביטוי

ובין  רע בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח, של התביעה
להתקיים 61)טוב. ראוי שיהא טוב יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי התנאי, בנוסח כן על ויש טוב, ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי הלוקח, של

שלהן. לטובת 62)הממוצע שזה "זה", התוספת בלי
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי גם חסר אך הלוקח,
לרעתו. ואחד הלוקח, לטובת אחד דבר ושוב לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע היה זה ודבר
(סמ"ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס"ק רבינו כתב וכן קצת, להחמיץ
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב"ב רשב"ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה
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ולוקחו  דבר שום התנה לא אם אבל ארוך, לזמן להשהותו
שהלוקח  ולטעון, מאחריות להשתמט המוכר יכול - סתם
שם  בגמרא שאמרו כמו היין, את להשהות צריך היה לא

(מגידֿמשנה). הנוסח:29)צח. ו) סעיף רל (סי' בשו"ע
היין  שנשאר דוקא לציין כוונתו ואולי בקנקניו", "ונשאר
אותו  עירה שהלוקח ולא זה, יין נמכר שבהם הכלים באותם
(ר"י, המוכר של הם האחרונים אלו כי אף אחרים, לכלים

המגידֿמשנה). שם.30)הביאו השקלאֿוטריא מתוך
אמר 31) אם והואֿהדין מעט. מעט יין בו ששמים לתבשיל

הרשב"א). בשם (מ"מ מעט" מעט "לשתות מפורש: לו
בשם 32) (מ"מ מקולקל מראשיתו היה שנתלקל שיין

סובר 33)הרשב"א). וכן (שם). חנינא בר יוסי כרבי
(כלומר  בעליו של במזלו מתקלקל שיין צו: שם שמואל
"למקפה" לו אמר שלא באופן מדבר שמואל ואף הלוקח).

(רי"ף).

.„¯ÎBn‰34ÏL ˙È·Á‰Â ,B¯·ÁÏ ¯ÎL ÏL ˙È·Á «≈»ƒ∆≈»«¬≈¿∆»ƒ∆
¯ÎBÓ35ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a :‰ˆÈÓÁ‰Â ,36 ≈¿∆¿ƒ»¿¿»»ƒ»ƒƒ

Ô‡kÓ ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆«»ƒƒ»
Á˜Bl‰ ˙eL¯a - CÏÈ‡Â37. ¿ƒ»ƒ¿«≈«

למעשה 34) הלכה פסק יוסף ורב רב. וכדעת צו. בבאֿבתרא
המוכר 35)כמותו. אין הלוקח, של לכליו הוערה אם אבל

(מגידֿמשנה). יותר מקולקל 36)אחראי שהיה סימן שזהו
המכירה. נראה 37)לפני כן - "למקפה" לו אמר [כשלא

שם]. ברי"ף

.‰¯ÎBn‰38Ï ÔÈÈ ÏL ˙È·ÁËÚÓ d¯ÎÓÏ È„k B¯·Á «≈»ƒ∆«ƒ«¬≈¿≈¿»¿»¿«
ËÚÓ39d˙ÈˆÁÓa ‰ˆÈÓÁ‰Â ,40˙¯ÊBÁ - dLÈÏLa B‡ ¿«¿∆¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆

‰pL Ì‡Â .¯ÎBnÏ41dlL ·˜p‰ Á˜Bl‰42B‡ , «≈¿ƒƒ»«≈««∆∆∆»
ÚÈb‰L43‡È‰ È¯‰ - ¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰‰LÂ ˜eM‰ ÌBÈ ∆ƒƒ««¿»»¿…»«¬≈ƒ

ÔÎÂ .Á˜Bl‰ ˙eL¯a44Ïa˜Ó‰45B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ƒ¿«≈«¿≈«¿«≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈
dÎÈÏB‰Ï È„k46Ì„˜Â ,ÌL d¯ÎÓÏ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¿≈¿ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»¿…∆

ÏÊe‰ ÌL ÚÈb‰L47‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ÔÈi‰48‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»«««ƒ∆¿ƒ»¬≈∆
BlL ÔÈi‰Â ˙È·Á‰L ÈtÓ ;¯ÎBn‰ ˙eL¯a49Ïk ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆¿≈…

‰Ê· ‡ˆBik50. «≈»∆

צח.).38) (בבאֿבתרא רבא של דומה 39)מימרא זה והרי
בחביתו  וכשהיין ג). הלכה (למעלה "למקפה" של לתנאי

וכנ"ל. מוכר, מחצית.40)של רק היין מן שנשאר אחרי
שאז )42שם.41) היין, את להוציא אחר נקב שעשה

ויש  הלוקח. שעשה זה, בשינוי הקלקול את לתלות אפשר
ג. בהלכה ולא כאן, רק זה תנאי הוזכר מדוע גם 43)לעיין

לקלקול. שגרמה היא הלוקח של זו הזנחה כשם 44)כאן
היא  - מעט מעט למכרה כדי לחבירו יין של חבית שהמוכר
קיבלה  אם כן כמו החמיצה, אם המוכר, ברשות עומדת

שם). (בבאֿבתרא פלוני למקום "מקבל"45)להוליכה
היינו, הפסד, ולמחצה שכר למחצה עסק שעושה זה נקרא
הסיטונאי, - למוכר מיד משלם אינו הקמעוני, - שהלוקח
הסיטונאי  עם מחלק הוא בקמעונות, מוכר שהוא אחרי אלא

מחצה. על מחצה הרווח שהלוקח 46)את המוכר, שהתנה
לא  אבל מסויים, למקום כשיגיע רק היין את למכור יכול

היין. מחיר יעלה בינתיים אם אפילו זה, בכל 47)לפני
למכירה. כמקום ביניהם הותנה שעליו במקום אף המקומות,

בגמרא.48) האחרונה כנוסחא שכל 49)הכריע אףֿעלֿפי
המוכר  נושא כאן - למחצה, באחריות נושא "מקבל"
קודם  למכור, מהמקבל שמנע אחרי ההוזלה, כל באחריות
שהיין  וכשם המחיר, יעלה אם אף מסויים, למקום שהגיע
למנוע  יכול שהוא היינו, היוקר, לענין המוכר של ברשותו
אף  המסויים, למקום שיגיע קודם היין את למכור מהלוקח
יותר  עוד נמכר היין ההוא שבמקום מכיון - היין יתייקר אם
ברשותו  הוא כך - טז) ס"ק רל, סי' הסמ"ע, (הדגשת ביוקר
ד"ה  (רשב"ם למקום הלוקח שהגיע קודם היין, הוזל אם

דמקבל). הוא בלוקח 50)דינא אף חננאל: רבינו לדעת
כך, הדין - ל"מקבל" דוקא ולאו כן, הדין - לגמרי הקונה
לפני  והוזל מסויים, במקום למוכרו שבדעתו התנה שאם

מהמקח. בו לחזור יכול שהוא שהגיע,

.ÂB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰51ÌO·Ó ÔÈÈ :52·iÁ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈«ƒ¿À»¬ƒ≈»«»
˙¯ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰Ï53¯ÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ ¯Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈

LÏL ÏMÓ - ÔMÈÓ .‰¯·ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B - CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»
ÌÈL54„ÓÚiL CÈ¯ˆÂ .55‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ56. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»

‚‰Ó LiL ÌB˜Ó·e57.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח.51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב, יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב יין ואף בארץ, השרב מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,
שם). (רשב"ם מיגאש).55)בה (ר"י המיושן היין

ואז 56) צח:). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג
שם). (רשב"ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות

במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע הזה

.Ê¯ÓB‡‰58Ûz¯Ó :B¯·ÁÏ59‰Ê60¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏ61Ì˙Ò ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó BÏ ¯ÎnL B‡ ,62- ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È¯‰63‰‡Ó ÏÎa64 ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»
˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ ¯·k ‡l‡ ·BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL65; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ¯˙È66Ïa˜È ‡Ï -67. »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט "זה" הביטוי

ובין  רע בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח, של התביעה
להתקיים 61)טוב. ראוי שיהא טוב יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי התנאי, בנוסח כן על ויש טוב, ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי הלוקח, של

שלהן. לטובת 62)הממוצע שזה "זה", התוספת בלי
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי גם חסר אך הלוקח,
לרעתו. ואחד הלוקח, לטובת אחד דבר ושוב לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע היה זה ודבר
(סמ"ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס"ק רבינו כתב וכן קצת, להחמיץ
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב"ב רשב"ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה
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שם). דברינו מעשר.66)(ועיין יותר יש אלו 67)אם את
רבינו: כתב יא, הלכה פי"ח [להלן העשר. על היתירים
- השיעורים על יתר שבפירות) (מהפסולות מהן "נמצא
בהם  שאין וברורים מנופים פירות לו ויתן הכל את ינפה
(ב"ב  במשנה שנוי קוססות" "עשר שדין ומאחר כלום".
מתולעות", ו"עשר טינופות" "רובע של הדין עם ביחד צג:)
מיימוניות  הגהות ועיין כן, הדין - שלנו בהלכה שגם נראה

ושם]. כאן

.Á‰t˜ÓÏ EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡68, »««¿≈∆«ƒ¬ƒ≈¿¿ƒ¿»
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á :BÏ ¯Ó‡L B‡69Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ∆»«»ƒ∆«ƒ¬ƒ≈»≈

Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ .ÏÈL·˙Ï Èe‡¯Â ‰ÙÈ BlkL ÔÈÈ BÏ«ƒ∆À»∆¿»¿«¿ƒ»««¿≈
‰Ê70˙eÁa ¯kÓp‰ ÔÈÈ BÏ Ô˙B - ÔÈÈ ÏL71È¯‰L , ∆∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»«¬∆¬≈
‡e‰72ÈBÈa73‰ÙÈ ‡ÏÂ Ú¯ ‡Ï ,74Ûz¯Ó :BÏ ¯Ó‡ . ≈ƒ…«¿…»∆»««¿≈
‰Ê75ÔÈÈ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡76Blk elÙ‡ - ∆¬ƒ≈»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¬ƒÀ

BÚÈb‰ ,ıÓÁ77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. …∆ƒƒ¿≈…«≈»∆

"זה",68) הממעט: הביטוי העדר הלוקח: לטובת הכל כאן
"למקפה". המרבה הביטוי אמר:69)ולעומתו לא אפילו

ולומר  לחלקה אין אחד, כלי היא שהחבית אחרי "למקפה",
אחד  וחלק טובים, יהיו ממנו חלקים תשעה אחד שבכלי

צה.). (שם רע הביטוי 70)ממנו הלוקח: לרעת הכל וכאן
"למקפה", המרבה הביטוי העדר ולעומתו "זה", הממעט:
זאת  שבכל אחרי אחריו, הבא מהדין עדיף עדיין זאת ובכל

"יין". המונח צה.).71)הוזכר (שם הברייתא לשון
יב 72) ופרק ה, הלכה י פרק למעלה וראה "שהוא". כלומר,

יג. הקודם,73)הלכה למשפט רבינו של פירושו זה
בברייתא. שהוא:74)המובא מפרש רל) (סימן ה'טור'

כתוב  מיימוניות ובהגהות להחמיץ", קצת שמתחיל "יין
(שם  הרשב"ם ולדעת יין, וטעמו חומץ שריחו יין שהוא
הך. היינו - בחנות" הנמכר ו"יין "קוססות" - לו) נותן ד"ה
שם. למשנה בפירושו ועיין ברורה. לא בזה רבינו ודעת

"זה"75) הממעט מהביטוי שחוץ הלוקח: לדעת הכל שכאן
ומכאן  "יין", אפילו הזכיר לא - "מקפה" הביטוי והעדר

דלהלן. מקבל 76)התוצאה שהוא אומרת, זו ואיֿהזכרה
חומץ. - בו הנמצא יהיה אפילו שהוא, כמו המרתף את

אצל 77) נשאר המקח ופירושו: בברייתא, הנמצא ביטוי
את  בחזרה לתבוע יכולת בלי גריעותו, אף על  הלוקח,

"מרתף 78)תמורתו. שאמר היינו "למקפה", הזכיר ואם
אמר  כאילו שדינו אומרים יש "יין", בלי למקפה" זה
בשם  מיימוניות (הגהות למקפה" יין של זה "מרתף
(בלא  למקפה" לך מוכר אני "מרתף אמר: ואם רשב"ם).
בו  שיש למקפה", יין של "מרתף אמר: כאילו דינו "זה"),
 ֿ (מגיד טוב שכולו יין מקבל והוא הלוקח, לטובת הכל
בזה  הכרע אין רבינו ובדברי ורמב"ן), רשב"ם בשם משנה

(מגידֿמשנה).

.Ë¯ÓB‡‰79,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ıÚ ÏL ‰·¯Ú :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬≈»∆≈¬ƒ≈»
˙¯B˜ :B‡80„a‰ ˙Èa81BÏ Ô˙B BÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ «≈««¬ƒ≈»≈≈

˙B¯˜Ï Èe‡¯L ‰¯B˜ B‡ ,‰·¯Ú Ba ¯tÁÏ Èe‡¯L ıÚ≈∆»«¿…¬≈»»∆»¿»
d˙¯eˆa ‰·¯Ú ‡l‡ ,„a‰ ˙Èa82„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜ B‡ ≈««∆»¬≈»¿»»≈««

˙¯B˜ BÊ' B‡ '‰·¯Ú BÊ' ¯ÓB‡ ‰‡B¯‰ ÏkL ,Ì˙¯eˆa¿»»∆»»∆≈¬≈»«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .'„a‰ ˙Èa≈««¿≈…«≈»∆

בספרו 79) שכתב האי, רב בדברי הוא רבינו דברי מקור
"במכירת  טוֿטז): אות כד (שער והממכר" "המקח
עליו  אין המטלטלין, מן שימכור מין מאיזה המטלטלין
השם  אותו שיקרא ובלבד שבכלים. בפחות כיֿאם להביא
שהתנה  השם אותו עליו אין אבל לו, שהתנה המין מאותו
בית  קורת לו שאמר וכגון אותו, ליטול ללוקח אין - עליו
שהיא  בזמן מתוקנת, קורה הביא אם לך, מוכר אני הבד
בית  קורת שהיא בשם אותה וקורין הבד, בית לקורת ראויה
קורת  שם עליה אין אם אבל ליטלה, הלוקח על יש הבד
על  שם מסתמך והוא ליטלה". ללוקח לו אין - הבד בית
הבד  בית קורת "המוכר שם: שאמרו כה. בנדרים הגמרא
ערוך  - פניה" ומרובעין ("שמשווין טרוף גבו אם לחבירו,
היינו  לא", - לא ואם אין, שרירא) רב בשם ה, טרף ע'
של  זו תכונה בו יש אם לחבירו הבד בית קורת שמוכר
והמכר  הבד, בית הוא נקרא הבד, בית את המאפיין "טרוף",
למכר  קיום ואין הבד, בית נקרא זה אין - בו אין ואם קיים.
בגמרא, המקור את מעצמו ציין והאורֿשמח (אבוֿהאזל. זה
וחידושי  מגידֿמשנה ועיין האי. רב דברי שיביא מבלי

הרמב"ם). על "קורה",80)הגר"א של בצורה מכשיר
הזיתים. לעצירת זיתים.81)המשמש בו שעוצרים מקום

עריבה.82) של צורה לה שיש

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
רע 1) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב

.‡˙Bn¯Ï ¯eÒ‡2Ì„‡ Èa ˙‡3B‡ ¯kÓÓe Á˜Óa »¿«∆¿≈»»¿∆»ƒ¿»
·‚Ï4ÌzÚc ˙‡5ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Á‡Â .6„Á‡Â ƒ¿…∆«¿»¿∆»≈»ƒ¿∆»

ÌeÓ B¯kÓÓa LiL Ú„BÈ ‰È‰ .‰Ê ¯·„a ÌÈÂL Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿»»∆»»≈«∆≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·„a ˙Bi¯a‰ ˙Úc ·‚Ï elÙ‡Â .Á˜BlÏ BÚÈ„BÈ -7 ƒ«≈««¬ƒƒ¿…«««¿ƒƒ¿»ƒ

.¯eÒ‡ -»

שזוהי:2) המקח, של לשויו ביחס לרמאות כאן הכוונה אין
אלא  ה"א), פי"ב (למעלה רבינו אותה הזכיר שכבר אונאה,
רבינו  שמסיים כמו - במקח מום שבהעלמת לרמאות הכוונה
אונאת  בה ואין דמים, הפרש משום בזה שאין ואף - להלן
צד. בחולין זו הלכה ומקור ז). ס"ק רכח סימן (סמ"ע ממון

הבריות. דעת לגנוב (שם 3)שאסור הרמב"ם כתב באונאה
איסור  שאין לפי חבירו". את להונות "אסור ה"א): פי"ב
כאן  אבל ז), הלכה (פי"ג בגוי ולא בישראל אלא אונאה
[וראה  אדם" "בני כתב: להלן, כמבואר בכלל, גוי שגם
גם  כולל אדם" ש"בני ואין, ד"ה סוף סא. יבמות ב'תוספות'

שמואל.4)גוים]. של מימרא שם, בפרק 5)חולין ראה
ה"ו. דעות מהלכות של 6)ב מימרא והיא רומי. בדפוס כן

(פי"ג  בכלל הגוי אין ממון שבאונאת [ואע"פ שם. שמואל
נראה  (וכן דברים אונאת איסור בכלל אינו וכן ה"ז),
גניבת  - "עמיתו" בהן שנאמר משום שלה) מצוה ב'חינוך'
מהלכות  (פ"א בגוי גם שאסורה ממון כגניבת היא הרי דעת
היא  הרי מום של העלמה עלֿידי ורמאות א) הלכה גניבה
הלכה  גניבה מהלכות (פ"ז אסור לגוי שגם במשקל, כרמאות
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וגזילה, גניבה בכלל הוא הרי אותו מחסיר שהוא שכל ח)
שם]. המגידֿמשנה שכתב שעושה 7)כמו "שמראה

שעושה  היינו, ו), סעיף רכח, (שו"ע עושה" ואינו בשבילו
הוא  כאילו עליו רושם לעשות לחבירו דברים ואומר פעולות
של  ולאמיתו במיוחד, אותו לכבד מתכוון או בשבילו טורח
הביא  (שם) דעות ובהלכות כלל. לזה מתכוון לא הוא דבר
יודע  והוא אצלו שיאכל בחבירו (יפציר) יסרהב "ולא רבינו:
מנחה) הגשת (מתנה, בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו
פיתוי  של אחת מילה ואפילו וכו' מקבל שאינו יודע והוא

אסור". דעת גניבת ושל

.·ÔÈ‡8ÔÈÒk¯ÙÓ9Ì„‡‰ ˙‡10‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡ÏÂ ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿…∆«¿≈»¿…
e‡¯iL È„k ÌÈLÈ‰ ÌÈÏk‰ ˙‡11Ï·‡ ;ÌÈL„Ák ∆«≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»«¬»ƒ¬»

ÌÈL„Á‰ ÔÈÒk¯ÙÓ12ÔB‚k ,13ÛeLiL14ı‰‚ÈÂ15 ¿«¿¿ƒ«¬»ƒ¿∆»ƒ«≈
‰tÈÈÂ16Ïk17ÂÈÎ¯ˆ18. ƒ«∆»¿»»

(שם).8) וגמרא ס) דף (בבאֿמציעא ותיקון 9)משנה יפוי
המשנה). צובעו 10)(פירוש לבן, זקנו שיער היה שאם

שם). הגמרא לפי (מגידֿמשנה צעיר שייראה כדי
דעת.11) גניבת (שם).12)והיינו השקלאֿוטריא מסקנת
(שם).13) בגמרא המובאות עובדות של שורה מתוך
שם).14) (גמרא סובין במי יעביר 15)לשפשף שם. גמרא

הקמטים. את להשוות מכבש חוטי 16)עליו לתלות כגון
תומי  למירמי ד"ה רש"י ועיין שם, (גמרא בבגד משי

וטובים 17)לסרבלא). חדשים הייפוי בלעדי הם שהרי
שלהם  הייפוי ומדת יותר, אותם מייפה רק והגיהוץ ('טור')

אשליות. לעורר עשויה ואינה מוגזמת, ברייתא 18)אינה
(שם).

.‚ÔÈ‡19ÔÈËa¯LÓ20Ì„‡‰ ˙‡21ÌÈÓa22ÔÈ¯ÊÁ ÏL23 ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
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רש"י 19) ועיין כשרביט, נזקף שהשיער "שרביט" מלשון
משרבטין). "את 20)(ד"ה הגירסא: שלפנינו בגמרא

לא  משרבטין "לא אחרת: גירסא יש ברי"ף אך  הבהמה",
הבהמה". את ולא האדם האדם 21)את את שמשקין

סובין.22)במים. של את 23)מים נופחים האלו המים
שערו  וגם יותר גוף בעל ונראה אותם, השותה של מעיו בני

דעת.24)נזקף. גניבת היא (שם):25)וזו בגמרא
את  לרמות כדי זקנו ואת פניו את שצבע בעבד מעשה

צעיר. שהוא הפנים"26)לוקחיו את המאדים "צבע
שרק). ולא ד"ה יז. כתובות המעיים 27)(רש"י בני

ורחבים. שמנים יותר שיראו באיטליז, הנמכרים
(28 ֿ עלֿידי נראה הכחוש ואף הבשר, את מלבינים שהמים

במים). הבשר את שורין ואין ד"ה שם (רש"י שמן זה
שמשו,29) על שהקפיד בשמואל, עובדא ושם צד. חולין

כן. אותו 30)שעשה מכבד שהישראל יחשוב, שהגוי

כך  ומתוך לאכילה, לו גם שראוי דבר אלא לו מוכר ואינו
דגונב  משום ד"ה שם חולין רש"י (ועיין טובה לו מחזיק
טובה  לו מחזיק שהגוי דעת, גניבת משום בזה ויש דעתו)

ֿ 31)חינם. כאבא ולא וכחכמים ס. בבאֿמציעא משנה
שאול.

.„¯zÓ32¯·Ï33ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡34‡Ï Ï·‡ ,35Èt ÏÚ36 À»»…∆«¿ƒƒ¬»…«ƒ
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¯e¯a Ïk‰38¯zÓe .39˙BÈÏ˜ ˜lÁÏ ÈÂÁÏ40ÌÈÊB‚‡Â «…»À»¿∆¿»ƒ¿«≈¿»∆¡ƒ
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˙Úc‰ ˙·b45. ¿≈««««

לשון 32) וכן הגריסין, מתוך הפסולת את להוציא לברור,
הגריסין", מתוך הפסולת לברור "מותר יז): סע' (שם השו"ע
זה, למונח מקורי פירוש הרמב"ם מביא המשניות בפירוש
הוא  אם להכיר אפשר פיו על סימן, יש הפול בקליפת והוא:
להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ אחרי רק או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאיֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח (סי' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח פני על למעלה רק

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח פני שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב,
דעת. גניבת משום וכחכמים,38)כאן (שם) במשנה זה גם

יהודה. כרבי בתנור 39)ולא אותם שמייבשים שבולים,
ד"ה  טו: כתובות (רש"י מתוקים נעשים והם לחים, בעודם

במשנה.40)קליות). אינה זו מן 41)מילה מוריד
שם. במשנה כתנאֿקמא ולא וכחכמים בשוק. הקבוע המחיר

למכור 42) החנונים דרך [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ"ג אבות במסכת ששנינו כמו טז):בהקפה, משנה

מקיף"]. המוכרים 43)"והחנוני החנונים יתר כלומר,
היתר 44)בשוק. בטעם אמרו שם) (בבאֿמציעא [בגמרא

מחלק  "אני - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני
הוא  שהרי - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק אגוזים,
ורבינו  פירות. ואוצרי שערים מפקיעי של ידיהם קוצץ
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני זה, כל השמיט
ריחיים, שהקים מבוי בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב לשיטת אבל ידו. על לעכב הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב שאינו יהושע
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ חבירו
עושה  ואני שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני בידו
ח) הלכה שכנים מהלכות בפ"ו רבינו פסק (וכן שלי" בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי -
הונא, כרב שם בבבאֿבתרא פסק הוא שאף אלפסי,
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וגזילה, גניבה בכלל הוא הרי אותו מחסיר שהוא שכל ח)
שם]. המגידֿמשנה שכתב שעושה 7)כמו "שמראה

שעושה  היינו, ו), סעיף רכח, (שו"ע עושה" ואינו בשבילו
הוא  כאילו עליו רושם לעשות לחבירו דברים ואומר פעולות
של  ולאמיתו במיוחד, אותו לכבד מתכוון או בשבילו טורח
הביא  (שם) דעות ובהלכות כלל. לזה מתכוון לא הוא דבר
יודע  והוא אצלו שיאכל בחבירו (יפציר) יסרהב "ולא רבינו:
מנחה) הגשת (מתנה, בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו
פיתוי  של אחת מילה ואפילו וכו' מקבל שאינו יודע והוא

אסור". דעת גניבת ושל

.·ÔÈ‡8ÔÈÒk¯ÙÓ9Ì„‡‰ ˙‡10‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡ÏÂ ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿…∆«¿≈»¿…
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(שם).8) וגמרא ס) דף (בבאֿמציעא ותיקון 9)משנה יפוי
המשנה). צובעו 10)(פירוש לבן, זקנו שיער היה שאם

שם). הגמרא לפי (מגידֿמשנה צעיר שייראה כדי
דעת.11) גניבת (שם).12)והיינו השקלאֿוטריא מסקנת
(שם).13) בגמרא המובאות עובדות של שורה מתוך
שם).14) (גמרא סובין במי יעביר 15)לשפשף שם. גמרא

הקמטים. את להשוות מכבש חוטי 16)עליו לתלות כגון
תומי  למירמי ד"ה רש"י ועיין שם, (גמרא בבגד משי

וטובים 17)לסרבלא). חדשים הייפוי בלעדי הם שהרי
שלהם  הייפוי ומדת יותר, אותם מייפה רק והגיהוץ ('טור')

אשליות. לעורר עשויה ואינה מוגזמת, ברייתא 18)אינה
(שם).
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רש"י 19) ועיין כשרביט, נזקף שהשיער "שרביט" מלשון
משרבטין). "את 20)(ד"ה הגירסא: שלפנינו בגמרא

לא  משרבטין "לא אחרת: גירסא יש ברי"ף אך  הבהמה",
הבהמה". את ולא האדם האדם 21)את את שמשקין

סובין.22)במים. של את 23)מים נופחים האלו המים
שערו  וגם יותר גוף בעל ונראה אותם, השותה של מעיו בני

דעת.24)נזקף. גניבת היא (שם):25)וזו בגמרא
את  לרמות כדי זקנו ואת פניו את שצבע בעבד מעשה

צעיר. שהוא הפנים"26)לוקחיו את המאדים "צבע
שרק). ולא ד"ה יז. כתובות המעיים 27)(רש"י בני

ורחבים. שמנים יותר שיראו באיטליז, הנמכרים
(28 ֿ עלֿידי נראה הכחוש ואף הבשר, את מלבינים שהמים

במים). הבשר את שורין ואין ד"ה שם (רש"י שמן זה
שמשו,29) על שהקפיד בשמואל, עובדא ושם צד. חולין

כן. אותו 30)שעשה מכבד שהישראל יחשוב, שהגוי

כך  ומתוך לאכילה, לו גם שראוי דבר אלא לו מוכר ואינו
דגונב  משום ד"ה שם חולין רש"י (ועיין טובה לו מחזיק
טובה  לו מחזיק שהגוי דעת, גניבת משום בזה ויש דעתו)

ֿ 31)חינם. כאבא ולא וכחכמים ס. בבאֿמציעא משנה
שאול.

.„¯zÓ32¯·Ï33ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡34‡Ï Ï·‡ ,35Èt ÏÚ36 À»»…∆«¿ƒƒ¬»…«ƒ
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¯e¯a Ïk‰38¯zÓe .39˙BÈÏ˜ ˜lÁÏ ÈÂÁÏ40ÌÈÊB‚‡Â «…»À»¿∆¿»ƒ¿«≈¿»∆¡ƒ
˙BÁÙMÏÂ ˙B˜BÈzÏ41;BÏˆ‡ ‡B·Ï ÔÏÈb¯‰Ï È„k , «ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ»»∆¿

¯ÚMÓ ˙ÁBÙe˜eMaL42ÔÈÙÈwÓa ˙Ba¯‰Ï È„k ,43 ≈ƒ««∆«¿≈¿«¿¿«ƒƒ
˜eM‰ Èa ÔÈ‡Â ;epnÓ44‰Êa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ƒ∆¿≈¿≈«¿ƒ¿«≈»»¿≈»∆

˙Úc‰ ˙·b45. ¿≈««««

לשון 32) וכן הגריסין, מתוך הפסולת את להוציא לברור,
הגריסין", מתוך הפסולת לברור "מותר יז): סע' (שם השו"ע
זה, למונח מקורי פירוש הרמב"ם מביא המשניות בפירוש
הוא  אם להכיר אפשר פיו על סימן, יש הפול בקליפת והוא:
להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ אחרי רק או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאיֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידיֿזה אףֿעלֿפי כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח (סי' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח פני על למעלה רק

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח פני שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב,
דעת. גניבת משום וכחכמים,38)כאן (שם) במשנה זה גם

יהודה. כרבי בתנור 39)ולא אותם שמייבשים שבולים,
ד"ה  טו: כתובות (רש"י מתוקים נעשים והם לחים, בעודם

במשנה.40)קליות). אינה זו מן 41)מילה מוריד
שם. במשנה כתנאֿקמא ולא וכחכמים בשוק. הקבוע המחיר

למכור 42) החנונים דרך [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ"ג אבות במסכת ששנינו כמו טז):בהקפה, משנה

מקיף"]. המוכרים 43)"והחנוני החנונים יתר כלומר,
היתר 44)בשוק. בטעם אמרו שם) (בבאֿמציעא [בגמרא

מחלק  "אני - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני
הוא  שהרי - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק אגוזים,
ורבינו  פירות. ואוצרי שערים מפקיעי של ידיהם קוצץ
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני זה, כל השמיט
ריחיים, שהקים מבוי בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב לשיטת אבל ידו. על לעכב הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב שאינו יהושע
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ חבירו
עושה  ואני שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני בידו
ח) הלכה שכנים מהלכות בפ"ו רבינו פסק (וכן שלי" בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי -
הונא, כרב שם בבבאֿבתרא פסק הוא שאף אלפסי,
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סובר - הנ"ל הטעמים הביא בן ‰Â‡ואעפי"כ ר"י כדעת
אף  אסור כן שלולא אחרת, עיר לבן מועיל שזה שם מיגש

הונא]. רב נטֿס.45)לדעת בבאֿמציעא משנה

.‰ÔÈ‡46˙B¯Ùa ˙B¯t ÔÈ·¯ÚÓ47ÌÈL„Á elÙ‡ , ≈¿»¿ƒ≈¿≈¬ƒ¬»ƒ
ÌÈL„Áa ÌÈLÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„Áa48elÙ‡ . «¬»ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ«¬»ƒ¬ƒ

ÏBÊa ÌÈL„Á‰Â ¯˜Èa ÌÈLÈ‰49Á˜Bl‰L ÈtÓ ; «¿»ƒ¿…∆¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈∆«≈«
ÔÈÈa .ÔMÈÏ ‰ˆB¯50C¯a ‰L˜ ·¯ÚÏ e¯Èz‰L ‡e‰51, ∆¿«¿»¿«ƒ∆ƒƒ¿»≈»∆¿«

BÁÈaLnL ÈtÓ ,„·Ïa ˙Bzb‰ ÔÈa52BÓÚË ‰È‰ Ì‡Â . ≈«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»»«¿
¯k53·¯ÚÏ ¯zÓ -54ÌB˜Ó ÏÎa55¯kp‰ ¯·c ÏkL ; ƒ»À»¿»≈¿»»∆»»»«ƒ»

BÓÚËÁ˜Bl‰ LÈb¯Ó56·¯ÚÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe ,57.B˙B‡ «¿«¿ƒ«≈«¿ƒ»À»¿»≈

פירות 46) בהם יערב לא מסויים, שדה פירות לו מכר אם
פירש: שם והרא"ש מערבין). אין ד"ה (רש"י אחר שדה של
כדי  יפים, פירות בהרבה רעים פירות מעט - מערבין "אין
רכח  (סימן בשולחןֿערוך הביא וכן יפים". בחזקת למכרם

י). הרי"ף 47)סעיף דעת לפי שם במשנה להיות צריך כן
טובים  יותר שחדשים יוצא, זה ולפי סופרים). (דקדוקי
חדשים  לומר צריך "ואין שלפנינו: במשנה אבל מישנים.
רש"י  ועיין טובים, יותר שישנים יוצא, זה ולפי בישנים".

שלפנינו 48)שם. והנוסחא שם. בגמרא הרי"ף גירסת כן
שם. במשנה לנוסחתנו מתאימה שם.49)בגמרא, משנה,

בחלש.50) הוא 51)חזק גת שם. נחמן, רב של מימרא
זמן  כל היין, עשיית ובזמן הענבים, בו שדורכים מקום
קולט  שאחד יחד, המינים שני לערב מותר תוסס, עוד שהוא
התסיסה  תהליך אחרי אבל הדדי, פגם ללא השני הטעם את
פוגם  אחר ממין יין עירוב משלו, טעם כבר יש אחד שלכל

שנו). הגיתות ובין ד"ה שם (רש"י רש"י 52)אותו לדעת
בזמן  לערב מותר ברך קשה רק שמשביתו) מפני (ד"ה
ה'טור' לדעת אך אסור. לעולם בקשה רך אבל הגיתות,
אבל  הגיתות, בזמן אלא מותר אינו ברך קשה רק להיפך:
(סמ"ע  טוב יותר שהוא לפי לערב תמיד מותר בקשה רך

יט). ס"ק עד 53)שם יין, הרבה כלֿכך בו שעירבו היינו
(לחםֿמשנה). השני היין טעם אחא,54)שמורגש כרבי

ניכר  לא שאז יין, מעט כשמערבין מדובר שלמעלה והדין
מרומה. יוצא והלוקח החדש, בין 55)הטעם שלא אף

רכח 56)הגיתות. (סימן ובשו"ע אותו. לטעום היה ויכול
טועמו  דבר שקונה מי שכל שנהגו, "במקום יד): סעיף

לעולם". בו לערב מותר רומי:57)תחילה, [בדפוס
של"ד). (ד"וו בכסףֿמשנה הוא וכן לערב". מותר "הלוקח
ובכ"י  "הלוקח", כתב למה הכסףֿמשנה הקשה זה ועל

כלפנינו]. הנוסחא תימן

.ÂÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡58ÌÈÓ BÏ ·¯Ú˙pL ÈÓe .ÔÈÈa ÌÈÓ ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»≈«ƒ
ep¯kÓÈ ‡Ï - BÈÈa59˙eÁa60BÚÈ„BÓ Ôk Ì‡ ‡l‡61, ¿≈…ƒ¿¿∆∆»∆»ƒ≈ƒ

¯b˙Ï ‡ÏÂ62BÚÈ„BnL Èt ÏÚ Û‡63Ba ‰n¯nL , ¿…¿«»««ƒ∆ƒ∆¿«∆
ÌÈ¯Á‡64e‚‰pL ÌB˜Óe .65ÏÈËÈ - ÔÈÈa ÌÈÓ ÏÈË‰Ï66, ¬≈ƒ»∆»¬¿»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ

.˙Bzb‰ ÔÈa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈«ƒ

לא 58) ביינו, מים שנתערב "מי ס. בבאֿמציעא משנה
ומכאן  בנתערב, רק שהמדובר הרי - כו'" בחנות ימכרנו

מגידֿמשנה. ועיין בידים, לערב עצמו.59)שאסור הוא
הקמעונאים.60) כדרך קטנות היין.61)בכמויות לקונה

ביין,63)חנווני.62) מים שעירב לתגר, הודיע שהמוכר
ללקוחותיו. זאת יודיע האחרון שזה הוא 64)כדי כן

"שמורה  משום בו" לרמות אלא "שאינו שם: במשנה,
ראה  ולא בביתו [העירוב] נעשה שלא כיון היתר לנפשו
יין  קנייתו, ועצם כא). ס"ק רכח, (סמ"ע המים" עירוב
ובשו"ע  אחרים. בה לרמות שדעתו מוכיחה במים, מעורב

" יב): סעיף אחרים".˘Ó‡(שם בו שם.65)ירמה משנה,
יג).66) סעיף שם (שו"ע להטיל שדרכם כשיעור

.Ê¯bz‰67ÒËÈt CB˙Ï Ô˙BÂ ˙Bzb LÓÁÓ ÏËB68 ««»≈≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»
˙B¯b LÓÁÓ ;„Á‡69‰¯e‚Ó CB˙Ï Ô˙BÂ70;˙Á‡ ∆»≈»≈¿»¿≈¿¿»««

·¯ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e71. ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿»≈

(מגידֿמשנה).67) כלשונה שם "גיגית 68)משנה,
לרמב"ם). המשניות (פירוש שדשים 69)גדולה" מקומות

תבואה. בהם תבואה,70)וזורים בו שאוצרים מקום
הרבה  אדם ומבני בשדותיו, גדלו שלא בו יודעים "שהכל
אסור  אחר אבל שם). (רש"י לוקחין" כן ובחזקת לוקח,
הֿו). הלכה (למעלה ביין ויין בפירות פירות לערב

שיצא 71) כדי הטוב ממקום הרוב לקנות יכוון "שלא כלומר
ממקום  גם וקונה הטוב, ממקום הכל קונה שהוא קול עליו

טז). סעיף שם, (שו"ע עמו" ומערבו הרע

.ÁÔÈÈa ÔÈa ,ÌÈ¯ÓL ·¯ÚÏ ¯eÒ‡72ÔÓLa ÔÈa73, »¿»≈¿»ƒ≈¿«ƒ≈¿∆∆
‡e‰L Ïk elÙ‡Â74LÓ‡ ÏL ÌÈ¯ÓL elÙ‡Â . «¬ƒ»∆«¬ƒ¿»ƒ∆∆∆
ÌBÈ ÏL ÌÈ¯ÓLa75ÔÈi‰ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ .¯eÒ‡ -76 ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ»««ƒ

BÎB˙Ï ÂÈ¯ÓL Ô˙B - ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ77. ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿»»¿

ס.72) בבאֿמציעא שם 73)משנה שאמרו ממה [נלמד
לוג  מאה לכל שמרים ומחצה לוג עליו שמקבל מ. במשנה
לו  נותן כלומר עליו, מקבל שרק הרי ט), הלכה להלן (ראה
מכלי  עירה אם אלא אסור בתוכו לערב אבל לחוד, השמרים

להלן]. ראה תוכו. אל מיד שמריו ונותן כלי להלן 74)אל
שהוא". כל לערב אסור אמרו "הרי רבינו: כתב יג הלכה
ה"א) פ"ב (כלאים בירושלמי שאמרו ממה מקורו ובוודאי
אחא  בר יעקב "רבי לערב, אסור שהוא כל אפילו לערב אם
של  שלו) התבואה כרי =) כיריו מתוך צרורות הבורר כו'
יוסי, רבי אמר תחתיהן. יפות חיטין לו להעמיד חייב חברו

לערב". אסור שהוא בכתבֿיד 75)זאתֿאומרת הנוסח [כן
הוא  וכן שם) סופרים דקדוקי (לפי ס. בבבאֿמציעא ה'

"המ  שלא בספר והיינו נט), (שער האי לרב והממכר" קח
כי  היין, בתוך לתתם עלֿמנת אלו שמרים מיני שני יערב
של  שמרים כדלהלן, מזיקים אינם היום של ששמרים אע"פ

מזיקים]. - בתוכם המעורבים רבינו 76)אמש [בלשון
זו. מילה חסרה רכח) סימן (חושןֿמשפט ב'טור' שהובא

בכלל]. "שמן" גם ששמרים 77)ולפי"ז שם. בבאֿמציעא
מזיקים. אינם אלו

.Ë˜wÊÓ ÔÓL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰78Ïa˜Ó BÈ‡ - «≈«¬≈∆∆¿À»≈¿«≈
ÌÈ¯ÓL79Ì˙Ò ÔÓL BÏ ¯ÎÓ .80‚Ï Ïa˜Ó -81‰ˆÁÓe ¿»ƒ»«∆∆¿»¿«≈…∆¡»

‚Ï ‰‡Ó ÏÎÏ ÌÈ¯ÓL82Ïa˜Óe .83ÌÈ¯ÓL ¯‡La ¿»ƒ¿»≈»…¿«≈ƒ¿»¿»ƒ
¯eÎÚ ÔÓL84ÏÚ ¯˙È ,ÔÓM‰ Èt ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ‰ ∆∆»»∆¿«¿»«¿≈«∆∆»≈«

ÌÈ¯ÓM‰85ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÈÚe„È‰86. «¿»ƒ«¿ƒ¿»
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שמרים.78) השמרים,79)בלי הפסד מקבל הלוקח אין
שקנה  המידה מן ללוקח לו לפחות יכול המוכר שאין היינו,
במשנה  הדברים [מקור קבלם. שלא השמרים תמורת זה
וטעמם  יהודה. רבי של חכמים וכדעת מ. בבאֿמציעא
כיון  כלומר שמרים, לערב שאסור (מ:) בגמרא שם הוסבר
באופן  אף שמרים לו לערב אסור מזוקק שמן לו שמכר
באופן  לערב מותר סתם שמן שבמוכר כלי, אל מכלי שעירה
אסור]. - מזוקק במוכר כאן - ח) הלכה (למעלה זה

מזוקק.80) שמן לו נוזלים.81)ונתן של מידה
סתם 82) שבשמן משום הוא בזה [והטעם (שם). משנה

הלכה  (למעלה כלי אל מכלי כשעירה שמרים לערב מותר
לוג  עליו לקבל הלוקח את המוכר מכריח ולפיכך - ח)
כיון  - השמרים לערב לו אסור שעכשיו אע"פ ומחצה,
הייתי  רוצה הייתי אם לו: אומר לו, מותר היה שאתמול
בבאֿמציעא  ראה ממני? תקבלם לא ועכשיו אתמול, מערב

מ:83)מ:]. שם שבברייתא היי 84)ברייתא "פקטים" נו
זו: בלשון רבינו דברי מביא רכח) (סימן [וה'טור' שם.

"ומקבל "ומקב  ונוסחתנו למעלה". העולה עבור שמן עליו ל
סעיףֿקטן  שם בסמ"ע ועיין דחוקה. - וכו'" שמרים בשאר
בשמן  כלומר שמנים", "בשאר להגיה צריך כי ויתכן כז.
כן  שמרים, מקבל שאינו שכשם מזוקק, לשמן פרט סתם,
תימן]. כ"י ברמב"ם הנוסחא וכן עכור, שמן מקבל אינו

הנזכרים.85) ומחצה לוג "לוג 86)היינו, של השיעור כי
לשער  יש מקום ובכל הם, מקומם לפי חז"ל שיערו ומחצה"

יב. הלכה להלן וראה מקום. באותו הידוע החשבון כפי

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87˙BÚÓ BÏ Ô˙pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»
È¯L˙a88¯eÎÚ ÔÓM‰L ,89ÔÒÈa ÔÓM‰ Á˜ÏÂ ,90 ¿ƒ¿≈∆«∆∆»¿»««∆∆¿ƒ»

ÔÓM‰ B˙B‡ ÈtÓ ,‰ÏB„‚ ‡È‰L ,È¯Lz ˙cÓk¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙cÓa Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏ ‰ÙBw‰«∆¿«¿»¬»ƒ»«¿ƒ«ƒ»∆ƒ

ÔÓM‰ ÏÏˆ ¯·kL ÈtÓ ,‰pË˜91‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿«»ƒ¿≈∆¿»»««∆∆≈¿«≈∆»
ÌÈ¯ÓM‰92.„·Ïa «¿»ƒƒ¿»

שם.87) בגמרא הוא הזיתים.88)כן מסיקת זמן שאז
והמידה 89) מזוקק. בלתי עדיין הוא השמן זו, שבעונה

למעלה. הצף העכור השמן מחמת וגדושה גדולה
וממילא 90) מזוקק, כבר הוא השמן ניסן, בעונת שאז,

תשרי. של מזו פחותה עכור.91)מידתו אינו ושוב
פחות 92) לקח הוא שהרי העכור, השמן את לא אבל

שהזמין. מהמידה

.‡È¯ÎBn‰93ÌÈhÁ94Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - B¯·ÁÏ95 «≈ƒƒ«¬≈¿«≈»»…«
˙ÈË˜96‰‡Ò ÏÎÏ97ÌÈ¯BÚO .98Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈»»…«
˙B·BM99Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ÌÈL„Ú .‰‡Ò ÏÎÏ ƒ¿»¿»¬»ƒ¿«≈»»…«
˙È¯e¯ÙÚ100ÌÈ‡z .‰‡ÒÏ101¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿«≈»»∆∆
˙BÚÈÏ˙Ó102‰‡Ó ÏÎÏ103BÏ ¯ÎÓ .104- ˙B¯t ¯‡L «¿ƒ¿»≈»»«¿»≈

Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó105˙BÙBpË106Ô‰Ó ‡ˆÓ .‰‡Ò ÏÎÏ107 ¿«≈»»…«ƒ¿»¿»ƒ¿»≈∆
Ïk‰ ˙‡ ‰tÈ - ‡e‰L Ïk el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ ÏÚ ¯˙È108, »≈««ƒƒ»≈»∆¿«∆∆«…
ÌeÏk Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ¯e¯·e ÔÈtÓ ˙B¯t BÏ ÔzÈÂ109. ¿ƒ≈≈¿Àƒ¿ƒ∆≈»∆¿

צד.93) בבבאֿבתרא אמרו 94)ברייתא צג: שם במשנה
טינופת  רובע עליו מקבל זה הרי פירות "המוכר כללית: בצורה

פירטו  בברייתא אך זו. טינופת היא מה פירשו לא אך לסאה",
ומי  מין בכל הרגילה הטינופת היא קב 95)ן.מה של רובע

מעשרים  אחד שהוא רובע), עליו מקבל ד"ה במשנה (רשב"ם
בסאה. החיטים 96)וארבעה בין לצמוח הקטנית שדרך

להתערב  או עליו), מקבל חיטין ד"ה צד. שם הרשב"ם (מדברי
א). ס"ק רכט סי' (סמ"ע בגרנות בת 97)עמהן היא סאה

קבים. (שם).98)ששה שבאים 99)ברייתא קשים
הרגילה  הפסולת היא וזו השעורים, בתוך הרוח בנשיבת

בעדשים 100)אצלם. להמצא הרגילים וצרורות, עפר
ונראה  שם). (גמרא אותם קוצרים ולא בידים אותם שעוקרים
עוקרים  שאין בהם וכיוצא ושעורים שבחיטים רבינו מדברי
אינו  - בהם מצויים וצרורות עפר ואין אותם שקוצרים אלא
ס"ק  רכט (סי' הסמ"ע הביא זו וכדיעה עפרורית. עליו מקבל
בבבאֿבתרא  הגמרא מסוגיית אבל א). ס"ק בש"ך ועיי"ש א,
קיג. והערה יג, הלכה להלן ועיין כן. נראה לא צד.

צג:101) שם תולעים.102)משנה, בהם שנמצאים תאנים
אחד 103) זה: אחוז לפי והואֿהדין אחוזים, עשרה היינו

שם). (רשב"ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב. רובע והיינו "רובע", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב"ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק למעלה פחות 109)ראה אף
קנסא", לה ואמרי דינא, לה "אמרי שם: ובגמרא מרובע.
אדם  אין מרובע שיותר הדין, עלֿפי שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב על קנס אלא

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡Â110ÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L- ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰111. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח (ספר גאון האי רב כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ"ו כמה 111)והרי"ף והובא ידוע, עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.‚È˙BÓB˜Ó LÈ112ÌÈwÓ ˙B¯t Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,¯·c ÏkÓ ÌÈ¯e¯·e¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

ÏÏk ÌÈ¯ÓM‰ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ113:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙B¯ta eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ¯ÎnÈ - ¯Á‡ ÔÈÓ B‡ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰L114¯B¯ˆ ¯¯Ba‰ ,115ÏL B¯b CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
¯¯aL ¯B¯ˆ ¯eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B - B¯·Á116; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:¯Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa ¯kÓ ‰È‰ - BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
ep¯ÈÊÁÈ117e¯Ó‡ È¯‰ !118.‡e‰L Ïk ·¯ÚÏ ¯eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי, רב סתם,113)מדברי שמן שמוכר אף
לתוכן  שמריו נותן כלי אל מכלי עירה אם הדין שמן

ח). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי זו. להלכה מציאות
צט. והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט רכט) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב"ב 116)אבן רשב"ם דעת
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שמרים.78) השמרים,79)בלי הפסד מקבל הלוקח אין
שקנה  המידה מן ללוקח לו לפחות יכול המוכר שאין היינו,
במשנה  הדברים [מקור קבלם. שלא השמרים תמורת זה
וטעמם  יהודה. רבי של חכמים וכדעת מ. בבאֿמציעא
כיון  כלומר שמרים, לערב שאסור (מ:) בגמרא שם הוסבר
באופן  אף שמרים לו לערב אסור מזוקק שמן לו שמכר
באופן  לערב מותר סתם שמן שבמוכר כלי, אל מכלי שעירה
אסור]. - מזוקק במוכר כאן - ח) הלכה (למעלה זה

מזוקק.80) שמן לו נוזלים.81)ונתן של מידה
סתם 82) שבשמן משום הוא בזה [והטעם (שם). משנה

הלכה  (למעלה כלי אל מכלי כשעירה שמרים לערב מותר
לוג  עליו לקבל הלוקח את המוכר מכריח ולפיכך - ח)
כיון  - השמרים לערב לו אסור שעכשיו אע"פ ומחצה,
הייתי  רוצה הייתי אם לו: אומר לו, מותר היה שאתמול
בבאֿמציעא  ראה ממני? תקבלם לא ועכשיו אתמול, מערב

מ:83)מ:]. שם שבברייתא היי 84)ברייתא "פקטים" נו
זו: בלשון רבינו דברי מביא רכח) (סימן [וה'טור' שם.

"ומקבל "ומקב  ונוסחתנו למעלה". העולה עבור שמן עליו ל
סעיףֿקטן  שם בסמ"ע ועיין דחוקה. - וכו'" שמרים בשאר
בשמן  כלומר שמנים", "בשאר להגיה צריך כי ויתכן כז.
כן  שמרים, מקבל שאינו שכשם מזוקק, לשמן פרט סתם,
תימן]. כ"י ברמב"ם הנוסחא וכן עכור, שמן מקבל אינו

הנזכרים.85) ומחצה לוג "לוג 86)היינו, של השיעור כי
לשער  יש מקום ובכל הם, מקומם לפי חז"ל שיערו ומחצה"

יב. הלכה להלן וראה מקום. באותו הידוע החשבון כפי

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87˙BÚÓ BÏ Ô˙pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»
È¯L˙a88¯eÎÚ ÔÓM‰L ,89ÔÒÈa ÔÓM‰ Á˜ÏÂ ,90 ¿ƒ¿≈∆«∆∆»¿»««∆∆¿ƒ»

ÔÓM‰ B˙B‡ ÈtÓ ,‰ÏB„‚ ‡È‰L ,È¯Lz ˙cÓk¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙cÓa Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏ ‰ÙBw‰«∆¿«¿»¬»ƒ»«¿ƒ«ƒ»∆ƒ

ÔÓM‰ ÏÏˆ ¯·kL ÈtÓ ,‰pË˜91‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿«»ƒ¿≈∆¿»»««∆∆≈¿«≈∆»
ÌÈ¯ÓM‰92.„·Ïa «¿»ƒƒ¿»

שם.87) בגמרא הוא הזיתים.88)כן מסיקת זמן שאז
והמידה 89) מזוקק. בלתי עדיין הוא השמן זו, שבעונה

למעלה. הצף העכור השמן מחמת וגדושה גדולה
וממילא 90) מזוקק, כבר הוא השמן ניסן, בעונת שאז,

תשרי. של מזו פחותה עכור.91)מידתו אינו ושוב
פחות 92) לקח הוא שהרי העכור, השמן את לא אבל

שהזמין. מהמידה

.‡È¯ÎBn‰93ÌÈhÁ94Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - B¯·ÁÏ95 «≈ƒƒ«¬≈¿«≈»»…«
˙ÈË˜96‰‡Ò ÏÎÏ97ÌÈ¯BÚO .98Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈»»…«
˙B·BM99Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - ÌÈL„Ú .‰‡Ò ÏÎÏ ƒ¿»¿»¬»ƒ¿«≈»»…«
˙È¯e¯ÙÚ100ÌÈ‡z .‰‡ÒÏ101¯OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó - «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿«≈»»∆∆
˙BÚÈÏ˙Ó102‰‡Ó ÏÎÏ103BÏ ¯ÎÓ .104- ˙B¯t ¯‡L «¿ƒ¿»≈»»«¿»≈

Ú·¯ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó105˙BÙBpË106Ô‰Ó ‡ˆÓ .‰‡Ò ÏÎÏ107 ¿«≈»»…«ƒ¿»¿»ƒ¿»≈∆
Ïk‰ ˙‡ ‰tÈ - ‡e‰L Ïk el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ ÏÚ ¯˙È108, »≈««ƒƒ»≈»∆¿«∆∆«…
ÌeÏk Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈ¯e¯·e ÔÈtÓ ˙B¯t BÏ ÔzÈÂ109. ¿ƒ≈≈¿Àƒ¿ƒ∆≈»∆¿

צד.93) בבבאֿבתרא אמרו 94)ברייתא צג: שם במשנה
טינופת  רובע עליו מקבל זה הרי פירות "המוכר כללית: בצורה

פירטו  בברייתא אך זו. טינופת היא מה פירשו לא אך לסאה",
ומי  מין בכל הרגילה הטינופת היא קב 95)ן.מה של רובע

מעשרים  אחד שהוא רובע), עליו מקבל ד"ה במשנה (רשב"ם
בסאה. החיטים 96)וארבעה בין לצמוח הקטנית שדרך

להתערב  או עליו), מקבל חיטין ד"ה צד. שם הרשב"ם (מדברי
א). ס"ק רכט סי' (סמ"ע בגרנות בת 97)עמהן היא סאה

קבים. (שם).98)ששה שבאים 99)ברייתא קשים
הרגילה  הפסולת היא וזו השעורים, בתוך הרוח בנשיבת

בעדשים 100)אצלם. להמצא הרגילים וצרורות, עפר
ונראה  שם). (גמרא אותם קוצרים ולא בידים אותם שעוקרים
עוקרים  שאין בהם וכיוצא ושעורים שבחיטים רבינו מדברי
אינו  - בהם מצויים וצרורות עפר ואין אותם שקוצרים אלא
ס"ק  רכט (סי' הסמ"ע הביא זו וכדיעה עפרורית. עליו מקבל
בבבאֿבתרא  הגמרא מסוגיית אבל א). ס"ק בש"ך ועיי"ש א,
קיג. והערה יג, הלכה להלן ועיין כן. נראה לא צד.

צג:101) שם תולעים.102)משנה, בהם שנמצאים תאנים
אחד 103) זה: אחוז לפי והואֿהדין אחוזים, עשרה היינו

שם). (רשב"ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב. רובע והיינו "רובע", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב"ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק למעלה פחות 109)ראה אף
קנסא", לה ואמרי דינא, לה "אמרי שם: ובגמרא מרובע.
אדם  אין מרובע שיותר הדין, עלֿפי שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב על קנס אלא

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡Â110ÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L- ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰111. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח (ספר גאון האי רב כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ"ו כמה 111)והרי"ף והובא ידוע, עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.‚È˙BÓB˜Ó LÈ112ÌÈwÓ ˙B¯t Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,¯·c ÏkÓ ÌÈ¯e¯·e¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

ÏÏk ÌÈ¯ÓM‰ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ113:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙B¯ta eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯ÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ¯ÎnÈ - ¯Á‡ ÔÈÓ B‡ Ô·z B‡ ¯ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰L114¯B¯ˆ ¯¯Ba‰ ,115ÏL B¯b CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
¯¯aL ¯B¯ˆ ¯eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B - B¯·Á116; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:¯Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa ¯kÓ ‰È‰ - BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
ep¯ÈÊÁÈ117e¯Ó‡ È¯‰ !118.‡e‰L Ïk ·¯ÚÏ ¯eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי, רב סתם,113)מדברי שמן שמוכר אף
לתוכן  שמריו נותן כלי אל מכלי עירה אם הדין שמן

ח). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי זו. להלכה מציאות
צט. והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט רכט) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב"ב 116)אבן רשב"ם דעת
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פ"ז  (ראה דגרמי" "דינא מטעם שחיובו נותן) ד"ה צד.
מדין  זהו כי אומרים, ויש ז). הלכה ומזיק חובל מהלכות
לממון  שגורם הסובר שמעון, רבי שיטת לפי לממון" "גורם

ד"ה  שם (תוספות כממון ויתכן הוא ריב"ם). בשם נותן
גזל  כאילו דומה שזה לפי בזה, מודים חכמים גם שכאן

ר"י). בשם (תוס' עצמן הצרור 117)החיטים את יחזיר
כלום. הפסיד שלא ויוצא החטים, ירושלמי 118)לתוך

עג. והערה ח הלכה למעלה וראה א. הלכה דכלאים פ"ב

.„È¯ÎBn‰119ÌÈp˜˜120ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔB¯Ma «≈«¿«ƒ«»¿»∆≈
‚‰Ó121˙BÒËÈt ‰¯OÚ ‰‡Ó ÏÎÏ Ïa˜Ó -122. ƒ¿»¿«≈¿»≈»¬»»ƒ»

‡e‰Â123˙È¯Ù‚a ˙BÈeOÚÂ ˙B‡ eÈ‰iL124. ¿∆ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

צג:119) בבאֿבתרא שם).120)משנה (רשב"ם כדים
שכתב 121) כמו המנהג, לפי הכל מנהג, בו שיש שבמקום

יב. הלכה שם).122)למעלה (רשב"ם רעים כדים
צז:123) שם ממש,124)ברייתא ורעועות שבורות ולא

כמו  נאות שהן אלא מהן, אחת אף הלוקח יקבל לא שאז
בגפרית, ותיקנום ושבורות רעועות והיו הכדים, שאר

הנקבים. את שסתמה

ה'תשע"ט  אייר כ"ב שני יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
בו 1) שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו

המוכר  על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר
באחריות. שלא קנהו אם וכן האחריות מחמת

.‡ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ¯kÓÏ ¯ÎBÓÏ ¯eÒ‡»«≈ƒ¿…«¬≈«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈc da LÈÂ ÔÈ¯¯BÚ da LiL2BÚÈ„BiL „Ú ,3Û‡L . ∆≈»¿ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ∆«
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡‰L Èt ÏÚ4ÔziL ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡ , «ƒ∆»«¬»»»≈»»∆∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ó Úa˙ ‰È‰ÈÂ ÔÈcÏ „¯BÈÂ ÂÈ˙BÚÓ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ

משפטי.2) בירור ודורש בדין נתון מקור 3)שהדבר
עמיו  בתוך עשה טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים
עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו'
התעשקו  "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר
שיש  עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י עימו"
- עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים
למכור  למוכר שאסור נראה עשה, טוב לא שהלוקח "וכיוון
מזה  גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם
הפסוק  בהמשך שם (וראה בזה עוון יש שללוקח כיוון
יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל
החזיק  שלא עד עסיקין עליה ויצאו לחבירו קרקע שהמוכר
הלכה  (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה
לרמות  אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב).

לתבוע 4)אותו. האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
מציעא  בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את
כל  באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור יכול שהלוקח הנ"ל,
מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן

וכנ"ל.

.·¯ÎBn‰5Á˜Bl‰ ‰wL ¯Á‡Â ,B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ «≈«¿««¬≈¿««∆»»«≈«
ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a6Ô‰a ÔÈBwL7LnzLiL Ì„˜ , ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯Ú¯ÚÓ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ,da8;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - »»»»»¿«¿¬ƒ¬≈∆»«¬…
e‡·e B· ‰‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‰fÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ∆∆¬«ƒ…∆¡»»
˙‡ ¯ÎBn‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,Á˜n‰ ÏË·È CÎÈÙÏ .ÔÈÚ·Bz‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿«¬ƒ«≈∆
LnzL Ì‡Â .ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OÚÈÂ ,ÌÈÓc‰9 «»ƒ¿«¬∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒ¿«≈
dlL ¯ˆn‰ L„ elÙ‡Â ,‡e‰L Ïk Á˜Bl‰ da»«≈«»∆«¬ƒ»«∆∆∆»

ı¯‡‰ ÌÚ B·¯ÚÂ10‡l‡ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈¿ƒ»»∆≈»«¬…∆»
ÔÈ¯Ú¯ÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ11B„iÓ e‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÈca12ÔÈÙ¯Ëp‰ Ïk ÔÈ„k ,¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ -13. «ƒ«¬…««≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

של 5) מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא צב: כתובות
וללשון  - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי:
בו, לחזור יכול בה החזיק שלא עד - באחריות אף השנייה:

בו". לחזור יכול אינו בה וחזקה 6)ומשהחזיק שטר כסף,
ג). הלכה א פרק שם 7)(למעלה שבגמרא פי על אף

אינו  בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש
של  חזקה אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול
המועיל  בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין,
אלא  אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי
שיצאו  שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של השתמשות
גדול  מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים
ונהנה  בה השתמש כבר אם אבל טעות, מקח זה והרי מזה
המקח  ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה,
עם  להתדיין עליו מקבל והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר

שלהם.8)המערערים. שהקרקע של 9)טוענים שימוש
השדה,10)הנאה. סביב שעושין עפר של גדר הוא המצר

עד  זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר
היא  וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה
חסך  וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף הנאתו

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל אף 11)את
ותובע  הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות שקנה
החובה  - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות
שלא  זמן כל כי הלוקח, על מוטלת המערערים עם להתדיין
טירפך  "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו

לך  שטרפו ואשלם דין מבית כתבֿאישור לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך תפסו 12)(תפסו) אם אבל

המוכר. את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא
כספי 13) מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה

למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח
שיתפסו  עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח יכול
יאכל  שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים

משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה ולא כספו, את המוכר

.‚¯ÎBn‰ Ïk14- ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡ „·Ú B‡ Ú˜¯˜ »«≈«¿«∆∆¿»ƒ«¿¿ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‰Ê È¯‰15‡ÈˆB‰ Ì‡ ?„ˆÈk .16Á˜n‰ ¬≈∆«»¿«¬»»≈«ƒƒ«∆»

¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ Á˜Bl‰ „iÓ17ÏËBÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ - ƒ»«≈«≈¬««≈≈«≈«¿≈
Á˜n‰ Á˜Ï È¯‰L ;¯ÎBn‰ ÔÓ Ô˙pL ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ∆»«ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««∆»
L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÓÓ ÏÎa ÔÈc‰ Ck .B˙ÓÁÓ≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿»««ƒ∆…≈«
Ú˜¯w‰ ¯ÎÓ elÙ‡ .Ì˙Ò ‰˜ ‡l‡ ,‰Ê ¯·c Á˜Bl‰«≈«»»∆∆»»»¿»¬ƒ»«««¿«

¯ËLa18·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡‰ Ba ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ , ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»«¬»¬≈∆«»
˙eÈ¯Á‡L ;Ô˙eÈ¯Á‡a19¯ÙBÒ ˙eÚË ¯kÊ ‡lL ¿«¬»»∆«¬»∆…ƒ¿«»≈

‡e‰20.
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טו:).14) מציעא (בבא רבא של הלכות כן 15)סיכום
מטלטלים  שהם וטלית בפרה שגם מג: בתרא בבבא נראה

באחריות. המוכר ראה 16)חייב בעלֿחוב, או מערער
או 17)להלן. שלו שהיא טוען שהמערער כגון בקרקע,

שהוא  במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא
כי  לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו,
מלווה  מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת
מהם  גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה
לטרוף  אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם אם אפילו
להלן  (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם  אלא מהלוקח
בטענה  שלא ממנו וטרף בא ואילו רבינו). בדברי ד הלכה
לגזול  הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין

נזכר 18)מהלוקח. לא זה ועם המכירה, תנאי כל ובו
הוכחה  זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט

האחריות. על ויתר (בבא 19)שהלוקח שמואל של מימרא
מקומות). בכמה ועוד יד. אדם 20)מציעא שאין לפי

שאם  הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר
ולא  מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את יתפסו
להבין  היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה
מפורשת  הוראה ללא אף בשטר, אחריות ולכתוב מעצמו
שם  (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של

שם). מציעא בבבא רש"י דברי לפי ד קטן סעיף

.„„iÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«∆»ƒ«
Á˜n‰ ‰È‰L ÔB‚k .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Á˜Bl‰«≈«¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿∆»»«∆»

ÔÈÏeÊ‚ B‡ ÔÈ·e‚ eÈ‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ21‰˙È‰L B‡ , ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿»
dÙ¯Ëe ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡aL B‡ ,‰ÏeÊb Ú˜¯w‰««¿«¿»∆»««∆≈¿»»
Ì‡ Ï·‡ .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Ïk‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓƒ««≈«¿«…¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰22,Á˜Bl‰ ÔÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰L ‡e‰ »≈»ƒ∆ƒ«∆»ƒ«≈«
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈa CÏn‰ ÔÈ„a ÔÈa23¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ≈¿ƒ«∆∆≈¿«¿»∆»∆≈«≈

ÔÚBË ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ«»¿«¬»¿««ƒ∆»≈»ƒ≈
·b ¯ÎBn‰L24È„Ú ‡È·‰Â ,epnÓ dÏÊ‚ B‡ ‰Ê ıÙÁ ∆«≈»«≈∆∆¿»»ƒ∆¿≈ƒ≈≈

Ì"ekÚ25- Ck ÏÚÒ‡ ‰fL ;ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ ««»≈«≈«»¿∆∆…∆
.Ò‡ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰¿≈«≈«»¿«¬»…∆

לאלו 21) תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ראה  מהם, גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים

ג. הלכה כרב 22)למעלה ולא מה. בתרא בבבא כאמימר
בידינו  הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא
זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי הלכה
זה  והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם
באחריותו. נושא ואינו בו, אשם המוכר שאין אונס,

ורב 23) רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור
בזה  והקשו הגוי אנסו אם גם באחריות המוכר חייב פפא
בישראל  גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות
ומתוך  התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו
הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך
גם  סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי  הרי
קטן  סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף זה, על
דין  - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו).
זה  אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ה (פרק הוא"

שהגוי  ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא
שהרי  בתפיסתו, צודק הוא כי הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס
זאת  ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם
שאין  ללוקח, שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה

שמח). (אור לה אחראי תופס 24)המוכר שהוא ויוצא
המוכר. בדיני 25)מחמת שגם ישראל, עדי הביא אם אבל

חייב  והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה ישראל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות

.‰B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰26Ò‡ ÏkL BnÚ ‰˙‰Â , «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»…∆
‡a elÙ‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È ‰Ê Ú˜¯˜a „ÏeiL∆ƒ»≈¿«¿«∆ƒ¿∆«»¿«≈¬ƒ»

dÏÊ‚e Ì"ekÚ27¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ28Ï·‡ .ÌlLÏ ·iÁ - «¿»»≈¬««≈«»¿«≈¬»
Ì‡29¯‰p‰ ˜ÒÙ30¯ÊÁL B‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰È‰L ƒƒ¿««»»∆»»«¿∆»∆»«

¯‰p‰31‰‡aL B‡ ,‰Î¯a ˙ÈOÚÂ dÎB˙a ¯·ÚÏ «»»«¬…¿»¿«¬≈¿≈»∆»»
‰ÚÂÊ32el‡L .¯eËt ‰Ê È¯‰ - d˙B‡ ‰˙ÈÁL‰Â ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¬≈∆»∆≈

·Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆…∆∆≈»¿…»»«≈
‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê ¯·c ¯ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆

.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט דבר זה
ההלכה. בתנאי 27)שבהמשך וכלול מצוי אונס זה שהרי

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי

משנה). (כסף איתו הלכה 29)קשר רבא פסק עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי בתנאי, נכלל אינו שכיח שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח. אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
ברכות  מהלכות י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"
כמו  בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
אבל  ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות

אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"
אחראי  המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף

.Â˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
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טו:).14) מציעא (בבא רבא של הלכות כן 15)סיכום
מטלטלים  שהם וטלית בפרה שגם מג: בתרא בבבא נראה

באחריות. המוכר ראה 16)חייב בעלֿחוב, או מערער
או 17)להלן. שלו שהיא טוען שהמערער כגון בקרקע,

שהוא  במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא
כי  לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו,
מלווה  מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת
מהם  גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה
לטרוף  אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם אם אפילו
להלן  (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם  אלא מהלוקח
בטענה  שלא ממנו וטרף בא ואילו רבינו). בדברי ד הלכה
לגזול  הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין

נזכר 18)מהלוקח. לא זה ועם המכירה, תנאי כל ובו
הוכחה  זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט

האחריות. על ויתר (בבא 19)שהלוקח שמואל של מימרא
מקומות). בכמה ועוד יד. אדם 20)מציעא שאין לפי

שאם  הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר
ולא  מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את יתפסו
להבין  היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה
מפורשת  הוראה ללא אף בשטר, אחריות ולכתוב מעצמו
שם  (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של

שם). מציעא בבבא רש"י דברי לפי ד קטן סעיף

.„„iÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«∆»ƒ«
Á˜n‰ ‰È‰L ÔB‚k .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Á˜Bl‰«≈«¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿∆»»«∆»

ÔÈÏeÊ‚ B‡ ÔÈ·e‚ eÈ‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ21‰˙È‰L B‡ , ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿»
dÙ¯Ëe ¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡aL B‡ ,‰ÏeÊb Ú˜¯w‰««¿«¿»∆»««∆≈¿»»
Ì‡ Ï·‡ .Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a Ïk‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓƒ««≈«¿«…¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰22,Á˜Bl‰ ÔÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰L ‡e‰ »≈»ƒ∆ƒ«∆»ƒ«≈«
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈa CÏn‰ ÔÈ„a ÔÈa23¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ≈¿ƒ«∆∆≈¿«¿»∆»∆≈«≈

ÔÚBË ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ«»¿«¬»¿««ƒ∆»≈»ƒ≈
·b ¯ÎBn‰L24È„Ú ‡È·‰Â ,epnÓ dÏÊ‚ B‡ ‰Ê ıÙÁ ∆«≈»«≈∆∆¿»»ƒ∆¿≈ƒ≈≈

Ì"ekÚ25- Ck ÏÚÒ‡ ‰fL ;ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ ««»≈«≈«»¿∆∆…∆
.Ò‡ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰¿≈«≈«»¿«¬»…∆

לאלו 21) תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ראה  מהם, גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים

ג. הלכה כרב 22)למעלה ולא מה. בתרא בבבא כאמימר
בידינו  הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא
זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי הלכה
זה  והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם
באחריותו. נושא ואינו בו, אשם המוכר שאין אונס,

ורב 23) רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור
בזה  והקשו הגוי אנסו אם גם באחריות המוכר חייב פפא
בישראל  גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות
ומתוך  התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו
הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך
גם  סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי  הרי
קטן  סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף זה, על
דין  - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו).
זה  אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ה (פרק הוא"

שהגוי  ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא
שהרי  בתפיסתו, צודק הוא כי הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס
זאת  ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם
שאין  ללוקח, שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה

שמח). (אור לה אחראי תופס 24)המוכר שהוא ויוצא
המוכר. בדיני 25)מחמת שגם ישראל, עדי הביא אם אבל

חייב  והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה ישראל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות

.‰B¯·ÁÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰26Ò‡ ÏkL BnÚ ‰˙‰Â , «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»…∆
‡a elÙ‡ ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È ‰Ê Ú˜¯˜a „ÏeiL∆ƒ»≈¿«¿«∆ƒ¿∆«»¿«≈¬ƒ»

dÏÊ‚e Ì"ekÚ27¯ÎBn‰ ˙ÓÁÓ28Ï·‡ .ÌlLÏ ·iÁ - «¿»»≈¬««≈«»¿«≈¬»
Ì‡29¯‰p‰ ˜ÒÙ30¯ÊÁL B‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰È‰L ƒƒ¿««»»∆»»«¿∆»∆»«

¯‰p‰31‰‡aL B‡ ,‰Î¯a ˙ÈOÚÂ dÎB˙a ¯·ÚÏ «»»«¬…¿»¿«¬≈¿≈»∆»»
‰ÚÂÊ32el‡L .¯eËt ‰Ê È¯‰ - d˙B‡ ‰˙ÈÁL‰Â ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¬≈∆»∆≈

·Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆…∆∆≈»¿…»»«≈
‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê ¯·c ¯ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆

.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט דבר זה
ההלכה. בתנאי 27)שבהמשך וכלול מצוי אונס זה שהרי

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי

משנה). (כסף איתו הלכה 29)קשר רבא פסק עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי בתנאי, נכלל אינו שכיח שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח. אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
ברכות  מהלכות י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"
כמו  בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
אבל  ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות

אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"
אחראי  המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף

.Â˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
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.‰˙‰L ‰ÚLa ‰˙n‰««¿∆¿»»∆ƒ¿»
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el‡ ÔÈÓLÓL CÈÏB‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡…∆∆≈»¿≈«»ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡ „Ú ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»«»¿≈…«≈»∆

שם.34) ההולכה 35)גיטין רק לא היה שתפקידם [כנראה
את  להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר,
הספינות  גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין
שיוליכו  אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם
המוכרים  עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על

המלחים]. עם סכר 36)ולא שנעשה מובא שם בגמרא
נהר  איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י ועיין הנהר, בתוך

מלכא.

.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰37¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ38‡lL «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»«≈∆…
Ú„B elÙ‡ ,˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ ‰È‰È39ı¯‡‰ BfL È‡cÂa ƒ¿∆»»«¬»¬ƒ«¿««∆»»∆

.ÌeÏk ·iÁ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ „iÓ ˙‡ˆÈÂ ‰ÏeÊb¿»¿»»ƒ««≈«≈«≈«»¿
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â40BÈ‡L ,dÙ¯Ëe ·BÁ ÏÚa ‡a Ì‡ ¿≈»ƒ«ƒ»««¿»»∆≈

Ìi˜ ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ41. «¬ƒ¿∆»¿«∆¿»«»

מד:37) בתרא המוכר 38)בבא חייב התנאי, ולולא
ג). הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי באחריות,

הכריע 39) וכן שם), בתרא (בבא פפא כרב ולא זביד כרב
מדברי  נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף
גזילה  של בערעור הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו
הרגיש  וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר
לפרש  ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה
עליו  יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי
הארץ  שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות
ולפי  כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת - גזולה"
- וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה

ט. הלכה להלן ראה אבל מפורש. כן שהרי 40)כשהתנה
דבר  לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן

שלו. לו 41)שאינו והסכים התנאי את קיבל הלוקח שהרי
שם). (גמרא

.Ë¯ÎnL Ô·e‡¯42˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O43, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
d‡ÈˆB‰Â ÈÂÏ ‡·e44‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔBÚÓL „iÓ45Ô·e‡¯ »≈ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔÈc ˙BOÚÏ46‰OBÚ - ÈÂÏ ÌÚ47¯ÓBÏ ÈÂÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ≈ƒ∆¿≈»≈ƒ«
˙eÈ¯Á‡ EÈÏÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ?CÏÂ Èl ‰Ó :BÏ48È¯‰L ! «ƒ»»«¬≈≈»∆«¬»∆¬≈

˙ÓÚ¯z ÔBÚÓLÏ ‰È‰iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ô·e‡¿̄≈≈≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…∆
ÈÏÚ49ÈÏÏ‚a „ÈÒÙ‰ È¯‰L ,50. »«∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

(צבֿצג).42) וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח:), קמא בבא
באחריות.43) מכר אם שכן וכל שם. דאמרי" כ"איכא
שאף 44) ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת

ח. הלכה למעלה (וראה כלום חייב המוכר אין זה באופן

האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא
עם 45) מתדיין הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל

ב. הלכה למעלה ראה דבר 46)המערערין, כבעל להופיע
אין  כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין

בהרשאה. אם כי דבר, כבעל להופיע בקי 47)רשות והוא
(מגיד  המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר

רמב"ן). בשם אינך 48)משנה הרי עניינך, זה ומה כלומר,
כאן. דבר אחריות,49)בעל בלי מפורש: שהתנה שאף

הוא  אין - הלכתית, מבחינה ממנו לתבוע יכול הלוקח ואין
מוסרית. מבחינה לטעון 50)נקי יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף רכו (רמ"א כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן,

.È¯ÎnL Ô·e‡¯51‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O,˙eÈ¯Á ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓMÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ¿»«¿»»ƒƒ¿¿«¬»»««∆

epnÓ d˙B‡ Û¯ËÏ Ô·e‡¯52ÏÚ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿≈ƒ¿…»ƒ∆≈»«¬…«
ÔBÚÓL53˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ; ƒ¿∆««ƒ∆…ƒ≈»»«¬»

Ïa˜ BÓˆÚ ˙eÈ¯Á‡ ,ÔBÚÓLÏ54‡e‰ ‰È‰È ‡lL , ¿ƒ¿«¬»«¿ƒ≈∆…ƒ¿∆
‡ÈˆBn‰ ‡e‰Â ¯ÎBn‰55‡a Ì‡ Ï·‡ .BÓˆÚÏ56ÏÚa «≈¿«ƒ¿«¿¬»ƒ»««
Ì‰È·‡ ·˜ÚÈ ÏL ·BÁ57¯ÊBÁ - Ô·e‡¯ „iÓ dÙ¯Ëe ∆«¬…¬ƒ∆¿»»ƒ«¿≈≈
ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈÓc‰ ÏÎa58BÏ Ïa˜ ÔBÚÓML ÈtÓ ; ¿»«»ƒ«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈

˙eÈ¯Á‡‰59ÏL ˙eÈ¯Á‡ ÔBÚÓLÏ Ïa˜ ‡Ï Ô·e‡¯e , »«¬»¿≈…ƒ≈¿ƒ¿«¬»∆
.ÏÏk ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿»

צאֿצב.51) כרמי 53)מראובן.52)כתובות ולא כרבא,
(שם). חמא דאחריות 54)בר "נהי שם: הרי"ף גירסת כן

קיבל  לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא דעלמא
קיבל  לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה".
קיבל  לא האם עצמו של אחריות - שמעון כלפי ראובן עליו

קיבל. שכן וודאי - מכר 55)עליו? עצמו הוא כלומר,
משמעון  המעות יוציא חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון
ראובן  קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא
הוא  דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם
למה  מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו
לו  להחזיר ושוב המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי",

וכו'".56)מיד? רבא "ומודה (שם): הסוגייה בהמשך
משנה).57) (מגיד ראובן" של אנו 58)"אביו  ואין

ראובן  של חוב כבעל דינו יעקב של חוב שבעל אומרים
הקנייה 59)עצמו. דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

עצמו. ראובן מחמת בא לא שהתופס אחרי לראובן

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
והלוקח 1) המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו

וכן  לקח, ממי או) מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים,
וכן  נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם שיהיה מחלוקת כל
ברשות  או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום אירע אם

לוקח.

.‡Lw·Ó‰2:¯ÓB‡ ¯ÎBÓ ,Á˜Ó B¯·ÁÓ ˙B˜Ï «¿«≈ƒ¿≈¬≈∆»≈≈
‰B˜ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Á˜Bl‰Â ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬ƒ≈»¿«≈«≈≈ƒ∆
Ck ¯Á‡Â ,B˙È·Ï ‰ÊÂ B˙È·Ï ‰Ê CÏ‰Â ,‰Óa ‡l‡∆»¿»∆¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿««»
‡e‰ ¯ÎBn‰ Ì‡ :Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe eˆa˜˙ƒ¿«¿»«∆«≈∆¿»ƒ«≈
;‰Ó ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - ıÙÁ‰ BÏ Ô˙Â Á˜Bl‰ Ú·zL∆»««≈«¿»««≈∆≈≈∆»»∆

Á˜Bl‰ Ì‡Â3·iÁ - Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe ‡aL ‡e‰ ¿ƒ«≈«∆»»«∆«≈∆¿»«»
.ÌÈ˙‡Ó ÔzÏƒ≈»«ƒ

כצורתה 2) הרי"ף ומביאה בסוף), פ"ב (קידושין תוספתא
ראשון). פרק שאם 3)(שם ח) הלכה (פ"א למעלה ראה

יאמר  שהמוכר צורך אין המוכר, בפני הקנין מעשה עשה
קנין. עשה לך לו:

.·„Á‡Ó Á˜Bl‰4Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Ì„‡ Èa ‰MÓÁÓ «≈«≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»∆»≈∆
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BÈ‡ ‡e‰Â ,Á˜n‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz≈«¿≈¬ƒ«««∆»¿≈
Ì‰ÈÈa Á˜n‰ ÈÓc ÁÈpÓ - Á˜Ï Ì‰Ó ÈnÓ Ú„BÈ5 ≈«ƒƒ≈∆»««ƒ«¿≈«∆»≈≈∆

˜lzÒÓe6pÓ ÌÈÓc‰ eÈ‰ÈÂ ,„Ú B‡ e„BiL „Ú ÔÈÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿«»ƒÀ»ƒ«∆«
e‰iÏ‡ ‡B·iL7„ÈÒÁ ‡e‰ Ì‡Â .8ÏÎÏ ÌÈÓc Ô˙B - ∆»≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ È„k ,„Á‡Â „Á‡9. ∆»¿∆»¿≈»≈¿≈»«ƒ

בגזל 4) עקיבא ורבי טרפון רבי נחלקו במשנה קיח: ביבמות
אותי  אומר אחד וכל גזל, מאיזה יודע ואינו מחמשה אחד
ואחד  אחד לכל להחזיר שחייב עקיבא רבי ודעת גזל.
ט. הלכה גזילה מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן מהתובעים,
אבל  וגזל. עבירה שעבר מפני חכמים שקנסוהו בזה, והטעם
ואחד  אחד לכל לשלם חייב שאינו עקיבא רבי מודה במכר

עבירה. עבר לא שהרי שם), מניחם 5)(יבמות כלומר:
כי  לקחת, יוכלו שלא באופן הדין, בעלי לפני בביתֿהדין
וזה  שלו, שאינו זה ליד יבוא לבל לכסף אחראי הלוקח
בבבאֿמציעא  הגמרא עלֿפי (מגידֿמשנה יפסיד שלו שהוא
בשנים  ד, הלכה ופקדון שאלה מהלכות פ"ה ולהלן לז:).
אצל  מונח יהא שהכסף רבינו כתב אחד, אצל שהפקידו
רבינו  דברי מתוך מבורר לא שלנו, ובנידון שיודו. עד הנפקד
רכב  סימן בש"ך וראה הדין. בבית מניחו או אצלו מניחו אם
בידו. שמניחו שם בבבאֿמציעא רש"י ודעת ה. ס"ק

(כדעת 6) אצלו מונח והכסף הדין, מהמשך מסתלק כלומר:
בביתֿהדין  מונח והכסף הענין מכל שמסתלק או רש"י)

יברר 7)כנ"ל. גם והוא משיח, של מבשרו יהיה הוא כי
הספקות. כל (פ"א 8)את הדין משורת לפנים העושה

ה). הלכה דעות בלבד 9)מהלכות מוסרית מבחינה היינו
(לז.): בבבאֿמציעא הדברים ומקור משפטית. מבחינה ולא
מכם, איזה יודע ואיני מנה מכם לאחד גזלתי לשנים "אמר
איזה  יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם אחד של אביו או
ואמרו  עצמו". מפי שהודה מנה ולזה מנה לזה נותן הוא,
הרי  - שמים ידי לצאת בבא מדברת שהמשנה בגמרא, שם
שמים  ידי לצאת חייב ממנו) תבעו (כשלא בגזל רק שלא
בפקדון, אפילו אלא י) הלכה גזילה מהלכות בפ"ד (ראה
 ֿ (כסף שמים ידי לצאת כדי ואחד אחד לכל לתת צריך
שלקח  אחד בחסיד "מעשה אמרו: קנ: ובבבאֿקמא משנה).
לפני  ובא לקח, מהן מאיזה יודע היה ולא אדם בני משני
בא  והסתלק. ביניהם מקחך דמי הנח לו, אמר טרפון. רבי
לכל  שתשלם עד תקנה לך אין לו אמר עקיבא, רבי לפני
כתבו  שכבר) ד"ה (קד. שם ובתוספות ואחד". אחד
הכל  הדין לפי (שהרי שמים" ידי ב"לצאת זו שפלוגתא
טרפון  שרבי ומסתלק) ביניהם המקח דמי שמניח מודים
והלכה  - מחייב עקיבא ורבי שמים, ידי לצאת אפילו פוטרו

ג). ס"ק רכב סימן (הגר"א עקיבא כרבי

.‚‰MÓÁÓ „Á‡Ó Á˜n Á˜Ï10Ba ¯ÙÎÂ ,Ì„‡ Èa »«∆»≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»«
‰·eLz ‰OÚÂ ,¯˜L ÏÚ ÚaLÂ11‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒ¿««∆∆¿»»¿»«¬≈∆

‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌlLÏ¿«≈¿»∆»¿∆»≈«¿≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚaLÂ Èa z¯ÙkL∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈«
‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌlLÏ ·iÁ12. «»¿«≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»

קג 10) קמא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך :).יוצא
לב"ד 11) נודע אם והואֿהדין שקר. על שנשבע והודה

לשלם  אותו מחייבים כן שגם לשקר, שנשבע אחרים עלֿידי
ז). ס"ק שם (ש"ך ואחד אחד ֿ 12)לכל בבבא אמרו כן

גזל", לי מה לקח, לי מה - דאישתבע . . ." שם: קמא
שכשם  לגזל, לקח בין הבדל אין - לשקר נשבע אם כלומר
(פ"ד  ואחד אחד לכל לשלם וחייבוהו חכמים קנסוהו שבגזל
קנסוהו  לשקר, ונשבע בלקח כן ט), הלכה גזילה מהלכות

עבירה. שעבר מפני חכמים,

.„ÔÓ‡13Èz¯ÎÓ ‰ÊÏ :¯ÓBÏ Á˜n‰ ÏÚa14‡Ï ‰ÊÏÂ ∆¡»«««∆»«»∆»«¿ƒ¿»∆…
B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰L ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .Èz¯ÎÓ15; »«¿ƒ≈»«ƒ¿«∆«∆»≈ƒ««»

„Ú ‡e‰ È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«∆»≈ƒ««»¬≈≈
Ì„‡ Ïk ÔÈ„k BÊ ˙e„Úa BÈ„Â .„·Ïa „Á‡16È¯‰L , ∆»ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»»»∆¬≈

CÎÈÙÏ .B˙e„Úa Ú‚B BÈ‡17ÌÈÓc‰ ÏË Ì‡ , ≈≈«¿≈¿ƒ»ƒ»««»ƒ
‡ÏÂ ,BÁ¯k ÏÚa „Á‡Óe BzÚcÓ „Á‡Ó ÏËÂ ,ÌÈMÓƒ¿«ƒ¿»«≈∆»ƒ«¿≈∆»¿«»¿¿…

Ú„È18ÔÈa ,BÁ¯k ÏÚa ÏË ÈnÓe BzÚcÓ ÏË ÈnÓ »«ƒƒ»«ƒ«¿ƒƒ»«¿«»¿≈
Ba ÔÈÒÙBz Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa B„Èa Á˜n‰ ‰È‰L19- ∆»»«∆»¿»≈∆»¿≈∆¿ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡20˙w˙a ÚaL ≈»≈¿»¿»∆»≈∆ƒ¿»¿«»«
ÌÈÓÎÁ21ıÙÁ ˙ËÈ˜a22ÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ

.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח, על המעוררים שנים כשיש

כסף, לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי דאי מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי (=או) נמי אי מכרתי, לא אומר)
ב'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי  דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
הרי  כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי ידו, מתחת יוצא
שהרי  לו, אין מקח בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח אין
בדין  שם שהקשו מה ב: בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי אומר וזה מכר לי אומר זה במקח, אוחזים שנים
כסף) קיבל ממי למוכר נשאל =) נקט" ממאן זוזי "וליחזי
את  ויחייב אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע"פ
יפטר  והשני אחד, עד כדין התורה, מן שבועה  האחד

ראב"ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי [כלומר,17)משבועה,
(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע והשני
שבועת  שניהם נשבעים - יודע שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת ֿ 18)המשנה בבבא חננאל רבינו כגירסת
שם. ב'תוספות' הוא וכן שם, ֿ 19)מציעא בבבא [הרי"ף

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח מדובר וממכר
שתי  את צירף ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר
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BÈ‡ ‡e‰Â ,Á˜n‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz≈«¿≈¬ƒ«««∆»¿≈
Ì‰ÈÈa Á˜n‰ ÈÓc ÁÈpÓ - Á˜Ï Ì‰Ó ÈnÓ Ú„BÈ5 ≈«ƒƒ≈∆»««ƒ«¿≈«∆»≈≈∆

˜lzÒÓe6pÓ ÌÈÓc‰ eÈ‰ÈÂ ,„Ú B‡ e„BiL „Ú ÔÈÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿«»ƒÀ»ƒ«∆«
e‰iÏ‡ ‡B·iL7„ÈÒÁ ‡e‰ Ì‡Â .8ÏÎÏ ÌÈÓc Ô˙B - ∆»≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ È„k ,„Á‡Â „Á‡9. ∆»¿∆»¿≈»≈¿≈»«ƒ

בגזל 4) עקיבא ורבי טרפון רבי נחלקו במשנה קיח: ביבמות
אותי  אומר אחד וכל גזל, מאיזה יודע ואינו מחמשה אחד
ואחד  אחד לכל להחזיר שחייב עקיבא רבי ודעת גזל.
ט. הלכה גזילה מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן מהתובעים,
אבל  וגזל. עבירה שעבר מפני חכמים שקנסוהו בזה, והטעם
ואחד  אחד לכל לשלם חייב שאינו עקיבא רבי מודה במכר

עבירה. עבר לא שהרי שם), מניחם 5)(יבמות כלומר:
כי  לקחת, יוכלו שלא באופן הדין, בעלי לפני בביתֿהדין
וזה  שלו, שאינו זה ליד יבוא לבל לכסף אחראי הלוקח
בבבאֿמציעא  הגמרא עלֿפי (מגידֿמשנה יפסיד שלו שהוא
בשנים  ד, הלכה ופקדון שאלה מהלכות פ"ה ולהלן לז:).
אצל  מונח יהא שהכסף רבינו כתב אחד, אצל שהפקידו
רבינו  דברי מתוך מבורר לא שלנו, ובנידון שיודו. עד הנפקד
רכב  סימן בש"ך וראה הדין. בבית מניחו או אצלו מניחו אם
בידו. שמניחו שם בבבאֿמציעא רש"י ודעת ה. ס"ק

(כדעת 6) אצלו מונח והכסף הדין, מהמשך מסתלק כלומר:
בביתֿהדין  מונח והכסף הענין מכל שמסתלק או רש"י)

יברר 7)כנ"ל. גם והוא משיח, של מבשרו יהיה הוא כי
הספקות. כל (פ"א 8)את הדין משורת לפנים העושה

ה). הלכה דעות בלבד 9)מהלכות מוסרית מבחינה היינו
(לז.): בבבאֿמציעא הדברים ומקור משפטית. מבחינה ולא
מכם, איזה יודע ואיני מנה מכם לאחד גזלתי לשנים "אמר
איזה  יודע ואיני מנה אצלי הפקיד מכם אחד של אביו או
ואמרו  עצמו". מפי שהודה מנה ולזה מנה לזה נותן הוא,
הרי  - שמים ידי לצאת בבא מדברת שהמשנה בגמרא, שם
שמים  ידי לצאת חייב ממנו) תבעו (כשלא בגזל רק שלא
בפקדון, אפילו אלא י) הלכה גזילה מהלכות בפ"ד (ראה
 ֿ (כסף שמים ידי לצאת כדי ואחד אחד לכל לתת צריך
שלקח  אחד בחסיד "מעשה אמרו: קנ: ובבבאֿקמא משנה).
לפני  ובא לקח, מהן מאיזה יודע היה ולא אדם בני משני
בא  והסתלק. ביניהם מקחך דמי הנח לו, אמר טרפון. רבי
לכל  שתשלם עד תקנה לך אין לו אמר עקיבא, רבי לפני
כתבו  שכבר) ד"ה (קד. שם ובתוספות ואחד". אחד
הכל  הדין לפי (שהרי שמים" ידי ב"לצאת זו שפלוגתא
טרפון  שרבי ומסתלק) ביניהם המקח דמי שמניח מודים
והלכה  - מחייב עקיבא ורבי שמים, ידי לצאת אפילו פוטרו

ג). ס"ק רכב סימן (הגר"א עקיבא כרבי

.‚‰MÓÁÓ „Á‡Ó Á˜n Á˜Ï10Ba ¯ÙÎÂ ,Ì„‡ Èa »«∆»≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»«
‰·eLz ‰OÚÂ ,¯˜L ÏÚ ÚaLÂ11‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒ¿««∆∆¿»»¿»«¬≈∆

‡e‰ È‡ :¯ÓB‡Â B˙B‡ Ú·Bz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌlLÏ¿«≈¿»∆»¿∆»≈«¿≈¬ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚaLÂ Èa z¯ÙkL∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈«
‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌlLÏ ·iÁ12. «»¿«≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»

קג 10) קמא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך :).יוצא
לב"ד 11) נודע אם והואֿהדין שקר. על שנשבע והודה

לשלם  אותו מחייבים כן שגם לשקר, שנשבע אחרים עלֿידי
ז). ס"ק שם (ש"ך ואחד אחד ֿ 12)לכל בבבא אמרו כן

גזל", לי מה לקח, לי מה - דאישתבע . . ." שם: קמא
שכשם  לגזל, לקח בין הבדל אין - לשקר נשבע אם כלומר
(פ"ד  ואחד אחד לכל לשלם וחייבוהו חכמים קנסוהו שבגזל
קנסוהו  לשקר, ונשבע בלקח כן ט), הלכה גזילה מהלכות

עבירה. שעבר מפני חכמים,

.„ÔÓ‡13Èz¯ÎÓ ‰ÊÏ :¯ÓBÏ Á˜n‰ ÏÚa14‡Ï ‰ÊÏÂ ∆¡»«««∆»«»∆»«¿ƒ¿»∆…
B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰L ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .Èz¯ÎÓ15; »«¿ƒ≈»«ƒ¿«∆«∆»≈ƒ««»

„Ú ‡e‰ È¯‰ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«∆»≈ƒ««»¬≈≈
Ì„‡ Ïk ÔÈ„k BÊ ˙e„Úa BÈ„Â .„·Ïa „Á‡16È¯‰L , ∆»ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»»»∆¬≈

CÎÈÙÏ .B˙e„Úa Ú‚B BÈ‡17ÌÈÓc‰ ÏË Ì‡ , ≈≈«¿≈¿ƒ»ƒ»««»ƒ
‡ÏÂ ,BÁ¯k ÏÚa „Á‡Óe BzÚcÓ „Á‡Ó ÏËÂ ,ÌÈMÓƒ¿«ƒ¿»«≈∆»ƒ«¿≈∆»¿«»¿¿…

Ú„È18ÔÈa ,BÁ¯k ÏÚa ÏË ÈnÓe BzÚcÓ ÏË ÈnÓ »«ƒƒ»«ƒ«¿ƒƒ»«¿«»¿≈
Ba ÔÈÒÙBz Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa B„Èa Á˜n‰ ‰È‰L19- ∆»»«∆»¿»≈∆»¿≈∆¿ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡20˙w˙a ÚaL ≈»≈¿»¿»∆»≈∆ƒ¿»¿«»«
ÌÈÓÎÁ21ıÙÁ ˙ËÈ˜a22ÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ

.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח, על המעוררים שנים כשיש

כסף, לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי דאי מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי (=או) נמי אי מכרתי, לא אומר)
ב'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי  דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
הרי  כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי ידו, מתחת יוצא
שהרי  לו, אין מקח בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח אין
בדין  שם שהקשו מה ב: בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי אומר וזה מכר לי אומר זה במקח, אוחזים שנים
כסף) קיבל ממי למוכר נשאל =) נקט" ממאן זוזי "וליחזי
את  ויחייב אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע"פ
יפטר  והשני אחד, עד כדין התורה, מן שבועה  האחד

ראב"ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי [כלומר,17)משבועה,
(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע והשני
שבועת  שניהם נשבעים - יודע שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת ֿ 18)המשנה בבבא חננאל רבינו כגירסת
שם. ב'תוספות' הוא וכן שם, ֿ 19)מציעא בבבא [הרי"ף

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח מדובר וממכר
שתי  את צירף ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר
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רומי 20)השיטות]. בדפוס גם הנוסחא שכן [אףֿעלֿפי
ס"א) רכב (סימן חו"מ בשו"ע הועתק וכן תימן, בכ"י וגם
בו  תופסין שניהן שהיו "...בין כאן: להגיה שיש נראה -
וכו'". נשבע מהן אחד (ו)כל - כלל עדות כאן [ו]אין
כלל, עדות כאן שאין במה החידוש הדגשת אין שלפי"ז
עיקר  אלא עד, אינו - יודע אינו אם הוא: פשוט דבר שהרי
לאופן  בניגוד חכמים, כתקנת נשבעים ששניהם החידוש
התורה  שבועת נשבע שהאחד יודע, כשהמוכר הראשון,
טו]. הערה למעלה ראה שבועה, בלי נוטל והשני

אוחזים 21) שנים לגבי ז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"ט
רבינו  כתב שלו, כולו אומר וזה שלו כולו אומר זה בכלי,
הדבר  בזה לו שאין חפץ בנקיטת נשבע משניהם אחד ש"כל
כדי  היא חכמים תקנת זו ושבועה ויחלוקו, מחציו פחות
בלא  ונוטל חבירו של בטליתו תופס אחד כל יהיה שלא

אחר 22)שבועה". קדוש חפץ או בספרֿתורה שאוחז
דינה  התורה, מן זו שבועה שאין ואףֿעלֿפי השבועה. בעת
רבינו  שכתב כמו התורה כשבועת חפץ" "נקיטת לענין

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות בפ"א

.‰ÔÚhL È¯‰23‰ÊÂ ,'ÈÏ z¯ÎÓ' ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ¬≈∆»««¬≈¿»«»«¿»ƒ¿∆
;'ÌÈÓ„ ÈÏ z˙ ‡ÏÂ Èz¯ÎÓ' B‡ ,'Èz¯ÎÓ ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ»«¿ƒ¿…»«»ƒ»ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL B‡∆»««≈«¿»«∆»««»ƒ«¬«ƒ…
¯ÎBn‰Â ,'‰Ê ÌeÓ È˙È‡¯ ‡ÏÂ ÈzÎLÓ' B‡ ,CLÓ»«»«¿ƒ¿…»ƒƒ∆¿«≈
Ck' Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ;'CÏ ÂÈzÚ„B‰' BÏ ¯ÓB‡≈«¿ƒ»∆»«∆»≈∆»
ÌL ‰È‰ ‡Ï' ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,'eÈÈa ‰È‰ È‡z CÎÂ¿»¿«»»≈≈¿»∆»≈…»»»
‡ÈˆBn‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡ ÏÎa - 'ÏÏk È‡z¿«¿»¿»≈«¿»¿«≈»∆«ƒ

B¯·ÁÓ24.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ ≈¬≈»»»¿»»

שבועות 23) במסכת ובעיקר בש"ס, שונים ממקומות מלוקט
הנשבעים. כל פרק שם וירושלמי הדיינין), שבועות (פרק

התלמודית.24) בספרות ידוע כלל

.Â¯ÙBk‰ ÚaL - ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï25ÔÈL˜·nL …»¿»»¿»»ƒ¿»«≈∆¿«¿ƒ
ˆB‰Ï˙q‰ ˙Úe·L ,B„iÓ ‡È26˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ»¿«∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»
‰Úh‰27„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,28˙Úe·L ÚaL - ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«

.Ôlk ˙BÚh‰ ¯‡Lk ,‰¯Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב. הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי"ב עיין - "היסת"
נחמן: רב של מימרא (מ:) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
 ֿ אףֿעל היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"א חפץ כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח. כתובות מ:28)מהם, שבועות

.ÊÈÂÁÏ ¯Ó‡29BÏ Ô˙Â ,˙B¯t ¯È„a ÈÏ Ôz :30, »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»«
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpÓ ˙B¯t‰ È¯‰Â31Ú·Bz ÈÂÁ‰Â , «¬≈«≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«

¯Èc‰ ˙‡32ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , ∆«ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È¯‰ - EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙k33ıÙÁ ˙ËÈ˜a34˙B¯t‰ ÏËBÂ35, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eL¯a Ô‰ È¯‰Â ¯ÎBn‰ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿

˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a eÈ‰ el‡Â .ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«
˙q‰36¯ËÙÂ37‰È‰ el‡Â ;38ÈÂÁ‰ ˙eL¯a ÔÈ„Ú39, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ

.BÏˆ‡ ÂÈ˙B¯t e¯‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי פירוש לפי מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי"ף לגירסת ובהתאם (מח.),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח, הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי  מביא - גירסתנו לפי ובברייתא הפירות, הנחת מקום
אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי, יהודה: רבי

הרבים". "ברשות שם: מוסיף מודה 32)הרי"ף אבל
ב. הלכה להלן ראה ללוקח, הפירות במשנה 33)שמכר

(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע שם:
(פ"א  הגמרא חכמי עלֿידי נתקנה היא שהרי שם) שפירש"י
ד"ה  מח. שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
הנשבעים  יתר ככל היא המשנה שבועת אלא - נשבע
והחנוני  המוחזק, הוא שהלוקח מפני במשנה), (שם ונוטלים
שהרי  הם, שלו הפירות וגם הכסף, ממנו להוציא רוצה
הפירות  שאין ומפני ללוקח. שמכרם מודה עצמו החנוני

שם. רש"י ועיין ונוטלם. הוא נשבע ממש, כי 34)ברשותו
מן  שבועה כדוגמת שהיא המשנה שבועת בין ההבדל זהו
מטוען  (פ"א ממנו קלה שהיא היסת שבועת לבין התורה,

ב). הלכה את 35)ונטען נוטל שנשבע, אחרי הלוקח,
כל  כדין הרבים, ברשות מונחים שהם ממקום הפירות
הלכה  אף המשנה הכניסה שלא ומה ונוטלים", "הנשבעים
זו  שהלכה מפני היא ונוטלים" "נשבעים של למסגרת זו
"נוטל" אינו הלוקח כאן שהרי הקודמות, מן קצת שונה
הרבים, מרשות אלא החנווני מן ישר לוקח אינו שהרי ממש,
מסיק  הרז"ה אך (ר"ן), מחבירו ממש נטילה זו ואין
רגיל  נושא לפנינו שכאן זאת, במסגרת זו הלכה מאיֿשלוב
מפרש  הוא לזה ובהתאם משלמים", ולא "נשבעים של

הסוגיא. כל את שהרי 36)אחרת היסת, שבועת רק היינו,
שבועת  לא כאן אין ולכן מחבירו", "כמוציא נחשב המוכר
כדין  בלבד היסת שבועת אלא המשנה, שבועת ולא התורה

כופרֿהכל. ולא 37)כל הדינר את לשלם צריך ולא
הוא  וכן מח. בשבועות ברייתא הפירות. את להחזיר
יד  מתחת יוצאת היתה "אם ו): פרק (שבועות בתוספתא

הראיה". עליו מחבירו המוציא - מהן בדפוס 38)אחת
היו. (שם).39)רומי: תוספתא

.ÁÁ˜Bl‰ Ô˙40˙B¯t ÏhÏ ‡·e ,ÈÂÁÏ ¯Èc »««≈«ƒ»¿∆¿»ƒ»ƒ…≈
‰Ê ¯Èc :ÈÂÁ‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁpn‰«À»ƒƒ¿»«ƒ¿»««∆¿»ƒƒ»∆
EÏ ÌÈz˙ ¯·kL ˙B¯Ù ÈÓ„ ‡e‰ ÂLÎÚ ÈÏ z˙pL∆»«»ƒ«¿»¿≈≈∆¿»¿«ƒ¿
ÔÈÁpn‰ el‡ ˙B¯t Ï·‡ ,E˙Èa CB˙Ï ÌzÎÏB‰Â¿«¿»¿≈¿¬»≈≈«À»ƒ
ÚaL ÈÂÁ‰ È¯‰ - CÏ ÌÈz¯ÎÓ ‡Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ…¿«¿ƒ»¬≈«∆¿»ƒƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜a41ÂÈ˙B¯t ¯ÈÊÁÓe ,¯·c‰ ‰È‰ CkL ƒ¿ƒ«≈∆∆»»»«»»«¬ƒ≈»
ÈÂÁÏ42‰„B‰ ‡Ï È¯‰L ;43.ÌÏBÚÓ BÏ Ô¯ÎnL BÏ «∆¿»ƒ∆¬≈…»∆¿»»≈»

BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,B˙eÁa eÈ‰ el‡Â¿ƒ»«¬»»ƒ¿»¿«∆≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

וכפירוש 40) בברייתא, יהודה וכרבי שם, המשנה המשך
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ד. למשנה לרמב"ם פה"מ ועיין שבועה 41)הרי"ף, כדין
תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי 42)מתקנת

כלומר, ט). הלכה בסוף (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי
הם  כאילו נחשב זה הרי הלוקח, ברשות עדיין אינם והם
הרי  לכסף, ובנוגע (כסףֿמשנה). החנווני ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני, להוציא ורוצה התובע הוא הלוקח
הפירות  ונוטל נשבע הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני של

הרבים. מרשות

.ËÔÈc‰ ÔÎÂ44˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ ¯Èc Ô˙Ba45, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈ¯e·ˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊa46Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ Ô¯ÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰47- ¯Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL48;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»
‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â49‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ Ô¯ÎnL ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆

ÈÓc ‰Ê ¯ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ ¯È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ ¯·kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»

.B˙eÁÏ«¬

(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף. בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח אומרים בפירות שרק הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח,
הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,

או 49) הפירות, את תובע שהוא התובע, הוא הלוקח וכאן
הרבים. ברשות המונחים המעות, את

.ÈÛÈÏÁn‰50‰„ÏÈÂ ¯BÓÁa ‰¯t51¯ÎBn‰ ÔÎÂ , ««¬ƒ»»«¬¿»¿»¿≈«≈
B˙ÁÙL52Èz¯ÎÓ ‡lL „Ú' ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„ÏÈÂ ƒ¿»¿»¿»∆≈«∆…»«¿ƒ
'‰„ÏÈ53'‰„ÏÈ ÈzÁ˜lMÓ' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,54¯Ó‡ elÙ‡ , »¿»¿∆≈ƒ∆»«¿ƒ»¿»¬ƒ»«

Á˜Bl‰ ÏÚ - 'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÎBn‰55Û‡ .‰È‡¯ ‡È·‰Ï «≈≈ƒ≈«««≈«¿»ƒ¿»»«
Èt ÏÚ56Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰¯t‰L57˙„ÓBÚ ‰ÁÙM‰Â «ƒ∆«»»∆∆«¬«¿«ƒ¿»∆∆
‡ËÓÒa58¯ÎBn‰ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,59‡È·iL „Ú ¿ƒ¿»¬≈≈¿∆¿««≈«∆»ƒ

‰È‡¯ Á˜Bl‰60¯ÎBn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï .61 «≈«¿»»…≈ƒ¿»»ƒ»««≈
‰¯t‰ „ÏÂ ÏÚ ıÙÁ ˙ËÈ˜a62‡ ,‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏÚ Ï· ƒ¿ƒ«≈∆«¿««»»¬»«¿««ƒ¿»

ÔÈÚaL ÔÈ‡L ;˙q‰ ‡l‡ ÚaL BÈ‡63ıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈ƒ¿»∆»∆≈∆≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈∆
¯‡a˙iL BÓk ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿…«««¿»¿∆ƒ¿»≈

ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰a64. ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

ק.50) בבאֿמציעא ס"א):51)משנה רכג (חו"מ בשו"ע
ועדיין  החמור, את הפרה בעל ומשך בחמור, פרה "המחליף
(למעלה  החליפין קנין דין הוא שכן וילדה" בביתו הפרה

איני  אומר וזה יודע איני אומר שזה יתכן ולפיכך ה"א). פ"ה
יתכן  איך משיכה בקנין אבל יא), הלכה (להלן יודע
לא  או ילדה אם וראה אותה משך הלא יודע, אינו שהלוקח
בעבד  ה"א פ"ב (למעלה בכסף הנקנית בשפחה אולם ילדה.
כסף, בקנין זה דבר יתכן כנענית) בשפחה הדין והוא כנעני,

להלן. לפי 52)ראה "המחליף" כתב לא וכאן הכנענית.
ברשות  עדיין והיא למעלה) (ראה בכסף נקנית שהיא
המכירה  לפני ילדה אם הלוקח ראה לא כך ומתוך המוכר,

שם). רש"י (עיין לאחריה החמור.53)או את שמשך לפני
שמכר  קודם שילדה הפרה בעל "וטען שם: ובשו"ע
שקיבל  קודם שילדה אומר "המוכר ובשפחה: החמור".

משיכת 54)המעות". אחר אומר, החמור "ובעל בשו"ע:
כנ"ל. המעות, קבלת אחרי - ובשפחה ילדה", החמור

אפילו 55) או "ודאי", טוענים כששניהם רק לא כלומר,
הראיה, עליו מחבירו המוציא - "שמא" טוענים כששניהם
בפ"ט  רבינו פסק וכן שם, (בבאֿמציעא דסומכוס כרבנן
ברשות  שהפרה כיון ו), בֿג, הלכות ממון נזקי מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע"פ כתב בסמוך להלן רק שהרי
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני משמע - וכו'"
טוען  הלוקח אם אפילו אלא - ב) ס"ק רכג סימן (סמ"ע
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי"

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק שאינו אף כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי". טוענים ששניהם כיון
יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא

היא  זו שבועה המוכר), ישבע (ד"ה שם רש"י ולדעת
ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי במקצת", "מודה שבועת
"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט"ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ. ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ"ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.‡È,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯a ÌÈ‡Â65¯ÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ -66 ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL ¯Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eL¯a'67.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ - ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף חכמים
"ברי  בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל וברי",
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ד. למשנה לרמב"ם פה"מ ועיין שבועה 41)הרי"ף, כדין
תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי 42)מתקנת

כלומר, ט). הלכה בסוף (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי
הם  כאילו נחשב זה הרי הלוקח, ברשות עדיין אינם והם
הרי  לכסף, ובנוגע (כסףֿמשנה). החנווני ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני, להוציא ורוצה התובע הוא הלוקח
הפירות  ונוטל נשבע הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני של

הרבים. מרשות

.ËÔÈc‰ ÔÎÂ44˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ ¯Èc Ô˙Ba45, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈ¯e·ˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊa46Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ Ô¯ÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰47- ¯Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL48;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»
‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â49‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ Ô¯ÎnL ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆

ÈÓc ‰Ê ¯ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ ¯È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È¯‰ - B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ ¯·kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»

.B˙eÁÏ«¬

(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף. בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח אומרים בפירות שרק הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח,
הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,

או 49) הפירות, את תובע שהוא התובע, הוא הלוקח וכאן
הרבים. ברשות המונחים המעות, את

.ÈÛÈÏÁn‰50‰„ÏÈÂ ¯BÓÁa ‰¯t51¯ÎBn‰ ÔÎÂ , ««¬ƒ»»«¬¿»¿»¿≈«≈
B˙ÁÙL52Èz¯ÎÓ ‡lL „Ú' ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„ÏÈÂ ƒ¿»¿»¿»∆≈«∆…»«¿ƒ
'‰„ÏÈ53'‰„ÏÈ ÈzÁ˜lMÓ' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,54¯Ó‡ elÙ‡ , »¿»¿∆≈ƒ∆»«¿ƒ»¿»¬ƒ»«

Á˜Bl‰ ÏÚ - 'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÎBn‰55Û‡ .‰È‡¯ ‡È·‰Ï «≈≈ƒ≈«««≈«¿»ƒ¿»»«
Èt ÏÚ56Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰¯t‰L57˙„ÓBÚ ‰ÁÙM‰Â «ƒ∆«»»∆∆«¬«¿«ƒ¿»∆∆
‡ËÓÒa58¯ÎBn‰ ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,59‡È·iL „Ú ¿ƒ¿»¬≈≈¿∆¿««≈«∆»ƒ

‰È‡¯ Á˜Bl‰60¯ÎBn‰ Ú·MÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï .61 «≈«¿»»…≈ƒ¿»»ƒ»««≈
‰¯t‰ „ÏÂ ÏÚ ıÙÁ ˙ËÈ˜a62‡ ,‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏÚ Ï· ƒ¿ƒ«≈∆«¿««»»¬»«¿««ƒ¿»

ÔÈÚaL ÔÈ‡L ;˙q‰ ‡l‡ ÚaL BÈ‡63ıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈ƒ¿»∆»∆≈∆≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈∆
¯‡a˙iL BÓk ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿…«««¿»¿∆ƒ¿»≈

ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰a64. ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

ק.50) בבאֿמציעא ס"א):51)משנה רכג (חו"מ בשו"ע
ועדיין  החמור, את הפרה בעל ומשך בחמור, פרה "המחליף
(למעלה  החליפין קנין דין הוא שכן וילדה" בביתו הפרה

איני  אומר וזה יודע איני אומר שזה יתכן ולפיכך ה"א). פ"ה
יתכן  איך משיכה בקנין אבל יא), הלכה (להלן יודע
לא  או ילדה אם וראה אותה משך הלא יודע, אינו שהלוקח
בעבד  ה"א פ"ב (למעלה בכסף הנקנית בשפחה אולם ילדה.
כסף, בקנין זה דבר יתכן כנענית) בשפחה הדין והוא כנעני,

להלן. לפי 52)ראה "המחליף" כתב לא וכאן הכנענית.
ברשות  עדיין והיא למעלה) (ראה בכסף נקנית שהיא
המכירה  לפני ילדה אם הלוקח ראה לא כך ומתוך המוכר,

שם). רש"י (עיין לאחריה החמור.53)או את שמשך לפני
שמכר  קודם שילדה הפרה בעל "וטען שם: ובשו"ע
שקיבל  קודם שילדה אומר "המוכר ובשפחה: החמור".

משיכת 54)המעות". אחר אומר, החמור "ובעל בשו"ע:
כנ"ל. המעות, קבלת אחרי - ובשפחה ילדה", החמור

אפילו 55) או "ודאי", טוענים כששניהם רק לא כלומר,
הראיה, עליו מחבירו המוציא - "שמא" טוענים כששניהם
בפ"ט  רבינו פסק וכן שם, (בבאֿמציעא דסומכוס כרבנן
ברשות  שהפרה כיון ו), בֿג, הלכות ממון נזקי מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע"פ כתב בסמוך להלן רק שהרי
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני משמע - וכו'"
טוען  הלוקח אם אפילו אלא - ב) ס"ק רכג סימן (סמ"ע
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי"

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק שאינו אף כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי". טוענים ששניהם כיון
יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא

היא  זו שבועה המוכר), ישבע (ד"ה שם רש"י ולדעת
ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי במקצת", "מודה שבועת
"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ"א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט"ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ. ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ"ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.‡È,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯a ÌÈ‡Â65¯ÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ -66 ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL ¯Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eL¯a'67.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ - ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף חכמים
"ברי  בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל וברי",
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י. הלכה למעלה וראה המגידֿמשנה). דעת וכן סק"ז,

שם.66) בבבאֿקמא כהודאה 67)ברייתא נחשבת  והשתיקה
שותק). והלה ד"ה שם ב"ק ('תוספות'

.·ÈÌÈ„·Ú ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓ68ÈzL B‡ ,ÏB„‚Â ÔË˜ , ƒ∆»¿≈¬»ƒ»»¿»¿≈
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ ,˙B„O»««¿»¿««¿«»«≈«≈
'zÁ˜lL ‡È‰ ‰pË˜' ¯ÓB‡ ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ‰ÏB„b'¿»»«¿ƒ¿«≈≈¿«»ƒ∆»«¿»
˙q‰ ¯ÎBn‰ Ú·MÈ B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -69 ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ»««≈∆≈

.ÔË˜ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»»

ק.68) בבאֿמציעא משנה,

מפני 69) התורה, מן שהיא במקצת" "מודה שבועת ולא
שזה  ומפני העבדים, על ולא הקרקעות על לא נשבעים שאין
ללוקח, מוסרו הוא בו מודה שהוא הקטן את שהרי "הילך",
בבחינת: והוא הלוקח שתובעו בזה מודה שאינו ומפני
בבבאֿמציעא  (גמרא בשעורים" לו והודה בחיטים "טענו
ושבועת  המוכר", "ישבע שם: במשנה שאמרו ומה שם).
בגמרא  פירשו - היסת שבועת להיות יכולה אינה המשנה

אופנים. בכמה שם

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯Ó‡70- ˜˙BL ¯ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ÏB„b' »««≈«»»«¿ƒ¿«≈≈
¯ÎBn‰ ¯Ó‡ Ì‡Â .ÏB„ba Á˜Bl‰ ‰ÎÊ71'Ú„BÈ ÈÈ‡'72 »»«≈««»¿ƒ»««≈≈ƒ≈«

‰È‡¯ ‡È·‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ -73˙q‰ ¯ÎBn‰ ÚaL B‡ , ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»«≈∆≈
ÔË˜ ‡l‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡L74. ∆≈≈«¿≈»∆∆»»»

יא.70) שבהלכה שפחה מדין (שם)71)נלמד משנה
כהכרעתה. ולא ֿ 72)כנוסחתה וכל "ברי", טוען והלוקח

(מגידֿמשנה). יודע איני טוען הלוקח גם אם שכן
משום 73) הלוקח, זוכה זה שבאופן אמרו שם במשנה

(ראה  דאורייתא שבועה שחייב באופן מדברת שהמשנה
דאורייתא  בשבועה החייב שכל בידינו הוא וכלל למעלה),
מדבר  רבינו אבל משלם. - להשבע יכול שאינו יודע, ואינו
ובשבועת  בלבד, היסת שבועת אלא חייב שאינו באופן
(עיין  משלם" לשבע יכול שאינו "מתוך אמרו לא היסת

בליקוט). ט ס"ק רכג סימן והגר"א מגידֿמשנה,

אומר 74) וזה יודע, איני אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
זה  שדין לפי זאת, השמיט ורבינו יחלוקו". - יודע איני
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס, לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי ראיה, להביא הלוקח על - חכמים לדעת אבל
י. הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק וכמו בלבד, מוחזק

מגידֿמשנה. ועיין

.„ÈÈÓ Ïk75˜Ùq‰ „ÏBpL76eL¯aB˙77‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
¯BÓÁa ‰¯t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡¯78ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰¯t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ¯BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
¯BÓÁ‰ ‰Ê79¯BÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ - ¯BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡¯ ‡È·‰Ï80˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ B¯BÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי"ף עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי

כמותו. שהלכה מסיק המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק במקח, מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי או הקנין היינו,77)לפני
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק נתעורר שעליו שהחפץ

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל  גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידיֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק שלא

ואמנם 80) הספק. שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק יחזקאל בר שרמי רש"י כפירוש ולא ראיה.
ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי עתה שהחמור לפי ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
דעת  נראה וכן הדבר, בטעם אלא בדין חולקים ואינם ראיה,
 ֿ (כסף רמי של ובטעמו יהודה רב דברי שהביא הרי"ף

משנה).

.ÂËËÁÓ81˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL82‰·wÂ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«¿ƒ¿»
LlÙÓ ·˜ B˙B‡83Ìc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ,84- ∆∆¿À»ƒƒ¿»»∆»…¿»

‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa85Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ËÈÁL Ì„˜ ¿»«∆ƒ¿¿»…∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ
„ÈÏ‚‰86ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰Ù¯Ë BfL Úe„Èa - ‰kn‰ Èt ƒ¿ƒƒ««»¿»«∆ƒ¿¿»¿»»ƒ

‰ËÈÁL Ì„˜87¯·c‰ È¯‰ - ‰kn‰ Èt „ÈÏ‚‰ ‡Ï . …∆¿ƒ»…ƒ¿ƒƒ««»¬≈«»»
B˙ÁÈ˜Ï Ì„wL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï Áah‰ ÏÚÂ ,˜ÙÒ»≈¿«««»¿»ƒ¿»»∆…∆¿ƒ»

B˙eL¯a È¯‰L ,‰Ù¯Ë88‡Ï Ì‡Â ;˜Ùq‰ „ÏB ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿««»≈¿ƒ…
‡È·‰89.e¯‡aL BÓk ,¯ÎBnÏ ÌÈÓc‰ ÌlLÈ - ‰È‡¯ ≈ƒ¿»»¿«≈«»ƒ«≈¿∆≈«¿

שם.81) בכתובות קרוב 82)ברייתא, הכרס של חלק
כפלים  שני לשפתו, ומסביב כוס, של צורה לו ויש להמסס.
בית  "עובי וזהו עב, שם הבשר זה ומתוך בזה, זה דבוקים

אין 83)הכוסות". אם אבל לעבר. מעבר הצדדים, משני
נ.). (חולין כשרה - מפולש דם.84)הנקב טיפת

השחיטה,85) קודם נעשה שהנקב מעידה הדם טיפת
נטרפה. המכה.86)והבהמה על דק קרום ואם 87)עלה

ברור  הדבר הקנייה, של אלו ימים שלשה תוך הלוקח שחט
טעות. מקח והוא המוכר, ברשות עוד טריפה היתה שהיא

בהלכה 88) למעלה שכתב וכמו ידו. ותחת בביתו כלומר,

(שם).89)יד. השקלאֿוטריא מתוך יוצא

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מהותו 1) ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר

[שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או
את  השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה  אי בו לעשות מקום

בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו)

.‡ÌiÒÓ BÈ‡L ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜n‰2BÈÓ ‰È‰ Ì‡ : ««¿∆«¬≈»»∆≈¿À»ƒ»»ƒ
Úe„È BÈÓe BÏ˜LÓe B˙cÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„È»«««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»«

‰˜ ‰Ê È¯‰ -3‰˜ ‡Ï - Úe„È BÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;4. ¬≈∆»»¿ƒ≈ƒ»«…»»

כדלהלן.2) ידוע, ומנינו ומשקלו מדתו כתב 3)שאין כן
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dxiknקיב zekld - oipw xtq - xii` a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(=בלי  אכסרה פירות שלוקח ב הלכה פי"ג למעלה רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף זה מרתף בפרטיו: ודנו יין, של מרתף לחבירו
 ֿ (מגיד במרתף הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב. משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח מתברר אגב ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי "רבי מ"ה): (פ"ב דמאי במסכת ג. (כסףֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב ודרך דמאי), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי רבינו כתב "כן
מצאתי  לא אבל הן, טעם ודברי שלו, וממכר" "מקח בספר

(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.·‰Ó¯Ú ?„ˆÈk5CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
Ûz¯Ó ,CÎÂ6˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰Ó¯Ú‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰7Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ B¯kÓÓ ‰Ê È¯‰ - Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï8˜eMaL ¯ÚM‰ ÈÙÏ9e¯‡aL BÓk ,10. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי מכור לו אמר שאם הונא, רב בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב. הלכה פי"ג למעלה בין 9)כתב המקובל המחיר לפי
ב.10)הסוחרים. הלכה יג בפרק

.‚È‡ ‰Ê ˙È·a LiM ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰·˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â11‰ÎÓÒ ‡lL ;ÔÈ˜ Ô‡k ÔÈ‡ - CLÓe12 ¿»»«≈«»«≈»ƒ¿»∆…»¿»
Ì‡ ,Ba LiM ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Á˜BÏ ÏL BzÚ„«¿∆≈«∆¬≈≈≈««∆≈ƒ

‡È·˜a ˜ÁOÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,·‰Ê B‡ Ô·z13ÔÎÂ . ∆∆»»¿≈∆∆»ƒ¿«≈¿À¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

זו.11) סתמית בצורה לקנייה דעתו.12)הסכים בטחה
הקנינים.וס  בכל ההכרחי היסוד היא דעת מיכות

והעושה 13) כד:), (סנהדרין קונה שאינה כאסמכתא שהוא
ואבידה  גזילה מהלכות (פ"ו כגזלן הוא הרי ישראל עם כן
ד, הלכה עדות מהלכות פ"י בכסףֿמשנה ועיין ז, הלכה

הגוי). עם בקוביא משחק לענין

.„ÔÎÂ14‡ÏÂ ,ÌÈhÁ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ¿≈«≈«¬≈«¬»»ƒ»ƒƒƒ¿…
˜eMaL ¯ÚMk BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ ‰‡Ò ‰nk ˜Òt15 »««»¿»»«≈«««∆«
,ÌÈÓc‰ ˙È˙ ¯Á‡Ó Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»«≈≈««¿ƒ««»ƒ
˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚLa ˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ‰ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»»«««∆»»«ƒ¿«¿ƒ««»

e¯‡aL BÓk ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -16. ¿«≈ƒ∆»«¿∆≈«¿

מידתה 14) שאין חיטים, של ערימה שבקניית כשם כלומר,
ב), הלכה (למעלה השוק שער לפי האונאה נקבעה - ידועה
המחיר  נקבע - כלל לו קבע שלא דלהלן במקרה כן כמו
הלכה  מביא ג) סעיף רט (סימן והשו"ע שבשוק. השער לפי

"וכן". מילתֿהחיבור בלי במשנה 15)זו עב: בבאֿמציעא
עמו, פסק לא שהוא ואףֿעלֿפי פוסקין". השער "יצא
ה). ס"ק שם (הגר"א שבשוק השער אחר הולכין

א.16) הלכה פ"ז למעלה

.‰¯ÎBn‰17B¯·ÁÏ ÌB˜Ó18˙Ù¯ B‡ ˙Èa ˙BOÚÏ «≈»«¬≈«¬«ƒ∆∆
¯˜a19B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ ,20˙e˙Á ˙Èa BÏ ˙BOÚÏ »»¿≈«¿«≈≈¬≈«¬≈«¿

Bz·Ï ˙eÓÏ‡ ˙Èa B‡ B·Ï21BÏ ‰OBÚ -22Úa¯‡ ƒ¿≈«¿¿¿ƒ∆«¿«
LL ÏÚ ˙Bn‡23ÏB„b ˙Èa ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .24‰OBÚ - ««≈»«¿«ƒ»∆

ÔÈÏ˜¯Ë ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .¯OÚ ÏÚ ‰BÓL25‰OBÚ - ¿∆«∆∆»«¿¿«¿ƒ∆
ıa¯z .¯OÚ ÏÚ ¯OÚ26ÏÚ ‰¯OÚ ÌÈzL - ¯ˆÁ ÏL ∆∆«∆∆«¿≈∆»≈¿≈∆¿≈«
Ìe¯Â .‰¯OÚ ÌÈzL27Bk¯‡ ÈˆÁk - ˙È·e ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿

BaÁ¯ ÈˆÁÂ28. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי"ף וכגירסת צח: בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו מקום
שם. מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב. של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב
האיש  על חכמים שאסרו מפני אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב"ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט"ו). ביאה הבית 22)איסורי את לעשות צריך המקבל
במידה  קרקע לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי

שם 23)זו. ישעמאל כרבי ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי
אמות  ארבע של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך
רבי  ולדעת בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על
שאמרו  ומה בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא
על  אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם
לפי  ואף א'). לשון לפי שם (גמרא היא עקיבא רבי - שש"
שר"ע  מצאנו לא - הם ישמעאל רבי שדברי שם ב' לשון

כרשב"א). ודלא (מגידֿמשנה זה על שהזכיר 24)חולק
אבל  מודה. ר"ע אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו
כבר  סתם", "בית לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם
ומה  שש. על אמות ארבע שעושה למעלה רבינו כתב
ישמעאל  רבי - ח'" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו

מיגש). הר"י עלֿפי (מגידֿמשנה עשוי 25)היא בית
מרובע: להיות צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב

טרקלין). ד"ה (רשב"ם עשר על וגמרא 26)עשר ברייתא
רשב"ם  וראה החצר. שליד גינה והיינו אפדני". "תרבץ שם:

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י שם.27)שם, משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי"ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב שחצי חמש. הוא הרום - שש על ארבע
על  שמונה שמידתו גדול", וב"בית שלש. - האורך וחצי
הרוחב, חצי - ארבע תשע: - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי - וחמש
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קיג dxikn zekld - oipw xtq - xii` a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(=בלי  אכסרה פירות שלוקח ב הלכה פי"ג למעלה רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף זה מרתף בפרטיו: ודנו יין, של מרתף לחבירו
 ֿ (מגיד במרתף הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב. משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח מתברר אגב ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי "רבי מ"ה): (פ"ב דמאי במסכת ג. (כסףֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב ודרך דמאי), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי רבינו כתב "כן
מצאתי  לא אבל הן, טעם ודברי שלו, וממכר" "מקח בספר

(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.·‰Ó¯Ú ?„ˆÈk5CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
Ûz¯Ó ,CÎÂ6˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰Ó¯Ú‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰7Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ B¯kÓÓ ‰Ê È¯‰ - Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï8˜eMaL ¯ÚM‰ ÈÙÏ9e¯‡aL BÓk ,10. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי מכור לו אמר שאם הונא, רב בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב. הלכה פי"ג למעלה בין 9)כתב המקובל המחיר לפי
ב.10)הסוחרים. הלכה יג בפרק

.‚È‡ ‰Ê ˙È·a LiM ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰·˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â11‰ÎÓÒ ‡lL ;ÔÈ˜ Ô‡k ÔÈ‡ - CLÓe12 ¿»»«≈«»«≈»ƒ¿»∆…»¿»
Ì‡ ,Ba LiM ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Á˜BÏ ÏL BzÚ„«¿∆≈«∆¬≈≈≈««∆≈ƒ

‡È·˜a ˜ÁOÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,·‰Ê B‡ Ô·z13ÔÎÂ . ∆∆»»¿≈∆∆»ƒ¿«≈¿À¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

זו.11) סתמית בצורה לקנייה דעתו.12)הסכים בטחה
הקנינים.וס  בכל ההכרחי היסוד היא דעת מיכות

והעושה 13) כד:), (סנהדרין קונה שאינה כאסמכתא שהוא
ואבידה  גזילה מהלכות (פ"ו כגזלן הוא הרי ישראל עם כן
ד, הלכה עדות מהלכות פ"י בכסףֿמשנה ועיין ז, הלכה

הגוי). עם בקוביא משחק לענין

.„ÔÎÂ14‡ÏÂ ,ÌÈhÁ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ¿≈«≈«¬≈«¬»»ƒ»ƒƒƒ¿…
˜eMaL ¯ÚMk BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ ‰‡Ò ‰nk ˜Òt15 »««»¿»»«≈«««∆«
,ÌÈÓc‰ ˙È˙ ¯Á‡Ó Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»«≈≈««¿ƒ««»ƒ
˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚLa ˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ‰ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»»«««∆»»«ƒ¿«¿ƒ««»

e¯‡aL BÓk ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -16. ¿«≈ƒ∆»«¿∆≈«¿

מידתה 14) שאין חיטים, של ערימה שבקניית כשם כלומר,
ב), הלכה (למעלה השוק שער לפי האונאה נקבעה - ידועה
המחיר  נקבע - כלל לו קבע שלא דלהלן במקרה כן כמו
הלכה  מביא ג) סעיף רט (סימן והשו"ע שבשוק. השער לפי

"וכן". מילתֿהחיבור בלי במשנה 15)זו עב: בבאֿמציעא
עמו, פסק לא שהוא ואףֿעלֿפי פוסקין". השער "יצא
ה). ס"ק שם (הגר"א שבשוק השער אחר הולכין

א.16) הלכה פ"ז למעלה

.‰¯ÎBn‰17B¯·ÁÏ ÌB˜Ó18˙Ù¯ B‡ ˙Èa ˙BOÚÏ «≈»«¬≈«¬«ƒ∆∆
¯˜a19B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ ,20˙e˙Á ˙Èa BÏ ˙BOÚÏ »»¿≈«¿«≈≈¬≈«¬≈«¿

Bz·Ï ˙eÓÏ‡ ˙Èa B‡ B·Ï21BÏ ‰OBÚ -22Úa¯‡ ƒ¿≈«¿¿¿ƒ∆«¿«
LL ÏÚ ˙Bn‡23ÏB„b ˙Èa ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .24‰OBÚ - ««≈»«¿«ƒ»∆

ÔÈÏ˜¯Ë ÌB˜Ó BÏ ¯ÎÓ .¯OÚ ÏÚ ‰BÓL25‰OBÚ - ¿∆«∆∆»«¿¿«¿ƒ∆
ıa¯z .¯OÚ ÏÚ ¯OÚ26ÏÚ ‰¯OÚ ÌÈzL - ¯ˆÁ ÏL ∆∆«∆∆«¿≈∆»≈¿≈∆¿≈«
Ìe¯Â .‰¯OÚ ÌÈzL27Bk¯‡ ÈˆÁk - ˙È·e ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿

BaÁ¯ ÈˆÁÂ28. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי"ף וכגירסת צח: בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו מקום
שם. מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב. של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב
האיש  על חכמים שאסרו מפני אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב"ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט"ו). ביאה הבית 22)איסורי את לעשות צריך המקבל
במידה  קרקע לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי

שם 23)זו. ישעמאל כרבי ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי
אמות  ארבע של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך
רבי  ולדעת בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על
שאמרו  ומה בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא
על  אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם
לפי  ואף א'). לשון לפי שם (גמרא היא עקיבא רבי - שש"
שר"ע  מצאנו לא - הם ישמעאל רבי שדברי שם ב' לשון

כרשב"א). ודלא (מגידֿמשנה זה על שהזכיר 24)חולק
אבל  מודה. ר"ע אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו
כבר  סתם", "בית לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם
ומה  שש. על אמות ארבע שעושה למעלה רבינו כתב
ישמעאל  רבי - ח'" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו

מיגש). הר"י עלֿפי (מגידֿמשנה עשוי 25)היא בית
מרובע: להיות צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב

טרקלין). ד"ה (רשב"ם עשר על וגמרא 26)עשר ברייתא
רשב"ם  וראה החצר. שליד גינה והיינו אפדני". "תרבץ שם:

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י שם.27)שם, משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי"ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב שחצי חמש. הוא הרום - שש על ארבע
על  שמונה שמידתו גדול", וב"בית שלש. - האורך וחצי
הרוחב, חצי - ארבע תשע: - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי - וחמש
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.Â¯ÎBn‰29BÏ ˙BOÚÏ B¯·ÁÏ ÌB˜Ó30‰¯e·˜31B‡ , «≈»«¬≈«¬¿»
B¯·ÁÓ Ïa˜Ó‰32‰OBÚ - ‰¯e·˜ BÏ ˙BOÚÏ «¿«≈≈¬≈«¬¿»∆

‰¯ÚÓ33ÌÈ¯·˜ ‰BÓL dÎB˙Ï Á˙BÙe ,34‰LÏL : ¿»»≈«¿»¿»¿»ƒ¿»
Ô‡kÓ35Ô‡kÓ ‰LÏLe36„‚kÓ ÌÈLe37ÒÎp‰ ƒ»¿»ƒ»¿«ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»

‰¯Ún‰ ˙cÓ .‰¯ÚnÏ38ÏÎÂ ;LL ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ - «¿»»ƒ««¿»»«¿«««≈¿»
C¯‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ - ¯·˜Â ¯·˜39‰ML ·Á¯Â , ∆∆»∆∆«¿««…∆¿…«ƒ»

ÌÈÁÙË40‰Ú·L Ìe¯Â ,41¯·˜Â ¯·˜ Ïk ÔÈa ‡ˆÓ . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆∆»∆∆
‰ˆÁÓe ‰n‡ ÔÈ„„v‰ ÔnL42ÌÈM‰ ÔÈ·e , ∆ƒ«¿»ƒ«»∆¡»≈«¿«ƒ

˙Bn‡ ÈzL ÌÈiÚˆÓ‡‰43. »∆¿»ƒƒ¿≈«

ק:29) שם זה.30)משנה, מגרש על לו יבנה שהלוקח
ליקבר 31) רגילים היו לא ש"הם משפחתי: קבורה מקום

במערה  נקברין המשפחה בני כל אלא עצמו, בפני אחד אחד
לעשות  ד"ה שם (רשב"ם עצמו" בפני בכוך אחד כל אחת,

קבר). על 32)לו לחבירו לבנות עצמו על שקיבל קבלן
האחרון. זה של לקרקע.33)מגרשו מתחת חפירה

קא.).34) (שם שמעון כרבי ולא בכותל 35)כחכמים,
אחד. בצד שכנגד.36)האורך בצד האורך בכותל

את 37) הוא אף שתפס הפתח, נגד מכוון היה הרוחב כותל
הרוחב. כרבי 38)כל ולא כחכמים חללה. מידת כלומר,

(שם). ד'39)שמעון והכוכים (ד"ה הרשב"ם לדעת
היא  הנוספת, והאמה אמות, שלש רק תופס הגוף אמות):

הארון. לבוש 40)בשביל בלתי שאדם ואע"פ אמה. הן:
הארון  בשביל אמה צריך כאן - רוחב מאמה פחות הוא

שש). ורחבן ד"ה קא. שם שיוכנס 41)('תוספות' כדי
בהרחבה. אמה 42)הארון קבר היה: הקברות סידור

רווח  ואחריו אמה קבר שוב ומחצה, אמה רווח אחריו רוחב,
וכן  אמות. שש בסךֿהכל אמה. קבר ושוב ומחצה, אמה

האורך. של השני רווח 43)בכותל אמה, קבר הסדר: והיה
הראב"ד  ולדעת אמות. ארבע ביחד אמה, וקבר אמות. שתי
אמה  חצי האורך: כותל בתחילת כדלהלן: הסידור היה
רווח  אמה, קבר אמה, רווח ושוב אמה. קבר זה ואחרי רווח,
שש  בסךֿהכל בזוית, רווח אמה וחצי אמה קבר אמה,
קבר  רווח, אמה חצי בתחילה הרוחב: בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח אמה וחצי אמה, קבר אמה, רווח רוחב, אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע ביחד

.Ê¯ÎBn‰44ÌB˜Ó e‰„O CB˙a B¯·ÁÏ45ÌÈÓ ˙n‡46 «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ï47e‰„O CB˙a BÏ Ô˙B - ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁ¯L ‰n‡48‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ49‰Èt‚‡Ï50˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa da51ÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁ¯L ‰n‡ BÏ Ô˙B - »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט:).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב של מימרא
אות 45) (ריז, סמ"ע וראה מים. אמת הלוקח לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב. קטן מועד לרש"י, המיוחס (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב תעלה
רוחב. אמות שתי עד לו יחפור שהלוקח אמות, שתי

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי מלבד
קרקע. אמות ארבע - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי קרקע לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח, ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח). הלכה להלן (כסףֿמשנה האלו האמות שתי לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.ÁÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡52BÈ‡ Ï·‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈
ÔÚ¯BÊ53ÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚ¯f‰L ;54Ú˜¯w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«

eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»
‰Èt‚‡55‰„O d˙B‡ ¯ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa -56; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆

‰Ï ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ôk ˙Ó ÏÚLÌÈn‰ ˙n‡ ˙BÈ ∆«¿»≈ƒ≈»»«≈ƒ¿««««ƒ
.e‰„O CB˙a¿»≈

הזכות 52) את רק לו מכר הוא שהרי אילנות, נוטע
אבל  האמה, לחיזוק האמה, גדות של זו, בקרקע להשתמש

עצמה. הקרקע את מכר שמואל 53)לא בשם נחמן כרב
מפני  שמואל, בשם יהודה לרב בניגוד שם), (בבאֿבתרא
ממונות  בדיני נחמן כרב שהלכה בתלמוד הוא שכלל

מיימוניות). בקרקע,54)(הגהות מעמיקים נטיעות שרשי
האדמה, שפת תחת ברוחב מתפשטים זרעים שרשי אך
כ"ש  ד"ה (רשב"ם אותה ומקלקלים תחתיה וחותרים
"מלחלחין". העתיק: ב) סעיף ריז (סימן ובשו"ע נוטעו);

רטיבות. מכניסים האמה 55)כלומר, גדות על שהעפר
וכלה. את 56)נתפזר לתקן השדה משאר עפר לוקח

(רשב"ם). האגפים

.Ë¯ÎBn‰57B¯·ÁÏ58C¯c Ì‡ :e‰„O CB˙a C¯„ «≈«¬≈∆∆¿»≈ƒ∆∆
ÈzL BÏ Ô˙B - BÏ ¯ÎÓ „ÈÁÈ59,·Á¯ ‰ˆÁÓe ˙Bn‡ »ƒ»«≈¿≈«∆¡»…«

¯BÓÁ „ÓÚiL È„k60C¯c‰ C¯‡ ÏÚ B‡OÓa61¯ÎÓ . ¿≈∆«¬…¬¿«»«…∆«∆∆»«
¯ÈÚÏ ¯ÈÚ ÔÈa C¯„ BÏ62‰BÓL ·Á¯ BÏ Ô˙B - ∆∆≈ƒ¿ƒ≈…«¿∆

˙Bn‡63ÌÈa¯‰ C¯„ BÏ ¯ÎÓ .C¯c‰ C¯‡a64Ô˙B - «¿…∆«∆∆»«∆∆»«ƒ≈
‰n‡ ‰¯OÚ LL ·Á¯ BÏ65. …«≈∆¿≈«»

ומימרת 57) ק.) (שם וברייתא צט:) (בבאֿבתרא משנה
בתוך 58)אמוראים. דרך לחבירו "המוכר זו: פסקה

פירוט  כעין והשאר זו, להלכה מבוא כעין היא שדהו"
ד). אות ריז (סימן פרישה ועיין השונות. האפשרויות

בגמרא 59) כמותם הלכה שנפסקה גולה, ודייני כ"אחרים"
ארבע  ששיעורו צט:) (שם במשנה ככתוב ולא ק.), (שם
רבינו  כתב ג, הלכה עניים מתנות מהלכות [ובפ"ג אמות.
להלן  ועיין עיון. וצריך אמות, ארבע הוא היחיד שדרך

ס]. בחמור 60)הערה לעבור לשדה, הנכנס דרך שכן מפני
ז). ס"ק ריז (סמ"ע, בעגלה יוסף 61)ולא ר' הרב וכתב

דוקא  המדובר שכל במגידֿמשנה) (הובא בפירושו מיגש
רחב, משא טעון החמור אם אף שאז מחיצות, שם כשאין
אם  אבל לדרך, מחוץ בולט יהיה שהמשא הדרך, לו יצר לא
זה, במקרה כי [ויתכן גדול יותר שיעור צריך מחיצות יש
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מתנות  בהלכות רבינו שכתב כמו אמות, ארבע שיעורו
נח]. הערה למעלה וראה ק.)62)עניים. (שם ברייתא

אחרות  עיירות אנשי ואין העיר, לאנשי מיוחדת דרך והיא
לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב"ם, לשם שיעור 63)נכנסים

באה  אחת עגלות, שתי ייפגשו שאם ברוחב, עגלות שתי
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני, מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב"ם דרך והיא צט:). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי"ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.ÈCÏn‰ C¯c66¯·w‰ C¯„Â67¯eÚL dÏ ÔÈ‡ -68. ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯Â69. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»

כרחבה 66) דרך בשדך לי מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח. הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני על להתפשט
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט: שם (רשב"ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי
הל  למעלה רבינו שכתב על כמו כתב והראב"ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני רבינו: דברי
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
שהמלך). ד"ה ק: (ב"ב רשב"ם מדברי נראה וכן מלך").

זו. הלכה השו"ע השמיט ולכן

.‡ÈBÏ ¯ÎÓ70„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó71‰Úa¯‡ ˙Èa BÏ Ô˙B - »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜72. «ƒ

צט:).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב"ם בערך בריבוע

.·È¯ÓB‡‰73:B¯·ÁÏ- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈÏ˙Îe ¯Ba »≈«¬≈¿»∆»¬ƒ≈»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ·Á¯ BÏ Ô˙B≈…««…∆¿»¿»ƒ

שם.73) במשנה דיוק מתוך גם ויוצא יז: שם ברייתא

.‚È¯ÎBn‰74BÏ ¯ˆÓe ,B¯·ÁÏ ‰„O75C¯‡ „Á‡ ¯ˆÓ «≈»∆«¬≈»«∆∆∆»»…
¯ˆ˜ „Á‡ ¯ˆÓe76„Á‡ LÈ‡ ÏL C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡ :77 ∆∆∆»»»ƒ»»»»…∆ƒ∆»

C¯‡‰ ÔÓ ‰˜ ‡Ï -78¯ˆ˜ „‚k ‡l‡79‰È‰ Ì‡Â ; …»»ƒ»»…∆»¿∆∆»»¿ƒ»»
ÌÈL ÏL80¯Bz L‡¯ „‚k ‰˜È -81. ∆¿«ƒƒ¿∆¿∆∆…

סב.74) שם רב, של אבל 75)מימרא - ציורים יש כאן
מסומנים  (אלא הביאורים של מהאותיות כחלק לא

בהמשך. מקומות בעוד יש וכך לו 76)במספרים). ציין
סימון  עלֿידי והיינו השדה, של הגבולות המצרים, את
למכירה. העומד הזה השדה עם הגובלים השדות

הרוחות,77) ארבע מכל הגבולות לו שסימן כאן המדובר
(מגידֿמשנה). קצר מהם שאחד השדה 78)אלא שזה

היה  אנוס כך ומתוך אחד, איש של הוא הארוך הגובל

מצר. חצי לכתוב רגילות שאין ארוך, גבול כאן לציין המוכר
שם).79) (בבאֿבתרא אסי ורב כהנא כרב ולא כרב,
הקצר,80) כנגד רק לו לתת היתה שכוונתו אומרים שאנו

שהוא  מפני אלא זה אין ארוך, קו השני מצד שציין ומה
עו. בהערה כנ"ל אחד, לאיש הארוך 81)שייך שהשדה

של  האחד והשדה ושמעון, לראובן לשניים, שייך היה
(כסףֿמשנה). השני מצד הקצר כנגד הוא ראובן

.„È‰È‰82·¯ÚÓe Á¯ÊÓ Ô·e‡¯ ¯ˆÓ83¯ˆÓe , »»∆∆¿≈ƒ¿»«¬»∆∆
ÔBÚÓL84·zÎiL CÈ¯ˆ - ÌB¯„Â ÔBÙˆ85¯ˆÓ :BÏ ƒ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿…∆∆

˙BÁe¯ È˙MÓ ÔBÚÓL ¯ˆÓe ,˙BÁe¯ È˙MÓ Ô·e‡¯86. ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¿≈

לו 82) ציין כך שלשם (שם) מודה רב אף ובזה באלכסון,
לשדה  המקביל החלק את גם לציין בכדי הארוך, המצר את

אלכסון. אלא אחר פתרון ואין הזה, מימרא 83)הגבול
(שם). משני 84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה

היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב, ממזרח צדדין,
ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב שאם

מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי רק ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני שבין השטח, לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני

.ÂË¯ˆÓ87,ÈLÈÏL ¯ˆÓe ÈL ¯ˆÓe ÔBL‡¯ ¯ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜ - ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ¯ˆÓ ‡ÏÂ88¯ˆÓ Ï·‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ·¯‰89‰˜ ‡Ï90Ì‡Â .91‰È‰92ÚÏ·Ó93ÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆn‰94ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ95Ba ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz96ÈÚÈ·¯‰ ¯ˆn‰ Û‡ ‰˜ -97‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…

‰È‰98ÚÏ·Ó99ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ LÈÂ ,100LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba101e‰˜ ‡Ï -102LÈÂ ,ÚÏ·Ó ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ103a˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈ104B‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ

Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏ·Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz105È¯‰ -106ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒÓ ¯·c‰107, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C¯„ BÊÈ‡Ï e‡¯iM ‰Ó ÈÙk108.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע וכך אסי, ורב כשמואל ולא כרב שם,
האלו.88)סב: המצרים שלושת שבמסגרת השטח כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב"ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י ד), ממצר
קטע  היינו רביעי", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי רקע הוא,92)על הכלל
אין  מובלע, דהיינו הלוקח, לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף הלוקח קנה - קבין תשעה בו אין רכב, עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי
לטובתו  גורמים שני ישנם אם אבל הלוקח. קנה לא לטובתו,

בספק. נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי שהמצר
(רשב"ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום
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מתנות  בהלכות רבינו שכתב כמו אמות, ארבע שיעורו
נח]. הערה למעלה וראה ק.)62)עניים. (שם ברייתא

אחרות  עיירות אנשי ואין העיר, לאנשי מיוחדת דרך והיא
לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב"ם, לשם שיעור 63)נכנסים

באה  אחת עגלות, שתי ייפגשו שאם ברוחב, עגלות שתי
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני, מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב"ם דרך והיא צט:). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי"ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.ÈCÏn‰ C¯c66¯·w‰ C¯„Â67¯eÚL dÏ ÔÈ‡ -68. ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L ¯·c ¯ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯Â69. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»

כרחבה 66) דרך בשדך לי מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח. הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני על להתפשט
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט: שם (רשב"ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי
הל  למעלה רבינו שכתב על כמו כתב והראב"ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני רבינו: דברי
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
שהמלך). ד"ה ק: (ב"ב רשב"ם מדברי נראה וכן מלך").

זו. הלכה השו"ע השמיט ולכן

.‡ÈBÏ ¯ÎÓ70„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó71‰Úa¯‡ ˙Èa BÏ Ô˙B - »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜72. «ƒ

צט:).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב"ם בערך בריבוע

.·È¯ÓB‡‰73:B¯·ÁÏ- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈÏ˙Îe ¯Ba »≈«¬≈¿»∆»¬ƒ≈»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ·Á¯ BÏ Ô˙B≈…««…∆¿»¿»ƒ

שם.73) במשנה דיוק מתוך גם ויוצא יז: שם ברייתא

.‚È¯ÎBn‰74BÏ ¯ˆÓe ,B¯·ÁÏ ‰„O75C¯‡ „Á‡ ¯ˆÓ «≈»∆«¬≈»«∆∆∆»»…
¯ˆ˜ „Á‡ ¯ˆÓe76„Á‡ LÈ‡ ÏL C¯‡‰ ‰È‰ Ì‡ :77 ∆∆∆»»»ƒ»»»»…∆ƒ∆»

C¯‡‰ ÔÓ ‰˜ ‡Ï -78¯ˆ˜ „‚k ‡l‡79‰È‰ Ì‡Â ; …»»ƒ»»…∆»¿∆∆»»¿ƒ»»
ÌÈL ÏL80¯Bz L‡¯ „‚k ‰˜È -81. ∆¿«ƒƒ¿∆¿∆∆…

סב.74) שם רב, של אבל 75)מימרא - ציורים יש כאן
מסומנים  (אלא הביאורים של מהאותיות כחלק לא

בהמשך. מקומות בעוד יש וכך לו 76)במספרים). ציין
סימון  עלֿידי והיינו השדה, של הגבולות המצרים, את
למכירה. העומד הזה השדה עם הגובלים השדות

הרוחות,77) ארבע מכל הגבולות לו שסימן כאן המדובר
(מגידֿמשנה). קצר מהם שאחד השדה 78)אלא שזה

היה  אנוס כך ומתוך אחד, איש של הוא הארוך הגובל

מצר. חצי לכתוב רגילות שאין ארוך, גבול כאן לציין המוכר
שם).79) (בבאֿבתרא אסי ורב כהנא כרב ולא כרב,
הקצר,80) כנגד רק לו לתת היתה שכוונתו אומרים שאנו

שהוא  מפני אלא זה אין ארוך, קו השני מצד שציין ומה
עו. בהערה כנ"ל אחד, לאיש הארוך 81)שייך שהשדה

של  האחד והשדה ושמעון, לראובן לשניים, שייך היה
(כסףֿמשנה). השני מצד הקצר כנגד הוא ראובן

.„È‰È‰82·¯ÚÓe Á¯ÊÓ Ô·e‡¯ ¯ˆÓ83¯ˆÓe , »»∆∆¿≈ƒ¿»«¬»∆∆
ÔBÚÓL84·zÎiL CÈ¯ˆ - ÌB¯„Â ÔBÙˆ85¯ˆÓ :BÏ ƒ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿…∆∆

˙BÁe¯ È˙MÓ ÔBÚÓL ¯ˆÓe ,˙BÁe¯ È˙MÓ Ô·e‡¯86. ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¿≈

לו 82) ציין כך שלשם (שם) מודה רב אף ובזה באלכסון,
לשדה  המקביל החלק את גם לציין בכדי הארוך, המצר את

אלכסון. אלא אחר פתרון ואין הזה, מימרא 83)הגבול
(שם). משני 84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה

היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב, ממזרח צדדין,
ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב שאם

מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי רק ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני שבין השטח, לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני

.ÂË¯ˆÓ87,ÈLÈÏL ¯ˆÓe ÈL ¯ˆÓe ÔBL‡¯ ¯ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜ - ÈÚÈ·¯ ¯ˆÓ ¯ˆÓ ‡ÏÂ88¯ˆÓ Ï·‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ·¯‰89‰˜ ‡Ï90Ì‡Â .91‰È‰92ÚÏ·Ó93ÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ˆn‰94ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ95Ba ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz96ÈÚÈ·¯‰ ¯ˆn‰ Û‡ ‰˜ -97‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…

‰È‰98ÚÏ·Ó99ÌÈÏ˜c ÏL ·Î¯ ÂÈÏÚ LÈÂ ,100LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba101e‰˜ ‡Ï -102LÈÂ ,ÚÏ·Ó ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ103a˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈ104B‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ

Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c ·Î¯ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏ·Ó ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz105È¯‰ -106ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒÓ ¯·c‰107, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C¯„ BÊÈ‡Ï e‡¯iM ‰Ó ÈÙk108.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע וכך אסי, ורב כשמואל ולא כרב שם,
האלו.88)סב: המצרים שלושת שבמסגרת השטח כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב"ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י ד), ממצר
קטע  היינו רביעי", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי רקע הוא,92)על הכלל
אין  מובלע, דהיינו הלוקח, לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף הלוקח קנה - קבין תשעה בו אין רכב, עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי
לטובתו  גורמים שני ישנם אם אבל הלוקח. קנה לא לטובתו,

בספק. נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי שהמצר
(רשב"ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום
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נפרדת. ליחידה (להלן 96)אותו שדה של מינימלי שיעור
כג) הלכה להלן וראה ד, הלכה שכנים מהלכות פ"א
קב  חצי כגון שלהם. כשיעור אחרים בדברים והואֿהדין
 ֿ (מגיד וכו' ד') הלכה שכנים מהלכות פ"א (להלן בגינה
ואינם  חשיבות בהם יש שלם, שיעור בהם יש שאם משנה).

השדה. כלפי לטובת 97)בטלים גורמים שלשה כאן שיש
צא. הערה כנ"ל לרעת 98)הלוקח, גורמים שני שיש

המצרים.99)הלוקח. פני על הולך שהמצר אלא
לטובת 100) בלבד אחד גורם והרי - קבין תשעה בו ואין

אחד 101)הלוקח. גורם ושוב - דקלים של רכב עליו ואין
הלוקח. לטובת הוא 102)בלבד חשיבותו, בגלל שאז,

לציינו. היה וצריך נפרד, כשדה בו 103)נחשב ואין
ואין  מובלע, הלוקח: לטובת גורמים שני והרי קבין, תשעה

קבין. תשעה שני 104)בו ושוב דקלים. רכב עליו ואין
דקלים. רכב עליו ואין מובלע, הלוקח: לטובת גורמים

רכב 105) עליו אין הלוקח: לטובת בלבד גורמים שני שוב
קבין. תשעה בו ואין ֿ 106)דקלים, בבא הגמרא מסקנת

שם. ממונות,107)בתרא בדיני ספק שבכל אףֿעלֿפי
מקומות  יש - הראיה" עליו מחבירו "המוציא בידינו: כלל
שם, (תוספות אחרים בכללים לנקוט ז"ל לחכמינו שנראה

איתמר). דעת 108)ד"ה היתה איך הפנימית, הכרתם לפי
את  רבינו, כנראה, מפרש, כך יכריעו. ולפיה כאן, הצדדים
של  פירושו הוא וכן דדייני", "שודא התלמודי: המונח
מפרשים: שודא) ד"ה לה. (שם ה'תוספות' אך שם. רשב"ם

חן ¯ˆÌÂלפי שמוצא מה שיעשו הדיינים, של החפשי
בעיניהם.

.ÊËÌiÒ109˙BiÂf‰ ˙‡ BÏ110˙‡ BÏ ÌiÒ ‡ÏÂ ,„·Ïa ƒ≈∆«»ƒƒ¿«¿…ƒ≈∆
ÔÈÓk ÌÈ¯ˆÓ ÈL BÏ ÌiqL B‡ ,Áe¯ ÏÎlL ¯ˆn‰«∆∆∆¿»«∆ƒ≈¿≈¿»ƒ¿ƒ

Ì"‡b111˜ÏÁ BÏ ÌiqL B‡ ,112È¯‰ - Áe¯Â Áe¯ ÏkÓ «∆ƒ≈≈∆ƒ»«»«¬≈
Ìlk ˙‡ ‰˜ ‡Ï ‰Ê113‰Ó ÈÙk ‰pnÓ ‰˜È ‡l‡ ; ∆…»»∆À»∆»ƒ¿∆ƒ∆»¿ƒ«

¯ÒnM114ÔÈic‰ e‡¯iL ‰ÓÎe ,BÏ115. ∆»«¿»∆ƒ¿««»ƒ

(שם).109) בגמרא את 110)בעיות מקיפים שדות הרבה
השדות  את רק לו ציין והמוכר למכירה, העומד השדה
שדות  ארבעה הנמכר: השדה של הקרנות עם הגובלים
שהרי  השדה, לכל התכוון אם היא: והשאלה זויות, בארבע
רק  לו מכר שמא או קרנות, רק למכור אדם של דרכו אין

ציור  יש כאן הזה: כציור באלכסון תלמים אות 111)שני 
שמצר  שם: הרשב"ם וכפירוש ך, שלנו: לכף דומה יונית,
יותר  וזהו מערבית. צפונית וקרן מזרחית דרומית קרן לו

הזויות". את לו לכמה 112)מ"סיים שדות יש צד שבכל
הספק  וצדדי אחד, של שדה רק צד בכל ציין והוא אנשים,
זאת  בכל שצריך או לסירוגין", מוכר אדם "אין או הם:

שצויינו. לגבולות בהתאם קטעים שלא 113)לגזור אחרי
בגמרא. ההלכה וצריך 114)הוכרעה "המצר". תימן: בכ"י

ריט  (סימן חו"מ בשולחןֿערוך הוא וכן שמצר". "מה להיות
ד). כמו 115)סעיף דדייני" ל"שודא הכוונה לכאורה

השאירו  בגמרא שהרי תמוה, הדבר אבל הקודמת. בהלכה
פוסקים  אנו ממון בדיני ספק ובכל ב"תיקו", אלו בעיות
שבגמרא  ואפשר הראיה, עליו מחבירו המוציא להלכה
במקום  דדייני" "שודא הנוסחא היתה רבינו לפני שהיתה

כוונת  אין כי אומרים ויש (כסףֿמשנה). שלפנינו "תיקו"
הכרעה, שאין שאחרי כוונתו, אלא דדייני", ל"שודא רבינו
הגבולות  במסגרת הפחות השטח את רק הלוקח מקבל
זה, שטח מגיע כמה עד יראו, שהדיינים מה וכפי המסומנים,
הדיינים, הבחנת צריך בלתיֿברורים הם שהדברים שאחרי

ב). ס"ק שם (ש"ך הצרים הגבולות של זו במסגרת אף

.ÊÈ¯ÎBn‰116‰ÏB„‚ ‰¯È·a B¯·ÁÏ ˙Èa117ÏÚ Û‡ , «≈«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»««
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ BÏ ¯ˆnL Èt118LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ¿««ƒ∆≈

ÌL119ËÚÓ120‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ˙Èa ‰¯È·Ï ÔÈ‡¯BwL »¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ…»»∆»
‰BÏ ·ÈÁ¯‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆn‰L ;„·Ïa ˙Èa121el‡Â , ««ƒƒ¿«∆«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

BÏ ¯ÎÓ122ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·˙Bk ‰È‰ - ‰¯Èa‰ Ïk »«»«ƒ»»»≈¿…ƒ«¿ƒ
ÌeÏk ‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ123‰Ú˜·a ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿»«¿∆∆∆¿¿≈«≈»∆¿ƒ¿»

‰ÏB„‚124‰Ú˜a‰ È¯ˆÓ BÏ ¯ˆÓe ,125Ì‰ ÌÈ¯ˆÓ - ¿»»«ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ≈
BÏ ·ÈÁ¯‰L126. ∆ƒ¿ƒ

(בבאֿבתרא 116) אבוה בר רבה בשם נחמן רב של מימרא
בתים 117)סא:). הרבה פתוחים ואליו ארמון, גדול, בית

הבתים  באחד עומדים והלוקח המוכר היא: והבעיא קטנים,
ונשאלת  לך, מוכר אני בית ללוקח: אומר והמוכר הקטנים,
לכל  או בו, שעמדו לבית אם כוונתו? היתה למה השאלה:

כולה. ולא 118)הבירה הבירה, גבולות את ללוקח שציין
הקטן. הבית גבולות של 119)את צירוף לכאורה כאן ויש

היתה  שהכוונה הוכחה והיא המצרים, הרחבת גורמים: שני
בית. כולו: לארמון שקורא מיעוט וכן כולה, לבירה

הבירה 120) כל קנה - בית לבירה: הקורא רוב יש אם אבל
הרוב  אחר בממון הולכים שאין ואףֿעלֿפי (מגידֿמשנה).
ואם  המצרים. לו הרחיב שהרי נוספת הוכחה ישנה כאן -
"בית" קוראים אין קטן ולבית "בית", לבירה קוראים הכל
כל  קנה המצרים, הרחבת בלי אפילו - לווי בשם אלא

ז). סעיף ריד סימן (רמ"א מצרי 121)הבירה שרשם מה
שמכר  הבית גבולות את בצמצום לו רשם ולא הגדול, הבית

הכל. לו למכור שכוונתו הוכחה אינה כלומר,122)-
הבירה. כל את למכור התכוון באמת משפט 123)שאם

למנוע  הקניין, בשטר שמוסיפים שגור, רשמי נוסח הוא זה
השטח  לגבולות אשר וסיבוכים, טעות של אפשרות כל
את  שהרחיב לטעון הזדמנות למוכר לתת ושלא הנמכר,
צריך  זה, נוסח לו כותב אם אף ברם, שם). (גמרא הגבולות
בית, - לבירה הקורא לפחות, מיעוט, שיהיה זאת בכל
לשום  נכלל שאינו מה במכר, לכלול מועילה זו לשון "שאין

(מגידֿמשנה). בעולם" והמדובר 124)אדם שם. גמרא
ריח, סימן חו"מ (שו"ע משלה גבול שדה שלכל באופן
קסו. והערה יד, הלכה כד פרק להלן וראה כב). סעיף

(שולחןֿערוך 125) שדה לבקעה שקוראים מעט שם ויש
המכר 126)שם). שכל ואףֿעלֿפי הבקעה, כל קנה ולא

והבית  הבירה שאין למעלה, ובית לבירה בניגוד אחד, סוג
שם). (גמרא אחד סוג

.ÁÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰127˙B„O'128- 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»¬ƒ≈»
ÌÈzL ˙B„O ËeÚÓ129'˙B„O Ïk' BÏ ¯Ó‡ .130elÙ‡ - ƒ»¿«ƒ»«»»¬ƒ

Úa¯‡Â LÏL131ıeÁ ,132˙BpbÓ133ÌÈÒc¯Ùe134¯Ó‡ . »¿«¿«ƒ««¿≈ƒ»«
'ÌÈÒÎ' BÏ135ÌÈzaÓ ıeÁ ,ÌÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ elÙ‡ - ¿»ƒ¬ƒ««¿≈ƒƒ»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



dxiknקטז zekld - oipw xtq - xii` a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ„·ÚÂ136'ÈÒÎ Ïk' BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .137ÌÈ„·Ú elÙ‡ - «¬»ƒ¿ƒ»«»¿»«¬ƒ¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎÂ ÌÈz·e138ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ ÌÈÚe„È‰ »ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
BL‡¯aL139.¯În‰ ÏÏÎa ∆¿…ƒ¿««∆∆

(שם).127) הגמרא הכמות.128)סיכום הגדרת ללא
מקבל 129) והוא התחתונה, על - הלוקח - השטר בעל שיד

המכירה. לשון במשמעות שיש המינימום את רק
"כל".130) הריבוי: מלת כל 131)שהוסיף כלומר,

וארבע, שלש עד משתים יותר הן ואפילו שישנם: השדות
יותר. את 132)והואֿהדין כולל אינו "שדות" זה שביטוי

כמו 133)אלו. תבואה ולא ירקות, בהם שמגדלים
רימונים.134)בשדות. כגון פירות, בהם שמגדלים

ישן 135) ברי"ף וכן במגידֿמשנה. וכן "נכסי", תימן: בכ"י
מבתי  לבר ובוסתני פרדסי אפילו נכסי, ליה "אמר שם:
ואע"פ  שם). ברי"ף הב"ח והגהות (מגידֿמשנה ועבדי"
רבינו  כתב טו) הלכה ומתנה זכיה מהלכות (פי"א שלהלן
וכו' והבהמה והעבדים והבגדים והקרקעות המטלטלין שכל
יפה  בעין נותן שהנותן במתנה מדובר שם - "נכסי" בכלל
שם). ונמוקיֿיוסף ואי, ד"ה שם ב"ב (תוספות

או 136) "שדות", בביטוי כלולים אינם אבל כקרקע, שדינם
רבינו. לדעת - (מגידֿמשנה 137)נכסים ישן ברי"ף כן

שם). הב"ח הרי"ף 138)והגהת גירסת לפי שם בגמרא
שגם  שם נזכר ולא שם). (ב"ח ועבדי" בתי אפילו נכסי, "כל
בספר  גאון האי רב כתב כן אבל זה. בכלל וכו' מטלטלין
"נכסי" האומר מדין נלמד וזה כד. שער והממכר" "המקח

שם). ומתנה זכיה בהלכות (להלן קנא,139)במתנה שם
אסור  שהרי בכלל, אינו ודאי וספרֿתורה מתנה). (לענין

אורֿשמח). – ב הלכה ספרֿתורה מהלכות (פ"י למכרו

.ËÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰140È‡ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ÈzaÓ ˙Èa : »≈«¬≈«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬ƒ
Ô‰aL ÔËw‰ BÏ Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ141˙Ó .142ÔÓ „Á‡ ≈»≈«»»∆»∆≈∆»ƒ

‰Ê BÏ ‰‡¯Ó - ÌÈza‰ ÔÓ „Á‡ ÏÙpL B‡ ÌÈ¯ÂM‰«¿»ƒ∆»«∆»ƒ«»ƒ«¿∆∆
˙nL143‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ;ÏÙpL B‡144. ∆≈∆»«∆««««¿»«««¿»

מהלכות 140) פט"ז ורמב"ם שם, (מנחות בהקדש כן ואין
ח). הלכה הקרבנות סתם,141)מעשה בית לו אמר אם

"בית  אמר אפילו אלא שבהם, הקטן את לו נותן ודאי
הבית  הלשון: במשמעות שיש משוורי", "שור או מבתי"
מהלכות  בפט"ו (ראה בשוורי החשוב והשור מבתי, החשוב
הקטן  לו נותן - קח:) ומנחות ח, הלכה הקרבנות מעשה
כמסקנת  התחתונה. על השטר בעל שיד מפני שבהם,
הסוגיא, בסוף נו. בנדרים שאמרו [ומה קט. במנחות הסוגיא
הסתירה, על שהעיר ר"ן (ועי"ש שבבתים המעולה לו שנותן
אלא  זה אין - שם) במנחות הגמרא כסוגיית שהלכה וכתב
ולפיכך  בית, בכלל אינה שעלייה שסובר מאיר, דרבי אליבא
אבל  שבנכסיו". המעולה "מן - העלייה" "מן לפרש הוכרחו
מן  העליה" "מן פשוט הפירוש - בית בכלל שעלייה לרבנן
קצת  גירסת לפי הוא כן גרועה. שהיא לפי ממש, העליה
שם. בנדרים מקובצת' וב'שיטה רי"ד' ב'תוספות ספרים
בנדרים  הסוגיא שגם הסוגיות, בין סתירה שום אין זה, ולפי
וגם  דרבנן, אליבא התחתונה, על השטר בעל יד סוברת
סתם"]. מ"בית חשיבות יותר משמע מבתי" ש"בית סוברת

קח:142) במנחות שהוא 143)ברייתא, שהמוכר,
לפחות  שהתכוון לומר יכול והוא העליונה, על ידו המחזיק,
שמת. לזה שהתכוון לטעון, יכול הוא וכן בבתים,

והמוציא 144) העליונה. על ידו - שהמחזיק הוא, ידוע כלל
הת  על ידו המוציא.- הוא הלוקח, היינו השטר ובעל חתונה.

.Î¯ÓB‡‰145‰„O :B¯·ÁÏ146‡iÁ È·„147¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»∆¿≈ƒ»¬ƒ≈
‰B˜ BÈ‡ - ‰Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜p‰ ˙B„O ÈzL eÈ‰Â ,CÏ»¿»¿≈»«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆

Ô‰aL ˙eÁt‰ ‡l‡148Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .149. ∆»«»∆»∆¿≈…«≈»∆

סא:145) יחיד.146)בבאֿבתרא לו 147)בלשון נתן
מחייא. אותה שקנה הזאת השדה ֿ 148)סימן: בבבא

אחד  (=שדה לא" תרתי ליה, אמר "חדא אמרו: שם בתרא
וכן  שבהם, הקטן שנותן נראה קעג. ושם שנים) ולא לו אמר
יד  והטעם: ג). ס"ק ריח סימן (ש"ך סא: שם רשב"ם פירש
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו התחתונה. על השטר בעל

(מגידֿמשנה). את 149)יט ללוקח נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.‡Î¯ÓB‡‰150Ô·e‡¯ ‰„O :B¯·ÁÏ151,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe¯˜152‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
- CÏ ‰Èz¯ÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ô·e‡¯ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBn‰ ÏÚ153‰ÎBÊ - ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰154Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ‡¯B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ ¯Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי ברור כי מספיק, וזה ממנו. שנקנית ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ"ע, ועיין כיון, ד"ה שם (רשב"ם ראובן שדה

צ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס"ק בגמרא כן

.·Î¯ÓB‡‰155- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓL156LeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌB¯ca dÈˆÁ :BÏ ¯Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlk157Ïa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB¯„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ158¯„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ159, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

¯„b‰ È¯BÁ‡Óe160ÔË˜ ıÈ¯Á ¯„bÏ CeÓÒ161·Á¯ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏL162BÏ ‰ˆeÁÂ ,163ÏB„b „Á‡ ıÈ¯Á ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË ·Á¯ ÔÈˆÈ¯Á‰ ÈL ÔÈ·e ,ÌÈÁÙË ‰ML ·Á¯. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk164‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k165.d· ‡ˆBiÎÂ d· »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי של פירושו ולפי קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי ששויו שטח השדה, של הכחוש בחלק
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח מעדיף ואדם תמיד, העליונה על
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ÌÈ„·ÚÂ136'ÈÒÎ Ïk' BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .137ÌÈ„·Ú elÙ‡ - «¬»ƒ¿ƒ»«»¿»«¬ƒ¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎÂ ÌÈz·e138ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ ÌÈÚe„È‰ »ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
BL‡¯aL139.¯În‰ ÏÏÎa ∆¿…ƒ¿««∆∆

(שם).127) הגמרא הכמות.128)סיכום הגדרת ללא
מקבל 129) והוא התחתונה, על - הלוקח - השטר בעל שיד

המכירה. לשון במשמעות שיש המינימום את רק
"כל".130) הריבוי: מלת כל 131)שהוסיף כלומר,

וארבע, שלש עד משתים יותר הן ואפילו שישנם: השדות
יותר. את 132)והואֿהדין כולל אינו "שדות" זה שביטוי

כמו 133)אלו. תבואה ולא ירקות, בהם שמגדלים
רימונים.134)בשדות. כגון פירות, בהם שמגדלים

ישן 135) ברי"ף וכן במגידֿמשנה. וכן "נכסי", תימן: בכ"י
מבתי  לבר ובוסתני פרדסי אפילו נכסי, ליה "אמר שם:
ואע"פ  שם). ברי"ף הב"ח והגהות (מגידֿמשנה ועבדי"
רבינו  כתב טו) הלכה ומתנה זכיה מהלכות (פי"א שלהלן
וכו' והבהמה והעבדים והבגדים והקרקעות המטלטלין שכל
יפה  בעין נותן שהנותן במתנה מדובר שם - "נכסי" בכלל
שם). ונמוקיֿיוסף ואי, ד"ה שם ב"ב (תוספות

או 136) "שדות", בביטוי כלולים אינם אבל כקרקע, שדינם
רבינו. לדעת - (מגידֿמשנה 137)נכסים ישן ברי"ף כן

שם). הב"ח הרי"ף 138)והגהת גירסת לפי שם בגמרא
שגם  שם נזכר ולא שם). (ב"ח ועבדי" בתי אפילו נכסי, "כל
בספר  גאון האי רב כתב כן אבל זה. בכלל וכו' מטלטלין
"נכסי" האומר מדין נלמד וזה כד. שער והממכר" "המקח

שם). ומתנה זכיה בהלכות (להלן קנא,139)במתנה שם
אסור  שהרי בכלל, אינו ודאי וספרֿתורה מתנה). (לענין

אורֿשמח). – ב הלכה ספרֿתורה מהלכות (פ"י למכרו

.ËÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰140È‡ È¯ÂMÓ ¯BLÂ ÈzaÓ ˙Èa : »≈«¬≈«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬ƒ
Ô‰aL ÔËw‰ BÏ Ô˙B - CÏ ¯ÎBÓ141˙Ó .142ÔÓ „Á‡ ≈»≈«»»∆»∆≈∆»ƒ

‰Ê BÏ ‰‡¯Ó - ÌÈza‰ ÔÓ „Á‡ ÏÙpL B‡ ÌÈ¯ÂM‰«¿»ƒ∆»«∆»ƒ«»ƒ«¿∆∆
˙nL143‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ;ÏÙpL B‡144. ∆≈∆»«∆««««¿»«««¿»

מהלכות 140) פט"ז ורמב"ם שם, (מנחות בהקדש כן ואין
ח). הלכה הקרבנות סתם,141)מעשה בית לו אמר אם

"בית  אמר אפילו אלא שבהם, הקטן את לו נותן ודאי
הבית  הלשון: במשמעות שיש משוורי", "שור או מבתי"
מהלכות  בפט"ו (ראה בשוורי החשוב והשור מבתי, החשוב
הקטן  לו נותן - קח:) ומנחות ח, הלכה הקרבנות מעשה
כמסקנת  התחתונה. על השטר בעל שיד מפני שבהם,
הסוגיא, בסוף נו. בנדרים שאמרו [ומה קט. במנחות הסוגיא
הסתירה, על שהעיר ר"ן (ועי"ש שבבתים המעולה לו שנותן
אלא  זה אין - שם) במנחות הגמרא כסוגיית שהלכה וכתב
ולפיכך  בית, בכלל אינה שעלייה שסובר מאיר, דרבי אליבא
אבל  שבנכסיו". המעולה "מן - העלייה" "מן לפרש הוכרחו
מן  העליה" "מן פשוט הפירוש - בית בכלל שעלייה לרבנן
קצת  גירסת לפי הוא כן גרועה. שהיא לפי ממש, העליה
שם. בנדרים מקובצת' וב'שיטה רי"ד' ב'תוספות ספרים
בנדרים  הסוגיא שגם הסוגיות, בין סתירה שום אין זה, ולפי
וגם  דרבנן, אליבא התחתונה, על השטר בעל יד סוברת
סתם"]. מ"בית חשיבות יותר משמע מבתי" ש"בית סוברת

קח:142) במנחות שהוא 143)ברייתא, שהמוכר,
לפחות  שהתכוון לומר יכול והוא העליונה, על ידו המחזיק,
שמת. לזה שהתכוון לטעון, יכול הוא וכן בבתים,

והמוציא 144) העליונה. על ידו - שהמחזיק הוא, ידוע כלל
הת  על ידו המוציא.- הוא הלוקח, היינו השטר ובעל חתונה.

.Î¯ÓB‡‰145‰„O :B¯·ÁÏ146‡iÁ È·„147¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»∆¿≈ƒ»¬ƒ≈
‰B˜ BÈ‡ - ‰Ê ÌLa ÌÈ‡¯˜p‰ ˙B„O ÈzL eÈ‰Â ,CÏ»¿»¿≈»«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆

Ô‰aL ˙eÁt‰ ‡l‡148Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .149. ∆»«»∆»∆¿≈…«≈»∆

סא:145) יחיד.146)בבאֿבתרא לו 147)בלשון נתן
מחייא. אותה שקנה הזאת השדה ֿ 148)סימן: בבבא

אחד  (=שדה לא" תרתי ליה, אמר "חדא אמרו: שם בתרא
וכן  שבהם, הקטן שנותן נראה קעג. ושם שנים) ולא לו אמר
יד  והטעם: ג). ס"ק ריח סימן (ש"ך סא: שם רשב"ם פירש
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו התחתונה. על השטר בעל

(מגידֿמשנה). את 149)יט ללוקח נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.‡Î¯ÓB‡‰150Ô·e‡¯ ‰„O :B¯·ÁÏ151,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe¯˜152‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
- CÏ ‰Èz¯ÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ô·e‡¯ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ÎBn‰ ÏÚ153‰ÎBÊ - ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰154Ïk ÔÎÂ .Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ‡¯B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ ¯Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי ברור כי מספיק, וזה ממנו. שנקנית ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ"ע, ועיין כיון, ד"ה שם (רשב"ם ראובן שדה

צ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס"ק בגמרא כן

.·Î¯ÓB‡‰155- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓL156LeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌB¯ca dÈˆÁ :BÏ ¯Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlk157Ïa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB¯„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ158¯„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ159, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

¯„b‰ È¯BÁ‡Óe160ÔË˜ ıÈ¯Á ¯„bÏ CeÓÒ161·Á¯ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏL162BÏ ‰ˆeÁÂ ,163ÏB„b „Á‡ ıÈ¯Á ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË ·Á¯ ÔÈˆÈ¯Á‰ ÈL ÔÈ·e ,ÌÈÁÙË ‰ML ·Á¯. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk164‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k165.d· ‡ˆBiÎÂ d· »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי של פירושו ולפי קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי ששויו שטח השדה, של הכחוש בחלק
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח מעדיף ואדם תמיד, העליונה על
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"חצי  שבביטוי אומרים שאנו לפי זיבורית. של גדול שטח
ליתן  לו היה כן שאם בשטח, השדה לחצי כיוון לא שדה"
לחצי  אלא השמן, מן וחצי הכחוש מן השדה חצי ללוקח
כחוש). נוטל לוקח ד"ה רשב"ם (ועיין בשוויה השדה

אמאי 157) ד"ה (שם והרשב"ם חננאל רבינו לדעת אבל
שוה, הוא כמה בדרום החצי את רק שמין ביניהן), משמנין

שהוא. צד בכל כחוש שטח זה כנגד לו [במשנה 158)ונותן
והוא  בדרום, חציה ונוטל וכו', שדהו חצי "ונוטל (שם):
עוסקת  המשנה שכל ומכיון וכו'". הגדר מקום עליו מקבל
נוסחת  לפי אבל בלוקח. כן גם מקבל" ש"והוא ודאי בלוקח,
הכרח  אין ברשב"ם), הוא (וכן עליו" "ומקבל מינכן כתבֿיד
המוכר]. פירשה הרשב"ם ואמנם בלוקח. שהמדובר

מקומו,159) את לתת וגם הגדר, את להקים חייב כלומר,
בשטחוֿהוא. להקימו ופרטיה 160)היינו (שם) משנה

(שם). קטנה.161)בברייתא אורך 162)חפירה פני על
השדה. לגדר,163)כל קרוב יותר הוא הקטן שהחריץ

לו. מחוצה הגדול בחריץ 164)והחריץ זה צורך כלומר,
נמיה).165)כפול. ערך ('ערוך' קטנה חיה היא

.‚Î‰˙È‰166‰„O ÈˆÁ BÏ167ÈˆÁ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , »¿»¬ƒ»∆¿»««¬≈¬ƒ
Blk ÈˆÁ‰ ‰˜ - CÏ Èz¯ÎÓ ‰„Oa ÈÏ LiL168¯Ó‡ . ∆≈ƒ«»∆»«¿ƒ»»»«≈ƒÀ»«

ÚÈ·¯ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈÏ LiL ‰„O‰ ÈˆÁ :BÏ169. ¬ƒ«»∆∆≈ƒ…»»∆»¿ƒ«
BÏ ¯Ó‡170¯ˆÓ :171˙˜ÏÁ] ‰pnnL ‰„O172B‡ , »«∆∆»∆∆ƒ∆»∆¡∆∆

˙ÈˆÁ [‰pnnL B‡ ,˙˜ÒÙ ‰pnnL173BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆∆ƒ∆»∆¡≈ƒ»«
'‰È¯ˆÓ el‡Â'174dÈˆÁ ‰˜ -175BÏ ¯ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ¿≈¿»∆»»»∆¿»¿ƒ…»«

‰È¯ˆÓ176ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -177. ¿»∆»…»»∆»≈ƒ¿»«ƒ

סב:166) בבבאֿבתרא רבה, של שהיה 167)מימרא
זו. קרקע של החצי לו והיתה בקרקע, שותף המוכר

"חצי 168) אמר: כן שהרי בשדה, לו שיש מה כל כלומר,
בשדה". לי לו 169)שיש שיש החלק מן החצי היינו,

"חצי  אמר: כן שהרי כולו, השדה מן רביע והוא בשדה,
לי". שיש סג.170)השדה שם הגמרא, מסקנת

לו 171) וסימן כמותו, את לפרש בלי משדה, חלק לו מכר
ובצד  השדה, סוף מזרח בצד בלבד: צדדים בשני גבולות
נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב

(כסףֿמשנה). שמכר חלק.172)החלק מלשון
חצי.173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,

(כסףֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.
חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח

חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח גבול אלא
קע. הערה כנ"ל כדי 177)בלבד, בה שאין שדה "שכל

קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ"א שדה" קרויה אינה ים
ד). הלכה

ה'תשע"ט  אייר כ"ג שלישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.‡ÔÈ‡2ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa ,¯ÎÓa3?„ˆÈk . ¿∆∆≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈«

ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM ‰Ó«∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»
‰Ê4ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‡Ï - ∆»»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…

ÌeÏk ‰˜6.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

בא  שלא דבר מקנה אדם ש"אין הוא בקניינים הכלל
הפירות  שצמחו לפני לחברו דקל פירות מכר ואם לעולם"
דקל  הקנה אם ורק שצמחו, לאחר גם בו לחזור יכול

פירותיו. את להקנות ויכול מצוי שהגוף הרי לפירותיו
או  לעניים או להקדש הפירות הקנה אם חילוק ישנו ובזה
הקדש, יהיה בהמתי שתלד מה כל שאמר כגון לנדרים,

קניין. קניינו
בא  שלא דבר על ההקדש שיחול אפשר שאי אע"פ כי

שנדר מה לקיים גברא חיוב יש פכ"ג לעולם, מכירה (הלכות

בא ה"ב) שלא דבר להקנות יכול אינו קניין בסתם אבל
לעולם.

הוא  ה' עבודת של הכללי התוכן העניינים ובפנימיות
היינו  וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה קניין לעשות
רכושו  שהכל ניכר שיהיה ומעשיו ענייניו כל את לו למסור
היא  ומעשה דיבור במחשבה שהנהגתו ידי על הקב"ה של

הקב"ה. רצון כפי תמיד
האדם  הוא שהגוף פירות, ובין גוף בין חילוק ישנו ובזה
שנעשות  הפעולות הם והפירות ונשמתו, גופו היינו עצמו

בעולם. ידיו על
צדיק  בדרגת הוא והרי לקב"ה גופו את יהודי כשמקנה והנה,
שאינם  כך כדי עד ויצרו מידותיו הכניע כי לה' קנוי שגופו
שכל  על־שם ה' עבדי הצדיקים נקראו (לכן עוד בו קיימים
דיבור  המחשבה - שלו הפירות אזי לקב"ה) שייך גופם
לעשות  צריך ואינו ממילא בדרך לקב"ה קנויים ומעשה

ה'. רצון נגד שהיא פעולה לעשות שלא מלחמה
בדרגה  ואינו בכוחו אין שאם לדעת האדם צריך אבל
- פירותיו - פעולותיו את רק אלא לה' גופו כל להקנות
להיות  יכול אינו כי עכשיו, שמקיים מה רק להקנות יכול

היצר. עם התמידית במלחמה בעתיד שינצח בטוח
הגוף  קניין לפעול יכול שאינו במצב גם אף־על־פי־כן
שיהיו  במוח והרצון שבלב המדות את לגמרי ולשנות
כלומר  לפירותיו, הגוף את שיקנה העצה ישנה לה', קנויים
וזה  בלבו בהתגלות ה' אהבת את התפילה בשעת שיעורר

שישן כאדם יהיה שבלבו שהרע י"ג)פועל פרק ואז,(תניא
בכל  הרי שבלבו, המדות עצם את לשנות יכול אינו אם גם
- פירותיו גם ואז מדותיו על כפיה לפעול בכוחו יש זאת

לה'. קנויים - שלו ומעשה דיבור מחשבה
(jli`e 183 'nr fk wlg y"ewl)
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לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים

וכ  בעולם, שלא דבר הלכה לחבירו "אין בידינו: הלכתי לל
משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת

לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.·Ï˜c ˙B¯t ¯ÎBn‰7Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - B¯·ÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«
ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙B¯t‰ e‡aL ¯Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ ÔÈ‡ -11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל
הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם

המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא
א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו

א. הלכה שלישי ופרק

.‚˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק

פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

להלן]. וראה ליה). זבין המתחיל אם 15)דיבור [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין
זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÔziL ˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ
‰‡¯iL ‡e‰Â .Ú¯tL17˜eMa BÏ ¯Ó‡iL B‡ ,Ô¯ba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««

‡ÏÂ Ô¯ba ‰‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - 'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰' BÏ ¯Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆

¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈
¯Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי  מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף, שער על כסף
סמיכות  כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא

המוכר. מצד דעת

.‰È¯‰Â ,‰˜ BÈ‡ - ‰˜Ó ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„k ‡e‰21L¯È‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï - CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק סוף בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר מפני שקנה, רב של
רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
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לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני  ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק לא, או
של  שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב"שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים

וכ  בעולם, שלא דבר הלכה לחבירו "אין בידינו: הלכתי לל
משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע שכיב למתנת

לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט, סימן (סמ"ע, באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח). מרע.5)קטן שכיב מתנת לאחר 6)זוהי אפילו
ב. הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.·Ï˜c ˙B¯t ¯ÎBn‰7Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - B¯·ÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«
ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙B¯t‰ e‡aL ¯Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ ÔÈ‡ -11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו לפני
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל
הדבר  רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם

המקח. מן באופן 11)לחזור אלא שפרע" "מי תקנו שלא
א  הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו

א. הלכה שלישי ופרק

.‚˜ÒBt‰ Ï·‡12˜eMaL ¯ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï ·iÁ - ¯ÎBÓ ˙eL¯a ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó - ¯ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף.12) לו ונתן המחיר לו פסק אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח וליתן לקנות חייב אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף

יג). קטן בתרא 14)סעיף דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ליה  אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על
דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני
מידי  לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב
ברשותיה, מידי לההיא דליתיה גב על אף למיזבן דשכיח
שער  על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב
נמי  ותניא עב:) מציעא (בבא לו שאין גב על ואף שבשוק

פירות  המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא

להלן]. וראה ליה). זבין המתחיל אם 15)דיבור [כלומר,
בלי  בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי על ואף א). הלכה ז פרק (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב"שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
יג  הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא
מדברי  שם נטה שרבינו לך" מוכר אני ודקלים "קרקע בדין
זו  קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÔziL ˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ
‰‡¯iL ‡e‰Â .Ú¯tL17˜eMa BÏ ¯Ó‡iL B‡ ,Ô¯ba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««

‡ÏÂ Ô¯ba ‰‡¯ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - 'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ¯‰' BÏ ¯Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆

¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,¯ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈
¯Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי  מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף, שער על כסף
סמיכות  כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא

המוכר. מצד דעת

.‰È¯‰Â ,‰˜ BÈ‡ - ‰˜Ó ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„k ‡e‰21L¯È‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ ¯eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï - CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק סוף בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר מפני שקנה, רב של
רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
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לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי  לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי
שאמר  מה מכוח אלא זו, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
מקנה  שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי  יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר שם הנוסחא
"אמר  יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם

אביי"].

.ÂBLÈ¯BÓ ‰È‰L ÈÓ24ÒÒB‚25‰ˆ¯Â ,˙eÓÏ ÈeËÂ ƒ∆»»ƒ≈¿»»¿»»
ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ26ËÚÓ27ÈÎ¯ˆa ÌÈÓc‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ƒ¿…ƒ¿»»¿«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

‰¯e·˜28Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÚ Ôa‰29˙eÓiL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆»
Ì‡L ,ÌÈÓÎÁ ewz ,‰fa˙ÈÂ ˙n‰ ‡‰zLÈ - ¯kÓÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿«∆ƒ¿¬»ƒ∆ƒ
- CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È·‡Ó L¯È‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ¯ÎÓ»«¿»««∆ƒ«≈»ƒ«»»
,ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ „iˆ ÔÎÂ .Ìi˜ B¯kÓÓƒ¿»«»¿≈«»»ƒ∆≈«∆…«
CÏ ¯eÎÓ ÌBi‰ È˙„BˆÓ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚzM ‰Ó :¯Ó‡L∆»««∆«¬∆ƒ«»¿»ƒ«»»

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ìi˜ B¯kÓÓ -30. ƒ¿»«»ƒ¿≈«»

אמרו:24) שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי דווקא, רי"ף 25)לאו
ירושלמי. בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי יותר אף למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי נזכרו שם, בירושלמי

אף  ג) קטן סעיף ריא סימן הסמ"ע, (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו , לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה
מהלכות  ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת
סעיף  (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי בו שיהיה פי על אף אחד,

.ÊÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ·‡ ÈiÁa ÂÈ·‡ ÈÒÎa ¯ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa - ·‡‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ·‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎÓ ÂÈ·‡ È¯‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
L¯BÈ ‰ÊÂ ,·‡‰ ˙eL¯a ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ·‡ È·‡33.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט.31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם

הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד אביֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן
ועל  גוסס, היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף, יש אז שהרי
המכירה  חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף שהרי המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת הגדירו 33)באופן כך
את  בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי
לצרכי  בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף חייב

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת

.ÁÚ˜¯˜ Ô˙pL ÈÓ34ÏÚ BÏ Ô˙Â ,B¯·ÁÏ ‰zÓ ƒ∆»««¿««»»«¬≈¿»««
dab35B˙eL¯a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ¯Èc‰ eÈ‰ Ì‡ :ÔÈ¯È„ ‰‡Ó «»≈»ƒ»ƒƒ»«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿

ÔÈ¯Èca ‰ÎÊ ‰„Oa ‰ÎfL ÔÂÈk -36¯È„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ≈»∆»»«»∆»»«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»
„Ú ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó BÏ ÔzÏ Ô˙Bp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -≈¿«¿ƒ∆«≈ƒ≈≈»ƒ»ƒ«

‰ÎBf‰ ‡È·iL37˙Úa ÔÈ¯È„ ‰ÊÏ ‰È‰L ‰È‡¯ ∆»ƒ«∆¿»»∆»»»∆ƒ»ƒ¿≈
‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰zn‰Ì„‡ ‰˜nL ÔÈÏËÏhÓ ¯ ««»»¿«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ∆«¿∆»»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ÌÈ‡ Ì‡ :Ú˜¯˜ ÏÚ Ì˙B‡»««¿«ƒ≈»ƒ¿«≈«≈
B˙eL¯a BÈ‡L ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï -38. …»»∆≈»»«¿∆»»∆≈ƒ¿

"צבורים"34) צריך אם אלא (כוֿכז) בקידושין שאלו שלא
- ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין
עיין  וברשותו, בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל

משנה. גבי 35)מגיד על אותם "קנה לו: אמר כלומר,
שם). למעלה (ראה זו" אגב.36)קרקע לפי 37)בקניין

(מגיד  הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: הכלל
דבר 38)משנה). מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא

שאינו  דבר מקנה שאינו הדין שהוא ופשוט ברשותו. שאינו
להלן. וראה ברשותו.

.ËÔB„wt BÏ ‰È‰L ÈÓ39e‰˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „Èa40 ƒ∆»»ƒ»¿««≈¬≈∆«¿≈
ÂÈÏÚa ˙eL¯a ÔB„wt‰L ÈÙÏ ;‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa≈¿∆∆≈¿«»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ¿¿»»

‡e‰41Ba ¯Ùk Ì‡Â .Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰Â ,42 «¬≈¿∆¿«∆«»¿ƒ»«
ÈÓk ‰fL ;B˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏˆ‡ „˜Ù‰L ‰Ê∆∆À¿«∆¿≈»¿«¿∆∆¿ƒ

B˙eL¯a BÈ‡L ,„·‡L43ÏÈ‡B‰ ,‰ÂÏn‰ Ï·‡ . ∆»«∆≈ƒ¿¬»«ƒ¿»ƒ
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚa dÈ‡ ,‰z ‰‡ˆB‰Ïe¿»»ƒ¿»≈»»»¿≈»»»
BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰Â .ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ d˙B˜‰Ï¿«¿»∆»¿«¬«¿»¿»¿»»∆≈
‰˜Ó - ¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÌÚË««¿∆≈«¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿∆
¯·c Ô‡k LÈ È¯‰L ;‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ¯ËM‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¬≈≈»»»

ÚL ˙B˜Ï ¯ÒÓp‰.BaL „ea «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆

שמואל 39) לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הוו  עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר
קמא  בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה
שהמדובר  שמשמע זוזי" אלפי תריסר מסיק "הווה קד:

להלן). ראה ראה 40)בהלוואה, קרקע, אגב בקניין

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



dxiknקכ zekld - oipw xtq - xii` b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ז. הלכה ו פרק ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף
להלן.42) ראה כגזלן, הוא הרי אמרו 43)שמעתה כן

הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא
שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.ÈCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
¯aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï - ¯aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜ - Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»

בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע, שכיב לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.
בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה
ו  (פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
בא  שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.‡ÈÈ¯‰ - ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰· ‰¯aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰·B¯˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.·È.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï - ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
- ‰Ê ¯aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰·k ‰˜ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰·e z‡ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜ - ‰Ê ¯aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי, יקנה והאדם חצי

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית

.‚È¯·„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ¯ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡ - LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף,

.„ÈB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ¯ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ L·c‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê· ‡ˆBik50˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ B¯·ÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙¯È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï - ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba ¯e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע, קמז:50)אבן בתרא בבא

"מה  שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף
מרע  לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי  על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו
ברשב"ם  וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות בבית 52)שהמדובר הדיור כלומר,
ממש. בו אין שהדיור הפירות 53)זה. מוכר אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם

.ÂËLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
‰Ó Ïk :Ì„‡ ¯Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«

Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„·Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ ¯eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

B¯·c57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי 54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק גם נו
לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק רבינו 57)כתב דברי על חולק הראב"ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב:
עצמו  חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :¯Ó‡Â Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ
ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ - ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ¯ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ¯·c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ¯·„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈ¯·c Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,¯„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ
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ז. הלכה ו פרק ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף
להלן.42) ראה כגזלן, הוא הרי אמרו 43)שמעתה כן

הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא
שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.ÈCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
¯aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï - ¯aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜ - Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»

בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע, שכיב לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.
בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה
ו  (פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
בא  שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.‡ÈÈ¯‰ - ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰· ‰¯aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰·B¯˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.·È.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï - ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
- ‰Ê ¯aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰·k ‰˜ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰·e z‡ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜ - ‰Ê ¯aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי, יקנה והאדם חצי

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית

.‚È¯·„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ¯ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡ - LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף,

.„ÈB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ¯ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ L·c‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê· ‡ˆBik50˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ B¯·ÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙¯È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï - ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba ¯e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע, קמז:50)אבן בתרא בבא

"מה  שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף
מרע  לשכיב אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי  על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו
ברשב"ם  וראה א) קטן סעיף ריב סימן (סמ"ע בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות בבית 52)שהמדובר הדיור כלומר,
ממש. בו אין שהדיור הפירות 53)זה. מוכר אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם

.ÂËLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
‰Ó Ïk :Ì„‡ ¯Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«

Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„·Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ ¯eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

B¯·c57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי 54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק גם נו
לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק רבינו 57)כתב דברי על חולק הראב"ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב:
עצמו  חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :¯Ó‡Â Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ
ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ - ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ¯ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

מרע, בשכיב גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ¯·c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ¯·„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈ¯·c Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,¯„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ
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והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי "הרי מפורש: שם אבל לאֿלג.

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו

דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר
והדומה  ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה

לזה.

.‡‰˜Ó2ÂÈ˙B¯ÙÏ Ûeb‰ Ì„‡3¯ÎÓa ÔÈa .4ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa5¯·„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL6ÈeˆÓ Ûeb‰ È¯‰L ,7˙B¯tÏ ‰˜Óe8. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰9,B¯·ÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈

Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lL10Ûeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,11. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף ויש להקנות, יכול דברי 3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע שכיב נחמן, רב "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני  זה דקל תנו בו, וידור לפלוני זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.
דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה
הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס, עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי והא שור קאי הא הלוקח)

עבד. ד"ה מב: ב'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע, שכיב הוא הנזכרת
מרע", בשכיב אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע שכיב זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב, לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב. לעולם.7)הל' ובא מצוי  דבר הוא לא 8)הגוף והוא 
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי אם בעולם, המצוי הגוף

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי אם השכירות, והוא: יותר, שכיח
להלן  [וראה ח) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף

נה]. והערה ט השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי הגוף, הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י להלן בירורו על וסמך

.·‰È˙B¯ÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk12, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ¯ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏ13B‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁ¯14Ì‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,15B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „·Ú16ÂÈ˙BzÓ B‡ B¯kÓÓ Ïka - ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜17. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק המקור לי ידוע לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח.
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא

השו"ע: לשון וכך טו), ס"ק רט, (סמ"ע לעולם הפירות
יכול  מהן אחד ואין מיד, קנה וכו', לפירותיו אילן מכר "ואם

ד). סעיף (שם, בו" לחזור

.‚¯ÎÓ18˜Ï Bc·ÚÒ19ÁbÈ Ì‡L ,20˙eÓÈÂ21‰È‰È »««¿ƒ¿»∆ƒÀ«¿»ƒ¿∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Á˜BÏ ÏL Ò˜22CÎÈÙÏ .23;‰˜ ‡Ï ¿»∆≈«¬≈∆»≈¿ƒ»…»»

OÙz Ì‡Â24.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Òw‰ ¿ƒ»««¿»≈ƒƒƒ»

נפתרה.18) שלא בעיא היא (מבֿמג), רק 19)בגיטין
אחרים. לענינים לא אבל קנס, של 20)לענין שור שאם

העבד. את יגח שלישי הנגיחה,21)אדם מן ימות העבד
שקלים, שלשים העבד: לבעל קנס השור בעל משלם שאז

לב). כא, (שמות בפסוק שהבעיא 22)כמפורש אחרי
דומה  זה שמא הם: הספק וצדדי פתרון, ללא תלויה נשארה
דומה  אינו שמא או אֿב), הלכה (למעלה לפירותיו" ל"אילן
האילן, מגוף יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי לשם,
שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף יוצא אינו הקנס ואילו
שמא  יקרה, אם ואף הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי
(גמרא  בקנס" "מודה כדין מקנס וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי, ספק

תוקף 24)הראיה". יש משפטי ספק שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.„¯ÎÓ25¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯Ùe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡26¯iL ‡Ï - »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙B¯t‰ ÌB˜Ó27ÌeÏk ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,28Ï·‡ .29¯ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó ¯iL È¯‰ - BÓˆÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙B¯t‰30L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .31ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

¯iLÓ ‰ÙÈ32. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח. בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב הרשב"א הפירות? שייכים למי רבינו,
 ֿ (חושן בשולחןֿערוך פסק וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט) סעיף רט סימן משפט

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים
לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא

הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,
דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר

השאיר. שבוודאי

.‰Ú˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.ÂÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

מוגבל 39)יב). לזמן כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
פ"ד 40)בלבד. סוף בירושלמי שאמרו ממה דבריו מקור

כן  - נוהג שהיובל בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין:
קרקע  קנה אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה
לא  אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש:
לו  יש אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה
אילא, לרבי ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה
שיחין  בורות בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על
בעיינו". - לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות.
שיש  קצוב לזמן קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי
(וראה  ומערות שיחין בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו
מהלכות  פי"א ובמשנהֿלמלך כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד
ברש"י  וראה כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה

ס"ק  ריב סימן לחו"מ הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין
יג).

.ÊÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
כז. בבאֿבתרא וב'תוספות' ח). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע לשטוח שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי נראה וכן עיי"ש.

הלוקח. מדעת אלא בה להכנס שיכול 44)יכול וכנראה
 ֿ בבבא ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק
ולא  יבנה ולא הקרקע צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב כמו יהרוס,

.ÁÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ - ‰È˙B¯ÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?B¯·ÁÓ ‰„O ¯ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚ¯ÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ45‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk46B‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
d¯È·B‰Ï47ÔÎ BÈ‡ ¯ÎBO‰Â ;48ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙e¯ÈÎO49¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡Â .50Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי בעל נעשה שהלוקח

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי ריקה, להשאירה

- מדי יותר הקרקע תנוצל שלא כדי כן ועושים - וזרועה,
אולי  והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף
מדי. יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ: מכתובות נראה הדברים ומקור
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קכג dxikn zekld - oipw xtq - xii` b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נחשבים  אינם ושוב שם) ו'תוספות' (רשב"ם, הפירות גדלים
לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא

הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף ולכן,
דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף השיור את הזכיר

השאיר. שבוודאי

.‰Ú˜¯w‰ Ûeb ¯ÎBn‰33·eˆ˜ ÔÓÊÏ34‰Ê È¯‰ - «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰¯ÈÎÓ35BˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;36ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ¯ÊÁz ÛBq·e ,‰¯ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t‰.‰ÈÏÚ· «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע גוף את אלא לפירותיו, רק לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח זו, למכירה משפטי תוקף יש
ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף שהוא, כמו הגוף את
יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח. בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב בענין וחמשה ארבעה מתשלומי
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי זה שלולא הרי - חוזרת" שאינה מכירה אף חוזרת,
ס"ק  ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף

.ÂÔÈ·e ·eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙B¯ÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰37BÈ‡ - ˙B¯ÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò¯‰È ‡ÏÂ ‰·È ‡ÏÂ ,Ú˜¯w‰ ˙¯eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ38; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï·‡39Ò¯B‰Â ‰Ba ‡e‰ -40, ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk ·eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אףֿעלֿפי כלומר,
דהיינו, - קצוב לזמן מכירה השוו מח.) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע מכירת
קנין  אלא ללוקח אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס"ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב, לזמן הגוף

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף זכות לו אין שהרי
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס"ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע"פ אשתו,

מוגבל 39)יב). לזמן כי אם עצמו, בגוף זכות לו יש שכאן
פ"ד 40)בלבד. סוף בירושלמי שאמרו ממה דבריו מקור

כן  - נוהג שהיובל בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין:
קרקע  קנה אמר, אילא רבי מז.) לגיטין ברשב"א נראה
לא  אמר, ממל בר אבא קצוב), לזמן קרקע כקונה (פירוש:
לו  יש אלא כנ"ל, הקרקע, גוף קנה לא (פירוש: קרקע קנה
אילא, לרבי ממל בר אבא רבי מתיב בלבד). פירות קנין בה
שיחין  בורות בה יחפור קרקע, קנה אמר דאת דעתך על
בעיינו". - לאחוזתו ושב אמרה התורה לו: אמר ומערות.
שיש  קצוב לזמן קרקע הקונה רשאי הזה, הפסוק שלולא הרי
(וראה  ומערות שיחין בורות בה לחפור - הגוף קנין בה לו
מהלכות  פי"א ובמשנהֿלמלך כאן, ומגידֿמשנה בראב"ד
ברש"י  וראה כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה

ס"ק  ריב סימן לחו"מ הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט: ערכין
יג).

.ÊÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ¯ÎBn‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?B¯·ÁÏ BÊ ‰„O ˙B¯t ¯ÎBn‰41˙B¯t ¯ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙B¯t‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰Ï42ÏÚ·Ï LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ¯ÎBn‰ Ï·‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰È˙B¯ÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓ43BˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,44. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי זה: על תמה הכסףֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב: שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב: רומי בדפוס [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי מתפרשים ולפי"ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין  הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח לו יש לפירות שדה במוכר כי מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף. קנין זהו ואםֿכן הלוקח,
אוכל  והלוקח המוכר, בו חזר לא שעדיין אףֿעלֿפי
ללוקח  אין - ב) הלכה פכ"ב למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס, אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף, קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי
כז. בבאֿבתרא וב'תוספות' ח). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע לשטוח שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי נראה וכן עיי"ש.

הלוקח. מדעת אלא בה להכנס שיכול 44)יכול וכנראה
 ֿ בבבא ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק
ולא  יבנה ולא הקרקע צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב כמו יהרוס,

.ÁÔÈ·e ‰È˙B¯ÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ - ‰È˙B¯ÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?B¯·ÁÓ ‰„O ¯ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚ¯ÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ45‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk46B‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
d¯È·B‰Ï47ÔÎ BÈ‡ ¯ÎBO‰Â ;48ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙e¯ÈÎO49¯ÈkO‰Ï È‡M¯ ¯ÎBO‰ ÔÈ‡Â .50Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי בעל נעשה שהלוקח

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי ריקה, להשאירה

- מדי יותר הקרקע תנוצל שלא כדי כן ועושים - וזרועה,
אולי  והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף
מדי. יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ: מכתובות נראה הדברים ומקור
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שם: ופירש"י תכסיף", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי  וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח יחוש "שלא
יח). ס"ק שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס"ק שם (סמ"ע, לשנות רשאי השוכר
להזהר  חייב הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ ו,49)בשמירת ג, הלכות פ"ח
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח,

שאין 50) לפי ד). הלכה שכירות מהלכות ופ"א כט. (גיטין
ואףֿעלֿפי  אישית. הנאה זכות רק החפץ, על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב ה הלכה שכירות מהלכות שבפ"ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי יתכן - כסףֿמשנה) (ראה בקרקע
לגיזתה  "רחל ב: הלכה למעלה הוזכרו הם שאף למטלטלין.
שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב

בספינה, או בקרקע "אבל שם: כתב ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ· È¯‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני שיהא רצוני (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.ËC·BL ˙B¯t ¯ÎBn‰51.‰˜ - B¯·ÁÏ ˙¯ek ˙B¯Ùe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c ¯ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙¯ekÏ ‡B·iL L·„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ¯ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL·„Ï ˙¯ek B‡ ÂÈ˙B¯ÙÏ C·BL ¯ÎBÓ ‡e‰52È¯‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
¯ÎBOk ‡e‰53‡B¯·ÁÏ ÌÈn‰ ˙n54ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó55,ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê C·BL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
¯ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙B¯ÙÏ ÔÏÈ‡ ¯ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙Èa56e¯Ó‡L BÓk ,B¯·ÁÓ57ÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח ושם: פ. בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב"ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב: זה, על חולק
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע"פ ולפיכך והדבורים, היונים לגבי טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס"ק ריג סימן (סמ"ע לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי 53)יוסף'). הביא: א סעיף ריג סימן חו"מ בשו"ע
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ"ל "השוכר", נוסחתנו לפי

(55 ֿ אףֿעל הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי
(סמ"ע  החוץ מן באים שפירותיהם אע"פ וכוורת, בשובך

א). ס"ק כתב 56)שם, ח, הלכה שלמעלה [אףֿעלֿפי
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר

רשאי  השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי הפרש כאן אין להשכיר",
הרי  המים ואמת והכוורת והשובך ח) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח.למעלה הערה ם

.ÈÌÈˆÈa‰58‡Ï - C·BMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁB¯Ù‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
C·BL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜59eÁ¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk60¯·„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d· eÚ‚ 'ÌÈa‰61ÌÈÁB¯Ù‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ - B¯·ÁÏ el‡ ÌÈˆÈ·e62eÁ¯ÙiL C·BM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»

B¯·ÁÏ63ÔÈ˜a64Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,65¯‡La B‡ , «¬≈¿ƒ¿»««≈«¿«ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c66. ¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

קמב.58) קמא: להקנות 59)חולין יכול אינו וממילא
שאינן 60)לאחרים. מפריחים, אפרוחים היו "שאם

שחיטה  מהלכות (פי"ג לשלח" חייב אינו - לאמן, צריכין
מגידֿמשנה  ועיין ב, ס"ק ריג סימן סמ"ע - ט) הלכה

לקיחת 61)וכסףֿמשנה. על איסור חכמים גזרו כלומר,
משום  עליהם, רובצת שהאם זמן כל והאפרוחים הביצים
מן  הקן, שילוח שדין רבינו דעת כי האם. את יקח שמא
שנאמר  כמו הבנים. מעל האם בלקיחת אלא אינו התורה,
האם  מן הבנים לקיחת אבל הבנים", על האם תקח "לא
ב'שיטה  הראב"ד דעת אבל התורה, מן אסורה אינה
משום  התורה, מן אסור זה שאף קב. לבבאֿמציעא מקובצת'
תקח  "והבנים ואחרֿכך האם", את תשלח "שלח שנאמר

שם. בגמרא נראה וכן בידו 62)לך". כלומר בטפחו, מכה
קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,

הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח דין כי עוד, לשלחה
"כי  קב.) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט - יקרא כי צפור, קן יקרא
שם) (רש"י ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס"ק שם (סמ"ע, האם בלקיחת איסור עליו אין שוב -

"אגב".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט, הלכה למעלה שכתב כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ"ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ"ו

אורֿשמח]. – כט) הערה שם (ועיין

.‡ÈÁ˜Bl‰67ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B¯·ÁÓ C·BL ˙B¯t «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk68˙B‰n‡‰L ÈtÓ ,69 »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁ¯Ba70ÁÈpÓ ‡l‡ ;C·BM‰ Ïk ·È¯Á‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó71.C·BM‰ ·MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ.67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.·ÈBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ72˙B‰n‡73˙B·e74˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈ¯a ÁÈpÓ - ˙B¯t‰ ˙¯ÈÎÓ75e„ÈÏBiL ‰BL‡¯ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ
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‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,

לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.‚ÈÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ84‰Ê ¯Á‡ ‰Ê85CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;86ÏÈÁ ÏËB - ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של ֿ 85)חבורה תשעה כל מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הנולדים 86)עשרה הדבורים טיב

המשובחים, הראשונים שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך
לסירוגין. רק ואילך מיושבת,87)ומכאן תהיה שהכוורת

צוותא  לאמהות שיהיה והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת
ולפיכך  הכוורת, את ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן,
יסוד  שהן האמהות, על הכוורת את להשאיר הוא חייב
צוותא  שיהיו דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת,

תברחנה. שלא לאמותיהם,

.„ÈÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון

ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח
הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.ÂËÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB¯‚ ÈzL ı¯‡Ï CeÓÒ95˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜L96ÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó - ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜L97ÌÈÁÙË ÈL -98ÁÙË - ˙BÏÈ‡ ¯‡L·e . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ - ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â99.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
L¯LÓe ¯ÙBÁ - ÌÈÊ¯‡Â ÌÈÏ˜„a100BÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן
(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:

יד). סעיף רט, ֿ 95)סימן (כסף אגרופים שני כלומר,
"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו

השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ שקצצו אחרי
יותר, יצמח לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף מראשו,
מחדש. יצמח לא כך בין שהרי בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף, שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי בהם להשאיר

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני המוכר וחוזר ללוקח שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡¯ÎBn‰2‰LÏL3e‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡4eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL5˙BpË˜6ÔÏÈ‡ Èc· ‰LÏL B‡7È¯‰ - »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈ8Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ Á˜BlÏ9elÙ‡Â .10eL·È11 ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰12BÏ LÈ -13,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â14˙BÏÈ‡‰ Ïk15Ì‰ÈÈaL16. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים כשהם 
חשוב. גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ"ג רבינו כתב שמיטה, [לענין
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‰ÎÈ¯a‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡¯‰76Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ77‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈ¯a ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiM78e˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰79e„ÈÏB‰L ˙BÎÈ¯a‰ ÈzL ÌÚ80„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡¯‰ ‰ÎÈ¯a‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈ¯a ÈzL ¯Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL81.BlL el‡ È¯‰ - ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס"ק רכ (סימן סמ"ע ועיין שם. הרי"ף גירסת לפי
לפי  הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס"ק שם (סמ"ע זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ"ע ונקבה
ולא  השובך פירות רק מכר והרי השובך, הן הן כי מכר,

שם). (סמ"ע עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל
עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,

לחברה: זוגות שני האם צריכה רבינו לדעת כי המכירה,
שמשאיר  נוסף אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב"ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי מוצאות 79)של הבנות אין כי
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב. האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני דֿה. האמהות. שילדו נוסף

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ"ע ועיין המוכר, של הן או הלוקח של הן אם

.‚ÈÁ˜Bl‰82˙B¯t83‰LÏL ÏËB - B¯·ÁÓ ˙¯ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ84‰Ê ¯Á‡ ‰Ê85CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;86ÏÈÁ ÏËB - ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

·MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe87.˙¯ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי פ. בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב"ם. את 83)הרי"ף ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של ֿ 85)חבורה תשעה כל מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הנולדים 86)עשרה הדבורים טיב

המשובחים, הראשונים שלושת את לוקח והוא ופוחת, הולך
לסירוגין. רק ואילך מיושבת,87)ומכאן תהיה שהכוורת

צוותא  לאמהות שיהיה והיינו, תחרב, ולא מאוכלסת
ולפיכך  הכוורת, את ולא פירות רק קנה שהרי בוולדותיהן,
יסוד  שהן האמהות, על הכוורת את להשאיר הוא חייב
צוותא  שיהיו דבורים, של נחילים כמה ואף הכוורת,

תברחנה. שלא לאמותיהם,

.„ÈÁ˜Bl‰88ÁÈzL ˙¯eka ÁÈpÓ - B¯·ÁÓ L·c ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁ89eÁ¯ÙÈ ‡lL È„k ,90Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈ¯B·c‰91. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף בימות הדבורים למזון

ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק קנה והלוקח
הכוורת. קיום כדי להשאיר הוא חייב

.ÂËÁ˜Bl‰92ı˜Ï B¯·ÁÓ ÌÈ˙ÈÊ93ÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ -94 «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB¯‚ ÈzL ı¯‡Ï CeÓÒ95˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜L96ÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó - ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜L97ÌÈÁÙË ÈL -98ÁÙË - ˙BÏÈ‡ ¯‡L·e . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ - ÌÈÙ‚·e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â99.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
L¯LÓe ¯ÙBÁ - ÌÈÊ¯‡Â ÌÈÏ˜„a100BÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ101. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ אלא מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע להשאיר חייב ולפיכך לגמרי, לכלותו לא אבל
שבכל  אלא אותו, שיקוץ אחרי שוב לצמוח שיוכל בכדי

טבעו. לפי הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן
(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי:

יד). סעיף רט, ֿ 95)סימן (כסף אגרופים שני כלומר,
"ושתי  שם: המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ". על טפחים שני שיעור גרופיות,
מפני  - טפחים שני השיעור בו שאף שקמה של סדן
ועיין  (כסףֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ: שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ הוא "שקמה" מחדש. לצמוח שתוכל בכדי גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב כיון

טפחים. שני בשיור לה די - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב). ס"ק רטז, סימן (סמ"ע למוכר להשאיר יש ממנו

השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ שקצצו אחרי
יותר, יצמח לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף מראשו,
מחדש. יצמח לא כך בין שהרי בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף, שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי בהם להשאיר

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני המוכר וחוזר ללוקח שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡¯ÎBn‰2‰LÏL3e‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡4eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL5˙BpË˜6ÔÏÈ‡ Èc· ‰LÏL B‡7È¯‰ - »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈ8Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ Á˜BlÏ9elÙ‡Â .10eL·È11 ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰12BÏ LÈ -13,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â14˙BÏÈ‡‰ Ïk15Ì‰ÈÈaL16. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים כשהם 
חשוב. גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ"ג רבינו כתב שמיטה, [לענין
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כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי ו): הלכה שמיטה
נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי

נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב.) (שם למעלה כמפורש קרקע, לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי ואית לי, זבינת תלתא לי ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס"ק רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ' צוקמ. הוצאת (פ"ד, בבאֿבתרא
לבית  עשרה ממטע מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע קנה
ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב. ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה
לבית  שלשה ממטע הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב"ם סאה,
שביניהם". האילנות ואת הקרקע את הקדיש הרי - הקדיש)
מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי

הל  וחרמין ערכין מהלכות פ"ד רמב"ם לפי ועיין יז, כה
בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא

ופירש  מהו" אילן, בדי שלשה לו מכר ירמיה, רב "בעי
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב"ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק וצד
- בקרקע מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י ולדעת אילנות, שלשה הם רשב"ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש
נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני רשב"ם.

בדי "שלשה רבינו: בדברי בכ"י ‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "
כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי בגמרא ירמיה רב בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי והכריע שם), ברשב"ם וראה "
הנוסחא  שע"פ לפי אילן", בדי "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס"ק רטז, סימן (סמ"ע אילן שדה נקרא
קנה  - הקרקע את שיקנה במפורש התנה שלא אףֿעלֿפי
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי הקרקע כל כי אותה,

שלהם. המחיה לשטח מסביב 9)נחשב השטח כל
ב. הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח.10) של היא שהקרקע מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב"ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף: האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט, הוא שהדבר יוסף' ה'בית וכתב רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי  רצופים נעשים הם - אמות ארבע של מצומצם

אמות  מארבע פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב. ב"ב 'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע, לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה
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זה.17) בלשון (פב.) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי

אלעזר. רבי כהתקפת ושלא יוחנן, רבי השטח 19)בשם
(רשב"ם). זה אילן לגופי זה אילן גופי בין המגולה

ולחוץ 20) נופותיהן שכלים ממקום האילנות, סביב
והסל 21)(רשב"ם). הפירות מלקט לעמידת הדרוש שטח

פ"א  בשביעית שירליאו ר"ש - אמות שתי [ושיעורו בידו.
מלקט  - "בוצר" התאנים. מלקט הוא "אורה" מ"ב].
- ו"מוסק" בתמרים - "גודר" בתבואה, - "קוצר" הענבים.
וסלו). אורה כמלוא ד"ה שם (רשב"ם, בזיתים

יוסף.22) כרב ולא והנמקתו, אביי וכמסקנת שם, ברייתא
של 23) כולו - האילנות ובין האילנות שתחת השטח אבל

ומגידֿמשנה). (רשב"ם זורעם והוא בעל 24)הלוקח
עלֿידי השדה  ורטוב רך נעשה שהעפר לפי זורע, אינו

פירות  שם יפלו ואם הגשמים, ומי הזריעה החרישה,
לשם  ללוקח משועבד השטח והרי ויפסדו, יטנפו - האילנות
שלו, המקום אין שהרי זורע, אינו והלוקח הפירות. לקיטת
לשם  בו להשתמש זכות רק קיבל והוא עליו, בעלות לו ואין

הפירות. ורשותו.25)לקיטת בהסכמתו

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na26eÈ‰Lk27˙BÏÈ‡‰ ‰LÏL «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ»
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קרקע.26) כרבי 27)שקנה הרי"ף גירסת ולפי - כשמואל
הרי"ף. הכריע וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי.29)ביחס בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס"ק רטז סי' (סמ"ע, זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב"ם (ועיין האילנות אגב ללוקח

שם). וסמ"ע אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח שזו
ד"ה  פב: (רשב"ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ"ע, ליניקתם הדרוש השטח שזהו או אמות), מארבע
הרי  אמות, ארבע ביניהם אין ואם כד), ס"ק רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב"ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ"ע שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
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ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.
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פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,
האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא
הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את

יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן
ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן

ספק דמ  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא מונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי
עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר
בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו
את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם

יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.
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קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח ששיעור הלוקח יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב שבגזע מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי ישפה, "הגדילו שכתב: המשנה
קרקע". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח למה

כו]. ס"ק רטז סימן ובסמ"ע בכסףֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע. הענפים 67)תחת אף ולפיכך
אילנות, שני בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע, לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק אלא

.Â‰Bw‰68BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜¯˜69CÎÈÙÏ .70˙Ó Ì‡ ,71ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰72ÔÈ‡ - «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏ73ÌÈ‚È¯O e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡Â74ı˜È -75ı¯‡· eÁÓˆÈ ‡nL ;76¯Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :¯ÎBnÏ77.Ú˜¯˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ z¯ÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע זכות
סימן  (הרמ"א הפירות את וללקוט שם לעמוד וסלו) האורה

ט). סעיף פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
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ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט"ז, ועד ד"ה פב: (שם הרשב"ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.„ÔÎÈ‰Óe38¯wÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰39·Á¯‰40ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡41˙‡f‰ ‰¯evk ÔÈ„ÓBÚ42, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ·¯˜Ó eÈ‰L B‡43ÔÈ˜Á¯Ó B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ

¯˙BÈ44‰¯OÚ LMÓ45¯Á‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰Ê46B‡ ,47ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ¯ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

¯ˆn‰48ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
B¯·Á49¯Ba ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,50ÌÈn‰ ˙n‡ B‡51B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯52‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÈa53Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡54. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«
‰˜ ‡Ï CÎÈÙÏ55Ì‡Â ;Ì‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰56L·È ¿ƒ»…»»»ƒ»∆≈≈∆¿ƒ»«

ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰57BÏ CÏÈ -58. »ƒ»ƒ¿«≈≈

פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ" מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני", מ"העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב, שהוא לקרקע, הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסףֿמשנה). קצר שהוא הגזע פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח ואין ביניהם,
האילנות. לוקח למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע, קנה - אין 45)בדיוק שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף בשעה שהרי פג. שם ברייתא
הקרקע  את יקנה וכי קרקע, קנה לא הראשונים השנים את

יחידי? אילן רק קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן
ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי"ף: וכתב ("תיקו"), שאלה בסימן

ספק דמ  שכל היינו, לנתבע", וקולא לתובע חומרא מונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע ביחס מחמירים ממון בעניני
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק, לנתבע

מהמוכר. הקרקע את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק חשוב וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט וההפסק רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע"פ בו. לעבור  לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב הרבים רשות שאינו שטח אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב"ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק? חשוב זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי סוברים שהם [ונראה והרי"ף.
שודא  בו דנים דקלים, רכב עליו ויש המובלע שמצר סב:

שהרי דדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע הדקלים רכב

הפסק]. אינו כן ואם הלוקח, אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע לפי ממון, ספק בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי
עצמה, הקרקע קנה לא וכאן הקרקע, מן כחלק רק קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף שגזעו במין אבל מחליף, גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע מאותו מחדש וצומח כשחוזר
בשם  ז סעיף רטז, בסימן (רמ"א הקודם לאילן ונחשב

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ שהזקין היינו
את  המוכר בפרק (הרא"ש מחליף גזעו בשאין כאן וגם

יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.

.‰Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ‰BwL ÈÓ Ïk59, »ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿«
Ì‡60eÏÈc‚‰61¯ËÁ e‡ÈˆB‰Â62ı˜È -‡lL È„k , ƒƒ¿ƒ¿ƒ…∆»…¿≈∆…

‰„O‰ ÏÚa ÏÚ C¯c‰ ËÚÓÈ63ÔÈ‚È¯O‰ ÏÎÂ .64 ¿«≈«∆∆««««»∆¿»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰Â65ÌÈL¯M‰ ÔÓ elÙ‡Â ,Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰66- ¿»¬ƒƒ«¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«»»ƒ

Ú˜¯˜ BÏ LÈ È¯‰L ,˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰67. ¬≈≈∆««»ƒ»∆¬≈≈«¿«

קרקע.59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאףֿעלֿפי

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ הקרקע
שבעל  שתחתיהם, בקרקע אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח ששיעור הלוקח יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב שבגזע מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי ישפה, "הגדילו שכתב: המשנה
קרקע". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח למה

כו]. ס"ק רטז סימן ובסמ"ע בכסףֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע. הענפים 67)תחת אף ולפיכך
אילנות, שני בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע, לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק אלא

.Â‰Bw‰68BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜¯˜69CÎÈÙÏ .70˙Ó Ì‡ ,71ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰72ÔÈ‡ - «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏ73ÌÈ‚È¯O e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡Â74ı˜È -75ı¯‡· eÁÓˆÈ ‡nL ;76¯Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :¯ÎBnÏ77.Ú˜¯˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ z¯ÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע זכות
סימן  (הרמ"א הפירות את וללקוט שם לעמוד וסלו) האורה

ט). סעיף פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
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נחשב  אלא חדש, אילן זה אין אחרת כי מחליף, גזעו שאין
נה). הערה למעלה (ראה הגזע מן שם.72)עולה ברייתא

שתחת 73) המקום אף שהרי במקומו, אחר אילן לטעת
הלוקח. של אינן ושייכים 74)האילנות הגזע מן העולים

ז. הלכה כדלהלן האילנות, נחמן 75)לבעל רב מסקנת
לא  "הגדילו פא.) (שם במשנה שאמרו ומה פב.), (שם
אותם  לקוץ הוא חייב אבל לוקח, של שהם היינו ישפה",
בשם  ומגידֿמשנה שם (רשב"ם להלן המבואר הטעם מפני

מיגש). בן בעפר 76)ר"י יתכסו בארץ,כלומר, ויצמחו ,
כשיעור  האילן ובין בינם רב מרחק יתהווה רב זמן ובעבור
שקנה  הלוקח ויטעון חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע

אילנות. שלשה להסיר 77)לכתחילה שאפשר ואףֿעלֿפי
- האילן ובין הענף בין המשך קיים כי ולראות העפר, את
שכתב  כמו קרקע, ללוקח לו יש המכירה, בשעת כן היה אם
וכפירוש  אילן", בדי "שלשה א): (הלכה למעלה רבינו

כאן. מגידֿמשנה וראה ו. הערה שם עיין שם, רשב"ם

.ÊÌÈˆÚ‰ Ïk78:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰79È¯‰ - »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰80,ÌÈL¯M‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B¯ BÈ‡L ‡e‰Â81ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰82ÌÈÏ˜„·e .83Ï˜c‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡ -84ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰85ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk86. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב.78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב. (רשב"ם לקרקע מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע. האילן 82)מתחת מן מסתעף שהוא שאףֿעלֿפי
היא  והקרקע לקרקע, מתחת שצומח מכיון - הלוקח, של
(וראה  למוכר הם הקרקע מן היוצאים הענפים אף למוכר,

לד). ס"ק שם לחבירו 83)סמ"ע מכר אם תמרים. עצי
ו. בהלכה כנ"ל קרקע, קנה שלא דקלים שני או אחד דקל

פפא.84) רב של פירושו וכפי פב.) (שם נחמן רב מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.Á¯ÎBn‰87¯iLÂ Ú˜¯˜88˙BÏÈ‡89BÏ LÈ È¯‰ - «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜¯w‰ ÈˆÁ90dlk91‡L ;el92È¯‰ ,Ú˜¯wa ¯iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

¯ÓB‡93'EÏÈ‡ ¯˜Ú' Á˜Bl‰ BÏ94ÈL ¯iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ - „·Ïa ˙BÏÈ‡‰95Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜96; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L97¯˜Ú' BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜¯w‰ ¯iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡98. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע"90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי לאחר), ואילנות לאחד קרקע (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי  היינו רבינו, שכתב הקרקע וחצי כו). ס"ק רטז סימן

והמדובר  מיגש, בן ר"י שכתב כמו לאילנות, הצריך הקרקע
(אבןֿהאזל). הקרקע לכל זקוקים כשהאילנות הוא

כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע מכל והוא 92)היינו,
זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח ויש

שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,
מ  שהם או השרשים, (רשב"ם עלֿידי המחרישה את עכבים

מכחשי). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו
כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני המוכר שרק פירות.
לו  שהזכיר לפי ו), הלכה למעלה (ראה חי שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב"ן). "אילנות"
ללוקח. הקרקע מכר שהרי איֿאפשר וזה לאילנות, השייך
חצי  נוטל וזה חצי נוטל זה בקרקע: חולקים ולפיכך

הונא.95)(אבןֿהאזל). רב של מימרא עא. בבאֿבתרא
הקרקע 96) לו יש אילנות שלשה לו בשייר רק לא [כלומר,

גם  יש הקרקע, את ללוקח שמכר שכיון (אלא להם הראוי
שאע"פ  אילנות, בשני גם אלא כנ"ל), ויחלוקו, - ללוקח
(למעלה  האילנות מתו אם קרקע, ללוקח אין מכר שאם
שגם  מאחר אבל להם, הראוי קרקע לו יש בשייר, - ו) הלכה
גם  חולקים הם - הקרקע, לו מכר שהרי קרקע, יש ללוקח

חצי]. נוטל וזה חצי, נוטל זה למעלה: כמו גמרא 97)כאן
כנ"ל 98)שם. פירות, נושאים עודם כשהאילנות אפילו

צג. הערה

.Ë¯ÎBn‰99˙BÏÈ‡‰ ˙‡100LÈ - Ú˜¯w‰ ˙‡ ¯iLÂ «≈∆»ƒ»¿ƒ≈∆««¿«≈
e¯‡aL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚ·Ï101. ¿««»ƒ»«¿«»»»∆¿∆≈«¿

¯ÎÓ102,¯Á‡Ï ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â „Á‡Ï Ú˜¯w‰ ˙‡ »«∆««¿«¿∆»¿∆»ƒ»¿«≈
‰˜ ‰Ê - Ú˜¯wa ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ˙BÏÈ‡a ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆»ƒ»¿∆¡ƒ∆««¿«∆»»

Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ÌÚ ˙BÏÈ‡‰103Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ , »ƒ»ƒ¬ƒ««¿«¿∆∆∆¡ƒ««¿«
.„·Ïa Ú˜¯w‰ ÈˆÁ ‰»̃»¬ƒ««¿«ƒ¿«

כרבי 99) והלכה ורבנן, עקיבא רבי מחלוקת לז: בבאֿבתרא
אילנות.100)עקיבא. ב.101)שלשה הלכה למעלה

שדה  מתוך אילנות שלשה המוכר רק שלא בזה, והשמיענו
גם  לו מכר ודאי אילנות, לו גם שהשאיר שכיון אילנות,
נחלקו  לא (ובזה ללוקח דאג כן לעצמו שדאג שכשם קרקע,
שלשה  אלא לו היו לא אם אפילו אלא וחכמים), ר"ע
הקרקע, את רק לעצמו והשאיר ללוקח ומכרם אילנות,
נחלקו  (ובזה אילנות עבור שיור כאן אין שלעצמו באופן
לפי  לאילנות הראוי קרקע ללוקח לו יש - וחכמים) ר"ע
שם  ב"ב 'תוספות' ועיין (אורֿשמח, עקיבא כרבי שהלכה

מכר). פפא.102)ד"ה כרב לז. מדובר 103)שם כאן אף
שכתב  [ומה פט. בהערה כנ"ל לאילנות צריך הקרקע כשכל
"החזיק  שאם יז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב רבינו
- באילנות שהחזיק זה בקרקע, החזיק ואחד באילנות, אחד
וסלו  האורה כמלוא והוא לו שצריכין וקרקע האילנות לו יש
שאר  לו יש בקרקע שהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חוצה
לאילנות, צריך הקרקע כל כשאין מדובר שם - הקרקע"
שיש  ולפי כלום. הקרקע בשאר האילנות לבעל אין ולפיכך
המחזיק  קנה לא האילנות, שלצורך מזה חוץ קרקע שם
ועיין  מזה. שחוץ במה אלא לאילנות, שצריך בשטח בקרקע

שם]. ובלחםֿמשנה כאן, במגידֿמשנה
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.ÈÔÈÁ‡‰104Òc¯t ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁL105ÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
Ô·Ï ‰„O106˙Bn‡ Úa¯‡ Òc¯t‰ ÏÚ·Ï LÈ -107CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òc¯t ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ Ô·Ï ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙Ó108ÈtÓ ,‰Ê ¯·c L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È ¯·„ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

פרדס". "שדה וברי"ף: כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י הכרם לעבודת הדרוש שטח

אמות). מראש 108)ארבע זה על הותנה שלא אף ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.‡È¯ÎBn‰109ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,B¯·ÁÏ ‰„O110, «≈»∆«¬≈¿»»¿»ƒ
ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â111·BË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ112 ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆

ÁaLÓe113¯iML ‡e‰ Bc·Ï Ï˜c‰ B˙B‡ - ‡e‰114, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈
Á˜BlÏ ¯‡M‰Â115Ú¯ Ï˜c Ì‡Â ;116‡Ï - ¯iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜117ÌÈÏ˜c‰ ÔÓ118ÌeÏk119. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט:109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח היה "חוץ", לו אמר לא
ב. הלכה כו פרק (להלן במפורש הוזכרו שלא אף שבה,

יד). הלכה זה בפרק להלן שבכולן 112)וראה הטוב "לא
מיגש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא

המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב"ם (ודלא בינוני ולא
לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח, טוב שהוא שכיון

בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף כנראה
הרשב"ם  מדברי נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא

שם.116)שם. רשב"ם תמרים, קב טוען שאינו היינו,
בן  ר"י בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע ואינו

רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו
אני  הרע זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי", משאיר

שם). (רשב"ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף (רטז הרמ"א שמביא הי"א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב"ם
אין  אז שהרי כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף להשאיר

ד). ס"ק שם (סמ"ע שברעים הרעים את במפורש

.·È¯ÎÓ120'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O BÏ121: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„·Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡122Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ ¯iL - ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ ¯iL - „·Ïa ÌÈÙ‚123eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da124˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÙ‚e- ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ ¯iL125¯ÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰L ;126. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡Â127¯iL ÌÈÏ˜c‰128¯iL ‡Ï -129Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆
ÌÈÏBÚL dB·b130Ï·Áa BÏ131¯‡M‰Â ,132ÏL ‡e‰ È¯‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆

Á˜BÏ133Ì‡Â .134˙BÏÈ‡‰ ¯‡L135¯iML ‡e‰136‡Ï - ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…
ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a ¯iL137BL·Bk138ÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…

BL·Bk139Á˜BÏ ÏL ‡e‰ È¯‰ -140‰„O‰ ÏÏÎ·e ,141 ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆
.·LÁ∆¿»

סטֿע.120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט. הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני  כמה בשדה כשישנם זה בביטוי ומשתמשים כולל. שם
- מינים שני אפילו או אחד מין רק יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי"כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע"פ
אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם

וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון
הזכירם  שלא אע"פ זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ ואמר:

ח]. ס"ק רטז סימן בסמ"ע וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,
להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף,

שם) (ב"ב בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתבֿיד רומי בדפוס
בכ"י  גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי ועיין מינכן. כ"י לפי

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי"ש. [ושייר 126)רומי
שאין  לפי מגפנים, יותר משובחים דקלים כי הגרוע. לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע אע"פ אילני), ד"ה שם וב'תוספות' עט.
הראב"ד  בהשגת ועיין צב.) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי רב, של מימרא
סטֿע). מן 128)(שם "חוץ מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט עליו לעלות בכדי
שסתם 132) לפי זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי  השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ"א  מיגש, בן ר"י בשם (מ"מ לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ"ה כתב (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע.). (שם הגמרא סיכום ולפי גולה, דייני ובהם 135)של

להם  יש שהרי בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ מפורש: מסביב 137)שאמר עץ
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב ואז עליו. ודק,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי עליו עובר והשור אותו, כופף והעול
(רמ"א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ תנאו:

.‚È¯ÓB‡‰142,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜¯˜ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡143‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„144BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿
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.ÈÔÈÁ‡‰104Òc¯t ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁL105ÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
Ô·Ï ‰„O106˙Bn‡ Úa¯‡ Òc¯t‰ ÏÚ·Ï LÈ -107CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òc¯t ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ Ô·Ï ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙Ó108ÈtÓ ,‰Ê ¯·c L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È ¯·„ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

פרדס". "שדה וברי"ף: כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י הכרם לעבודת הדרוש שטח

אמות). מראש 108)ארבע זה על הותנה שלא אף ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.‡È¯ÎBn‰109ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,B¯·ÁÏ ‰„O110, «≈»∆«¬≈¿»»¿»ƒ
ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â111·BË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ112 ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆

ÁaLÓe113¯iML ‡e‰ Bc·Ï Ï˜c‰ B˙B‡ - ‡e‰114, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈
Á˜BlÏ ¯‡M‰Â115Ú¯ Ï˜c Ì‡Â ;116‡Ï - ¯iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜117ÌÈÏ˜c‰ ÔÓ118ÌeÏk119. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט:109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח היה "חוץ", לו אמר לא
ב. הלכה כו פרק (להלן במפורש הוזכרו שלא אף שבה,

יד). הלכה זה בפרק להלן שבכולן 112)וראה הטוב "לא
מיגש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא

המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב"ם (ודלא בינוני ולא
לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח, טוב שהוא שכיון

בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף כנראה
הרשב"ם  מדברי נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא

שם.116)שם. רשב"ם תמרים, קב טוען שאינו היינו,
בן  ר"י בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע ואינו

רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו
אני  הרע זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי", משאיר

שם). (רשב"ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף (רטז הרמ"א שמביא הי"א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב"ם
אין  אז שהרי כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף להשאיר

ד). ס"ק שם (סמ"ע שברעים הרעים את במפורש

.·È¯ÎÓ120'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O BÏ121: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„·Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡122Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ ¯iL - ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ ¯iL - „·Ïa ÌÈÙ‚123eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da124˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ ¯iL ‡Ï - ÌÈÙ‚e- ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ ¯iL125¯ÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰L ;126. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡Â127¯iL ÌÈÏ˜c‰128¯iL ‡Ï -129Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆
ÌÈÏBÚL dB·b130Ï·Áa BÏ131¯‡M‰Â ,132ÏL ‡e‰ È¯‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆

Á˜BÏ133Ì‡Â .134˙BÏÈ‡‰ ¯‡L135¯iML ‡e‰136‡Ï - ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…
ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a ¯iL137BL·Bk138ÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…

BL·Bk139Á˜BÏ ÏL ‡e‰ È¯‰ -140‰„O‰ ÏÏÎ·e ,141 ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆
.·LÁ∆¿»

סטֿע.120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט. הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני  כמה בשדה כשישנם זה בביטוי ומשתמשים כולל. שם
- מינים שני אפילו או אחד מין רק יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי"כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע"פ
אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם

וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון
הזכירם  שלא אע"פ זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ ואמר:

ח]. ס"ק רטז סימן בסמ"ע וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,
להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף,

שם) (ב"ב בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתבֿיד רומי בדפוס
בכ"י  גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי ועיין מינכן. כ"י לפי

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי"ש. [ושייר 126)רומי
שאין  לפי מגפנים, יותר משובחים דקלים כי הגרוע. לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע אע"פ אילני), ד"ה שם וב'תוספות' עט.
הראב"ד  בהשגת ועיין צב.) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי רב, של מימרא
סטֿע). מן 128)(שם "חוץ מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט עליו לעלות בכדי
שסתם 132) לפי זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי  השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ"א  מיגש, בן ר"י בשם (מ"מ לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ"ה כתב (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע.). (שם הגמרא סיכום ולפי גולה, דייני ובהם 135)של

להם  יש שהרי בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ מפורש: מסביב 137)שאמר עץ
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב ואז עליו. ודק,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי עליו עובר והשור אותו, כופף והעול
(רמ"א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ תנאו:

.‚È¯ÓB‡‰142,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜¯˜ :B¯·ÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡143‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„144BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿
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ÈL145Á˜n‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ˜„146Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â , ¿≈¿»ƒ¬≈∆ƒ¿∆«∆»¿≈«≈«
Ba LiL Ú˜¯˜ ‡l‡ Á˜BÏ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ»«≈ƒ≈«∆»«¿«∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈÏ˜„147ÌÈÏ˜„a Ú˜¯˜ :148¯ÎBÓ È‡ ¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ≈
B· eÈ‰ Ì‡ ,CÏ149- Â‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÌÈÏ˜„ ÈL »ƒ»¿≈¿»ƒ»»¿ƒ»

¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó150Ì‡Â .151Ú˜¯˜ :BÏ ¯Ó‡ ∆»»¿≈¿ƒ»««¿«
Ï ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜c ÏLÔÈ‡L ;ÌÈÏ˜„ B ∆¿»ƒ¬ƒ≈»≈¿»ƒ∆≈

‰f‰ ÔBLla152ÌÈÏ˜„Ï Èe‡¯‰ Ú˜¯˜ ‡l‡153. «»«∆∆»«¿«»»ƒ¿»ƒ

סט:142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ"ד 146)אינו ברי"ף שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב כתוב ישן, רי"ף בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).
"הרב  וכתב: כאן, הראב"ד זה על והעיר דקלים. שני לו
רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני לקנות חייב
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע שהלוקח באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני לו ולקנות
חייב  בוודאי - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח,
שם. למעלה שכתב וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב וכמו ישנה, בנוסחא הרי"ף וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב. הלכה כב פרק שם.147)למעלה
ודקלים",148) "קרקע הקודם: לביטוי בניגוד זה, וביטוי

עצמה. בקרקע נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,
לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח

אונאה  דין שאין ואע"פ בהם. לחזור יכולים והלוקח, המוכר
טעות  מקח של דין בו יש - ח) הלכה פי"ג (למעלה בקרקע

ג). הלכה טו פרק שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב"ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי), ביה

.„È¯ÎBn‰154Òc¯t155CÈ¯ˆ ,B¯·ÁÏ156:BÏ ·zÎiL «≈«¿≈«¬≈»ƒ∆ƒ¿…
ÌÈ¯Ó˙e ÌÈÏ˜„ EÏ ‰˜157ÔÈˆe‰Â158Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ

Ì˙B‡ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ el‡ Ïk ‰wL159ÈÈB , ∆»»»≈««ƒ∆…≈≈»≈
Ì‰ ¯ËM‰160ÔÎÂ .161¯ÎBn‰162Ú˜¯˜163,B¯·ÁÏ «¿»≈¿≈«≈«¿««¬≈

CÈ¯ˆ164ÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ·zÎÏ165‰Ê ¯ÎÓa ÈÙÏ »ƒƒ¿…¿…ƒ«¿ƒ¿»«¿∆∆∆
ÌeÏk166˙BÚh‰Â ÔÈÈc‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï È„k ;167. ¿¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿«¿»

סט:154) ולא 155)שם "קרקע", שם: וברי"ף בגמרא
שפרדס  שאף להשמיענו, "פרדס" רבינו הביא ואולי פרדס.
את  שקונה מפורש לכתוב רצוי זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב לא אם בשדה שגם אע"פ במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ"ע ב הלכה כו פרק להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס שסתם נראה יד, הלכה כח פרק [להלן א) ס"ק
יג) (ד, השירים בשיר הפסוק מן נראה וכן מרימונים,
 ֿ בבבא יהונתן רבינו כתב וכן רמונים", פרדס "שלחיך
רבינו  ודברי שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס בגמרא 156)שהביא כן

לו". "טוב הביא: וב'טור' "רצוי", ופירושו הם 157)שם.
א). ס"ק שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם

יש  ובגמרא הץ). ערך ב'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי"ף. גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח:) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב חרוב אלא שדה מכלל
שם. לבֿמז ובהערות ב הלכה כו פרק ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון
סא:).162)הדין. (שם אביי של בגמרא 163)מימרא

אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי" שם:
בקרקע, אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט:). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני לאו מטלטלין שהרי

השארתי.165)רצוי.164) ולא שלא 166)= כדי
המוכר, יטעון ושלא והמצרים, הגבולות שאלת תתעורר
רחבים, מצרים שרשם כלומר, ללוקח, לו הרחיב שמצרים
הי"ז), פכ"א למעלה (ראה זה מתחום פחות לו מכר ובאמת
לחבירו  המוכר שהרי זו, לטענה מקום אין הדין, שמן ואף
סימן  (חו"מ הרבה גדולה היא אפילו כולה אותה קנה שדה,

סעיף  וגדורה ריט, באמצע חלוקה היא אלאֿאםֿכן א),
קכג). והערה יז, הלכה פכ"א למעלה (ראה שדות לכמה

בת 167) שדה לו ויפסקו טועים, ביתֿדין לפני יבוא ושמא
רטז  סימן סמ"ע - שדה) של (כמינימום בלבד קבין תשעה

ג. ס"ק

.ÂË¯ÎBn‰168BÏ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ˙Èa «≈«ƒ«¬≈««ƒ∆»«
'BÓe¯Â B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'169BÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ,170‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈

Ú˜¯wÓ EÏ171ÌB‰z‰172'ÚÈ˜¯ Ìe¯ „Ú173˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆
Ì˙Òa ‰˜ BÈ‡ Ìe¯‰Â174‰wL ÔÂÈÎÂ ;175˜ÓÚ‰ ¿»≈ƒ¿∆ƒ¿»¿≈»∆»»»…∆

„·Ïa ¯ÈÂ‡‰ ‡e‰L Ìe¯‰ ‰˜ - Ìe¯‰Â176˜ÓÚ‰Â , ¿»»»»∆»¬ƒƒ¿«¿»…∆
ı¯‡‰ È·Ú ‡e‰L177‰˜ ‡Ï Ï·‡ ,178˙BÈa‰179 ∆√ƒ»»∆¬»…»»«ƒ¿»

ÌÈwÓÚnaL180¯ÈÂ‡aLÂ181Ú˜¯wÓ' BÏ ·˙kL ÔÂÈÎÂ ; ∆««¬«ƒ¿∆»¬ƒ¿≈»∆»«ƒ«¿«
'ÚÈ˜¯‰ Ìe¯ „Ú ÌB‰z‰182¯Ba‰ ‰˜ -183˙ec‰Â184 «¿«»»ƒ«»»«¿«

Ú˜¯w‰ È·ÚaL185˙B·ÈÊÚn‰Â ,186˙BÏÈÁn‰Â187ÔÈaL ∆»√ƒ««¿«¿««¬ƒ¿«¿ƒ∆≈
‰ÏÚÓÏ ˙B·ÈÊÚn‰188. ««¬ƒ¿«¿»

סג:168) בבבאֿבתרא דימי, רב של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע", צ"ל:

ג). סעיף ריד, (סי' ובשו"ע תימן בכ"י שכבת 172)הוא
הסוף, עד כלומר, האדמה. שבמעמקי האחרונה הקרקע

העומק. כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף שהוא,
ורום 174)הרום. עומק מפורש כתב לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק מפורש לו שכתב אחרי
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח רשות שתהא

יכול  לו כתב לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי (כי עמודים גבי על מהבית למעלה לבנות המוכר
ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ לחפור המוכר
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לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי

ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"
כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה
- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו

ב. הלכה פכ"ה להלן

.ÊË¯ÎBn‰189˙Ó ÏÚ B¯·ÁÏ ˙Èa190‡ËBÈcL191 «≈«ƒ«¬≈«¿»∆¿»
ÈlL ‰BÈÏÚ192BlL BÊ È¯‰ -193‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆¿»∆ƒ¬≈∆¿ƒ»»¿ƒ

da194ÔÈÊÈÊ195‡ÈˆBÓ -196Ì‡Â .197‰ÏÙ198¯ÊBÁ - »ƒƒƒ¿ƒ»¿»≈
d˙B‡ ‰B·e199dab ÏÚ ˙B·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .200‰Ba - ∆»¿ƒ»»ƒ¿««»∆

Ì„wÓ ‰È‰Lk201. ¿∆»»ƒ…∆

סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
 ֿ במגיד מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות

הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת
סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא

להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את
אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,

הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,
ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה

לח.

.ÊÈ¯ÎBn‰202B¯·˜203B¯·˜ C¯c B‡ ,204ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓ205B„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,206‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a -207 «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈ¯·B˜Â208BÁ¯k ÏÚa209Ì‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓ210Á˜BlÏ Ba e¯·wL ¯·w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,211, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡212. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי הקרובים לפני ואומרים פעמים שבע ויושבים

אב  מהלכות פי"ב (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל
המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של

משפחתו.208) בני את או שמת, המוכר של 209)את
נקברים 210)הלוקח. אחרים שיהיו להם הוא שגנאי

שם). בכתובות (רש"י אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,
ללוקח,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק שם. כתובות

שוב  הלוקח יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי ללוקח, לשלם צורך
המת  לצרכי במקום להשתמש המשפחה לבני שירשה
טו). ס"ק ריז סימן (סמ"ע כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר

ה'תשע"ט  אייר כ"ד רביעי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו

והמרחץ. הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.‡ÔÈLÈÓLz BÏ LiL ¯·c ¯ÎBn‰2˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3¯ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙B·È·qL ÚÈˆi‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
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לבית  נזק יגרום שלא בתנאי הבית, מן למטה שיגיע עד
בן  ר"י ולדעת שם, (רשב"ם אשיותיו ערעור עלֿידי עצמו
ואילו  יזיק). שמא מחשש בקרקע לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי אינו הלוקח

מיגאש). ר"י בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב אף
רום  עד וכו' התהום "מקרקע כתב שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע". וצריך "הבמות". רומי: בדפוס
ג): סעיף ריד, סימן (חו"מ ובשו"ע "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות שלא 182)היינו אף

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט - ורום" "עומק לו כתב
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע" "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב"ם "בנוי

ב  הלכה כה פרק להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע"
כד. עשוי 185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב אע"פ ד"ה (רשב"ם מים ממנו לשאוב אלא
ולא  זה, בנוסח כתב אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק לו כתב אם התקרות.186)מספיק
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י כגון חפירות,

אהני). ד"ה שם ב'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני שעל
רשב"ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף אינו רקיע" "רום שכתב שמה
- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו

ב. הלכה פכ"ה להלן

.ÊË¯ÎBn‰189˙Ó ÏÚ B¯·ÁÏ ˙Èa190‡ËBÈcL191 «≈«ƒ«¬≈«¿»∆¿»
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Ì„wÓ ‰È‰Lk201. ¿∆»»ƒ…∆

סג.).189) (ב"ב לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף
ערוכה  וגמרא "חוץ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב"ם קמח: בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב"ם
 ֿ במגיד מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב"ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו  זו הרי - רצה)
שדה  שמכר לוי בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ"ו רבינו בדברי וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב"ש.יט. בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב"ם זאת רשות נטול היה התנאי ובלעדי לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח. החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות

הרי"ף.196) פסק וכן שם, זביד רב רב 197)כדעת כדעת
סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא

להקימה 199) יכול היה לא התנאי שבלעדי הדיוטא, את
אמר). פפא רב ד"ה (רשב"ם לבנות 200)מחדש כלומר,

הדיוטא. גבי שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,
ממה  רבינו כן ולמד ראב"ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי על
רצה  "שאם פפא רב שאמר שמה סד.) (ב"ב בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי על בנין היה אם ב' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב לשון פשטות מורח שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
ס"ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה

לח.

.ÊÈ¯ÎBn‰202B¯·˜203B¯·˜ C¯c B‡ ,204ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓ205B„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,206‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a -207 «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈ¯·B˜Â208BÁ¯k ÏÚa209Ì‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓ210Á˜BlÏ Ba e¯·wL ¯·w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,211, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡212. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי הקרובים לפני ואומרים פעמים שבע ויושבים

אב  מהלכות פי"ב (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל
המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של

משפחתו.208) בני את או שמת, המוכר של 209)את
נקברים 210)הלוקח. אחרים שיהיו להם הוא שגנאי

שם). בכתובות (רש"י אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,
ללוקח,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק שם. כתובות

שוב  הלוקח יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי ללוקח, לשלם צורך
המת  לצרכי במקום להשתמש המשפחה לבני שירשה
טו). ס"ק ריז סימן (סמ"ע כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר

ה'תשע"ט  אייר כ"ד רביעי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
(בשאינן)1) הבית במכירת הנכללים הדברים בו נתבארו

והמרחץ. הבד ובית החצר במכירת וכן נכללין, [ושאינן]

.‡ÔÈLÈÓLz BÏ LiL ¯·c ¯ÎBn‰2˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - «≈»»∆≈«¿ƒƒ…»«∆
L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÈLÈÓLz‰3¯ÎÓ ?„ˆÈk .4˙‡ ««¿ƒƒ∆»ƒ≈≈≈≈«»«∆

˙Èa‰5˙Èa‰ ˙B·È·qL ÚÈˆi‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -6Û‡ , ««ƒ…»«∆«»ƒ«∆¿ƒ««ƒ«
Áe˙t ‡e‰L Èt ÏÚ7‰na .BÎB˙Ï8?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «ƒ∆»«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
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¯˙È B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÚÈˆi‰ ·Á¯ ‰È‰Lk9Ï·‡ ; ¿∆»»…««»ƒ««¿««»≈¬»
‰fÓ ˙BÁt10ÔÎÂ .˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -11‰iÏÚ‰ »ƒ∆¬≈ƒ¿«««ƒ¿≈»¬ƒ»

˙·ÈÊÚÓa ‰a¯‡a BÎB˙Ï ‰Áe˙t‰ ˙Èa‰ Èab ÏÚL∆««≈««ƒ«¿»¿«¬À»¿«¬ƒ«
˙Èa‰12˙Èa‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -13. ««ƒ¬≈ƒ¿«««ƒ

הקשורים 2) מסויימים, צרכים לסיפוק המשמשים דברים
שמכר. המסויים הדבר את 3)עם שמוכר מפורש, שהתנה

תשמישיו. ואת סא.4)הדבר בתרא בבבא משנה
בדבר 5) כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו סתם

הבית. כמו 6)תשמישי "והוא שם. יוסף רב של כפירושו
במקדש  שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר
פירש  וכן (רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ...
וכל  כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו
הוא  אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה
שם  ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים
שעל  עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש

כן. הלכה ואין (רי"ף), הבית אחר,7)גבי פתח לה "שאין
ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא
וחשוב  הואיל שם), (משנה הבית לגבי בטילה אינה זה ועם

שם). (גמרא (שם).8)הוא זוטרא מר של מימרא
לעצמו.9) מקום וקובע חשוב הוא חשוב.10)שאז שאינו

כן 11) ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
- לתוכו פתוחה שהיא פי על אף הבית, בכל מכורה אינה
להלכה  פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם
הבית  בכלל והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף, כרב
אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם

ויוצא.12) נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי"ף). פיתחה" הוא ארבע 13)וזה שרחבה פי על אף

הבית. מן חלק שהיא לפי אמות.

.·¯„Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ˙Èa‰ ˙‡ ¯ÎBn‰14ÌÈÙlL «≈∆««ƒ…»«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ
epnÓ15BÏ ¯ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,16ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈ¯ˆÓ17; ƒ∆««ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ

‚b‰ ˙‡ ‡ÏÂ18‰¯OÚ ‰˜ÚÓ BÏ LiL ÔÓÊa ,19ÌÈÁÙË ¿…∆«»ƒ¿«∆≈«¬∆¬»»¿»ƒ
‡ÏÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ba LÈÂ20¯Ba‰ ˙‡21¯eÙÁ‰ ¿≈…««¿««¿…∆«∆»

Ú˜¯wa22¯Baa Èea‰ ˙ec‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,23Èt ÏÚ Û‡ , ««¿«¿…∆««»«««ƒ
BÏ ¯ÎnL24.e¯‡aL BÓk ,Ìe¯‰Â ˜ÓÚ‰ ∆»«»…∆¿»¿∆≈«¿

להצניע14) מהבית לפנים חדר לבנות היו שם "רגילין
הבית  כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם
הרשב"ם  מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע"

החדר). את ולא המתחיל רבינו 15)דיבור לשון מסתימת
(מגיד  אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה
הרשב"ם  שכתב (כמו לבית פתוח שהוא באופן וגם משנה)

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון את 16)שם), לו ציין
הבית. של באופן 17)הגבולות לחדר, מחוץ כלומר,

כן  פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות
"מצרים  אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין
(וראה  מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה

שם.18) בטל 19)משנה ואינו חשוב, מקום הוא שאז
הבית. סד.20)כלפי שם מים,21)משנה לאגירת עשוי

עצמו. הבית של מזה נפרד תשמיש קשה,22)והוא קרקע

המים. את מעפר 23)שמחזיקה היא הבור קרקע אם
אבנים  של כותל בו בונים המים, את מחזיק שאינו תיחוח,
קצת  נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת
דבריו  הם שכך הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין
הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם):

טו. הלכה כד פרק למעלה מפורש 24)וראה כך וכתב
המכירה. בשטר

.‚CÈ¯ˆÂ25,Á˜Bl‰ ÔÓ C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«
¯iML ˙ecÏ B‡ ‰Ê ¯B·a Òk‰Ï È„k26ÏkL ; ¿≈¿ƒ»≈¿∆«∆ƒ≈∆»

‰ÙÈ ÔÈÚa - ¯ÎBn‰27¯Ó‡ Ì‡Â .¯ÎBÓ28:BÏ «≈¿«ƒ»»≈¿ƒ»«
ÔÈ‡ - ˙ec‰ B‡ ¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ˙Èa‰ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿««ƒƒ««≈

CÈ¯ˆ29˙e„ B‡ ¯Ba ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .C¯„ BÏ ˙B˜Ï »ƒƒ¿∆∆¿≈«≈
„·Ïa30C¯„ BÏ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ -31, ƒ¿«≈«≈«»ƒƒ¿∆∆

˙ec‰ „Ú ¯ÎBÓ ÏL B˙Èa CB˙Ï ÒÎ ‡l‡32 ∆»ƒ¿»¿≈∆≈««
‡lÓÓe33. ¿«≈

(שם 25) בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה גם
כמותו. הלכה להדגיש 26)סה.) רבינו כוונת כי ייתכן,

ב"בור  אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה
בהלכה  זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות",
כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו פרק להלן וגם א.

בשטח 27) חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
רבי  דברי בטעם סה:) (שם הגמרא מסקנת כן שמכר.

רבי 28)עקיבא. גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כן

ה"בור 29)עקיבא. כך בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי
ובהתאם  זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות"
אומרים  אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל
את  גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים בריבוי שהתכוון

לעצמו.30)הדרך. הבית  את במשנה 31)ועיכב שם 
מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, הטעם ומאותו עקיבא. כרבי

הדרך. את גם לו "הבור".32)ומכר תימן: בכתבֿיד
הדות.33) או הבור מן מים

.„ÈL34ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza35ÌÈLÏ Ì‰ÈL ¯ÎÓ ,‰fÓ ¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆»«¿≈∆ƒ¿«ƒ
‰Ê ÏÚ ‰Ê C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈLÏ Ì‰ÈL Ô˙ B‡36; »«¿≈∆ƒ¿«ƒ≈»∆∆∆∆«∆

ÔBˆÈÁ‰ Ô˙ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37.ÈÓÈt‰ ¯ÎÓe ¿≈»ƒ«ƒ»««ƒ»««¿ƒƒ
Ï·‡38BÏ LÈ - ÈÓÈt‰ Ô˙Â ÔBˆÈÁ‰ ¯ÎÓ Ì‡39 ¬»ƒ»««ƒ¿»««¿ƒƒ≈
C¯c40¯˙BÈ Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa - Ô˙Bp‰ ÏkL ;41ÔÓ ∆∆∆»«≈¿«ƒ»»≈≈ƒ

¯ÎBn‰42. «≈

סה.34) שם החוצה 35)ברייתא לצאת לפנימי אפשר ואי
לז) קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם .כי

אין 36) כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין כשם כלומר,
את  לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי
את  רק מכר שאם פי על ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון,
עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי
שניהם  את שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני
ומה  לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים,
להם  אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא
אלא  כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה דרך
כיוון  לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם
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אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.‰¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער
קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת

הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל

והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת
סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה

אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים
המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע

ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה
(רבינו 57)למקום. הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס

גרשום). (רבינו בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש
במשנה.59)סל.58) שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא

סביב  שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן
הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי שמכר 60)הריחיים, זה

להלן). ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את
המיטה,61) תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ חתיכות

אם  סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא
אינם  בוודאי - למטה המחוברים (ואילו הבית בכלל הם
דינו  ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל
הרשב"ם  ולדעת לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל
שאינם  במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם
מכורים  בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים

שלא 63)רגלי.62)איתה. (שם) בגמרא בעייה זו אף
רבועית.64)נפתרה. בצורה החלונות מסביב עמודים

בטיט.65) במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
לטובת  בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר
במחוברין  היא שהבעייה פירש שם, ורשב"ם הנתבע.
שגם  ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות,
תמצי  "אם בדרך נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה

שקנה. - הבית 66)לומר" תשמישי בכלל כך כל ואינם
שם). (שם).67)(גמרא וברייתא אלו 68)משנה כל

הנ"ל  ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
כן  ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף
אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין
בעניין  גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא
ודעת  משנה). (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה,
נכללים  - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם

בזה.
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˙B¯ÚÓe71dÎB˙aL72ÌÈza‰ ÏÎÂ ,73ÌÈBˆÈÁ‰74 ¿»∆¿»¿»«»ƒ«ƒƒ

ÌÈÓÈt‰Â75ÏBÁ‰ Ô‰a LiL ÌÈz·e ,76˙BiÁ‰Â , ¿«¿ƒƒ»ƒ∆≈»∆«¿«¬À
dÎB˙Ï ˙BÁe˙t‰77dÎB˙Ï ˙BÁe˙t ÔÈ‡L Ï·‡ ;78 «¿¿»¬»∆≈»¿¿»

Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»
Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙B¯kÓ - dÎB˙Ï ÔLÈÓLz ·¯ Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ
- 'dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»«∆¿»

Ôlk È¯‰81˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆
ıÁ¯n‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י

שם).71) (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב)
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות
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קלג dxikn zekld - oipw xtq - xii` c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אף  מסתלקת זו זכות אין - המוכר על בדרך הפנימי שזכה
בשם  משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר

מיגאש). בן על 37)ר"י דרך לפנימי לו אין שוודאי
כמו  מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון,

זה. אחרי מיד שם.38)שמסיק הגמרא מסקנת
החיצון.40)לפנימי.39) החכמים 41)על אף שהרי

יפה  בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים,
ביחס  הקונה, על מתנה למקבל עדיפות שיש הרי נותן,

הבית. מבעל אבל 42)לטובה כאחד, ונתן שמכר ודווקא
לא  הפנימי, את נתן כן ואחרי תחילה החיצון את מכר אם
והשאיר  החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה
מוכר  שהרי החיצון, על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו
לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין
החיצון  על דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד

.‰¯ÎBn‰43¯ÎÓ - ˙Èa‰ ˙‡44¯epz‰ ˙‡45˙‡Â «≈∆««ƒ»«∆««¿∆
ÌÈ¯Èk‰46˙BaÏÓ ˙‡Â ,47ÔÈ¯aÁn‰ ÌÈÁ˙t‰ «ƒ«ƒ¿∆«¿¿«¿»ƒ«¿À»ƒ
ËÈËa48˙Ïc‰ ˙‡Â ,49¯‚p‰ ˙‡Â50ÏeÚn‰ ˙‡Â51, ¿ƒ¿∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆««¿

ÁzÙn‰ ‡Ï Ï·‡52¯ÎÓe .53˙LzÎn‰ ˙‡54 ¬»…««¿≈«»«∆««¿∆∆
‰Úe·w‰55˙ÏËÏhn‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ ,56˙‡ ¯ÎÓe . «¿»¬»…∆«ƒ«¿∆∆»«∆

ÏÈa¯Ëˆ‡‰57„¯BÈ ÁÓw‰L ÈÏk‰ ˙‡ ‡Ï Ï·‡ , »ƒ¿¿Àƒ¬»…∆«¿ƒ∆«∆«≈
‰ÙÈÙÎ BÓk ‡e‰L ,BÎB˙Ï58ıÚ ÏL59¯ÎÓ ‡ÏÂ .60 ¿∆¿¿ƒ»∆≈¿…»«

˙BaÏÓ ˙‡61ÈÚ¯k62‡ÏÂ ,‰hn‰63˙BaÏÓ ˙‡ ∆«¿¿«¿≈«ƒ»¿…∆«¿¿
˙BBlÁ‰64ËÈËa ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,65ÈtÓ , ««««ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô‰L66ÔÓÊ·e .67'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ∆≈¿ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

ÔlÎ È¯‰ -68.ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ

סה.43) שם מכר,44)משנה המתחיל דיבור שם ברשב"ם
בית  תשמישי "כל הבאות: ההלכות לכל קבוע כלל נתן
וכן  מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים

יא. סעיף ריד סימן ערוך בשולחן המחובר 45)הוא
להלן). ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע

ויש 46) משנה) ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
פי  על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם
את  ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה
כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי - הכיריים"
האי  לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן
המדובר  זו נוסחא שלפי הרשב"ם שם וכתב כ. שער
קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים

ולמעלה 47) מלמטה הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת

הם 48) בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא
רק  מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל בוודאי
זה  הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות.
היינו  לנתבע, לקולא פוסקים אנו בממונות ספק ובכל ספק,

שם.49)למוכר. והוא 50)משנה סה :) (שם ברייתא
על  כך ונקרא מב), קטן סעיף (סמ"ע בכותל הקבוע בריח
א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר

(רשב"ם 51) קבוע והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
כיוון 52)שם). - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מן  אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל

והוא  המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו הפותחת
סה.).53)מפתח). (שם וברייתא "כלי 54)משנה

אבן" מכתשת כגון הגסים הדברים בו וכותשים ששוחקים
המשניות). בפירוש שם).55)(רבינו (רשב"ם בקרקע

ממקום 56) לפעמים אותה ומטלטלין בקרקע קבועה שאינה
(רבינו 57)למקום. הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס

גרשום). (רבינו בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש
במשנה.59)סל.58) שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא

סביב  שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן
הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי שמכר 60)הריחיים, זה

להלן). ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את
המיטה,61) תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ חתיכות

אם  סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא
אינם  בוודאי - למטה המחוברים (ואילו הבית בכלל הם
דינו  ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל
הרשב"ם  ולדעת לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל
שאינם  במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם
מכורים  בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים

שלא 63)רגלי.62)איתה. (שם) בגמרא בעייה זו אף
רבועית.64)נפתרה. בצורה החלונות מסביב עמודים

בטיט.65) במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא נראה כך
לטובת  בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר
במחוברין  היא שהבעייה פירש שם, ורשב"ם הנתבע.
שגם  ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות,
תמצי  "אם בדרך נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה

שקנה. - הבית 66)לומר" תשמישי בכלל כך כל ואינם
שם). (שם).67)(גמרא וברייתא אלו 68)משנה כל

הנ"ל  ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
כן  ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף
אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש מקור אין
בעניין  גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא
ודעת  משנה). (מגיד במשנה השנויים הדברים יתר מכל זה,
נכללים  - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם

בזה.
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Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ˙BÁe˙t eÈ‰ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -79: ≈»ƒ¿»ƒ»»¿¿»¿»
Â‡Ï Ì‡Â ;dnÚ ˙B¯kÓ - dÎB˙Ï ÔLÈÓLz ·¯ Ì‡ƒ…«¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ .dnÚ ˙B¯kÓ ÔÈ‡ -80 ≈»ƒ¿»ƒ»¿…»«∆«ƒ«¿¿ƒ
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Ôlk È¯‰81˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«∆
ıÁ¯n‰82„a‰ ˙Èa ‡ÏÂ83dÎB˙aL84. «∆¿»¿…≈««∆¿»

סז.69) שם וברייתא וצר 70)משנה ארוך בור הוא שיח
ונעיצין). חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י

שם).71) (רש"י בתקרה ומכוסים מרובעים בורות
הלכה 72) (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד

בהן  להיות החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב)
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין ברייתא 73)בורות
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אליו 74)שם. פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים
החיצונים). המתחיל דיבור שם החצר,75)(רשב"ם בפנים

הבית  דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף
הר"ן). בשם ב קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע החיצון

ר"ח).76) בשם שם (רשב"ם הזכוכית לתעשיית
שם).77) (רשב"ם זו חצר לבני אלא מוכרים שאין
הרבים.78) לרשות הרבים.79)אלא ולרשות לתוכה
שאינם 80) אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,

עם  גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם נמכרים
הבית  תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר,

שם). המטלטלים.81)(רשב"ם התשמישים כל
את 82) לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם חצר בכלל שאינו

(סמ"ע  חצר בכל מצוי ואינו עצמו בפני שם לו ויש המרחץ),
א). קטן סעיף מהזיתים.83)שם שמן עוצרים שבו בית

במרחץ.84) שיש הטעם אותו מפני

.Ê¯ÎBn‰85„a‰ ˙Èa ˙‡86¯ÎÓ -87Ô·‡‰ ˙‡88 «≈∆≈««»«∆»∆∆
ı¯‡a ‰Èea‰ ‰ÏB„b‰89˙‡Â ,ÌÈ˙ÈÊ ‰ÈÏÚ ÌÈÁBhL «¿»«¿»»»∆∆¬ƒ»∆»≈ƒ¿∆

˙B‡ÒBÏk‰90˙ÈÁË ˙Úa Ô‰a ÔÈÎÓBqL Ê¯‡ ÏL «¿¿»∆∆∆∆¿ƒ»∆¿≈¿ƒ«
ÌÈ·˜È‰ ˙‡Â ,ÌÈ˙Èf‰91ÌÈÏk‰ ˙‡Â ,92Ô‰a ÔÈ˙BpL «≈ƒ¿∆«¿»ƒ¿∆«≈ƒ∆¿ƒ»∆

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;˙BÎ¯Ùn‰ Ì‰Â ,ÔÈLe˙k‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙‡∆«≈ƒ«¿ƒ¿≈««¿≈¬»…»«
‰BÈÏÚ‰ ÌÈÁ¯‰ ˙‡93‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' ¯Ó‡L ÔÓÊ·e . ∆»≈«ƒ»∆¿»ƒ¿«∆»«¿»«

‡Ï - Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'BÎB˙aM∆¿¬≈À»¿ƒ≈»≈»…
¯ÎÓ94ÔÈL·Bk‰ ˙‡95ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a ÔÈLaÎnL96‡ÏÂ , »«∆«¿ƒ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿…

ÏbÏb‰ ˙‡97ÔÈwO‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,‰¯Bw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,98‡ÏÂ , ∆««¿«¿…∆«»¿…∆««ƒ¿…
ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡99. ∆««¿ƒ

סז:85) שם וברייתא היה 86)משנה השמן עצירת תהליך
היו  בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי
בריחיים  אותם טוחנים או במכתשת, הזיתים את כותשים
זבים  היו והם בסל, אותם שמים כך אחר אחרת), דעה (לפי
טוענים  היו כן אחרי ראשון. שמן הוא זה ושמן מאליהם,
השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה, הזיתים על
את  עליהם וטוענים בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי

שלישי. שמן היה וזה מביא 87)הקורה, זה בעניין אף
קבועים, תשמישים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל זה 88)הם
אמרו  שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו
בפירוש  כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" שהיא בגמרא

הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן כן 89)המשניות:
מיגאש. ר"י גם המלה 90)כתב את בגמרא פירשו כך

בראש  אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות"
המשניות. בפירוש הוא וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת

יורד 91) שהשמן בקרקע, נקבים או בורות והם שם. ברייתא
המתחיל  (דיבור והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם
סלים  הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא)
בכלל  הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים
עיקרו  שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הזכירו ולא הבד.

עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, המחוברים 92)של
אגב  הם בטלים - תלושים, הם אם אף כי וייתכן בקרקע.

למעלה. וראה הבד, -93)בית התחתונה הריחיים אבל
שלמעלה. הגדולה" "האבן והיא שם 94)מכורה. במשנה

העבירים  גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש
כברייתא  פסק ורבינו מכורים. והקורה והגלגל הכובשים) =)
משנה). וכסף משנה (מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם.

שבמשנה.95) "עבירין" למלה הגמרא פירוש זה
על 96) אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה בפירוש

נתלית  ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות,
וכובשן". אותה 97)"האבן ומגביה האבן שמגלגל

(פירוש  יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד
הוזכרו.98)המשניות). לא ובמשנה שם. ברייתא

בהם 99) לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף
והמרצופין  עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את

מעור.

.ÁBÏ ¯Ó‡100ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ „a‰ ˙Èa :101¯ÎBÓ È‡ »«≈««¿»«¿ƒ»¬ƒ≈
Ôlk - CÏ102eÈ‰ .ÔÈ¯eÎÓ103dÏ ‰ˆeÁ104˙BiÁ105 »À»¿ƒ»»»¬À
ÌÈÁËBML106ÔÈÓLÓM‰ B‡ ÌÈ˙Èf‰ Ô‰a107Ì‡ :108 ∆¿ƒ»∆«≈ƒ«À¿¿ƒƒ
BÏ ¯ˆÓ109ÌÈ¯ˆÓ110ÌÈBˆÈÁ‰111;Ïk‰ ‰˜ - Ô‰lL »«¿»ƒ«ƒƒ∆»∆»»«…

Â‡Ï Ì‡Â112dÎB˙aM ‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -113. ¿ƒ»…»»∆»«∆¿»

וטריא 100) בשקלא אבל מרחץ, בעניין סח. שם ברייתא
זה. בעניין למרחץ הבד בית השוו משמע 101)(שם)

דהו. כל תשמיש בהלכה 102)אפילו למעלה המנויים כל
סעיף  רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים ואף הקודמת

יב). פרטיה,103)קטן כל על זו הלכה העלו (שם) בגמרא
מסויימת. עובדה של רקע הבד.104)על לבית מחוץ

ולכך 105) ויין, פת כגון מאכל צרכי גם בהם שמוכרין
יג). קטן סעיף שם, (סמ"ע חנויות לייבשם 106)נקראים

הבד. בבית שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם
מהן 107) שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, "שומשום"
שם 108)שמן. (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף גבולות.110)ציין
הגבולות.111) בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מחוץ
"וכל 112) מפורש: התנה לא או המצרים לו מצר שלא

לה.113)תשמישיו". שמחוצה החנויות את לא אבל

.Ë¯ÎBn‰114ıÁ¯n‰ ˙‡115˙Èa ˙‡ ¯ÎÓ - «≈∆«∆¿»»«∆≈
ÌÈ¯Òp‰116Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL117˙‡Â ,ÌÈn¯Ú Ô‰Lk «¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆≈¬Àƒ¿∆

ÌÈÓ˜È‰ ˙Èa118˙Èa ˙‡Â ,ÌÈn‰ Ô‰a ÔÈÏËBpL ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»∆««ƒ¿∆≈
ÔÈÏÒÙq‰119Ô‰Lk ıÁ¯n‰ ¯ˆÁa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL ««¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆«¬««∆¿»¿∆≈

˙B‡ÏÈe‰ ˙Èa ˙‡Â ,ÌÈLe·Ï120ÔÈ‚tzÒnL121‰a;Ô ¿ƒ¿∆≈«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»∆
Ï·‡122ÌÈÓ˜È‰ ˙‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ¯Òp‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï ¬»…»«∆«¿»ƒ«¿»¿∆«¿»ƒ

˙B‡ÏÈe‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ÔÈÏÒÙq‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ«¿»¿…∆««¿»ƒ«¿»¿…∆«ƒ»
- 'BÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‡e‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .ÔÓˆÚ«¿»ƒ¿«∆»«¿»«∆¿

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa .ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰123¯ÎÓ ‡Ï - ¬≈À»¿ƒ≈»≈»…»«
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa ÌÈÓ BÏ ˙B˜tÒÓ‰ ˙BÎ¯a‰124ÔÈa «¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ««»≈
ÌÈˆÚ‰ Òepk ˙Èa ‡ÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa125Ì‡Â . ƒ«¿»ƒ¿…≈ƒ»≈ƒ¿ƒ

¯Ó‡126- CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÂÈLÈÓLz ÏÎÂ ıÁ¯Ó :BÏ »«∆¿»¿»«¿ƒ»¬ƒ≈»
BÏ ‰ˆeÁ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk Ô‰ È¯‰127. ¬≈≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»

סז:114) שם וברייתא בו,115)משנה לרחוץ העשוי בית
בינוני  לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא
בתוספתא  ומפורש לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה,
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הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא
החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית

עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש
הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום

בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל  אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים
במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.‡¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של ֿ 6)מושבם (וכמאן העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד

לרחוק. סמוך בין לשימוש 15)חילוק העשויים אף היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב"ם מכורים

(16.(402 עמ' צוק"מ הוצאת פ"ג, (ב"ב התוספתא כלשון
ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה

שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי" "פסקי הם
לבין  בינם מפסיק שסלע בקעה קטעי הם רשב"ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב"ח לעיר לה 19)ששייכים  הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב"ם אי 21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י [וכנוסחת (רשב"ם). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק בים אחד

הצד 23)רמ"ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.
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הבתים  את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא
החיצוניים". ובתים בו 116)הפנימיים שמצניעים בית

עץ. רבינו:117)לוחות הביא שלו המשניות בפירוש
הבגדים". עליהם ששמים שמחזיקים 118)"לוחות מקום

בהם  שמשתמשים עץ של ספסלאות הם היקמים, את בו
(מגיד  ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית

מיגאש). בן ר"י בשם בו 119)משנה שמחזיקים מקום
"כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים.
גם  כן הביא וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית

"ספסלים". רבינו כגירסת שמחזיקים 120)במשנה מקום
במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו

את121)"בלניות". בהם אחרי שסופגים מהגוף המים
סינרים  או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה,

הערווה". את בהתאם 122)לכסות (שם). וברייתא משנה
בכלל  הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל
המטלטלין. התשמישים לא אבל ניידי, דלא הנכסים

שבתוכו".123) מה "כל  אמר: אם אף שאז 124)כלומר,
שהם  הדעת על להעלות היה ואפשר מועטים הם המים
בין  המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב בטלים

החמה). את 125)בימות "ולא (ובמשנה בברייתא כן
ולא  העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים"). של אוצרות
הבית  את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את
כל  למרחץ מיוחד תשמיש זה שאין מפני העצים", את ולא
אחרים  לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך,

יח). קטן סעיף סח.126)(סמ"ע שם בברייתא
מצרים 127) לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ

שם  בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים
במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
וכל  המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה
הוא  וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף גירסת - תשמישיו"
לבית  הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ].

מיימוני). (הגהות המרחץ

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ושאינן 1) העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

המכר  מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין,
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה בפרק שנזכר במה

.‡¯ÎBn‰2ÌÈza ¯ÎÓ - ¯ÈÚ‰ ˙‡3˙B¯B·e ,4ÔÈÁÈL «≈∆»ƒ»«»ƒƒƒ
˙BÎ·BLÂ ,˙B‡ˆÁ¯Óe ,˙B¯ÚÓe5˙È·e ,ÌÈca‰ ˙È·e , ¿»∆¿¬»¿»≈««ƒ≈

daL ÔÈÁÏM‰6dÏ ÔÈÎeÓq‰Â7ÔÈL¯Á‰ ˙‡Â ,8 ««¿ƒ∆»¿«¿ƒ»¿∆∆√»ƒ
ÔÈÙwn‰9dÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„O‰ ˙‡Â ,dÏ10˙‡Â , «À»ƒ»¿∆«»«¿»¿∆
ÔÈ¯·Èa‰11Ì‰ÈtL ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ ÏL12 «≈»ƒ∆«»¿¿»ƒ∆¿≈∆
dc‚k13ÌÈ˜BÁ¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,14‡Ï Ï·‡ ;‰pnÓ ¿∆¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆»¬»…

ÔÈÏËÏhn‰ ¯ÎÓ15‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL »««ƒ«¿¿ƒ∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ
Ôlk È¯‰ - 'CÏ ¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ16.ÔÈ¯eÎÓ ¿»«∆¿»¬ƒ≈»¬≈À»¿ƒ

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e17‰È¯ÈL ˙‡ ‡Ï ¯ÎÓ ‡Ï -18‡ÏÂ , ≈»≈»…»«…∆¿»∆»¿…
‰È˙Ba ˙‡19‰pnÓ ÔÈˆ˜n‰ ÔÈL¯Á‰ ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ∆¿∆»¿…∆√»ƒ«À¿ƒƒ∆»¿…

Ìia dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡21dÏ LiL ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ∆«≈∆∆≈»«»¿…∆«≈∆∆≈»
‰Laia22ÔÈ‡L ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ È¯·Èa ˙‡ ‡ÏÂ , ««»»¿…∆≈¿≈«»¿¿»ƒ∆≈

dc‚k Ì‰Èt23. ¿≈∆¿∆¿»

סח.2) בבאֿבתרא וברייתא, צורך 3)משנה ראו ולא
את  מכר ד"ה שם (רשב"ם העיר עיקר שהם חצרות, להזכיר

-4)הבתים). ה"ב) פכ"ה (למעלה בית בכלל שאינם אף
להלן. הרשומים כל וכן עיר. בכלל הם מקום 5)הרי

יונים. של ֿ 6)מושבם (וכמאן העיר שבתוך הגינות הן
- שם רשב"ם ועיין גינונייתא, היינו השלחין דבית דאמר

ז). ס"ק רטו סימן כתב 7)הגר"א וכן גינות, הם אף
ושבתוך  לעיר הסמוכין גינות "גינונייתא, שם: הרשב"ם

"החורשין".8)העיר". תימן: ובכ"י שם). (ברייתא יערות
בין 9) סתירה של רקע על שם, הגמרא מסקנת כן הסמוכים.

סמוכים  היינו לה", "מוקצין בין הבדל שיש ברייתות, שתי
רחוקים  היינו ממנה", "מוקצין לבין רבינו, דעת לפי - לה

לה. המוקצים ד"ה שם רשב"ם ועיין שיודעים 10)ממנה.
באגי" ל"פיסקי פרט (ערוךֿהשלחן). לעיר שייכות שהן
שם. ב"ח ועיין מכורות. אינן - לעיר ששייכות ידועות שאינן
מסקנת  וכן "באגי", היינו השלחין דבית כמאןֿדאמר והיינו
=) באגי אבל מכורים, אינם באגי" "פיסקי שרק שם הגמרא
ס"ק  רטו, סימן (הגר"א מכורים - לעיר) הסמוכות  השדות

שונים.11)ו). חיים בעלי בו להחזיק מיוחד גדור מקום
פי"ג) (שבת למשנה בפירושו הישיבה אב נתן רבינו [ולדעת
לחיות  ביתֿמקום ביתֿבר כמו "ביֿבר", מורכבת מלה היא

.[2 הערה 56 עמוד שם מש"כ וראה כלומר,12)בר.
לגאו). קאיהי דנגיח ד"ה וברשב"ם סח: (שם שלהם הפתח

העיר.13) למדו 14)כנגד אבל זה, פרט הוזכר לא בגמרא
סמוכים  בין בגמרא חילקו לחורשות, שביחס זה מתוך רבינו
פתחיהם  בין אלא חילקו לא לביברין, ביחס ואילו לרחוקים.
אין  שבהם הרי כנגדה, פתוחים אינם אם לבין העיר כנגד

לרחוק. סמוך בין לשימוש 15)חילוק העשויים אף היינו,
מטלטלין  סתם וכלֿשכן ומחוברים, קבועים שאינם אלא
אינם  שבוודאי תבואה של אוצרות כגון תשמישים, שאינם
המטלטלין). את לא אבל ד"ה (רשב"ם מכורים

(16.(402 עמ' צוק"מ הוצאת פ"ג, (ב"ב התוספתא כלשון
ועבדים". בהמה בה היו "אפילו מפורש: ובמשנה

שם.17) שם).18)תוספתא (גמרא באגי" "פסקי הם
לבין  בינם מפסיק שסלע בקעה קטעי הם רשב"ם, ולדעת
ידועים  שאינם שדות פסקי הם רבינו, ולדעת העיר.

רטו). סימן (ב"ח לעיר לה 19)ששייכים  הסמוכים כפרים
בנותיה). ולא ד"ה ממנה.20)(רשב"ם אי 21)הרחוקים

לעיר. ושייך העיר שם את הנושא חלק 22)בים, היינו,
שם  את ונושא העיר, מן ומופלג רחוק הנמצא העיר של
חלק  לה "היה שם: מינכן כ"י [וכנוסחת (רשב"ם). העיר
ביד  וכ"ה עמה". נמכרין אין - ביבשה אחד וחלק בים אחד

הצד 23)רמ"ה]. אלא העיר, כנגד פתחם שאין כלומר,
החיצון.
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ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ·Ú dlL ÌÈw‰L Èt ÏÚ38˙‡ ¯ÎÓe . «ƒ∆«»ƒ∆»»ƒ«¬»ƒ»«∆
‰¯ÓBM‰39‰ÈeOÚ‰40ËÈËa41dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈»»¬»¿ƒ««ƒ∆≈»
‰Úe·˜42¯ÎÓe .43·e¯Á‰ ˙‡44·k¯Ó BÈ‡L45˙‡Â ¿»»«∆∆»∆≈À¿»¿∆

‰Ó˜M‰ ˙Ïe˙a46ÌÈ·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,47¯ÎÓe .48 ¿««ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ»«
ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ .daL ÌÈÏ˜c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»¬»…»«∆»¬»ƒ∆≈»

˙B¯e„Ò49ÏÚ ˙BÁpÓ ÔÈ‡L ÌÈ·‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,¯„‚Ï ¿¿»≈¿…∆»¬»ƒ∆≈»À»«
˙BÎeÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯ÓÚ‰ Èab50‡ÏÂ ;CÎÏ «≈»√»ƒ««ƒ∆≈»¿»¿…

ÔÈÁpÓ ÔÈ‡L Ì¯kaL ÌÈw‰ ˙‡51Û‡ ,ÌÈÙb‰ ˙Áz ∆«»ƒ∆«∆∆∆≈»À»ƒ«««¿»ƒ«
ÌÈ˜ÏÁÂ ÔÈtLÓ Ô‰L Èt ÏÚ52˙‡ ‡ÏÂ ;CÎÏ ÌÈÎeÓe «ƒ∆≈¿Àƒ«¬»ƒ»ƒ¿»¿…∆

‰¯e˜Ú‰ ‰‡e·z‰53Èt ÏÚ Û‡ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ54‡È‰L «¿»»¬»ƒ««¿«««ƒ∆ƒ
‰ÎÈ¯ˆ55ÔÓÊ·e .‰„OÏ56‰Ó ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿»«

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - 'dÎB˙aM∆¿»¬≈À»¿ƒ

סח:24) בבאֿבתרא מיוחד 25)משנה קנהֿמידה יש ובה
קבועים  שאינם תשמישים שאף והוא לתשמישים, ביחס
אותם  מזיזים ואין זה לשדה מיוחדים הם אבל בקרקע,
שהן  האבנים ד"ה (רשב"ם השדה בכלל הם אף ממקומם,

כו). ס"ק רטו סי' וסמ"ע במשנה.26)לצרכה, הוא כך
האלו, האבנים של לטיבם אשר פירושים, שני יש ובגמרא
אמת  שניהם הדין שלענין להלכה, שניהם הביא ורבינו

מהן 27)(מגידֿמשנה). לעשות השדה בתוך המסודרות
אינן  צבורות, שהן אע"פ סדורות, אינן אם אבל לשדה. גדר

סט.). שם (גמרא השדה עם קצירת 28)נמכרות אחרי
עליהם  ושמים השדה, פני על אותם שוטחים העמרים,
והנה  סט.). שם (רשב"ם הרוח עלֿידי יתפזרו שלא אבנים
"הוא  מאיר רבי על החולקים רבנן שלדעת אמרו שם בגמרא
השדה. בתוך מונחות שהן היינו רשב"ם ולדעת דמחתן",
פעם  מונחות שיהיו צריך והוא) ד"ה (שם ה'תוספות' ולדעת
זה  לענין מספיקה אינה גרידא והזמנה העמרים. על אחת
בעת  עכשיו שגם נראה רבינו ומדברי כט). ס"ק שם (סמ"ע

העמרים. על מונחות הן של 29)הקנייה, קבוע לצורך
לה. מחוברים שאינם ואףֿעלֿפי שם 30)השדה. משנה,

או 31)סח: המחולקין) קנים ד"ה (רשב"ם המפוצלים
מחולקין, ד"ה ('תוספות' יתליעו שלא קליפותיהם, שהוסרו

ה'ערוך'). וראה 32)בשם הגפנים. תחת העומדים כלומר,
אבנים. בדין כז הערה את 33)למעלה לסמוך כלומר,

בכלל  הגפנים - "שדה" לחבירו שהמוכר ומכאן הגפנים.
שם). ולהלן (רשב"ם קנט. והערה הי"ד פכ"ד למעלה וראה

מז. שבתוכה).34)הערה הגפנים =) השדה לצורך
במשנה 35) הוא כן לקצירה. שראויה עד בשלה, שהיא

שם. המשנה:36)ובגמרא בפירוש רבינו לשון זה
ולפנינו  בלבד". הקנים בו שנטועים מקום הקנים, "ומחיצת
הרבה  "קנים הרשב"ם: ופירשה הקנים". "חיצת במשנה:
ס"ק  וסמ"ע טוב' יום 'תוספות (ועיין אחד" בקלח הגדילים

ובטילה 37)ל). חשיבות נטולת היא ולפיכך סאה. רובע
שם). (משנה השדה השדה 38)אגב אגב בטלים זה ועם

סט.). שם הכרם.39)(גמרא שומרי של הסוכה
שלפנינו:40) (ובמשנה והרי"ף חננאל רבינו כגירסת

להלן). וראה בטיט", עשויה שהיא 41)"שאינה שכיון
בשדה  ועומדת קבועה נחשבת היא - בטיט סביב טוחה

טוחה  שאינה כיון בהיפך: רשב"ם ודעת לא). ס"ק (סמ"ע,
השדה. לגבי בטלה והיא חשובה, אינה - כן 42)בטיט

בגמרא. שם.43)הוא חרובים.44)משנה, המגדל אילן
באילנות 45) אותו מרכיבים חזק, ונעשה מזדקן כשהחרוב

אגב  הוא ובטל חשוב, אינו עדיין צעיר שהוא וזה אחרים.
צעיר 46)השדה. וכשעודנו תאנים. מין שעושה אילן

והוא  השקמה". "בתולת נקרא: הוא ענפיו, שחתכו ולפני
השדה. לגבי שם.47)בטל בגמרא הוא כן עבים. שענפיה

דלעיל,48) מהא רבינו ולמדה במשנה, מפורש זה אין
הערה  (עיי"ש שבה הגפנים את מכר השדה את שהמוכר
וסדן  המורכב חרוב אלא מיעטו שלא דלהלן ומהא לב),

שאיל  הרי - וכן השקמה השדה. בכלל הם אחרים נות
,14 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ג בתוספתא מפורש
ושם  קכא, והערה יב הלכה כד פרק למעלה עוד וראה .(402

קנט. והערה הגדר,49)הי"ד לצרכי צבורות שהן אף
סט.). (שם מאיר כרבי ולא מזומנות 50)וכחכמים עומדות

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים כאן ואף זה. לתשמיש
לא.51) הערה למעלה ראה עומדים. פירוש 52)שאינם זה

(שם). מאיר כרבי ולא כחכמים זה ואף "משופין", המילה
(שם).54)התלושה.53) בגמרא הוא לשוטחה 55)כן

שם). (רשב"ם לייבשה השדה פני (שם 56)על משנה
סח:).

.‚Ck ÔÈa57¯ÎÓ ‡Ï - Ck ÔÈ·e58ÌÈw‰ ˙ˆÈÁÓ ≈»≈»…»«¿ƒ««»ƒ
Ú·¯ ˙Èa ‡È‰L59Èt ÏÚ Û‡ ,60ÌÈwc daL ÌÈw‰L ∆ƒ≈…«««ƒ∆«»ƒ∆»«ƒ
‡ÏÂ .ÌÈpË˜e61‰‚e¯Ú ¯ÎÓ62‰pË˜63ÌÈÓOa ÏL64 ¿«ƒ¿…»«¬»¿«»∆¿»ƒ

ÔB‚k ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL65Èa dÏ ÔÈ¯BwL ∆≈»≈ƒ¿≈«¿¿∆ƒ»≈
‡c¯Â66dÈ‡L ÔÓÊa ‰¯ÓBM‰ ˙‡ ‡ÏÂ .ÈBÏt ÏL «¿»∆¿ƒ¿…∆«≈»ƒ¿«∆≈»

ËÈËa ‰ÈeOÚ67‡ÏÂ .ı¯‡a ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»»∆¿…
·k¯n‰ ·e¯Á‰ ˙‡ ¯ÎÓ68ÔcÒ ‡ÏÂ69,‰Ó˜L ÏL »«∆∆»«À¿»¿…«»∆ƒ¿»

ÌÈwc Ô‰ elÙ‡Â70¯ÎÓ ‡ÏÂ .71¯Ba‰ ˙‡72‡ÏÂ ,daL «¬ƒ≈«ƒ¿…»«∆«∆»¿…
˙b‰ ˙‡73C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,74ÌÈ·¯Á ÔÈa ,75ÔÈa ∆««¿…∆«»≈¬≈ƒ≈

ÌÈÓÏL76. ¿≈ƒ

שם.57) מחיצת 58)משנה, להלן: המנויים שכל מפני 
וכו', המורכב חרוב בשמים, ערוגת רובע, בית שהיא הקנים
מה  "כל במשפט: נכללים ואינם עצמם בפני כשדה נחשבים

(רש  שדות שתי ולא אחת שדה לו מכר שהוא ב"ם שבתוכו",
כאן). ומגידֿמשנה הקנים, חיצם את לא ד"ה שם

נפרד.59) כשדה נחשבת היא סט.60)שאז שם גמרא,
שם.61) יוחנן, רבי של מלבן 62)מימרא בצורת גינה

מ"א): פ"ג (כלאים המשנה בפירוש רבינו כלשון מרובע.
הירקות", בם לזרוע כדי מרובעות ערוגות בגינות "עושים
– ז) יז, (יחזקאל מטעה" מערוגת הוא עברי ו"לשון

שם. טוב' יום (רשב"ם 63)'תוספות רובע בית בה ואין
שיש 64)שם). שדה לכל הואֿהדין (שם), הרשב"ם לדעת

לקרוא  הדרך בשמים של ששדה אלא עצמו, בפני שם לה
בלבד). הקנים חיצת את לא (ד"ה מיוחד שם לה

(שם).65) יוחנן רבי למימרת פפא, רב בית 66)פירוש
שאינה 67)הוורד. שכיון והטעם, והרי"ף. הר"ח כגירסת

בטלה  ואינה המטלטל כדבר היא הרי בטיט, מסביבה טוחה
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dxiknקלו zekld - oipw xtq - xii` c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי בטיט".
לטֿמ). הערות למעלה וראה רשב"ם. דעת וזוהי

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי החרוב את שמרכיבים
עצמו. בפני כשדה ונחשב מיוחדת העץ,69)חשיבות גזע

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם

מה  "כל לו: שאמר אע"פ השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב"ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.„CÈ¯ˆÂ77C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰78È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ ¯Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

C·BM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰79.‰„O‰ CB˙a BÏ e¯‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â80'el‡Ó ıeÁ' ¯Ó‡Â L¯tBÏ ÁwÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C¯„]81. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק לכתוב דקדק
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב"ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס"ק

כט. מודה 80)ובהערה עקיבא רבי אף ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי מיותר, שהתנאי לפי

דרך. בענין להוסיף שבא אומרים, אנו ולפיכך

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na82ÈtÓ ;¯ÎBÓa83‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ BÏ84L¯ÙÏ85L¯t ‡ÏÂ86BÏ ÔÈ‡ ,87el‡ ˙‡88. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜ - ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï·‡89Ôlk ˙‡90ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙È·a ÔÈa ,¯ˆÁa ÔÈa ,˙È·a91:¯·c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜¯˜ Ô˙Bp‰92¯aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜ - ‰zÓa93 «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏ94L¯ÙiL „Ú ,95. »«∆¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."olek z` dpw dpzn ozepd la`"

וירושה  שבמכר הוא, וירושה למכר מתנה שבין ההבדל
שהרי  ליורש, או ללוקח ואחיזה שייכות להיות צריכה
לזה  היא ומכירה המוריש, של בקרובו דווקא היא הירושה
במתנה  כן שאין מה הנמכר. הדבר תמורת מנכסיו ששילם
למתנה  ואחיזה שייכות שום למקבל יהיה שלא אפשר
שאם  הדין ולכן הנותן, של וטובו חסדו מצד רק לו הניתנת
שאין  כיון הכל, קנה המקבל פירש לא אם גם במתנה נתן

דבר. לפרש יכול ואינו למתנה ושייכות אחיזה שום לו

התורה  שבעניין שהגם עא. פרק "וככה" בהמשך ומבואר
יש  מכל־מקום לנו", נתן ו"אשר התורה" "נותן הוא הלשון
מכר  ירושה, העניינים שלושת כל את התורה בנתינת

(עיי"ש). ומתנה
(23 'rd 115 'r b"i y"ewl)

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב"ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח על לעמוד

פירש.86) ולא כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע"פ

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב

במכר). ד"ה (רשב"ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי  את בדיוק לו שיפרט לנותן לומר מתבייש שהוא

המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב"ם המורכב חרוב כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י בשם ורמב"ן מתנה,

אע"פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ שאף [נראה
לדעת  שהרי זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט למטלטלין
דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר

לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע דוקא כי
 ֿ (מגיד ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין

התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט
הרי  לקרקע, צריכה אם הרשב"ם, (ולדעת לקרקע הצריכה

בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא
וחדר  יציע כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב. ודות
צ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.ÂÔÎÂ96ÔÈÁ‡‰97e˜ÏÁL98Ô‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,99‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ -100˜ÈÊÁn‰Â .101¯b‰ ÈÒÎa102˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ - ‰„Oa103LÈc˜n‰Â .104- ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב"ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק רוצים לחלוק, שבאו שמכיון

מא). ס"ק רטו סימן (סמ"ע לגמרי כל 99)מהשני כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ"ע בשדה" ועומד קבוע שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב בהרוב אף
את  קונה אינו בשדה והמחזיק אחר, כשדה שהוא אע"פ בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב, נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"א
ד"ה  שם (רשב"ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



קלז dxikn zekld - oipw xtq - xii` c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עשויה  "שהיא להיפך: הגירסא שלפנינו, (ובמשניות לשדה
השדה, אגב בטלה ואינה חשובה היא שאז לפי בטיט".
לטֿמ). הערות למעלה וראה רשב"ם. דעת וזוהי

לו 68) יש ואז מזדקן, שהוא אחרי החרוב את שמרכיבים
עצמו. בפני כשדה ונחשב מיוחדת העץ,69)חשיבות גזע

באים  ואחרים עוביה, את קוצצים מזקינה, כשהשקמה
ביותר, חשובה ונעשית "סדן", בשם נקראת ואז במקומם

השדה. אגב בטילה הם 70)ואינה והסדן החרוב כלומר,
שם). (גמרא הם 71)דקים להלן, והמנויים אלו שכל מפני

עא. שם משנה השדה, בתוך כלולים ובלתי נפרדים דברים
השדה.72) את להשקות השדה בתוך מים של בור
ענבים.73) בו שדורכים וכל 74)מקום יונים. של מושבם

מה  "כל לו: שאמר אע"פ השדה, בכלל נמכרים אינם אלו
שם). (רשב"ם מים 75)שבתוכה" שאין חורבן מלשון

וכו'. בשובך יונים ואין מיושבים.76)בבור כלומר,

.„CÈ¯ˆÂ77C¯„ BÏ ˙B˜Ï ¯ÎBn‰78È„k ,Á˜Bl‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈ƒ¿∆∆ƒ«≈«¿≈
B˙B‡ B‡ ˙ec‰ B˙B‡ B‡ ¯Ba‰ B˙B‡ „Ú da CÏiL∆≈≈»«««

C·BM‰ B˙B‡ B‡ ˙b‰79.‰„O‰ CB˙a BÏ e¯‡LpL «««»∆ƒ¿¬¿«»∆
Ì‡Â80'el‡Ó ıeÁ' ¯Ó‡Â L¯tBÏ ÁwÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ≈«¿»«≈≈≈»ƒƒ«

[C¯„]81. ∆∆

כחכמים.77) ולא עקיבא כרבי שם. שהמוכר,78)משנה,
דרך  לעצמו השאיר שלא מניחים ואנו מוכר, הוא יפה בעין
אל  הליכה לשם לה צריך שהוא אף שמכר, השדה בתוך

בשדה. שהשאירם אלו,79)הדברים רק לכתוב דקדק
בהלכה  הנזכרים לאחרים ולא דרך לקנות צריך להם שרק
רטו  סימן (הגר"א במוכר ד"ה שם ברשב"ם נראה וכן זו,
ג  הלכה כה פרק ולמעלה במגידֿמשנה, וראה יז). ס"ק

כט. מודה 80)ובהערה עקיבא רבי אף ובזה שם. משנה,
שלו,81)(שם). היא כך בין שהרי מיותר, שהתנאי לפי

דרך. בענין להוסיף שבא אומרים, אנו ולפיכך

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na82ÈtÓ ;¯ÎBÓa83‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈∆»»
Á˜BlÏ BÏ84L¯ÙÏ85L¯t ‡ÏÂ86BÏ ÔÈ‡ ,87el‡ ˙‡88. «≈«¿»≈¿…≈«≈∆≈

‰˜ - ‰zÓ Ô˙Bp‰ Ï·‡89Ôlk ˙‡90ÔÈa ,‰„Oa ÔÈa ; ¬»«≈«»»»»∆À»≈¿»∆≈
„a‰ ˙È·a ÔÈa ,¯ˆÁa ÔÈa ,˙È·a91:¯·c ÏL BÏÏk . ¿«ƒ≈¿»≈≈¿≈««¿»∆»»

Ú˜¯˜ Ô˙Bp‰92¯aÁÓ‰ Ïk Ïa˜Ó‰ ‰˜ - ‰zÓa93 «≈«¿«¿«»»»»«¿«≈»«¿À»
dÏ94L¯ÙiL „Ú ,95. »«∆¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

."olek z` dpw dpzn ozepd la`"

וירושה  שבמכר הוא, וירושה למכר מתנה שבין ההבדל
שהרי  ליורש, או ללוקח ואחיזה שייכות להיות צריכה
לזה  היא ומכירה המוריש, של בקרובו דווקא היא הירושה
במתנה  כן שאין מה הנמכר. הדבר תמורת מנכסיו ששילם
למתנה  ואחיזה שייכות שום למקבל יהיה שלא אפשר
שאם  הדין ולכן הנותן, של וטובו חסדו מצד רק לו הניתנת
שאין  כיון הכל, קנה המקבל פירש לא אם גם במתנה נתן

דבר. לפרש יכול ואינו למתנה ושייכות אחיזה שום לו

התורה  שבעניין שהגם עא. פרק "וככה" בהמשך ומבואר
יש  מכל־מקום לנו", נתן ו"אשר התורה" "נותן הוא הלשון
מכר  ירושה, העניינים שלושת כל את התורה בנתינת

(עיי"ש). ומתנה
(23 'rd 115 'r b"i y"ewl)

בית,82) שדה, בכלל מכורים שאינם דברים כמה [שישנם
מה  וכל וזה זה "דבר לו אמר אם אפילו וביתֿהבד, חצר

להלן]. וראה נקוסא 83)שבתוכו" בן יהודה של כדבריו
ברשב"ם 84)(שם). וכ"ה המשניות, בפירוש גם כתב כן

ר"ת. בשם מתבייש 85)שם ואינו מעות, נותן הוא שהרי
במכר. כלול מה ברורות ולפרש המקח על לעמוד

פירש.86) ולא כן עשה לא בגלל 87)והוא הפסיד
שלו. הוא 88)ההזנחה יפה בעין המוכר שאמרו: שאע"פ

ולא  הכל מכר מפורש שמכר שמה זה לענין היינו - מוכר
במכירתו  שיכלול כך כדי עד לא אבל כלום, לעצמו עיכב

במכר). ד"ה (רשב"ם שפירש ממה המקבל,89)יותר
פרטי  את בדיוק לו שיפרט לנותן לומר מתבייש שהוא

המשניות). (פירוש שאינם 90)המתנה אלה כל היינו,
מה  "כל בכלל אפילו שאינם אלה וגם המכר, בכלל
בנותן  אבל ד"ה שם (רשב"ם המורכב חרוב כגון שבתוכה",
בכלל  הם זאת בכל מיגאש), ר"י בשם ורמב"ן מתנה,

אע"פ 91)המתנה. זה, בכלל מרחץ שאף [נראה
לדעת  שהרי זה. בכלל אינה עיר אבל רבינו. שהשמיטו
פרט  לה", המחובר "דבר אלא במתנה לכלול אין רבינו
ואילו  לה. מחוצה שהוא המחובר לדבר ופרט למטלטלין
דברים  או מטלטלין אלא במתנתו לכלול דבר לך אין בעיר

לה]. מחוצה זה 92)שהם הפרש קיים בקרקע דוקא כי
 ֿ (מגיד ספינה כגון במטלטלין לא אבל ומתנה, מכר בין

התלושה 93)משנה). תבואה ואפילו לתלוש. פרט
הרי  לקרקע, צריכה אם הרשב"ם, (ולדעת לקרקע הצריכה

בכלל). בור 94)היא כגון הניתן, הדבר שבתוך מה דוקא
וחדר  יציע כגון לו, חוצה שנמצא במה לא אבל וחרוב. ודות
צ]. הערה למעלה [וראה מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה

המתנה.95) מכלל מוציא הוא מה הנותן,

.ÂÔÎÂ96ÔÈÁ‡‰97e˜ÏÁL98Ô‰Ó „Á‡ ‰ÎÊÂ ,99‰„Oa ¿≈»«ƒ∆»¿¿»»∆»≈∆«»∆
ÔlÎa ‰ÎÊ -100˜ÈÊÁn‰Â .101¯b‰ ÈÒÎa102˜ÈÊÁ‰ , »»¿À»¿««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈∆¡ƒ

ÔlÎa ‰ÎÊ - ‰„Oa103LÈc˜n‰Â .104- ‰„O‰ ˙‡ «»∆»»¿À»¿««¿ƒ∆«»∆
.Ôlk LÈc˜‰ƒ¿ƒÀ»

היא.96) הרמב"ם מתוספת ההשוואה משנה,97)מילת
אחד 98)שם. להסתלק רוצים לחלוק, שבאו שמכיון

מא). ס"ק רטו סימן (סמ"ע לגמרי כל 99)מהשני כלומר,
בשדה". "וזכו שם: ובמשנה מהן. כלומר,100)אחד

שם). (סמ"ע בשדה" ועומד קבוע שהוא עשה 101)"בכל
שם). (משנה חזקה הקודם 102)קנין וכל הפקר, שהם

זכה. קנין בהם וכיוצא 103)ועושה המורכב בהרוב אף
את  קונה אינו בשדה והמחזיק אחר, כשדה שהוא אע"פ בו,
להלן  (ראה ביניהם מיצר יש אם לה, הסמוכה השניה השדה
החרוב, נקנה כאן - ז) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"א
ד"ה  שם (רשב"ם השדה שאר ובין בינו מיצר אין שהרי
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מב). ס"ק וסמ"ע בכולה, מקדיש 104)החזיק שהמקדיש
היה  לא כאן ואף מתנה, של המידה באותה יפה בעין
מתנה  מקבל כמו - לפרש הגזבר, כלומר ההקדש, למקבל

צ). הערה (למעלה

.Ê‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ Á˜BÏÂ ¯ÎBÓa Û‡«¿≈¿≈«≈»≈«¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚÓ Ô‰·105ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ »∆≈ƒ¿»ƒ¬ƒ∆»¿»∆≈»

ÌÈÚe„È ˙BÓL ‡ÏÂ ,‚‰Ó106ÈÙa ¯·„Â ¯·c ÏÎÏ ƒ¿»¿…≈¿ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈
- Ck ¯ÎÓ Ck ¯ÎBn‰L e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ;BÓˆÚ«¿¬»¿»∆»¬∆«≈»»«»

‚‰n‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,¯eÎÓ ‰Ê È¯‰107ÌB˜Ó ÔÎÂ . ¬≈∆»¿¿ƒ««ƒ¿»¿≈»
˙Èa ‡l‡ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L108˙Èa ÔÈ¯BwL B‡ ,Bc·Ï ˙ÈaÏ ∆≈ƒ∆»«ƒ««ƒ¿«∆ƒ«ƒ

¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÂÈab ÏÚL ÏÎÏe ÂÈ˙B·È·Ò ÏÎÂ ˙ÈaÏ««ƒ¿»¿ƒ»¿…∆««»¿ƒ««
‰„O B‡ ¯ˆÁ ¯ÎBÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .ÌB˜n‰ ÈL‡ ÔBLÏ¿«¿≈«»¿≈«ƒ¿≈»≈»∆
˙BÓM‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïka - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ¯ÈÚ B‡ƒƒ«¿¿ƒ«…¿ƒ«««≈

.Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú‰»¬¿ƒ«…

"מעניינם".105) תימן: לנושאי 106)בכ"י ידועים שמות
השדה. או הבית בכלל כלול מה כלומר, כן 107)המכירה,

,24 עמ' צוק"מ (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד בתוספתא הוא
כ  שער והממכר" "המקח בספר האי רב כתב וכן (403
הי"א, פכ"ז ולהלן ו, הלכה יז פרק למעלה וראה בסופו.

הט"ו. סא:108)ופכ"ח בבבאֿבתרא הדברים מקור
כז. ובבאֿקמא

.ÁÔÈÎÏB‰ ÔzÓe ‡OÓ È¯·c ÏÎa :ÏB„b ¯wÚ ‰ÊÂ¿∆ƒ»»¿»ƒ¿≈«»«»¿ƒ
.‚‰n‰ ¯Á‡Â ÌB˜n‰ B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡««¿¿≈»»¿«»¿«««ƒ¿»
,ÔÈ„ÁÈÓ ˙BÓL ‡ÏÂ ‚‰Ó Ba Úe„È ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ï·‡¬»»∆≈»«ƒ¿»¿…≈¿À»ƒ
BÓk ÌÈOBÚ - Ck ÔÈ¯BwL LÈÂ Ck ÔÈ¯B˜ LÈ ‡l‡∆»≈ƒ»¿≈∆ƒ»ƒ¿

Á eL¯tL.el‡ ÌÈ˜¯Ùa ÌÈÓÎ ∆≈¿¬»ƒƒ¿»ƒ≈

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ושאינן 1) הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

עבדים  ואם בהמות אם המטלטלין שאר בכל וכן נכללין,
הדברים. שאר ואם

.‡¯ÎBn‰2Ô¯z‰ ˙‡ ¯ÎÓ - ‰ÈÙq‰ ˙‡3˙‡Â , «≈∆«¿ƒ»»«∆«…∆¿∆
Òp‰4ÌÈ‚Ú‰ ˙‡Â ,5ÔÈËBLn‰ Ïk ˙‡Â ,dlL6 «≈¿∆»√»ƒ∆»¿∆»«¿ƒ

ÔÈ‚È‰n‰7d˙B‡8L·k‰ ˙‡Â ,9ÔÈÏBÚL ‰ÏkÒ‡‰Â ««¿ƒƒ»¿∆«∆∆¿»«¿»»∆ƒ
ÌÈn‰ ˙Èa ˙‡Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ„¯BÈÂ ‰ÈÙqÏ Ô‰a10 »∆«¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¿∆≈««ƒ

¯ÎÓ ‡Ï Ï·‡ ;dÎB˙aL11˙Èva‰ ˙‡12‡È‰Â , ∆¿»¬»…»«∆«ƒƒ¿ƒ
‰pËw‰ ‰ÈÙq‰13ÌÈ·B¯w‰ ÌÈn‰ ÏÚ da ÌÈÎÏB‰L «¿ƒ»«¿«»∆¿ƒ»«««ƒ«¿ƒ

‰LaiÏ14˙È‚ec‰ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;15‰pËw‰ ‰ÈÙq‰ ‡È‰Â , ««»»¿…»««ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«»
ÔÈ„vL16˙‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ;ÌÈ‚c‰ ˙‡ ÌÈÁln‰ da ∆»ƒ»««»ƒ∆«»ƒ¿…»«∆

Ô‰a ÔÈOBÚ‰ ÌÈ„·Ú‰17ÔÈÙeˆ¯n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,18‡ÏÂ , »¬»ƒ»ƒ»∆¿…∆««¿ƒ¿…
‰¯BÁq‰ ˙‡19ÏÎÂ ‡È‰' BÏ ¯Ó‡L ÔÓÊ·e .dÎB˙aL ∆«¿»∆¿»ƒ¿«∆»«ƒ¿»

.ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ - '¯ÎBÓ È‡ dÎB˙aM ‰Ó«∆¿»¬ƒ≈¬≈À»¿ƒ

שם.2) וברייתא עג. בבבאֿבתרא גבוה,3)משנה עמוד
להלן). (ראה הנס את תולין המפרש 4)שעליו או הוילון

ברוח. הספינה את להוליך התורן, על ברזלים 5)שפורסין
שמשליכים  בשלשלאות, הקשורים ברזל של מזלגות כעין

ולהעמידה. הספינה את לעגן הים, הוא 6)לתוך כן
עצים  והם שבמשנה. "מנהיגין" למילה בפירוש בגמרא,
ויש  רמ"ה). (יד הספינה את ומושכים משוטטים שבהם
ומכניסים  הספינה את מושכים שבהם "החבלים מפרשים

מיגאש). ר"י בשם (מגידֿמשנה לנמל" משוטים 7)אותה
בים. הספינה את ומושכים מנהיגים הגמרא 8)אלו, בנוסח

שבברייתא  ו"אסכלה" לגמרי. זו מילה חסרה שלנו,
בו" שעולים הספינה של ה"כבש היא בסמוך) (שהובאה
שם  שהיו מפרשים יש אבל ור"ח), האי רב בשם (רשב"ם
הספינה, אל מהיבשה עולים שבו האחד סולמות: שני
הספינה. קרקעית אל הספינה מפתח יורדים שבו והשני
ס"ק  רב סימן (סמ"ע "אסכלא" - ולשני "כבש", קראו לאחד
עליה". ויורדין - "שעולין רבינו שכתב מה וזהו ד).

הים 9) שמי כיון מתוקים, מים בו שאוצרים בספינה, מקום
לשתיה. ראויים ובלתי מלוחים המנויים 10)הם אלו שכל

הספינה  שם אין הספינה, לצרכי עשויים שהם אף להלן,
אחרים. לצרכים גם בהם להשתמש ואפשר עליהם,

(שם).11) נתן כרבי ולא הקשורה 12)כתנאֿקמא,
ליבשה. סמוך עליה הגדולה מן ועוברים לפי 13)לגדולה,

מפני  היבשה, אל להתקרב יכולה הגדולה הספינה שאין
לספינה  ממנה עוברים ולפיכך נמלֿמיםֿעמוק, שם שאין

היבשה. אל יורדים ועלֿידה ולא 14)קטנה כתנאֿקמא,
(שם). היינו 15)כסומכוס "ביצית רבא אמר (שם) בגמרא

של  הגיאוגרפי במוצא רק תלוי השמות והפרש דוגית",
קטנה: לספינה קראו ובמקומו בבלי, הוא נתן רבי התנאים:
דוגית. לה: קראו ושם מארץֿישראל, הוא וסומכוס ביצית.
המהות, בשינוי גם כרוך השם ששינוי שיש רבינו דעת אבל
אצל  עמוקים היו לא והנהרות שהימים שבבבל והוא:

צרי  היה ולפיכך הגדולה שפתם, מהספינה בהם לעבור ך
שפת  שעל הביצה שם על ואולי הביצית. והיא לקטנה
עמוקים, הים שפת שעל המים היו ובא"י הבבליים. היאורות
צידת  לשם אלא האלו הקטנות בספינות משתמשים היו לא
לומר  רוצה דוגית", היינו ש"ביצית רבא שאמר ומה דגים.
בה  משתמשים אלא הקטנה, הספינה באותה כאן שהמדובר
שונים  שמות לה העלו מזה וכתוצאה שונים, לצרכים

(כסףֿמשנה). שונים בספינות 16)במקומות העובדים
שם). הסחורה 17)(משנה, משימים שבהם גדולים שקים

עז:). שם (רשב"ם (שם 18)שבספינה פפא רב של פירושו
אחרי  מיותר, זה ולכאורה שבמשנה, "אנתיקי" למלה עז:)
אתה, נמכרים אינם בספינה, יותר הקבועים השקים, שגם
כלולה  הסחורה שאף להשמיענו, אלא זה הובא לא ואולי
שם  ה'תוספות' כתבו (כן שבתוכה" מה וכל "היא בביטוי:

האנתיקי). את ולא ד"ה עז:).19)עג. (שם משנה

.·¯ÎBn‰20ÔB¯w‰ ˙‡21˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -22, «≈∆«»…»«∆«¿»
ÔÓÊa23BnÚ ˙B¯eL˜ ÔÈ‡L24- ˙B„¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ƒ¿«∆≈»¿ƒ»«∆«¿»
‡Ï25„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÔB¯w‰ ˙‡ ¯ÎÓ26¯ÎÓ ‡Ï -27 …»«∆«»»«∆«∆∆…»«

,„Óv‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;¯˜a‰ ˙‡∆«»»»«∆«»»…»«∆«∆∆
elÙ‡Â28Ô˙ˆ˜Ó ÔÈ¯BwL ÌB˜Óa29„ÓvÏ30.¯˜a «¬ƒ¿»∆ƒƒ¿»»«∆∆»»

המשניות).20) (פירוש העגלות" מן בפירוש 21)"מין
לשונו: וזה פירושים, שני רבינו הביא (שם) המשניות
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ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת

אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע"פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקיֿיוסף). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף הלשון,

הבי  וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב) סעיף רב (סי' הרמ"א א 
כן  ולא הקרון, בלי עליהן לרכוב אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי בקרון
ז). ס"ק שם (סמ"ע, בהן קשור שהקרון כמו בקרון

(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי "העול
"קשורות",26)המשניות). של הפרט את הזכיר ולא

לענין  ובקר צמד דין והרמב"ן מיגאש בן ר"י ולדעת
ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ"ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב"ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ
כן  והוכיח קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני", מילי מילי "תנא, (עח:) בגמרא שאמרו ממה
בן  ר"י כדעת פסק ד) סעיף (רב והרמ"א מדבר. דבר ללמוד

לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא
עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל

הלכה  כח פרק להלן וראה שם). (בסוגיא יחד נמכרים הם
קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,

הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב וזה "בקר".
י). ס"ק שם סמ"ע את 30)(ועיין כאן ציין הראב"ד

(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע שלשונה אלא פ"ד), בתחילת
בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי, לרב והממכר" "המקח
את  מכר "דגרסי' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.‚¯ÎBn‰31ÏÚ‰ ˙‡32‰¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ -33˙‡ ¯ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ‰¯t‰34¯ÎÓ - «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

¯˜a‰ ˙‡35.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡¯ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â36‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰·37. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי"ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי בין הנמשך "העץ שהוא עגלה
פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי על ששמים העץ שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה

השיג  הראב"ד ואמנם רב). סימן ('טור' העול אגב הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע"פ בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ"ע אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב יא) ס"ק
שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן

כה. בהלכה 33)הערה שכתוב למה סתירה ישנה כאן אף
(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס"ק (שם הסמ"ע ולדעת וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף מהראב"ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב"באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי' שם: והממכר" "המקח בספר הוא וכן י), אות
את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר

ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה
יהודה. כרבי ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף

הרבה  ועולה הדברים, שני לקנין המתאים גדול, כסף סכום
הקנין, לטיב הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף הדין פרטי כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.„ÔÎÂ38¯ÎBn‰39¯ÎÓ - ¯BÓÁ‰ ˙‡40˙Úc¯n‰ ˙‡41 ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡Â42ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,43‡Ï Ï·‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

¯ÎÓ44˜O‰ ˙‡45ÌÈLp‰ ˙·k¯Ó ‡ÏÂ46elÙ‡Â ,47eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ48.¯În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח. בבאֿבתרא משנה
שם. הם 40)בגמרא הרכיבה כלי כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל
אינם  שלו המשא כלי אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף "כעין
(רמ"א, שיתחמם" כדי כולו היום כל החמור על שמניחים

ז). סעיף לרכיבה 42)רב המרדעת על נתון עץ "כלי כעין
שם). (רמ"א המשאות" חיכוך למנוע כדי היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח והוא מיגאש, בן ר"י דעת
כשאינם  היא המשא בכלי התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי עליו, בעודם
בכלי  אם הבעיא: בפתרון תלוי זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף רכיבה שכלי ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי שגם מסתבר
היינו, הנתבע, מידי מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי במסקנא, יוצא המוכר. מידי
עליו  עודם אם רק מכורים רכיבה וכלי עליו, בעודן

במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי, כנחום ולא כתנאֿקמא
משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי גם שזה

יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי כעין
יב). ס"ק רב (סי' ובסמ"ע שם ברשב"ם הוא [כן כמשא.
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ויש  אותו. שמושכות ממנו, הנפרדים עצים "ופרדות
את  שמושכות הבהמות כלומר, פרדה. קיבוץ - מפרשים

הברייתא 22)הקרון". בין סתירה של רקע על שם. גמרא
הקרון 23)והמשנה. עם קשורות ואם מכירה, בשעת

אומרים, ויש (מגידֿמשנה). עמו הן נמכרות - מכירה בשעת
לשכור  דרך שאין במשכיר, אבל במוכר, אלא אינו זה שכל
אע"פ  הקרון עם הן נמכרות - מאחר וקרון מאחר פרדות

(נמוקיֿיוסף). עמו קשורות מסתימת 24)שאינן כנראה,
נמכר  הקרון אין - קשורים והפרדות הקרון אם שאף הלשון,

הבי  וכן ה'טור'.עמהן. בשם ב) סעיף רב (סי' הרמ"א א 
כן  ולא הקרון, בלי עליהן לרכוב אפשר שהפרדות והטעם,
כלֿכך  קשורות הפרדות אין ולפיכך הפרדות, בלי בקרון
ז). ס"ק שם (סמ"ע, בהן קשור שהקרון כמו בקרון

(פירוש 25) אותם" המחבר השוורים, שבצוארי "העול
"קשורות",26)המשניות). של הפרט את הזכיר ולא

לענין  ובקר צמד דין והרמב"ן מיגאש בן ר"י ולדעת
ללמוד  יש [וכן (מגידֿמשנה). ופרדות קרון כדין קשורות,
הצמד  את "מכר פ"ד): תחלת (בבאֿבתרא התוספתא מדברי
וזהו  הצמד". את מכר לא הבקר את מכר הבקר, את מכר
הבקר". את מכר לא הצמד את "מכר למשנה: בניגוד
בדומה  קשורים, שהם באופן עוסקת שהתוספתא ועלֿכרחנו
הרשב"ם  דעת אבל ופרדות]. קרון בענין הגמרא לתירוץ
כן  והוכיח קשורים, הם אם אפילו קנה לא ובקר שבצמד
ואין  קתני", מילי מילי "תנא, (עח:) בגמרא שאמרו ממה
בן  ר"י כדעת פסק ד) סעיף (רב והרמ"א מדבר. דבר ללמוד

לא. והערה ג הלכה להלן וראה מתוך 27)מיגאש, יוצא
עז:). (שם כך,28)השקלאֿוטריא קוראים כולם אם אבל

הלכה  כח פרק להלן וראה שם). (בסוגיא יחד נמכרים הם
קכד. והערה קוראים 29)טו ביחד, בקר עם לצמד כלומר,

הצמד" את מכר לא הבקר, את "מכר על מוסב וזה "בקר".
י). ס"ק שם סמ"ע את 30)(ועיין כאן ציין הראב"ד

(בבאֿבתרא  שם זו הלכה נמצאת ואמנם בתוספתא, המקור
את  "מכר כדלהלן: קטוע שלשונה אלא פ"ד), בתחילת
בספר  אבל העול". את מכר לא הפרות, את מכר העול,
במלואה, זו הלכה הביא כ שער האי, לרב והממכר" "המקח
את  מכר "דגרסי' לשונו: וזה זו. בתוספתא שמקורו ונראה
העול" את מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העול

ראשונים). (תוספות

.‚¯ÎBn‰31ÏÚ‰ ˙‡32‰¯t‰ ˙‡ ¯ÎÓ -33˙‡ ¯ÎÓ ; «≈∆»…»«∆«»»»«∆
‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ .ÏÚ‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ‰¯t‰34¯ÎÓ - «»»…»«∆»…»«∆»¬»»»«

¯˜a‰ ˙‡35.‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ¯˜a‰ ˙‡ ¯ÎÓ ; ∆«»»»«∆«»»…»«∆»¬»»
‰È‡¯ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡Â36‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa ¿≈«»ƒ¿»»¿»≈«¿»ƒ¿«≈

Ô‰·37. »∆

של 31) עול רבינו, פירש ד) משנה (פי"ד כלים במסכת
יוליכו  אשר הבהמות, שתי בין הנמשך "העץ שהוא עגלה
פרה, של עול לפרש צריך בזה וכיוצא עול". יקרא העגלה
בו. אותה למשוך הפרה צוארי על ששמים העץ שהוא

להלכה 32) סתירה כאן ויש העול, עם זהה הצמד לכאורה,
על  ורמז הבקר, את מכר לא הצמד את שהמוכר הקודמת,
תימכר  האיך תמוה, זו הלכה עצם וגם המגידֿמשנה. זה

השיג  הראב"ד ואמנם רב). סימן ('טור' העול אגב הפרה
אין  בתוספתא כן שהוא ש"אע"פ בטענה, רבינו, על בזה
(שם  הסמ"ע אבל ברור". שלה הטעם שאין עליה, סומכין
הפרה, עם קשור שהוא מדובר בעול, שכאן כתב יא) ס"ק
שם  למעלה ראה עמו, הבקר נמכר בצמד גם זה ובאופן

כה. בהלכה 33)הערה שכתוב למה סתירה ישנה כאן אף
(ראה  הפרדות" את מכר לא הקרון את "המוכר הקודמת
אף  יא) ס"ק (שם הסמ"ע ולדעת וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה
בקרון  גם זה ובאופן לעגלה, קשור כשהבקר מדובר כאן

הפרדות. קנה - כאן 34)ופרדות שאף מהראב"ד, כנראה
רב  (סימן הגולה" ב"באר ציין וכן התוספתא. הוא המקור
כו' "דגרסי' שם: והממכר" "המקח בספר הוא וכן י), אות
את  מכר לא הפרה את מכר הפרה, את מכר העגלה את מכר

ליתא. בתוספתא לפנינו אבל (שם 35)העגלה". משנה
יהודה. כרבי ולא כחכמים, הלוקח 36)עז:) שנתן שאף

הרבה  ועולה הדברים, שני לקנין המתאים גדול, כסף סכום
הקנין, לטיב הוכחה משמש זה אין האחד, ערך על יותר
הנמקתו. ואף הדין פרטי כל ושם ה. הלכה להלן ועיין

הדמים.37) לראיית נוגדת המקובלת שהלשון

.„ÔÎÂ38¯ÎBn‰39¯ÎÓ - ¯BÓÁ‰ ˙‡40˙Úc¯n‰ ˙‡41 ¿≈«≈∆«¬»«∆««¿««
Ûk‡‰ ˙‡Â42ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,43‡Ï Ï·‡ ; ¿∆»À»««ƒ∆≈»»»¬»…

¯ÎÓ44˜O‰ ˙‡45ÌÈLp‰ ˙·k¯Ó ‡ÏÂ46elÙ‡Â ,47eÈ‰ »«∆««¿…ƒ¿∆∆«»ƒ«¬ƒ»
ÂÈÏÚ48.¯În‰ ˙ÚLa »»ƒ¿««∆∆

למה 38) כנראה, מכוונת, רבינו, שהוסיף ההשוואה מילת
ראיה. הדמים אין אלה בענינים שגם ה, בהלכה שנאמר

עולא 39) של לפירושו בהתאם עח. בבאֿבתרא משנה
שם. הם 40)בגמרא הרכיבה כלי כדלהלן: הוא בזה הכלל

תנאים), מחלוקת שום בזה (ואין החמור מכירת בכלל
אינם  שלו המשא כלי אבל לרכיבה, עומד חמור שסתם
וכך  שם), במשנה המדי נחום של תנאֿקמא (כדעת בכלל

עולא. של המימרא מתוך כר)41)יוצא =) אוכף "כעין
(רמ"א, שיתחמם" כדי כולו היום כל החמור על שמניחים

ז). סעיף לרכיבה 42)רב המרדעת על נתון עץ "כלי כעין
שם). (רמ"א המשאות" חיכוך למנוע כדי היא 43)או זו

שנסתפקו  זה מתוך כן מוכיח והוא מיגאש, בן ר"י דעת
כשאינם  היא המשא בכלי התנאים פלוגתת אם בגמרא,
אמר  שעליהם רכיבה, בכלי ואילו עליו. בעודם או עליו,
שהמדובר  ציין לא בהם - מכורים הם הכל שלדברי עולא
ראשונים  אך קיים. זה הבדל אין שבהם הרי עליו, בעודם
בכלי  אם הבעיא: בפתרון תלוי זה שדבר סוברים, אחרים
אינם  אם אף רכיבה שכלי ברור עליו, כשאינם מדובר משא
עליו, בעודם מדובר משא בכלי אם אבל בכלל. הם - עליו
עליו. עודן אם אלא קנה לא רכיבה בכלי שגם מסתבר
היינו, הנתבע, מידי מוציאין אין נפתרה, לא שהבעיא ומכיון
אף  מכורין אינם משא שכלי במסקנא, יוצא המוכר. מידי
עליו  עודם אם רק מכורים רכיבה וכלי עליו, בעודן

במשנה 44)(מגידֿמשנה). המדי, כנחום ולא כתנאֿקמא
משא.45)שם. בתוכו לשים כן 46)העשוי גם שזה

יושבת  אלא כגבר, רוכבת אינה שהאשה משא, כלי כעין
יב). ס"ק רב (סי' ובסמ"ע שם ברשב"ם הוא [כן כמשא.
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ה]. הלכה שכירות מהלכות פ"ד ולהלן ג. בפסחים וראה
ולפיכך 47) נפתרה, שלא בגמרא בעיא כאמור, הוא, זה דבר

וכן  הראיה, עליו מחבירו שהמוציא לפי קנה, שלא פסק
הרי"ף. הוא 48)כתב אמר "שאם אמרו: שם בברייתא

רב  בסימן הרמ"א והביאו מכורין", כולן - שעליה מה וכל
השמיטו. שרבינו ופלא ז. סעיף

.‰ÔÈ‡Â49‰È‡¯ ÌÈÓc‰50Ì‡L .51‰ÚË52È„Îa ¿≈«»ƒ¿»»∆ƒ»»ƒ¿≈
˙Úc‰L53BÏ LÈ - ‰ÚBË54‰‡B‡55Á˜Ó Ïeha B‡56, ∆«««»≈»»ƒ∆»

Á˜BÏÂ ¯ÎBn‰ Ïk ÔÈ„k57Ì‡Â ;58ÔÈ‡L È„Îa ‰ÚË59 ¿ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»ƒ¿≈∆≈
‡Ï - ‰ÚBË ˙Úc‰60‰fL ,Á˜n‰ ÏËa61‰zÓ62Ô˙ «««»…»««∆»∆∆«»»»«
‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ63¯BÓÁ‰64ÌÈwO ‡Ïa65Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»«¬¿…«ƒ¿≈…

‡ˆBik66.ÌÈÓc‰ ÔÓ ‰È‡¯ Ba ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ ‰Ê· «≈»∆≈¿ƒƒ¿»»ƒ«»ƒ

יהודה.49) כרבי ולא כחכמים עז: שם היינו,50)משנה,
נושא  ערך על עולה שסכומם דמים, הלוקח נתן שאם
במכירה  לכלול שהתכוון ראייה שזה אומרים אין המכירה,
אין  זהובים, מאה ונתן צמד, קנה אם כגון דברים, עוד זו
גדול  סכום נותן היה לא לבדו צמד שבעד כיון אומרים:
ס"ק  שם (סמ"ע הבקר לצירוף גם התכוון ודאי אלא כזה,

כדלהלן.51)טו). העודף של ודינו היינו,52)כלומר,
נושא  מחיר מששוה יותר דמים שהוסיף היא, הטעות

להניח 53)המכירה. שאפשר רק מופרזת, אינה שהטעות
איֿהבנה. מתוך שצריך, מכפי יותר ונתן טעה, שהלוקח

תוספת 54) לכלול באה בדמים שהתוספת אומרים אנו אין
ואשר  המכירה, לנושא רק באמת שהתכוון אלא בחפצים,
כלול  וזה טעות. מחמת זה היה - שנתן דמים לעודף
אונאה. בכל כמו הוא הדין ולכן "אונאה", במסגרת

ב"שתות".55) הוא ההפרש הוא 56)אם ההפרש אם
מ"שתות". יב.57)ביותר פרק למעלה כלשון 58)ראה

שהדעת  בכדי (ד"ה הרשב"ם הנמקת וכפי בגמרא, האחרון
דוחק. היא הראשונה שהתשובה שההפרש 59)טועה)

טועה  אדם שאין טעות, כאן שהיתה להניח ואין מוגזם, הוא
כך. כדי שהתכוון 60)עד אומרין, אנו אין כאן, אף

אף  שכאן אלא עוד ולא דברים. לתוספת זו דמים בתוספת
העודף, את לתבוע יכול המוכר ואין אונאה, דין דנים אין

נתאנה. הזה.61)שבו יתכן 62)העודף שלא שמכיון
לו  לתת שהתכוון אומרים אנו כזה, בשיעור טועה שאדם
דיני  בכל כלל הוא וזה מתנה. בתורת הזה העודף את
טועה  הדעת שאין בכדי מופרזת, היא האונאה שאם אונאה,
בפ"ד  וראה כמתנה. נחשבת והיא אונאה, דין בה אין -

י. הלכה ולוה מלוה את 63)מהלכות מקבל אינו כלומר,
אינו  וכן בחזרה, המכירה נושא של משויו יותר שנתן דמיו

שכרגיל. זה על דברים תוספת נותן 64)מקבל רבינו
בה. שעסק האחרונה מההלכה כלי 65)דוגמא היינו,

השטח 66)המשא. להניח,בכל כאילו היה שאפשר ים,
בנושא  דברים יותר להכליל הוכחה ישמשו שהדמים

המכירה.

.Â¯ÎBn‰67ÌÈÏk ¯ÎÓ - ‰ÁÙM‰ ˙‡68,‰ÈÏÚL «≈∆«ƒ¿»»«≈ƒ∆»∆»
‡Ï Ï·‡ ;‰‡Ó Ì‰ elÙ‡69ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÎÓ70‡ÏÂ ¬ƒ≈≈»¬»…»««≈ƒ¿…

ÌÈÓÊp‰71˙B‡ÏËw‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙BÚah‰ ‡ÏÂ72 «¿»ƒ¿…««»¿…∆««¿»
Ì‡Â .d¯‡eˆaL73'‰ÈÏÚM ‰Ó ÏÎÂ ‰ÁÙL' BÏ ¯Ó‡ ∆¿«»»¿ƒ»«ƒ¿»¿»«∆»∆»

ÏL ÌÈÏk ‰ÈÏÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÓ Ôlk È¯‰ -¬≈À»¿ƒ««ƒ∆≈»∆»≈ƒ∆
.‰Ó ‰‡Ó≈»»∆

המוכר 67) פרק הרי"ף והביאה פ"ד, בבאֿבתרא תוספתא
הספינה. את 69)בגדים.68)את מכר הוא: והכלל

מונה  שהוא אלו כל כי שעליה, התכשיטים את ולא הבגדים
אלא  מלבושים אינם - המכירה מכלל ושמוציאם להלן

או 71)אצעדות.70)תכשיטים. באף ששמים טבעות
הלכה  שבת מהלכות פי"ט ורמב"ם נט: שבת (ועיין באוזן

והאשה 72)ז). בדוחק, בצואר הנתון אשה של תכשיט
שתראה  כדי עצמה, את קוטלת היא כאילו בה עצמה חונקת
(פרק  המשניות בפירוש רבינו דברי הם וכך בשר, בעלת
חוטין  והיא חונקת, - "וקטלא נז.): שבת אשה, במה
בדוחק  הצואר על אותה וקושרין זהב גרגרי בה שעורכין
סעיף  רכ, סימן חו"מ בשו"ע (וראה עצמו" את החונק כאדם

שם.73)ט). בתוספתא כן

.Ê¯ÓB‡‰74,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰ÁÙL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈ƒ¿»¿À∆∆¬ƒ≈»
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ˙¯aÚÓ ‰¯t75. »»¿À∆∆¬ƒ≈»»«∆«»»

‰˜ÈÓ ‰ÁÙL76‰˜ÈÓ ‰¯t ,CÏ ¯ÎBÓ È‡77È‡ ƒ¿»≈ƒ»¬ƒ≈»»»≈ƒ»¬ƒ
„Ïe‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ78‰¯BÓÁ .79‰˜ÈÓ ≈»…»«∆«»»¬»≈ƒ»

ÁÈq‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡80ÔÈ‡L ;81Ì„‡ ¬ƒ≈»»«∆«¿»∆≈»»
d·ÏÁÏ ‰¯BÓÁ ‰B˜82. ∆¬»«¬»»

(74.(403 ,3 עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ד תוספתא
"מעוברת".75) לו: אמר שם.76)שהרי תוספתא
וכן 77) פפא). רב של פירושו (לפי עח: בבאֿבתרא משנה

תוספות  - ראשון ודפוס ווין כ"י (לפי שם בתוספתא הוא
והמוכר 78)ראשונים). העליונה, על הלוקח שיד מפני

הלוקח  שיוכל "מניקה", במילה שהתכוון לומר יכול
מינקת  בתור השפחה את ולנצל הפרה, בחלב להשתמש
של  הוולד את למכור התכוון לא אבל הלוקח, של לבנו

כ). ס"ק שם (סמ"ע השפחה של או שם,79)הפרה משנה
שם. פפא רב של פירושו ובגמרא 80)לפי קטן. חמור

הולך  קטן שחמור נאה, סיחה מלשון המילה את דרשו (שם)
הזקוק  זקן חמור כן ולא בנחת, הנאמרת אליו, קריאה אחרי
סיחה  אחרי שמהלך ד"ה רשב"ם שם (ועיין ולמרדעת לרסן

בגמרא.81)נאה). שנתן הטעם שחלב 82)הוא "שידוע
חמור  אמר תועלת לאיזה כן אם לכל, יצלח לא האתון
בפירוש  (רבינו עמה" הסיח שימכור כדי אלא מניקה,

המשנה).

.Á¯ÓB‡‰83L‡¯ :B¯·ÁÏ84¯BÓÁ L‡¯ B‡ ‰Ê „·Ú »≈«¬≈…∆∆∆…¬
BÈˆÁ ¯ÎÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê85ÔÈc‰ ÔÎÂ . ∆¬ƒ≈»¬≈∆»«∆¿¿≈«ƒ

‰ÓLp‰L ¯·È‡ ÏÎa86Ba ‰ÈeÏz87„È :BÏ ¯Ó‡ .88 ¿»≈»∆«¿»»¿»»««
ÔÈnLÓ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê ¯BÓÁ „È B‡ ‰Ê „·Ú89 ∆∆∆«¬∆¬ƒ≈»¿«¿ƒ
‰ÈeÏz ‰ÓLp‰ ÔÈ‡L ¯·È‡ ÏÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÈa≈≈∆¿≈«ƒ¿»≈»∆≈«¿»»¿»
¯ÎÓ ‡Ï - CÏ ¯ÎBÓ È‡ BÊ ‰¯t L‡¯ :BÏ ¯Ó‡ .Ba»«…»»¬ƒ≈»…»«

„·Ïa L‡¯‰ ‡l‡90È¯‰L ;91˙¯kÓ dL‡¯92„ÈÓz ∆»»…ƒ¿«∆¬≈…»ƒ¿∆∆»ƒ
ÌÈÁaËna93. «ƒ¿»«ƒ

עוד 83) וראה א. הלכה פ"ה בבאֿקמא וירושלמי ד: ערכין
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להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא
שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של

"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף. כחצי אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין

ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש
לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ"ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס"ק רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי. זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי
"רגלה  א) הלכה פ"ה (בבאֿקמא בירושלמי מפרש כן חציו.
אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ"ח ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה
ועיין  שמח). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,

ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב"ד שאין אבר והוא
ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי
לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי ראוי, הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב. הלכה כא פרק למעלה וראה יב) סעיף רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב כדברי
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.ËL‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ94‰q‚ ‰Ó‰·a95‡Ï -96˙‡ ¯ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ ¯Î97˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
¯ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰·a Ï·‡ .‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
- ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ - L‡¯‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ¯ÎÓ - ‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ .L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆
.‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב'תוספות' הריאה. בצירוף הקנה כלומר, (רשב"ם),

לב. גם הוסיפו מכר) ד"ה

.È¯ÎBn‰98¯Ba‰ ˙‡99ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -100¯ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡101dÏ·Ê ˙‡ ¯ÎÓ -102˙¯ek ¯ÎÓ .103- ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

C·BL ¯ÎÓ .ÌÈ¯B·c ¯ÎÓ104.ÌÈBi‰ ˙‡ ¯ÎÓ - »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי ולא עט:) (ב"ב בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח:)100)שמכונסים (שם במשנה

עט:) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו

"סתם  בידינו: שכלל ואע"פ כמשנה. הלכה שאין הרי"ף
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
 ֿ (כסף כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב"ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).
זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב שבטל

דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום
יונים. בו

.‡ÈÏ‡105ÊeÏÈ106,el‡ ÌÈ¯·„a ÏB„b‰ ¯wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L107˙BÓM‰Â108„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .¯·„Â ¯·c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈ¯ÓB‡109el‡ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‡aL ˙BÏÏk‰110. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק בסוף שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי אחרים. במקומות גם נמצא

ילוזו 106) אל "בני כא): ג, (משלי הכתוב מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי. הנוהג לפי הולכים - וממכר מקח עניני שבכל
השמות,108) קובעים המכירה, נושאי קביעת על דיון שבכל

אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג
שם 109) ואיננו זה, לנושא רק מיוחד זה ששם היינו,

הרבה. לנושאים ח.110)שיתופי הלכה כו פרק

ה'תשע"ט  אייר כ"ה חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו

כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.‡B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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להלן.84)להלן. ראה בו. תלויה שהנשמה אבר והוא
שהחיות 85) אבר שהוא מאחר החמור. של או העבד של

"ראש  אמר: ד: בערכין הגוף. כחצי אותו רואים בו, תלויה
לך, מכור עבד ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש, זה עבד
שותפין  והקדש הוא הקדש, זה חמור ראש ביניהם. משמנין

ר  זה בו. חמור ראש ביניהם. משמנין לך, מכור עבד אש
לך, מכור חמור ראש בו. שותפין והקדש הוא הקדש,
מכור  עבד "ראש שם: גרס שרבינו ונראה ביניהם". משמנין
משמנין  לך, מכור זה עבד יד שותפים. וחבירו הוא לך,
ועיין  יז, הלכה ערכין מהלכות בפ"ה (לחםֿמשנה ביניהם"
סמך  שיש להלן וראה טז). ס"ק רכ, סימן הגר"א ביאור

בירושלמי. זו מכר 87)החיות.86)לנוסחא זה הרי
"רגלה  א) הלכה פ"ה (בבאֿקמא בירושלמי מפרש כן חציו.
אותה  עושה בבהמה רגל וחסרון חציה". מכר לך, מכורה
מהלכות  (פ"ח ולמעלה הארכובה מן נחתכה אם טריפה,
אותה  שעושה שדבר יא. בתמורה וראה יא). הלכה שחיטה
ועיין  שמח). (אור בו תלויה שהנשמה אבר הוא טריפה,

ובמגידֿמשנה. הנשמה 88)בראב"ד שאין אבר והוא
ולא  שם בערכין בברייתא לא הוזכר לא זה ודין בו, תלויה
ראש  שם שהזכירו ממה ללמדו יש אבל שם, בירושלמי
לא  - בו תלויה הנשמה שאין אבר מכר שאם מכלל ורגל,
גרס  שם) ערכין (בהלכות הלחםֿמשנה ולדעת חציו. מכר

שם. בערכין כן שישומו 89)רבינו כלומר, שומא. "לשון
יטול" שוויו ולפי ראוי, הוא מלאכה לאיזה שמכר אבר אותו
כב. הלכה כא פרק למעלה וראה יב) סעיף רכ, (סימן

שם.90) שם.91)ברייתא בגמרא פפא, רב כדברי
שהוא 92) מכיון לחוד, פרה של הראש את למכור שרגילים

שאינם  החמור, ראש או העבד ראש אבל לאכילה, ראוי
למכור  היתה וכוונתו לחוד, למכרם דרך אין לאכילה,

הבהמות.93)חציים. ששוחטים מקום

.ËL‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ94‰q‚ ‰Ó‰·a95‡Ï -96˙‡ ¯ÎÓ »«∆»…ƒ¿≈»«»…»«∆
.L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ…»«∆»…

Ó‰w‰ ˙‡ ¯Î97˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - »«∆«»∆…»«∆«»≈»«∆
¯ÎÓ :‰w„ ‰Ó‰·a Ï·‡ .‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰«»≈…»«∆«»∆¬»ƒ¿≈»«»»«
- ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ - L‡¯‰ ˙‡∆»…»«∆»«¿«ƒ»«∆»«¿«ƒ
˙‡ ¯ÎÓ - ‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ .L‡¯‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï…»«∆»…»«∆«»∆»«∆
.‰w‰ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï - „·k‰ ˙‡ ¯ÎÓ ;„·k‰«»≈»«∆«»≈…»«∆«»∆

פג:94) בבאֿבתרא המשניות,95)משנה (פירוש בקר
המקובלים 96)שם). הלשון שימושי כנראה, היו, כך

התקופה. שלה 97)באותה הקנה שם על ונקראת הריאה,
(שם  וב'תוספות' הריאה. בצירוף הקנה כלומר, (רשב"ם),

לב. גם הוסיפו מכר) ד"ה

.È¯ÎBn‰98¯Ba‰ ˙‡99ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¯ÎÓ ‡Ï -100¯ÎÓ . «≈∆«…»«∆≈»»«
‰tL‡‰ ˙‡101dÏ·Ê ˙‡ ¯ÎÓ -102˙¯ek ¯ÎÓ .103- ∆»«¿»»«∆ƒ¿»»««∆∆

C·BL ¯ÎÓ .ÌÈ¯B·c ¯ÎÓ104.ÌÈBi‰ ˙‡ ¯ÎÓ - »«¿ƒ»«»»«∆«ƒ

(שם).98) נתן כרבי ולא עט:) (ב"ב בברייתא כתנאֿקמא
לשתייה.99) מים בו עח:)100)שמכונסים (שם במשנה

עט:) (שם בגמרא אך מימיו. את מכר בו שהמוכר נאמר
פסק  וכן נתן. רבי הוא יחיד, דעת היא זו שמשנה אמרו

"סתם  בידינו: שכלל ואע"פ כמשנה. הלכה שאין הרי"ף
שאמרו  כיון - כמשנה" הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה,
 ֿ (כסף כמותה הלכה אין יחידאה, היא שהמשנה בגמרא

(רשב"ם). כמשנה הלכה פוסקים ויש מקום 101)משנה).
זבל. בו שמחזיקין האשפה.102)מיוחד, אגב שבטל

דבורים.103) בו שמגדלים שמחזיקים 104)מקום מקום
יונים. בו

.‡ÈÏ‡105ÊeÏÈ106,el‡ ÌÈ¯·„a ÏB„b‰ ¯wÚ‰ EÈÈÚÓ «»≈≈∆»ƒ»«»ƒ¿»ƒ≈
‰È„n‰ ‚‰Ó ‡e‰L107˙BÓM‰Â108„eÁÈa ÌÈÚe„È‰ ∆ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«¿ƒ¿ƒ

Ïk‰L ÌL ‡ÏÂ ‚‰Ó ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .¯·„Â ¯·c ÏÎÏ¿»»»¿»»¿»∆≈ƒ¿»¿…≈∆«…
ÛezL ‡ÏÂ „eÁÈa BÏ ÌÈ¯ÓB‡109el‡ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ««≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‡aL ˙BÏÏk‰110. «¿»∆≈¬¬»ƒ¿∆≈«¿

וכן 105) הקודם, הפרק בסוף שנאמר הסיכום, על חזרה
קצת. מוזר נראה החזרות וריבוי אחרים. במקומות גם נמצא

ילוזו 106) אל "בני כא): ג, (משלי הכתוב מלשון יסור,
המדינה.107)מעיניך". מנהג הוא: תכנו הזה, העיקר

המקומי. הנוהג לפי הולכים - וממכר מקח עניני שבכל
השמות,108) קובעים המכירה, נושאי קביעת על דיון שבכל

אלו. לנושאים המכר במקום לתת הוא שהנוהג
שם 109) ואיננו זה, לנושא רק מיוחד זה ששם היינו,

הרבה. לנושאים ח.110)שיתופי הלכה כו פרק

ה'תשע"ט  אייר כ"ה חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
כל 1) וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו

כשהזכירו  והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) המוכר או הלוקח

.‡B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2¯Bk ˙Èa :3¯ÙÚ4,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
ÌÈpË˜ ˙BÈ‡b ˙B„O‰ CB˙a eÈ‰Â5‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ¿»¿«»≈»¿«ƒ¬Àƒ¬»»

ÌÈÁÙË6Èt ÏÚ Û‡ ,7ÌÈÓ Ô‰a ÔÈ‡L8ÌÈÚÏÒ B‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»∆«ƒ¿»ƒ
ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b9˙Èa‰ ÏÏÎa ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿««≈

,„Á‡ ÌB˜Óa ÂÈ˙BÚÓ ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯Bk∆≈»»∆ƒ≈¿»¿»∆»
˙BÓB˜Ó ‰LÏL B‡ ÌÈLk ÔÈ‡¯Â10el‡ Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿»¿¿≈«≈

ÌÈÓ„ ‡Ïa ¯Bk ˙Èa‰ ÏÏÎa ÌÈÚÏq‰Â ˙BÈ‡b‰11. «≈»¿«¿»ƒƒ¿««≈¿…»ƒ
eÈ‰12dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt13. »»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

קב:2) בתרא בבבא בו 3)משנה לזרוע שראוי שטח
על  חמישים היא סאה, על סאה מידת והנה, סאה. שלושים
כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים
כתב  וכן אמה. אלף וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא

שם. המשנה בפירוש לזריעה,4)רבינו ראוי שהוא היינו,
פרט  זה אם (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש
לדעת  סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי
לצרכים  זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם,
אינו  לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא אחרים

התחתונה. על וידו לתכניתו, למלה 5)מפריע עברי תרגום
שבמשנה. "נקעים" (דיבור 6)ארמית רשב"ם לדעת

ארבעה  כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל
ראה  שבת. בדיני נפרדת רשות מהווים הם שאז טפחים,
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א. הלכה שבת מהלכות י"ד (שם 7)בפרק הגמרא מסקנת
בהם.8)קג.). לזרוע  אפשר מצטרפים,9)והרי לא

הצדדים  בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות
בפני 10)במכר. רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
"אינן 11)עצמם. המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן

ע  בה נמדדין נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - ימה"
הנמכרים  לכל דומים הם כי רבינו וסובר איתה. ונמכרים
כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל
שדה  שהפודה מיגאש בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד
לקונה  הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש

דמים. בלא  שלו שהם שם.12)שדה, שאינם 13)משנה
עצמם. בפני רשות

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14Ô‰a ‰È‰ ‡lLk ?15‡l‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»∆∆»
ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ˙Èa16eÈ‰Â ,17ÔÈÚÏ·Ó ÔÈa˜ ‰Úa¯‡‰ ≈«¿»»«ƒ¿»»«¿»»«ƒÀ¿»ƒ

˙LÓÁ CB˙a18ÔÈa˜19da¯ CB˙a ÔÈÚÏ·Óe ,20ÏL ¿¬≈∆«ƒÀ¿»ƒ¿À»∆
eÈ‰L B‡ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ï·‡ ;‰„O»∆¬»»¿»»≈««¿»»«ƒ∆»

‰a¯‰ ÔÈ¯fÙÓ21ÔÈÚÏ·Ó ÔÈ‡ B‡ ,22ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«¿≈≈»À¿»ƒ««ƒ∆≈
Ôa¯ ÔÈÚÏ· eÈ‰ .dnÚ ÔÈ„cÓ ÔÈ‡ - ‰¯OÚ Ô‰a23 »∆¬»»≈»ƒ¿»ƒƒ»»ƒ¿»ƒÀ»

dËeÚÓa24ÔËeÚÓ B‡25ÔÈ˜ÏÁÓ eÈ‰L B‡ ,da¯a26 ¿ƒ»ƒ»¿À»∆»À¿»ƒ
ËeÁ BÓk27ÏebÚ BÓk B‡ ‰ÂL28LlLÓ BÓk B‡29, ¿»∆¿ƒ¿¿À»

ÔÈ„„va eÈ‰L B‡30ÔB˙l˜Ú C¯„ eÈ‰L B‡ ,31Ïk - ∆»«¿»ƒ∆»∆∆¬«»»
el‡˜ÙÒ32‡ÈˆBn‰Â ,33ÔÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ34 ≈»≈¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿≈

eÈ‰ Ì‡35‰ÏÚÓÏÓ ¯ÙÚ36B‡ ,‰hÓlÓ ÚÏÒÂ37ÚÏÒ ƒ»»»ƒ¿«¿»¿∆«ƒ¿«»∆«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ¯ÙÚÂ ‰ÏÚÓÏÓ38. ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»¬≈∆»≈

עם 14) נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
קג. שם יצחק רבי של מימרא או 15)השדה. הגאיות בכל

יחד. למידותֿשטח 16)הסלעים זה ערך ולפי לכור, היינו,
סעיף  שם וסמ"ע טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות
הכור  שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן
מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא

(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף הסתייגות,
הוא 18) וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני

רומי. כסלע 19)בדפוס נחשב שאז מזה, בפחות ולא
לו  מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי

יב). קטן סעיף שם (סמ"ע השדה כל של 20)את מימרא
יד  כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב
בר  חייא "רב (ולא אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן
אבא  בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא
וצריך  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק
שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה שיהיו
ארבעה  אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו,
קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר אחד קב ועוד קבים,

י. קטן סעיף שם בסמ"ע קבים.21)ראה מחמישה יותר
של 22) ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה לא

קג.).23)שדה. (שם בגמרא שרוב 24)בעייה היינו,
השדה  של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח
שהייתה  כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק
השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
אחרי  השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה

רק  הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת השטח שכללות
של  התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו

השדה. של רובה בתוך רומי 25)מובלעין בדפוס הוא כן
שהנוסחה  כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב
"והכי  שם: רשב"ם כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת
וחדא  "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן

היא. קג:).26)בעייא קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה
הסלעים שאם הבעייה, מכביד ועניין זה אלו צורות להם יש

את  כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר
השדה. ביתר אף "כשורה".27)השימוש בגמרא:

"כשיר".28) בגמרא,29)בגמרא בגירסתנו אינה זו מלה
והיינו, (מגידֿמשנה), "כחצובה" שם: האי רב כגירסת אבל

רגלים. והיינו,30)שלוש "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. של אחרים לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים

מעוקם.31) קו של בצורה מפוזרים שכל 32)הסלעים
בגמרא. נפתרו לא האלו אחד 33)הבעיות כל על נאמר

שילם  לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
ואם  התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין,
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם כבר הלוקח

רב 34) בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף
ושלכן  יחידי, סלע בעניין הברייתא שם שהובאה (אחרי אשי
הברייתא  על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה

עשרה.35)הנ"ל). גבוהים סלעים כלומר,36)היינו,
מופרעת  היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר
וזרעים  כ), קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר שאם 37)מסויימים מפני
ולזרוע  אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע

כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו היא 38)בעפר זו אף
(שם). נפתרה שלא בעייה

.‚‰È‰39Ú·¯ ˙Èa elÙ‡ ,È„ÈÁÈ ÚÏÒ da40ÔÈ‡ - ¯BÎÏ »»»∆«¿ƒƒ¬ƒ≈…«¿≈
‰È‰ Ì‡Â .dnÚ „cÓ41¯ˆnÏ CeÓÒ42Ïk elÙ‡ , ƒ¿»ƒ»¿ƒ»»»«∆∆¬ƒ»

‡e‰L43dnÚ „cÓ ‰Ê ÔÈ‡ -44˜ÈÒÙ‰ .45ÚÏÒ ÔÈa ¯ÙÚ ∆≈∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆«
¯ˆnÏ46˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -47. «∆∆¬≈∆»≈

שם.39) תם,40)ברייתא ורבינו האי רב גירסת לפי
בסלעים  והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו
אינם  אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם
גדולה  אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה אלא
- לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת

משנה). מגיד - (רשב"א עימה נמדדת שם.41)אינה
השדה.42) גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק אפילו
אבל 44) השדה, לגבי בטלים השדה שבתוך הסלעים שרק

לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה
פפא.45) רב של בעייה של 46)שם, קטן שטח נשאר אם

זה  סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר
לא. או למיצר, לקרוב עוד נפתרה 47)נחשב לא הבעייה

בגמרא.

.„¯Ó‡48elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙È·k :BÏ »«¿≈»»¬ƒ≈»¬ƒ
B‡ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˙BwÓÚ ˙BÈ‡b da eÈ‰»»≈»¬À¬»»¿»ƒ≈
el‡ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ≈¬≈≈

dnÚ ÔÈ„cÓ49. ƒ¿»ƒƒ»
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קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ
ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי על אף
אלא  אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי  פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.Â¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק

קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿

epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול
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קב:48) שם כור 49)משנה "בית לו אמר שלא מפני
בין  שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר",
כור  בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין סלעים
ומגיד  כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר
בהם  יש אם בין כאן רבינו חילק שלא ומכיוון משנה).
נראה  - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת
שאמר  ומה עפר". כור "כבית שאמר מאחר בזה חילוק שאין
זה  קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי
עפר", כור "בית כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב
אחרי  נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן
שהיא  עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא
יצחק  רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא
לנוסחת  מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו שלא אחרים ספרים

.‰¯ÓB‡‰50,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ51‡ ,‰kÓ - ‡e‰L Ïk ˙Át Ì52ÔÓ BÏ ƒ»¿∆∆ƒƒ≈»∆¿«∆ƒ
ÌÈÓc‰53¯È˙B‰ Ì‡Â ;54BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‡e‰L Ïk55. «»ƒ¿ƒƒ»∆«¬ƒ

קג:50) שם שמודדים 51)משנה כמו - בצמצום "כלומר,
ורבינו  שם). (רשב"ם יותר" ולא פחות לא החבל במידת
על  הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש
משיעור  ההנחה את לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת

כור. הפחת.52)הבית אונאה 53)בערך שאין פי על אף
אלא  אונאה, אינה זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות
רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות,
מכדי  פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל
הלכה  ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה
את  ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב,

משנה. במגיד וראה כור.54)הטעות". מבית יותר שיש
למוכר.55)

.Â¯Ó‡56CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :57È¯‰ -58‰Ê »«≈»»¬ƒ≈»¬≈∆
¯Ó‡Â L¯tL ÈÓk59ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa : ¿ƒ∆≈«¿»«≈»»≈»≈≈

¯˙È60,ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‰cn‰ ÔÓ ˙Át Ì‡Â . »≈¿ƒƒ≈ƒ«ƒ»∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
Ú·¯ ‡e‰L61‰‡Ò ÏÎÏ62ÏÎÏ Ú·¯ Ck ¯È˙B‰ B‡ , ∆…«¿»¿»ƒ»…«¿»

BÚÈb‰ - ‰‡Ò63Ïk ÏÚ BnÚ ·LÁÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È . ¿»ƒƒ»≈«≈«¿…ƒ«»
Ôlk ÌÈÚ·¯‰64˙ÈaÓ ˙ÁtL ÏÎÂ ;eÙÈÒB‰ B‡ e¯ÒÁL »¿»ƒÀ»∆»¿ƒ¿…∆ƒ≈ƒ≈

¯Bk ˙Èa ÏÚ ÛÈÒB‰L ÏÎÂ ,ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ¯Bk¿«∆ƒ«»ƒ¿…∆ƒ«≈
.BÏ ¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

קד.56) שם וגמרא קג: שם הוסיף 57)משנה ולא
וזהו  יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" "מידה לא בדבריו,
כראשון  דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית

כשני. קד.).58)או (שם הגמרא הובא 59)מסקנת זה
שם. רבינו 60)במשנה של ובלשונו כור, בית בערך היינו,

המידה". בקרוב שניהם "שנתפייסו המשניות: בפירוש
במידה  לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך

כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי הקב.61)מופרזת, רבע
ועשרים 62) מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא

שבעה  שהם הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה.
הקב. ומחצית שהמקח 63)קבים היינו, שקיבל, מה קיבל

את  לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים
היתרון. את ולא או 64)הפחת חיסרון יש שאם היינו,

לא  חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון
יתר  או שחסר מה כל על אלא המידה, על שיותר במה רק

קד:). שם (גמרא

.ÊBÏ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰ ‰Óe65‰˙eÁt ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡ ? ««¬ƒƒ»¿»«∆∆¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ66‰¯ÈÎn‰ ˙ÚLk ÌÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁÓ -67, ƒƒ¿»«ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿««¿ƒ»

¯ÎBn‰ Ák ˙BtÈÏ68‰ÎeÓÒ ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«…««≈¿ƒ»¿»«∆∆¿»
‰„OÏ˙ÙÒBz‰ d˙B‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBÓ ÏL ˙¯Á‡ ¿»∆«∆∆∆≈«¬ƒ»«∆∆

BÈ‡Â ÂÈ˙B„O ¯‡LÏ d˙B‡ CÓBÒ È¯‰L ;Ú˜¯«̃¿«∆¬≈≈»ƒ¿»¿»¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ‰¯˙È ˙ÙÒBz‰ ‰˙È‰ .ÌeÏk „ÈÒÙÓ69 «¿ƒ¿»¿»«∆∆¿≈»«ƒ¿»«ƒ

ÔÈ˙B -70¯‡Lp‰Â ,‰‡Òe ‰‡Ò ÏÎÏ Ú·¯71ÏÚ ¯˙È ¿ƒ…«¿»¿»¿»¿«ƒ¿»»≈«
Ïk BÏ Ô˙B - ÔÈa˜ ‰ÚLz Ba LÈ Ì‡ ,ÌÈÚ·¯‰»¿»ƒƒ≈ƒ¿»«ƒ≈»
BÏ B˙BÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯˙i‰ ÌÚ Ôlk ÌÈÚ·¯‰72 »¿»ƒÀ»ƒ«»≈ƒ««¿«¿¿

epnÓ dÁ˜lL ‰ÚMk73. »»»∆¿»»ƒ∆

האם 65) המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה בקרקע? או קרקעי 66)בדמים שטח מידת

יא.). בתרא (בבא "שדה" להיקרא: היינו,67)הראוייה
לו  נותן - כך אחר והוקרה המכירה בשעת בזול הייתה אם
שם  הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי
שיקנה  הלוקח את להכריח מוכר, של כוחו ייפו ולא קד.
קרקע  לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר,
לי  תן חכמים, תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך,
רבינו  שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה
לוקח  רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות

כדלהלן. את 68)הקרקע הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע,
שהיתרון  כיוון דמים, לקבל כוחו את חכמים שייפו אלא
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא

המוכר 69) ואין יא.), (שם שדה להיקרא ראוייה היא שאז
בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד

התוספת 70) מן ומנכים מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
היתר  את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את

קבים. לתשעה קד:71)מצרפים שם רבינו דברי מקור
וכפירוש  הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא "ואי
כל  לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש
דבר  כל שהרי עיון צריכים הדברים אבל כולם". הרבעים
הרבעים  עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי
לתת  הלוקח את נכריח ולמה קרקע הלוקח לו יתן לא למה -

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים (מגיד לו מהרבעים
אם 72)משנה). [כלומר, לו". "ונותנה תימן: יד בכתב

להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה כלומר,73)המוכר
הוא  וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער
מחזיר  שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו ממה
על  ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים,
אלא  עכשיו של כשער לקנות הלוקח את כפו לא כן פי
חכמים  תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער
המוכר  את מכריח הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר
המוכר  שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל

היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול
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.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na74˙ÚLa ÏBÊa ‡È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«
¯˙i‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÚLa ‰¯È˜B‰Â ¯kÓÓ75Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿««¿»««»≈¬»ƒ

‰ÏÊe‰Â ¯˜Èa ‰˙È‰76˙Èˆ¯ Ì‡ :Á˜BlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - »¿»¿…∆¿¿»¿ƒ«≈«ƒ»ƒ»
dlk ˙ÙÒBz‰ ÈÓ„ BÏ ÔzÏ77ÈÙk ÌÈÓ„ BÏ Ôz - ƒ≈¿≈«∆∆À»≈»ƒ¿ƒ

¯kÓn‰78BÓk BÏ Ôz - Ú˜¯˜ BÏ ÔzÏ ˙Èˆ¯ Ì‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»ƒ»ƒ≈«¿«≈¿
ÂLÎÚ ‰ÂML79. ∆»»«¿»

כשער 74) דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים שייפו
כנ"ל. בפחות, ובין קבין בתשעה בין והמוכר 75)הזול.

בתרא  בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את להכריח רוצה
כש  לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שלקח שם: ער

השתא". לה ויקרא מעיקרא זולא דהווה - ממנו
בזול.76) לו למכרה המוכר את להכריח רוצה והלוקח
להחזירה 77) שצריך קבין תשעה התוספת הייתה אם בין

מקבל  המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר
כדלעיל. המוכר 78)דמיה, את להכריח יכול ואינך

עכשיו. של הזול כשער לך המוכר 79)למכרה אין כלומר,
שהוזלה  פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול

הלוקח. בידי בהיותה

.Ë:‰„Oa ÔÈa˜ ‰ÚLz ÔÈ„k - ‰p‚a ·˜ ÈˆÁ ÔÈ„Â¿ƒ¬ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¿»∆
- ÌÈÚ·¯‰ ÏÚ ·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚a ¯È˙B‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ»»≈¬ƒ««»¿»ƒ

ÌÈÓ„ ‡l‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡80·˜ ÈˆÁ ¯È˙B‰ ;81- ≈«¬ƒ∆»»ƒƒ¬ƒ«
ÌÈÓ„a ¯˙i‰ ÌÚ ÌÈÚ·¯‰ Ïk ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ82B‡ «¬ƒ∆»»¿»ƒƒ«»≈¿»ƒ

‰¯ÊÁ‰ ˙Ú ÏL ÏBf‰ ˙ÚLk Ú˜¯˜83. «¿«ƒ¿««∆≈«¬»»

כשער 80) לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול ואינו
ז. בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של חוץ 81)הזול

כנ"ל. מקבלה 82)מהרבעים, והוזלה, ביוקר הייתה ואם
לו  למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח

ח. הלכה כנ"ל לקבלה,83)בזול, לסרב יכול המוכר ואין
ח. בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר

.È‰„O ¯ÎÓ84‰pb ˙ÈOÚÂ85‰p‚ B‡ ,Á˜BÏ „Èa »«»∆¿«¬≈ƒ»¿«≈«ƒ»
‰„O ˙ÈOÚÂ86˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -87ÔÈck BÏ ·MÁÓ Ì‡ ¿«¬≈»∆¬≈∆»≈ƒ¿«≈«ƒ

‰zÚ ‡e‰L ÔÈck B‡ ¯În‰ ˙Úa ‰˙È‰L88. ∆»¿»¿≈«∆∆«ƒ∆«»

דמים.84) הלוקח לו מחזיר קבין תשעה בה אין שאם
שנ 85) את כגון, לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה תגלו

קב. חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח
המעיין.86) בו שייבש לא 87)כגון, שם שהבעייה

ונראה 88)נפתרה. זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא
הראייה. עליו מחבירו שהמוציא הלוקח, את כופין שאין

משנה. במגיד ועיין

.‡È¯ÓB‡‰89,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯ÙÚ ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ »≈«¬≈≈»»¬ƒ≈»
Ï·Áa ‰cÓ90¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,91B‡ ,92˙Èa :¯Ó‡L ƒ»¿∆∆≈»≈≈»≈∆»«≈

- Ï·Áa ‰cÓ ,¯˙È ÔÈa ¯ÒÁ ÔÈa ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ¯Bk¬ƒ≈»≈»≈≈»≈ƒ»¿∆∆
Cl‰93˙BBLlaL ˙eÁt‰ ¯Á‡94‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â , «≈«««»∆«¿¿≈∆»

ÔÈck95.¯˙È Ì‡ ¯ÒÁ Ì‡ , «ƒƒ»≈ƒ»≈

קה.89) שם בגמרא או 90)כחכמים מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא כל אפילו זה 91)מחזיר שלפי

מחילה  זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם
בדבריו. סתירה והרי ו), הלכה שאין 92)(למעלה כלומר,

בניגוד  באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש
האחרונה. הלשון אחרי שהולכים ננס בן לשיטת

לשון 93) איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון
שבלשונות. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא

ננס,94) כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי שבלשונות". הפחות

(ב"ח 95) הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:
לפי  מחבירו המוציא הוא שהלוקח רשב"ם ודעת ריח). סימן

ר  וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש בבבא שהמוכר נחמן ב
וכן  ב. הלכה שכירות מהלכות ז בפרק וראה קב: מציעא

למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש

.·ÈÔÈÓÈqa :BÏ ¯Ó‡Â ,¯Bk ˙Èa BÏ ¯ÎÓ»«≈¿»««ƒ»ƒ
ÌÈ¯ˆn·e96BÚÈb‰ - ˙e˙L ¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L ˙Át ,97; «¿»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒƒ

ÛÈÒB‰ ;ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏ ‰kÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ˙Át98 ƒ≈»≈«¿¿«∆ƒ«»ƒƒ
Ïk‰ ,Ú˜¯˜ B‡ ÌÈÓ„ BÏ ÔzÈ - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È BÏ»≈«¿ƒ≈»ƒ«¿««…
,ÔÈa˜ ‰ÚLzÓ ˙BÁt ‰„Oa ¯‡Lp‰ Ì‡ .¯eiM‰ ÈÙÏ¿ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«»∆»ƒƒ¿»«ƒ
‰„OÏ CeÓÒ ‰È‰ ‡ÏÂ ,·˜ ÈˆÁÓ ˙BÁt ‰p‚·e«ƒ»»≈¬ƒ«¿…»»»ƒ¿≈

ÌÈÓc‰ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ¯ÎBn‰99. «≈«¬ƒ«»ƒ

הקרקע 96) של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר גבולות,
למכירה. שאין 97)העומדת מחילה, זו הרי כלומר,

חזרה  לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע יכול הלוקח
אמר  או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם
פיחת  אם אלא מחילה שם אין יתר" הן חסר הן כור "בית לו
- ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או
לך, מכורה "שדה לו כאומר זה הרי המצרים, לו שסימן כאן
בתחילת  לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין
משתות  יותר הותיר או פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו

שם). (רשב"ם מחילה זו הרמב"ם 98)שאין מסקנת
לעניין  אף וכנראה הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו,
השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה,
והמגיד  משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן

בצריךֿעיון). הדבר את העלה רבינו 99)משנה שכתב כמו
זֿט. הלכה למעלה

.‚È˙‡Â d˙B‡ Ú„BÈ Á˜Bl‰L ‰„O B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈»∆∆«≈«≈«»¿∆
LÈ' BÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,da Ïb¯‰ ¯·Îe ‰È¯ˆÓ¿»∆»¿»À¿«»¬ƒ»«≈

d˙ÁÈLÓa100'ÌÈ˙‡Ó101- ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙‡ˆÓÂ , ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿ƒ¿≈≈»«¬ƒƒ
BÏ ¯ÈkÊ‰L ‰ÊÂ .ÂÈÏÚ Ïa˜Â dÚ„È È¯‰L ,ezÚÈb‰ƒƒ«∆¬≈¿»»¿ƒ≈»»¿∆∆ƒ¿ƒ
LiL ˙¯Á‡ ‰„O BÓk ‰ÙÈ ‡e‰L ,¯ÓBÏk - ÔBaLÁ‰«∆¿¿«∆»∆¿»∆«∆∆∆≈

ÌÈ˙‡Ó d˙ÁÈLÓa102. ƒ¿ƒ»»»«ƒ

עשרה"101)במידתה.100) וחמש "עשרים, יש: בגמרא
זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום
שיש  משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו,

המקח. קיים למחצית עד שאף ולהשביח 102)אומרים
כן  שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו

שם). ב"ח - רבינו מדברי נראה וכן (רשב"ם.

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



dxiknקמד zekld - oipw xtq - xii` d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÈÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן
ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב

ועּׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו

וממכר. במקח פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה

לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.·L¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ

˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא

ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל ֿ 12)חכמים כתנא
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.‚Ìl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»
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קמה dxikn zekld - oipw xtq - xii` d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÈÈBÏt ¯Bk ˙Èa :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰103,CÏ ¯ÎBÓ È‡ »≈«¬≈≈¿ƒ¬ƒ≈»
C˙Ï ‡l‡ B˙ÁÈLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104;BÚÈb‰ - ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ»∆»∆∆ƒƒ

CÎÈÙÏ .¯Bk ˙Èa ‡¯˜p‰ ÌB˜Ó ‡l‡ BÏ ¯ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»«ƒ¿»≈¿ƒ»
¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ105.¯Bk ˙Èa ‡¯˜ ‡e‰L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ«≈¿»ƒ¿»»∆ƒ¿»≈

ÈBÏt ÌB˜Óa ÈlL Ì¯k :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ106È‡ ¿≈»≈«¬≈∆∆∆ƒƒ¿¿ƒ¬ƒ
ÌÈÙ‚ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÏ ¯ÎBÓ107;BÚÈb‰ - ≈»««ƒ∆≈¿»ƒƒƒ

:B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .Ì¯k B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿ƒ∆∆¿≈»≈«¬≈
ÌÈBn¯ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ ,CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê Òc¯t108- «¿≈∆¬ƒ≈»¬ƒ≈ƒƒ

.Ô‰· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Òc¯t ‡¯wiL ‡e‰Â ;BÚÈb‰ƒƒ¿∆ƒ»≈«¿≈¿≈…«≈»∆

"האומר 103) שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן
ומשמע  גרסינן". וזה זה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו
בית  לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא
סימן  החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור

א). קטן סעיף כור.104)ריח שם 105)חצי בברייתא
צריך  שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר:
כא  פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא שזה להוכיח

שם. עיין כא, כור 106)הלכה "בית כביטוי - זה ביטוי
למעלה. ראה "כרם".107)פלוני", השם את הנותן שזה

פרדס 108) "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו
למעלה  וראה יהונתן). הרב בשם מקובצת (שיטה רימונים"

יד. הלכה כד פרק

.ÂË,‚‰Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿»∆≈»ƒ¿»
¯Á‡ Cl‰ - ‚‰Ó LiL ÌB˜Óa Ï·‡ ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¬»¿»∆≈ƒ¿»«≈««

ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯ ÔBLÏ ¯Á‡Â ,‚‰n‰109ÌÈÚe„È‰ «ƒ¿»¿««¿…«¿≈«»«¿ƒ
.Ô‰Ï»∆

(למעלה 109) הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
שהולכים  מודים הכל הלשון, בעניין - ה) הלכה כו פרק
המיעוט  וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב , אחר
הלכה  כז פרק למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע

האזל). (אבן ב

ועּׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
וכל 1) והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו

וממכר. במקח פרטיהן

.‡ÔÈ‡ ‰LÏL2ÔÁwÓ3Ô¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó4¯kÓÓ5, ¿»≈∆»»∆»¿≈ƒ¿»»ƒ¿»
Ï·‡ .ÔËw‰Â ‰ËBM‰ ,L¯Á‰ :‰¯Bz ÔÈc6ÌÈÓÎÁ ƒ»«≈≈«∆¿«»»¬»¬»ƒ

ÔËw‰Â L¯Á‰ ‰È‰iL ewz7ÂÈOÚÓe Ô˙BÂ ‡OB ƒ¿∆ƒ¿∆«≈≈¿«»»≈¿≈«¬»
ÌeMÓ ,ÔÈÓi˜8ÂÈiÁ È„k9. «»ƒƒ¿≈«»

במשנה 2) ולדוגמא בש"ס, מקומות בהרבה שמפורש כמו
גזל  איסור בה אין וקטן שוטה חרש שמציאת נט:) (גיטין
(וראה  שלום דרכי מפני אסרוה חכמים אלא התורה, מן
קנינם  שאין הרי - ב) הלכה ואבידה גזילה מהלכות פי"ח

התורה. מן קונים.3)קנין מוכרים.4)כשהם כשהם
זקוקים 5) שאנו וממכר, מקח אלא רבינו הזכיר לא

המוכרים) (כשהם המקח את להקנות אלו: של להקנאתם
הזכיר. לא מתנה אבל הקונים), (כשהם הדמים את ולהקנות
מפני  התורה, מן קנין להם יש שבמתנה סובר שהוא ונראה

לולב  מהלכות בפ"ח נראה וכן להם. מקנה אחרת שדעת
זכייה  מהלכות בפ"ד וראה עב. בהערה שם ועיין י, הלכה

ז. הלכה נט.6)ומתנה גיטין וגמרא, אבל 7)משנה
ד). הלכה (להלן תיקנו לא קטן,8)בשוטה אצל שם,

עוז). (מגדל לחרש שכל 9)והואֿהדין ו, הלכה להלן ראה
בקרקע. לא אבל במטלטלין זה

.·L¯Á‰10ÚÓBL BÈ‡L L¯Á ?Ô˙BÂ ‡OB „ˆÈk «≈≈≈«≈¿≈≈≈∆≈≈«
¯a„Ó ‡ÏÂ11¯ÎBÓ - ÌeÏk ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó B‡ , ¿…¿«≈¿«≈¿≈≈«¿≈

‰ÊÈÓ¯a ÔÈÏËÏhn‰ Á˜BÏÂ12Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,13Û‡Â . ¿≈««ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¬»…¿«¿«¿«
ÔÈ˜„BaL „Ú ÂÈOÚÓ eÓi˜˙È ‡Ï ÔÈÏËÏhÓa14B˙B‡ ¿ƒ«¿¿ƒ…ƒ¿«¿«¬»«∆¿ƒ

˙Ba¯ ˙B˜È„a15.¯·ca ÔÈ·MÈ˙Óe ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«»»

אומר 10) בתירא ובן ונרמז, רומז "חרש נט. בגיטין משנה,
במטלטלין". ונקפץ בו 11)קופץ ש"דיברו החרש והוא

ב). משנה פ"א (תרומות מקום" בכל ֿ 12)חכמים כתנא
שם. במשנה בתירא כבן ולא שמה 13)קמא רבינו, סובר

בלבד  לבןֿבתירא אינו - "במטלטלין" שם במשנה שנאמר
גיטין  (מאירי זה על חולק והראב"ד לתנאֿקמא. גם אלא
במשנה  שאמרו ומה מגידֿמשנה). ועיין ,234 עמוד שם
ומה  בכלל. שומע ואינו שמדבר חרש גם - "חרש" שם:
בכל  חכמים בו שדיברו שחרש שם) (בתרומות שאמרו
אלא  זה אין - מדבר ואינו שומע שאינו חרש הוא מקום,
חרש  נאמר אם אבל וקטן, שוטה עם ביחד הנמנה חרש
ואינו  שמדבר חרש אף - וקטן, לשוטה סמיכות בלי לחוד,
ואינו  "מדבר עא. בגיטין שאמרו מה וזהו בכלל. שומע
זה, לחרש מיוחדת הלכה אין שלכאורה חרש", זהו - שומע
ועל  ונרמז, רומז שחרש הנ"ל, בגיטין למשנה הכוונה אבל
(הגר"א  זה לענין חרש זהו שומע ואינו מדבר שגם אמרו זה
ב'משפט  ונתיבותֿהמשפט נד, ס"ק רלה סימן בחושןֿמשפט
"מדבר  שם: בגיטין שאמרו [ומה כ). ס"ק שם האורים'
וזה  וזה אלם, זהו מדבר ואינו שומע חרש, זהו שומע ואינו
גם  וזה" ב"זה הכוונה אין - דבריהם" לכל כפקחין הן הרי
ואינו  "שומע גם היינו וזה" "זה אלא שומע, ואינו למדבר
אמר  זה ועל נשתתק, ושוב שדיבר "אלם" וגם מדבר"
הנוסחא  דתרומות, פ"א שבתוספתא (אלא כפקחין ששניהם
שומע  ואינו מדבר אילם, זהו מדבר ואינו "שומע להיפך:
וראה  דבר". לכל כפיקח הוא הרי וזה וזה חרש, הוא זה
שפירש  נראה וכן בסופו). יט ס"ק רלה, סימן ב'דרישה'
מדבר  אבל שבפקח), אע"פ ד"ה 251 (עמוד שם המאירי

לכ  כפקח אינו שומע בקרקעות,ואינו מוכר ואינו דבריו. ל
שנה  יג בן גם שהרי יתירה, חריפות צריך שבקרקעות לפי
ומתן, משא בטיב יודע שיהא עד קרקעות, למכור יכול אינו
וראה  שם). ('נתיבות' יב הלכה להלן רבינו שכתב כמו

וכסףֿמשנה]. לגיטין.14)במגידֿמשנה שבודקין כמו
שנשתקק. מי שבודקין ג הלכה להלן ממה 15)וראה יותר

כלֿכך  צלולה דעתו שאין שנשתתק, מי את שבודקים
מח). ס"ק שם (סמ"ע

.‚Ìl‡16˜zzLpL ÈÓ B‡ ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML17- ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈
BÁ˜Ó18ÔÈa ,Ïka ˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓe Á˜Ó ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»«…≈

Ú˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa19ÔÈ˜„BaL C¯„k ˜„aiL ‡e‰Â . ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿∆ƒ»≈¿∆∆∆¿ƒ
ÔÈh‚Ï20B„È ·˙Îa ·zÎÈ B‡ ,21. ¿ƒƒƒ¿…ƒ¿«»
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עא.16) בניגוד 17)גיטין לדבר, ידע שמקודם אחרי
הוולדו. מיום לדבר יכול שאינו - מדבר ואינו לשומע

(=את 18) אותו שבודקין "כשם שם: גיטין ברייתא,
למשאות  אותו בודקין כך לגיטין, רש"י) - הנשתתק

ומתן)". (=למשא הוא 19)ולמתנות לגיטין אף שהרי
ממש. טז.20)כפיקח הלכה גירושין מהלכות פ"ב ראה

שם.21) גירושין, בהלכות ראה

.„‰ËBM‰22ÔÈ‡ -23¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡Â Á˜Ó BÁ˜Ó «∆≈∆»∆»¿≈ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈc ˙È·e .˙BÓi˜ ÂÈ˙BzÓ ÔÈ‡Â24ÌÈ„ÈÓÚÓ ¿≈«¿»«»≈ƒ«¬ƒƒ

.ÌÈpË˜Ï ÔÈ„ÈÓÚnL C¯„k ,ÌÈËBLÏ ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿∆∆∆«¬ƒƒƒ¿«ƒ

ט.22) הלכה עדות מהלכות ובפ"ט ג: בחגיגה הגדרתו ראה
כ.23) כתובות מהם: התלמודית, בספרות מקומות בהרבה

קנה: עוקבא 24)ובבאֿבתרא מר של ממימרא נלמד
יא. הלכה נחלות מהלכות בפי"א וראה מח. בכתובות

.‰ÈÓ25ÈeÙL ˙ÚÂ ‰ËBL ˙Ú ‡e‰L26el‡ ÔB‚k , ƒ∆≈∆¿≈»¿≈
ÔÈtÎp‰27,ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ Ïk ÈeÙL ‡e‰L ˙Úa - «ƒ¿ƒ¿≈∆»»«¬»«»ƒ

ÔÈÎÈ¯ˆe .˙Úc Ôa ÏÎk ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎBÊÂ¿∆¿«¿¿«¬≈ƒ¿»∆««¿ƒƒ
B˙eËL ÛBÒa ‡nL ,·ËÈ‰ ¯·c‰ ¯˜ÁÏ ÌÈ„Ú‰28B‡ »≈ƒ«¿…«»»≈≈∆»¿¿

˙lÁ˙a29‰OÚM ‰Ó ‰OÚ B˙eËL30. ƒ¿ƒ«¿»»«∆»»

כח.25) השנה וראש כ. צלולה.26)כתובות בדעה
נופל.27) שטותו 28)חולי עברה לא שעדיין היינו,

סימן 29)לגמרי. בסמ"ע וראה השטות, התחילה שכבר
נב. ס"ק כלום.30)רל"ה מעשיו אין שאז

.ÂÔË˜31ÌÈ¯Á‡Ï B˙È˜‰ ÔÈ‡ - ÌÈL LL „Ú »»«≈»ƒ≈«¿»»«¬≈ƒ
eÏkÌ32ÌÈL LMÓe ;33ÏÈc‚iL „Ú34Ú„BÈ Ì‡ ,35 ¿ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒƒ≈«
·ÈËa36,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ¿ƒ«»«»∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»

B˙zÓe37˙Ói˜38ÔÈa .39‰a¯Ó ¯·„a40¯·„a ÔÈa , «¿»«∆∆≈¿»»¿À∆≈¿»»
Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‡È¯a ˙zÓa ÔÈa ;ËÚeÓ41. »≈¿«¿«»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿«

‡lL È„k ,e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒ¿∆≈«¿¿≈∆…
.epnÓ ÁwÈ ‡ÏÂ ,BÏ ¯kÓiL ÈÓ ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏËaÈƒ»≈¿…ƒ»≈ƒ∆ƒ¿…¿…ƒ«ƒ∆

ÔÈÏËÏhÓa Ïk‰Â42‡ÏÂ ¯ÎBÓ BÈ‡ - Ú˜¯˜a Ï·‡ ; ¿«…¿ƒ«¿¿ƒ¬»¿«¿«≈≈¿…
Ô˙B43.ÏÈc‚iL „Ú ≈«∆«¿ƒ

אישות 31) מהלכות בפ"ד וראה וגמרא. משנה נט. גיטין
ז. שיוצא 32)הלכה כמו זה, לפני זוכה לעצמו אבל

ובסמ"ע  במגידֿמשנה וראה סה. בגיטין רבא של מהמימרא
ב. ס"ק רלה נכנס 33)סימן והוא שנים, שש שגמרו [היינו

וראה  .(235 עמוד שם (מאירי השביעית השנה בתחילת
מט]. והערה ח הלכה בן 34)להלן - גדול שיהיה
אחד. ויום שנים ֿ 35)שלשֿעשרה השקלא מתוך יוצא

ח. הלכה להלן וראה שם. בגיטין (סמ"ע 36)וטריא ענין
טיב). ערך ('ערוך' טבע או ד), רב 37)ס"ק בר כמר שם,

מתנה 38)אשי. נותן שכל חייו, כדי משום כאן וגם
מקודם. הנאה טובת איזו ממנו קיבל בוודאי - לחבירו

מרובה.40)שם.39) טובה המקבל לו עשה שבוודאי
בדיבור.41) רק הערה 42)שזה למעלה וראה שם. משנה,
להורות 43)יב. נותן" ולא מוכר "אינו לכתוב דקדק

יא. הלכה להלן שהסביר כמו יכול, הוא שלקנות

.Ê‰na44BÏ ÔÈ‡L ÔË˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÒBtB¯ËBt‡45ÔÈ‡ - ÒBtB¯ËBt‡ BÏ «¿¬»ƒ»»«¿≈

ÌeÏk ÂÈOÚÓ46˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈÏËÏhÓa elÙ‡ , «¬»¿¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ««
B¯kÓÓe BÁ˜Ó Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡L ;ÒBtB¯ËBt‡‰»«¿∆ƒ»»¿«≈∆»ƒ¿»

ÔÈÏËÏhÓa B˙zÓe47.Ìi˜ - «¿»¿ƒ«¿¿ƒ«»

ע.44) בכתובות רפרם, של כאן 45)מימרא אין שאז
חייו. כדי משום יותר ובין 46)חשש וממכר במקח בין

שהובאה  הר"ח לדעת ובניגוד להלן, שכתב כמו במתנה,
אבל, ד"ה שם כתובות וב'תוספות' כאן, מיימוניות בהגהות
מתנה. מתנתו - אפוטרופוס לו היה אם אפילו שבמתנה

בקרקע.47) ולא

.ÁÔÈ˜„Ba48ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ Ì‡ ÔËw‰ ˙‡49 ¿ƒ∆«»»ƒ≈«¿ƒ«»«»
‡e‰L ,ÔB·Â ÌÎÁ ÔË˜ LiL ÈÙÏ ;Ú„BÈ BÈ‡ B‡≈≈«¿ƒ∆≈»»»»¿»∆

Ú·L Ôa ‡e‰Â Ú„BÈ50LÏL Ôa elÙ‡L ,¯Á‡ LÈÂ , ≈«¿∆∆«¿≈«≈∆¬ƒ∆¿
Ú„Bi‰ ÔË˜ .ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡ ‰¯OÚ∆¿≈≈≈«¿ƒ«»«»»»«≈«
Ô˙Â ‡OpL ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ‡L ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa¿ƒ«»«»∆≈«¿∆»»¿»«
˙e˙MÓ ˙BÁt :ÏB„b‰ ÔÈ„k BÈc - ‰ÚËÂ ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿

‰ÏÈÁÓ -51˙e˙L ÏÚ ¯˙È ,‰ÈB‰‰ ¯ÈÊÁÓ - ˙e˙L , ¿ƒ»¿«¬ƒ«»»»≈«¿
e¯‡aL BÓk ,Á˜Ó ÏËa -52¯ÓB‡ È‡Â .53ÔÈ‡L , »≈∆»¿∆≈«¿«¬ƒ≈∆≈

CLÓLa ‡l‡ ÔÈÓi˜ ÔÈÏËÏhÓa ÂÈ¯kÓÓe ÔËw‰ ÁwÓ∆»«»»ƒ¿»»¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ∆»¿∆»«
CÈLÓ‰ B‡54¯ÊÁÂ ÁwÓ‰ ÏÚ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ;55 ƒ¿ƒ¬»ƒ»«»««∆»¿»«

- Ba e¯ÊÁL ÌÈ¯Á‡Â ,Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡ - Ba≈¿«≈ƒ∆»««¬≈ƒ∆»¿
.Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆»«

הקטן.48) של בחריפותו תלוי שהכל נט. גיטין
(מגידֿמשנה).49) במטלטלין בתחילת 50)פירוש: [היינו

לב]. והערה ו הלכה למעלה ראה השביעית, השנה
(51- שתות עד כלומר כגדול" שתות "עד שם: גיטין

הידוע: הכלל עלֿפי זה, על תמה והראב"ד מחילה.
שתות  "עד שפירש וכנראה מחילה", בני אינם "יתומים
ואילו  מקח, בטל שתות עד כלומר מלמעלה, - כגדול"
לומר, צריך רבינו ולדעת (מאירי). דיברו לא משתות בפחות
מקח  של הדין מגוף יותר חמור אינו ביתומים מחילה שדין
חכמים  להם תיקנו - ומתן משא בני שאינם שאע"פ וממכר,

א  דיני את גם להם תיקנו כן כמו חייהם, כדי משום לו,
הטעם. מאותו ה"בֿד.52)אונאה, פי "ב למד 53)לעיל

ה"ד  פ"ט למעלה רבינו (ופסקה נב. גיטין שאמרו ממה כן
קונים  שאין אפוטרופוס, להם שיש יתומים בנכסי ואילך)
(מגידֿמשנה). עצמו לקטן גם מזה ולמד בכסף, מהם

מהם,54) קונים לא לחוד במשיכה אבל מעות. לו נתנו וגם
ה"ג). שם (למעלה בהם חוזרים רצו גדול 55)ואם שגם

למעלה  וראה שפרע", ב"מי שחייב אלא בכסף, קונה אינו
ט. בפרק

.ËÔÎÂ56e˜ Ì‡57ÌB˜Ó ¯ÈkO‰ B‡ ÔËw‰ „iÓ58 ¿≈ƒ»ƒ««»»ƒ¿ƒ¿
ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - Ba ¯ÊÁÂ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¿»«…»»«≈«∆≈

ÔÈca ÔËw‰ È„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ59ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡Â , ƒƒƒ≈«»»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««»»
ÌeÏk60¯ËLa ÔÈw‰L ;61‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»≈ƒ¿ƒ∆»

ÏB„b Ì„‡ ÏL ¯ËL ÏÚ62. «¿»∆»»»
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הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»
d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»

d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
 ֿ מבבא הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"

ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה

ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן
ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»
ÂÈÙa78. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.·È¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי"ף, דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה
גידל  ששלח מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
L¯iL Ú˜¯˜84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85ÔÈ‡ - «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ B¯kÓÓ86ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L Èt87; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ ‡nL88, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),
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הקודמת.56) שבהלכה אומר" "ואני אחרי נמשך
חליפין.57) קונה 58)בקנין שהלוקח הקנין, מדרכי אחד

מסויימים  מטלטלין נמצאים בו המקום את שוכר או
את  קונה המקום, את שקנה ואחרי למכירה, העומדים
אחר. קנין צריך ולא "חצר", קנין בתורת שעליו המטלטלין

המטלטלין 59) נשארים חליפין, בקנין או כסף שבקנין
שהלוקח  משיכה, בקנין מהֿשאיןֿכן היתומים, ברשות
אע"פ  המטלטלין, מקום השכיר בדין וגם לרשותו. מושכם
מקומם  את ששכר כיון הקונה, ברשות עומדים הם שלהלכה
מהם  להוציאם וצריך הקטן, בבית עומדים הם למעשה -
כמכר  היא הרי שכירות אחר: טעם בזה נתן והראב"ד בדין.
קרקעות  למכור יכול שאינו וכשם נו:) (בבאֿמציעא

להשכירם. יכול אינו כן ו), הלכה אפילו 60)(למעלה
צריך  ואין הקטן, של ברשותו המטלטלין שאין באופן

כה). ס"ק שם (סמ"ע מידו תימן 61)להוציאם בכ"י
עומד  קנין כל כלומר, ה. סעיף שם בשו"ע וכ"ה "כשטר",
נא. גיטין (ומהם: בגמרא פעמים כמה שאמרו כמו להכתב,
ראוי  הקנין שיהיה שצריך רבינו וסובר מ.), ובבאֿבתרא

קנה.62)לכתיבה. בבאֿבתרא

.ÈÔÎÂ63¯ÎOÂ ,B„iÓ e˜Â ,ÔÈÏËÏhÓ ‰wL ÔË˜64 ¿≈»»∆»»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ»¿»«
BÈ‡L ÈÙÏ ,CLÓiL „Ú ‰˜ ‡Ï - ÌB˜n‰ Ì‰Ó≈∆«»…»»«∆ƒ¿…¿ƒ∆≈

ÌÈÏB„b‰ Ô‰a ÔÈÎBfL ÌÈÎ¯ca ‰ÎBÊ65:¯·cÏ ‰È‡¯ . ∆«¿»ƒ∆ƒ»∆«¿ƒ¿»»«»»
¯ˆÁ ÔÈ‡L66˙Bn‡ Úa¯‡ ‡ÏÂ ÔË˜ ÏL67ÔÈB˜ BlL ∆≈»≈∆»»¿…«¿««∆ƒ

BÏ68˙eÁÈÏL ÔÈcÓ ea¯˙pL ÈtÓ ,69,B„È ÔÈcÓ ‡ÏÂ ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿…ƒƒ»
¯‡a˙iL BÓk70ÔÈw‰ ‰È‰È ‡ÏÂ ,71˙e¯ÈÎO B‡ ¿∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿∆«ƒ¿»¿ƒ

B¯ˆÁÓ ÏB„b ÌB˜n‰72‰˙a¯˙pL ,‰pËw‰ Ï·‡ . «»»≈¬≈¬»«¿«»∆ƒ¿«¿»
d„iÓ d¯ˆÁ73e˜ Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ó ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜z - ¬≈»ƒ»»ƒ¿∆«ƒ«¿¿ƒ≈¬≈ƒƒ»

d„iÓ74.ÌB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B‡ ƒ»»ƒ¿ƒ»

"ואני 63) ח), (הלכה למעלה שכתב למה המשך זה גם
או 64)אומר". "מהן") (צ"ל ממון "וקנו תימן: בכ"י

היינו  "וקנה", שכר". או מידם "וקנה ב'טור': וכ"ה שכר".
סודר. אלא 65)קנין לקטן חכמים לו תיקנו לא כלומר,

סודר. קנין ולא משיכה היינו 66)קנין - שחצרו הוא, כלל
שנמצא  מה כל לו קונה האדם, של הפרטית רשותו כל

שנמצא תקנת 67)בתוכו. מה כל קונה אדם שכל חכמים,
מחלוקת  למנוע סביבו, אמות בארבע בעלים בלי מונח

י.) (בבאֿמציעא הראב"ד 68)והתנצחות ודעת ויא. י: שם
במציאה, אלא חצר לו אין קטן אמרו שלא הי"א) (להלן
חצר. לו יש - לו מקנה אחרת שדעת וממכר במקח אבל

יכול 69) קטן שאין מפני חצר, בקנין קונה הקטן ואין
שם). (בבאֿמציעא שליח לומר 70)לעשות [צריך

י]. הלכה ואבדה גזילה מהלכות יז בפרק והוא "שנתבאר",
סודר.71) אלא 72)קנין בקטן חכמים תיקנו שלא באופן

אחרים. קניינים ולא בלבד משיכה "שכשם 73)קנין
המגיע  בגט מתגרשת כך לידה, המגיע בגט מתגרשת שהיא
לענין  לה יש כך גט, לענין חצר לה שיש וכשם לחצרה,
 ֿ מבבא הדברים ומקור שם). גזילה מהלכות (פי"ז מציאה"

ויב. יא. וב'טור':74)מציעא מידן", "קנו תימן: בכ"י
כידה  שחצרה בקטנה שמצאנו שמכיון מידן". "קנתה

ועיין  קניניה, את חכמים גם הרחיבו - בקטן) (מהֿשאיןֿכן
ג. ס"ק רלה סימן ש"ך

.‡ÈÌÈÓc Ô˙Â Ú˜¯˜ ‰wL ÔËwL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»»«¿«¿»«»ƒ
˜ÈÊÁ‰Â75ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa „ÓÚz - Ú˜¯wa ¿∆¡ƒ««¿««¬…¿»««ƒ∆≈

ÌeÏk Ú˜¯˜a B¯kÓÓ76eÈÙa BÈ‡L ÈÓk ÔËw‰L ; ƒ¿»¿«¿«¿∆«»»¿ƒ∆≈¿»≈
ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï ÔÈÎÊÂ ,‡e‰77‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»
ÂÈÙa78. ¿»»

(75- דמים נתן לא אם אבל והחזיק, דמים נתן אם דוקא
(סמ"ע  הדמים לגבי דעתו שקרובה בו, לחזור הקטן דרך

כט). קנין,76)ס"ק קניינו זאת בכל - ו. הלכה למעלה
(גיטין  במשנה שישנו מה לפרש צריך זה, ולפי שמבאר. כמו
- במטלטלין" ממכר וממכרן מקח מקחן "הפעוטות נט.)
אבל  ממכר", "ממכרן על אלא איננה "במטלטלין" שתיבת

בקרקע. אפילו - מקח" ושם 77)ב"מקחן מב. קידושין
"זכין  שהרי התורה, מן זה קנין [ואין בקטנים. גם מדובר
מהלכות  פ"ד להלן (ראה אחר עלֿידי אלא אינו לאדם"
ד), ס"ק תחילת רלה, סימן החושן' וב'קצות ב, הלכה זכיה
שהיא  בחזקה, אלא תיקנו ולא כאן. היא חכמים תקנת אלא
לא  אחר בקנין אבל לרשותו, הקרקע שהביא כמשיכה,
(למעלה  סודר בקנין קנה לא מטלטלין גם ולפיכך תיקנו.

ובמגידֿמשנה]. בראב"ד וראה בגיטין 78)ה"י) משנה,
יא:

.·È¯Á‡ ˙B¯ÚO ÈzL ¯Îf‰ ‡È·‰Â ,ÏÈc‚‰L ÔË»̃»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»»¿≈¿»««
‰L ‰¯OÚ LÏL79‰¯OÚ ÌÈzL ¯Á‡ ˙a‰Â80Û‡ , ¿∆¿≈»»¿««««¿≈∆¿≈«

Á˜Ó BÁ˜Ó - ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿ƒ«»«»∆»∆»
zÓ B˙zÓe ¯kÓÓ B¯kÓÓeÔÈÏËÏhÓa ‰81Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ¿»«¿»«»»¿ƒ«¿¿ƒ¬»

·ÈËa Ú„BÈ ‰È‰iL „Ú ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜a¿«¿«≈«¬»«»ƒ«∆ƒ¿∆≈«¿ƒ
ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ÔzÓe ‡OÓ82. «»«»««∆ƒ¿ƒ

י.79) הלכה אישות מהלכות פ"ב א.80)ראה הלכה שם
(81. . ." קנה: בבבאֿבתרא עיין התורה, מן אף היינו,

משא  בטיב יודע שאינו שנה יג (בן זביני" דזביניה מטלטלי
שם). רשב"ם ועיין של 82)ומתן, שמעשה הרי"ף, דעת כן

מבן  פחות "ההוא שם וגרס בנכסיו, במוכר היה שם רבא
להו  אמר כו' דרבא לקמיה אתא נכסי, זבין דאזל עשרים
ולא  ומתן, משא בטיב ידע שלא (מפני זביני" לאו זביניה
גידל  ששלח מה שם וכן אבוה") נכסי זבין "דאזל גרסינן
ואמרו  אחד, ויום שנה ארבעֿעשרה בת בתינוקת מנשיא בר
מדובר  הכל - מקח, מקחה ומתן משא בטיב יודעת אם לו

אביו. נכסי ולא נכסיו במוכר

.‚ÈBlL Ú˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«∆¬»
L¯iL Ú˜¯˜84ÂÈLÈ¯BÓ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ˙B·‡Ó85ÔÈ‡ - «¿«∆»«≈¬»ƒ¿»ƒ»≈

‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú ¯kÓÓ B¯kÓÓ86ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»««
ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa Ú„BÈÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L Èt87; ƒ∆≈ƒ¿≈¿»¿≈«¿ƒ«»«»
˙BÚn‰ ¯Á‡ ‰ËB BzÚcL ÈtÓ ,ÏBÊa ¯kÓÈ ‡nL88, ∆»ƒ¿…¿ƒ¿≈∆«¿»«««»

BÚ‰ ÈÎ¯„a BzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ.ÌÏ «¬«ƒ…ƒ¿«¿»«¿¿«¿≈»»

(למעלה 83) ומתן משא בטיב וידע שהגדיל, אחר שקנה
הי"א). (למעלה קטן כשהיה אפילו או מימרא 84)הי"ב),
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סה. בגיטין רבא, ושל קנו. בבבאֿבתרא שמואל, של
אביו"85) "נכסי אלא נזכרו לא ושם) (שם שבגמרא אע"פ

בנכסים  טרח שלא שכיון ביניהם, הבדל שאין רבינו סובר -
רלה, סימן (הגר"א דעת קלות מתוך למכרם הוא עלול - אלו
שלא  דוקא, אביו" ש"נכסי וסובר חולק והרשב"א כו). ס"ק
מאב  ירושה אלא אינו וזה המצוי, בדבר אלא חכמים תיקנו

בר 86)(מגידֿמשנה). הונא וכרב שם, בגיטין כרבא
ובאופן  קנה.) (ב"ב בשמו כרבא ולא נחמן, רב בשם חיננא
ומתן  משא בטיב יודע אינו אם אפילו ממכר ממכרו זה

מיגאש). בן ר"י בשם יודע 87)(מגידֿמשנה אינו שאם
כן, ואם בנכסיו. אפילו למכור יכול אינו - ומתן משא בטיב
הכוונה  - עשרים" בן שיהא עד אביו "בנכסי שאמרו מה

ומתן. משא בטיב שיודע באופן בבאֿבתרא 88)אפילו
כיון  שקנה נכסים אבל זוזי. ליה דמקרקשי "זימנין קנו.
למעלה  הובא (הגר"א, למכרם קלה דעתו אין בהם, שטרח
ובשו"ע  כאן, נזכר לא שירש, מטלטלין [ודין פד). הערה

שלימות סימ  שנה עשרים בן "וכשהוא כתב: ט סעיף רלה ן
בין  בקרקעות, בין במטלטלין בין מוכר שערות, שתי והביא
ש"בין  לג) ס"ק (שם הגר"א והעיד אביו". של בין שלו
בפחות  אפילו מוכר במטלטלין שהרי מיותר, במטלטלין"
במטלטלין  אפילו מוכר אינו אביו בשל כי נניח ואם כ'. מבן
הלכה  להלן וראה מיושבים, הדברים - כ' בן שאינו זמן כל

קד]. והערה יז

.„ÈB˙zÓ89˙BÁt ‡e‰Lk90ÔÈa ,ÌÈ¯OÚ ÔaÓ91 «¿»¿∆»ƒ∆∆¿ƒ≈
;˙Ói˜ BÊ È¯‰ - Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈa ‡È¯a ˙zÓ«¿«»ƒ≈«¿«¿ƒ¿«¬≈«∆∆

el‡L92‡e‰Â ,Ô˙ ‡Ï - ‰ÏB„‚ ‰È‰ BÏ ÚÈb‰ ‡Ï ∆ƒ…ƒƒ«¬»»¿»…»«¿
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„93Ìi˜˙z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â , »»∆≈»»ƒ¿»¿¬»ƒƒ¿«≈

B˙zÓ94ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k ,95. «¿»¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

אמימר.89) של מימרא קנה: מבן 90)שם יותר הוא אבל
(מגידֿמשנה). למעלה 91)שלשֿעשרה מפעוטות נלמד

(מגידֿמשנה). ו קנו.92)הלכה שאינו 93)שם דבר ועל
בתלמוד, מקומות בכמה כמפורש חכמים, גזרו לא מצוי
פד). הערה למעלה (הובא יג הלכה מגידֿמשנה ועיין

משא 94) בטיב יודע אינו ואפילו אבותיו, בנכסי אפילו
מיגאש). בן ר"י בשם (מגידֿמשנה גמרא 95)ומתן

שם. בבאֿבתרא

.ÂË‰na96ÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«¿«»ƒ
B‡ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk¿∆∆∆¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈¿»

ÒÈ¯Ò ÈÓÈÒ BÏ e„ÏBpLk97ÈzL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¿ƒ»≈»ƒ¬»ƒ…≈ƒ¿≈
B¯kÓÓ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ÔË˜ - ÒÈ¯Ò ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO¿»¿…«¬»»ƒ»»¿≈ƒ¿»
·¯Ï ÏÈc‚iL „Ú ,ÂÈÒÎa elÙ‡Â ,¯kÓÓ Ú˜¯˜a¿«¿«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»»«∆«¿ƒ¿…

ÂÈ˙BL98. ¿»

קנה:96) מפורשים 97)שם וסימניו להוליד, ראוי שאינו
יג. הלכה אישות מהלכות וחמש 98)בפ"ב שלשים היינו

יא). הלכה שם, אישות (הלכות אחד ויום שנה

.ÊËÈÓ99,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÔÈa ÂÈÒÎa ÔÈa ¯ÎnL ƒ∆»«≈ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»ƒ»≈
¯În‰ ˙ÚLa ÔË˜ ‰È‰L e¯Ú¯ÚÂ ÂÈ·B¯˜ e‡·e100, »¿»¿ƒ¿¬∆»»»»ƒ¿««∆∆

B˜„·Ï eL˜·e101BÏeÏ Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -102,„BÚÂ . ƒ¿¿»¿≈¿ƒ»∆¿«¿¿

‰˙Èna ÔÈpzLÓ ÌÈÓÈq‰L103ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁÂ . ∆«ƒ»ƒƒ¿«ƒ«ƒ»«¬»»ƒ∆≈
È‡cÂa eÚ„È Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈»¿¿««

ÏB„b ¯ÎBn‰L104. ∆«≈»

עקיבא.99) רבי לפני שבא מעשה קנה. שם ברייתא
טו).100) הלכה (למעלה ממכר ממכרו היו 101)ואין אם

גדלות. סימני הובא 102)בו הי"ב) (פ"ד שמחות [במסכת
יבדק, "אל זה: בלשון שם בבבאֿבתרא שהובא מעשה אותו
הוא  וכן ממקומו". המת את מזיזין אין הגולל שנסתם מאחר
ניוול  שאיסור ואע"פ שסג). סימן (סוף יורהֿדעה בשו"ע
אין  - יא: בחולין כמפורש הקבורה, לפני אפילו הוא המת
אבל  טריפה, אינו אם הפנימיים, איבריו בבדיקת אלא זה
ועיין  ניוול. זה אין שערות, שתי לו יש אם מבחוץ לבדוק

שם]. ליורהֿדעה הלל' 'בית זה 103)בהגהות נימוק גם
מיתה, לאחר הסימנים נמצאו שלא שאע"פ כלומר, שם.

מיתה. לאחר ונשתנו מחיים שהיו קנה.104)יתכן שם
ט. הלכה למעלה וראה

.ÊÈÂÈ·‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt105- »ƒ∆∆¿ƒ∆»««¿«»ƒ
¯ÊBÁ106ÔÈa ÌÈ¯OÚ Ì„˜ ÔÈa ,Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ≈ƒƒ««≈«≈…∆∆¿ƒ≈

˙B¯t‰ Ïk Á˜Bl‰ ÔÓ ‡ÈˆBÓe .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒƒƒ«≈«»«≈
ÏÎ‡L107- Ú¯ÊÂ ÚËpL B‡ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆»«¿ƒƒ»∆»«¿»«

BÏ ÔÈÓL108e¯B‰ ‰f‰ ÔÈck .¯‡M‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe »ƒ«¬ƒ∆«¿»«ƒ«∆
ÈÒÎpÓ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÔË˜ elÙ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .È˙Ba«̄««¬ƒ≈∆¬ƒ»»∆»««¿«ƒƒ¿≈
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÁÓ ‡Ï ÌÈ¯OÚ Ôa ‰OÚpLÎe ,ÂÈ·‡»ƒ¿∆«¬»∆∆¿ƒ…ƒ»≈»

¯ÊÁÏ109Á˜Bl‰ LnzLÂ ˙BÚn‰ Á˜lL ÔÂÈkL ; «¬…∆≈»∆»««»¿ƒ¿«≈«≈«
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ Ôa ‡e‰Lk ÂÈÙÏ BÊ Ú˜¯˜a¿«¿«¿»»¿∆∆∆¿ƒ¿…ƒ»

.B¯kÓÓa ‰ˆ¯ È¯‰L ,Á˜Bl‰ È„Èa ‰Ói˜˙ƒ¿«¿»ƒ≈«≈«∆¬≈»»¿ƒ¿»

אע"פ 105) ומתן, משא בטיב יודע אינו אם עצמו, [ובנכסי
שהרי  הפירות, מוציא אינו - מכור אינו הקרקע שגוף
יב, הלכה (למעלה מכירה מכירתו ובמטלטלין הם מטלטלין
(ראה  מכירה מכירתו אין במטלטלין אף אביו בנכסי אבל
יד]. ס"ק רלה סימן סמ"ע ועיין פז) והערה יג הלכה למעלה

יג).106) הלכה (למעלה מכירה אינה שמכירתו
אכל.107) בדין שלא למחצה 108)שהרי אריס, כדין

ברשות, שלא כיורד דינו שלכאורה שאע"פ ולרביע, לשליש
הי"ג) (למעלה המוכר של דעתו עוד נתיישבה שלא כיון
וידו  לו שמין ליטע, עשויה שאינה בשדה ברשות שלא ויורד
מקבל  ואינו ה"ד) ואבידה גזילה מהלכות (פ"י התחתונה על
כן  לא שאם כאריס, שיקבל חכמים תיקנו כאן - כאריס
להוציאה  אפשר שעה שבכל שיודע כיון השדה את יפסיד
פ. (כתובות קטנה אשתו בנכסי בבעל שמצאנו וכמו מידו,
בזה). נסתפק מא ס"ק שם והסמ"ע מה, ס"ק שם הגר"א -

שעה 109) גדלה שאם שנתקדשה, בקטנה שמצאנו כמו
(פי"א  במיאון יוצאה ואינה לגט, שזקוקה ושתקה, אחת
בי"ד  ע"י שנתגייר בקטן כן וכמו ו). הלכה גירושין מהלכות
(פ"י  בו לחזור יכול אינו ששוב כשנתגדל, מיחה ולא
אישות  מהלכות בפ"כ עוד ועיין ג). הלכה מלכים מהלכות

מו). ס"ק והגר"א (מגידֿמשנה יג הלכה

.ÁÈ¯BkM‰110,¯kÓÓ B¯kÓÓe ,Á˜Ó BÁ˜Ó - «ƒ∆»∆»ƒ¿»ƒ¿»
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ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆
‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈

‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»
LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר
יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
 ֿ בעל לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.·ÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי
מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בורו,

'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.‚ÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
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קמט dxikn zekld - oipw xtq - xii` d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈ˙BzÓeÌ‡Â .ÔÈÓi˜111,ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰ «¿»«»ƒ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿∆
‰OBÚ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â ‰OBÚL ¯BkM‰ ‡e‰Â112ÔÈ‡ - ¿«ƒ∆∆¿≈≈«»∆≈

‰ËBLk ‡e‰ È¯‰Â ,ÌeÏk ÂÈOÚÓ113˙BÁt ÔË˜k B‡ «¬»¿«¬≈¿∆¿»»»
LL ÔaÓ114. ƒ∆≈

סה.110) עירובין ובבלי פ"ג, תרומות תוספתא
שם.111) בעירובין חנינא רבי של כמו 112)מימרא

ובקומה". בשכבה ידע "ולא לג): יט, (בראשית שנאמר
יח. הלכה אישות מהלכות בפ"ד למעלה 113)וראה

ד. ו.114)הלכה הלכה למעלה

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
וכן 1) מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו

ודין  הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין
המוכר  בדין הפרק ונסתיים יתומים. בנכסי האפוטרופוסין

ההלכות. ונסתיימו קודש, שבת ביום הנותן או

.‡Ô‰a ‰ÎÊÂ ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ¯ÎBn‰«≈∆»««¿«ƒ«¿¿ƒ¿»»»∆
BzÚcÓ ‡lL Á˜Bl‰2‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È -3; «≈«∆…ƒ«¿««≈««»∆¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - Á˜BÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â4Ì‡Â , ¿ƒ»»≈«≈«≈»«¬…¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï5‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁz -6CÎÈÙÏ .7ÔÈ·˙Bk8¯ËL …»»«¬…ƒ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»

ÌÏBÚÏe .BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ÎBnÏ9 «≈««ƒ∆≈«≈«ƒ¿»
Á˜Bl‰10¯ÙBq‰ ¯ÎO Ô˙B11e‰„O ¯ÎÓ elÙ‡Â , «≈«≈¿««≈«¬ƒ»«»≈

d˙Ú¯ ÈtÓ12. ƒ¿≈»»»

פ"ד 2) להלן (ראה אחר עלֿידי המוכר לו שזיכה כגון
ב). הלכה ומתנה זכיה זכות 3)מהלכות זאת שתהיה כדי

בפניו, שלא לאדם, לו "זכין הידוע: לכלל בהתאם גמורה.
שם). ומתנה זכיה (הלכות בפניו" אלא לו חבין ואין

אמר 4) שאם ז. בקידושין הוא כן הלוקח. שקנאה לפי
אותו  קנה לפלוני, מכורה שדך ותהא מנה הילך לחבירו
שאם  קב: בבבאֿקמא וכן כנעני. עבד מדין השדה, פלוני
(ביאור  האחרון קנה הגולה, ראש בשביל שדה מישהו קנה

סד). ס"ק רלה סימן הקרקע 5)הגר"א לו שמכרו כששמע
שם  פ"ד (להלן לקבל רצה ולא מיד התנגד - המטלטלין או

בֿג). אם 6)הל' מקח], [או מתנה לו שתנתן היא "שזכות
 ֿ בעל לאדם מתנה נותנין אין ירצה, לא אם אבל ירצה.
קלז: בבבאֿבתרא הדברים ומקור ב). הלכה (שם כרחו"

יכול 7)קלח. שתמיד ללוקח, הפסד חשש כל שאין אחרי
ידיעתו. בלי לו מזכה המוכר אם משנה 8)לחזור,

קסז: לקמן.9)בבאֿבתרא המפורט במקרה אפילו היינו,
שם.10) תיקנו 11)משנה, שכן המכירה. שטר את שכותב

בשם  שלמה (מלאכת הסופר שכר יתן שנשכר שמי חכמים,
"שדות  מד): (לב, בירמיה שנאמר מה לדבר, [ורמז רשב"א).
הוא  שהקונה הרי - וחתום" בספר וכתוב יקנו, בכסף

זבנית 12)הכותב]. אינשי "כדאמרי קסח. שם, גמרא
נשכרת, - קנית אומר: עממי פתגם =) אוביד" זבינת קנית,
מהגמרא  ורמ"ה, מיגאש בן ר"י - הפסדת) - מכרת

נא. בבבאֿמציעא

.·ÔÎÂ13‰wL „·Ú‰14B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ,¯ÎÓ B‡ ¿≈»∆∆∆»»»«»««»»
‰ˆ¯ Ì‡ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÔB„‡‰ „È - BÏ ‰z15Ìi˜Ï ƒ¿»«»»«»∆¿»ƒ»»¿«≈

ÔÈÓi˜ el‡ È¯‰ - ÂÈOÚÓ16eÏËa - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¬»¬≈≈«»ƒ¿ƒ…»»»¿
ÂÈOÚÓ Ïk17B‡ ÔB„‡‰ Ìi˜nL ‡e‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e . »«¬»ƒ¿»ƒƒ¿«∆¿«≈»»

.ÌeÏk epnÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ïh·Ó¿«≈¿≈»ƒƒ¿ƒ∆¿

הידוע 13) לכלל בהתאם וזהו שם. והממכר" "המקח ספר
כג: (קידושין רבו קנה עבד שקנה מה התלמודית: בספרות

יב). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ג זה 14)ולהלן [כעין
עמ' צוקמ. (הוצאת דבבאֿבתרא פ"ט בתוספתא מצאנו
כלום, עשה לא חבירו במעמד חבירו שדה "המוכר :(41019
אח"כ  שהסכמתו הרי קיימין". דבריו אחריו מקיימני כתב
בקידושין  הוא וכן שמח). (אור משפטי מעמד לקנין משווה
הדבר  בעל ובא שלו, שאינו בדבר אשה שקידש במי נב:
פירות  לתורם והואֿהדין קידושין. אלו שהרי הסכמתו, ונתן
וראה  תרומה, זו שהרי והסכים, הפירות בעל ובא חבירו

ג]. הלכה תרומות מהלכות בפ"ד רבינו הסכים 15)בדברי
מיד. כך על חדשה 16)והודיע קנין בפעולת צורך ואין

האדון. -17)של רבו כיד העבד שיד שאמרו "שמה
בע  בזכות"לזכות שהוא במה אפילו כלל, לחייב ולא בורו,

'נתיבות  – גדול ביוקר מכר או גדול, בזול שקנה (כגון
מגידֿמשנה. – לד) ס"ק משה"א רלה, סימן המשפט'
(מגידֿמשנה  לאדון המקח דמי את להחזיר צריך והמוכר
קנין  לו שאין לפי המתנה קונה העבד ואין האי). רב בשם

ואבןֿהאזל. אורֿשמח ועיין רבו, בלי

.‚ÔÎÂ18ÈÒÎa ÔÈa ,‰zÓ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»«»»≈¿ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa ÔÈa dÏÚa19ÔÈa ,BÏ ‰ÒÈÎ‰L «¿»≈¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»≈

„ÁiL ÌÈ¯·„a20‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈa d˙a˙Îa dÏ21ÔÈa , ƒ¿»ƒ∆ƒ≈»ƒ¿À»»≈¿ƒ¿≈¿≈
‰z B‡ ‰Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a¿«¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»¿»ƒ¿»
‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ÏÚa‰ „È - [‰zÓ dÏ]»«»»«««««»∆¿»¿ƒ»»

Ìi˜Ï22Ìi˜È -23Ïh·È - Ïh·Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,24.Ïk‰ ¿«≈¿«≈ƒ»»¿«≈¿«≈«…
Ï·‡25‰ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ ÔÈa ,Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÏÚa‰26 ¬»«««∆»«»«≈«¿«∆ƒ¿ƒ»

ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L Ú˜¯˜ B‡ d˙a˙Îa BzL‡ BÏ27 ƒ¿ƒ¿À»»«¿«∆ƒ¿ƒ»
BlMÓ28Èt ÏÚ Û‡ ,d˙a˙Îa dÏ „ÁiL Ú˜¯˜ ÔÈa ƒ∆≈«¿«∆ƒ≈»ƒ¿À»»««ƒ
ewL29Ïk È¯‰ - ÂÈOÚÓ ‰ÓiwL ¯Á‡ ‰M‡‰ „iÓ ∆»ƒ«»ƒ»««∆ƒ¿»«¬»¬≈»
M ‰ÓÏËa ‰OÚ30ÈtÓ ;31˙¯ÓB‡ ‡È‰L32Áe¯ ˙Á : «∆»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆∆«««

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ33. »ƒƒ¿«¿ƒ

ד.18) שער והממכר" "המקח בספר רבינו, דברי מקור
בגופם 19) אף זוכה והוא לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים

או  אבדון של במקרה באחריות נושא שהוא אלא אלו, של
בהם  לבטוח יכולה שהאשה "ברזל", המונח ומכאן כליון,

ברזל. של לכתובת 20)בבטחון משועבדים הבעל נכסי כל
לגביית  מסויים שדה מייחד שהוא יש זה ועם האשה,
הסכמתה. בלי זה שדה למכור יכול הבעל אין ואז הכתובה,

זוכה 21) אינו והבעל לבעלה, מכניסה שהאשה נכסים
ואם  להם באחריות נושא אינו אבל בפירותיהם, אלא בגופם
ותלישה, מריטה היינו ו"מלוג" לאשה. אבדו כלו, או אבדו
ומניח  הפירות אוכל הוא כן הראש, ומניח השערות כמורט
הלכה  אישות מהלכות בפט"ז וראה מלג, ערך ('ערוך' הקרן

ט). והערה האשה 22)א יד פשוט: הטעם שלו בנכסים
נחשבת  האשה שפעולת הרי מקיים הוא ואם בעלה, כיד
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ומלוג, ברזל צאן נכסי כגון המשותפים ובנכסים כפעולתו,
הקדימה  שהיא בזה והרי שניהם, הסכמת בעצם צריך

הסכמתה. משום גם יש נה:23)למכור, בגיטין משנה,
ולא 24) בעלה, לזכות פעולות לעשות רק יכולה שהאשה

הרי  אופן בכל המשותפים ובנכסים בעבד, כמו לחובתו
הסכמתו. גם ולפי 25)צריך שם. בגיטין משנה

בפכ"ב  וראה מט: בבבאֿבתרא האמוראים של ההסתייגות
יח. הלכה אישות ברזל 26)מהלכות צאן נכסי והיינו

שם). אישות בהלכות לחםֿמשנה שהבעל 27)(וראה
לו. הכניסה שהיא הנדוניא נגד שדה לה כן 28)כותב

הרשב"ם. לגירסת בניגוד שם ה'תוספות' גירסת
שניהם.29) הסכמת יש מפרש 30)ולכאורה המגידֿמשנה

בגיטין, המשניות בפירוש רבינו אך אתר, על בטל שהמקח
כשתגבה  הלוקח מידי להוציא "ויכולה מפורש: אומר

קיים. המקח הזמן אותו שעד הרי וטענה 31)כתובתה",
עליהם  בוטחת שהיא המנויים, אלו בנכסים רק ישנה זו

למכרם. להוטה ואינה באמת 32)במיוחד היא אם היינו
נח. ס"ק צ סימן אבןֿהעזר שמואל' 'בית וראה כך, אומרת

שלם.33) בלב לכך הסכימה לא אבל

.„ÔÈa ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,‚BÏÓ ÈÒÎ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ»«»«ƒ¿≈¿≈¿«¿»≈
‰˙ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ ‰M‡‰ „È - ÔÈÏËÏhÓa34Ïh·Ï ¿ƒ«¿¿ƒ«»ƒ»«»∆¿»»¿»¿«≈

‰Ïh·Ó -35Ì‡Â ,36‰Ói˜37ÂÈOÚÓ38e˜ - ¿«¿»¿ƒƒ¿»«¬»»
˙BÁB˜l‰39. «»

ושל 34) הבעל של שניהם, הסכמת צריך שלה שבנכסים
ברשות 35)האשה. לגמרי שהם לפירות, אף המכר ובטל

צ: כתובות ג.36)הבעל, מלוג,37)בבאֿבתרא שבנכסי
לבעלי", עשיתי רוח "נחת טענת לטעון יכולה היא אין
הבעל, איבת לעורר חשש כאן ואין שלה, כולם שהם מכיון

נה. והערה ו הלכה להלן וראה תסכים. לא בכ"י 38)אם
מעשיו. בפעולתֿקנין 39)תימן: צורך ואין הבעל, בקנין

שלה.

.‰B‡ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÏÚa««∆»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆
Ô˙pL ÔÈÏËÏhÓ40BlMÓ dÏ41Èt ÏÚ Û‡ ,42BÈ‡L43 ƒ«¿¿ƒ∆»«»ƒ∆««ƒ∆≈

È‡M¯44ÎÓe ¯·Ú Ì‡ ,e˜ - Ô˙ B‡ ¯45,˙BÁB˜l‰ ««ƒ»«»«»«»«»
ÔÈ‡Â46ÔÎÂ .Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰47BÏ LÈ ¿≈»ƒ»¿»¿ƒƒ»»¿≈≈

„È ˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ÏÚaÏ«««ƒ¿…»¿»»««ƒ∆≈«««
‡B·z Ì‡Â .‰ae˙k‰ „eaÚL48Û¯ËÏ49;˙Ù¯BË - ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿…∆∆

Ôk Ì‡ ‡l‡50‰·˙k51‰lÁz Á˜BlÏ52e˜Â53.d„iÓ ∆»ƒ≈»¿»«≈«¿ƒ»¿»ƒ»»

בשו"ע 40) וכ"ה לה. שנתן רומי: ובדפוס תימן בכ"י
טו. סעיף צ סימן צאן 41)אבןֿהעזר נכסי כדין דינם שאז

שמואל' וב'בית מט, ס"ק מחוקק' ב'חלקת שם ועיין ברזל.
נב. ירושלמי,42)ס"ק בשם ומגידֿמשנה סו: יבמות בבלי

האשה. מציאת פרק לשון 43)כתובות ההמשך, כל
שאינו 44)הירושלמי. כנראה, רבינו, למד זה מביטוי

קיים. הקנין - בדיעבד אבל לכתחילה, היא 45)רשאי זו
אחרים, וראשונים ו. שער וממכר", ב"מקח האי רב דעת גם

עליו. חולקים הרשב"א, דומה 46)ביניהם זה ואין
בטחונה  את שמה והאשה קיימת, תמיד שנשארת לקרקע,
עליהם, סומכת דעתה שאין במטלטלין, משא"כ עליה,

עד  אותם לכלות זה בלעדי יכול הוא ברזל צאן בנכסי שהרי
הרי  כך ובין כך ובין הרשב"א), בשם (מגידֿמשנה גמירא
הוא  אם אף התמורה, את תקבל והיא באחריות נושא הוא

שם). מחוקק (חלקת מובא 47)מוכר ושם פא: כתובות
מאליו. ומובן ביותר כפשוט של 48)הדבר במקרה

אלמנות. או זו 49)גירושין מקרקע כתובתה את לגבות
משועבדת  הבעל, נכסי כל כמו ושהיתה, הבעל, שמכר

צה.50)לכתובתה. לה 51)כתובות אין ודברים שדין
זה. לוקח לאחר 52)עם אבל הבעל, שמכר קודם היינו

לבעלי", עשיתי רוח "נחת לטעון: היא יכולה הבעל, שמכר
שם.53)שם. זה גם חליפין, בקנין

.Â‰M‡‰54dÏÚ·Ï ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL »ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈…«¿∆¿«¿»
‰˜ ‡Ï -55LÈÂ ,56BÓk ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ dÏ …»»¿≈»«¬…¿ƒƒ»¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL57˙Èa .58e¯ÎnL ÔÈc59B‡ ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆»¿
,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa eÁ˜Ï»¿¿ƒ¿≈¿ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÔÎÂ60ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰61ÔÈa ,62ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ epnL ¿≈»«¿ƒ≈∆ƒ»≈ƒ
Ô¯kÓÓe Á˜Ó ÔÁ˜Ó - ÌÈÓB˙È È·‡ Ô˙B‡ ‰pnL ÔÈa≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ∆»»∆»ƒ¿»»

¯kÓÓ63Ï·‡ ,64Ô˙B Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ Ì˙zÓ ƒ¿»¬»«¿»»≈»¿∆≈»»≈
.BlL BÈ‡L ¯·c»»∆≈∆

נ.54) רוח 55)בבאֿבתרא "נחת לטעון: היא שיכולה
כן. לטעון יכולה אינה מלוג, בנכסי אבל לבעלי". עשיתי

ובפכ" לו, והערה ד הלכה למעלה אישות וראה מהלכות ב
יז. גירושין 56)הלכה של במקרה לתבוע יכולה שהאשה

קיימים. הם אם - שהם כמו הברזל צאן נכסי את ואלמנות
יח.57) הלכה הנראות 58)פכ"ב האלו, ההלכות סמיכות

המוטלות  בהגבלות דנות שהן בזה, היא מאלו, אלו רחוקות
בנכסים. באֿכח מאפוטרופוס 59)על גרועים אינם שהם

של  "אביהן נקראים והם להלן), (ראה עלֿידם המתמנה
ס"ק  רלה, סימן חושןֿמשפט הגר"א ביאור (וראה יתומים"

נב.60)סח). בגיטין והובאה פ"א, תרומות תוספתא
אב),61) =) "פטר" רומיות: מילים משתי מורכבת מילה

מפקח. בן): =) שם.62)ו"פוס" פרטים 63)גיטין וראה

נחלות. מהלכות בסמוך,64)בפי"א הרמב"ם שמנמק כמו
לתת  רשאי האופטרופוס שאין הנ"ל, התוספתא מתוך ויוצא
נתונים  הם וממכר במקח וגם היתומים, בשביל צדקה אפילו
 ֿ (מגיד לעשות רשאים שאינם דברים הרבה ויש להגבלות,

משנה).

.Ê¯ÎBn‰65ÌBÈa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa Ô˙Bp‰ B‡ «≈«≈¿«»¿≈»ƒ«¿
B˙B‡ ÔÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,·BË66ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - ««ƒ∆«ƒ«¬»«»ƒ¿≈

ewL ÈÓ Ïk67ÔÈ·˙BÎÂ ,Ìi˜ ÔÈw‰ - ˙aLa B„iÓ »ƒ∆»ƒ»¿«»«ƒ¿»«»¿¿ƒ
.ÔÈ˙BÂ ˙aM‰ ¯Á‡Ï¿««««»¿¿ƒ

עמ'65) צוקמ. (הוצאת פ"ד ביצה בתוספתא זו הלכה מקור
(ואיסורם  מעריכין ולא מקדשין ולא וכו' דנין "אין :(207
בין  שעשאן וכולן וכו' לז.) ביצה - וממכר מקח משום
מה  - מוטעין ובין מזידין ובין שוגגין ובין אנוסין
- טוב' ב'יום לומר צריך ואין [בשבת, עשוי שעשה
בשם  דביצה פ"ה ברי"ף והובאה ראשון]" דפוס
טוב'. וב'יום בשבת קנין לדין משם ולומד ירושלמי.

(ש"ע,66) חכמים" דברי על שעבר "על מרדות, מכת
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כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין
בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  אייר כ"ו שישי יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,
ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים

ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות
ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי

להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל
קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם

עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
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כח). סעיף רלה אסור 67)סימן זה שאף חליפין, קנין
בשבת.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  אייר כ"ו שישי יום

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,
ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים

ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות
ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי

להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל
קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם

עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
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רצה  החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.‰ÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜ - ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙¯nzLn‰ ¯ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33¯ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט:32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא כן

.Â¯b36¯ib˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37- ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
- ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»

¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט. הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י"ג (פרק מצרא בעל דין אין ובמתנה
א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל
יכול  אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא

.ÊÈzL42¯ˆÓe ¯b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜ - d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ - dz¯·Á ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dz¯·Á Ï·‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ - dz¯·Á ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï - dz¯·Á¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ - d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ¯ˆn‰ ˙‡Â dz¯·Á48¯ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔB¯Á‡‰ ‰ÎÊ - d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,
המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,

סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן

כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל
הנמצאים  ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם
מהלכות  א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם
דיבור  שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,

נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.ÁÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»
Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆

˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„·Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆
.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡ - ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד

החיצוני. לפי 54)אל הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין
החזיק  אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת

לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי

.Ë˜ÈÊÁn‰55¯ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k ¯b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï - ¯ËL B˙B‡a ‰·e˙k‰ Ú˜¯w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

¯ˆÏ ,„·Ïa ¯ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê· «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מט:55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י כפירוש חוב שטר ולא עשה 57)הגר, לא שהרי

גר  של בשטרותיו "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין, בה
לא  הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו'
בהגבהת  הקרקע קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק"

הנייר.58)השטר. של אפשרי שם 59)שימוש בגמרא
לקרקע  כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו
הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
הסתפקו  לא הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו
תמוהים  רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל,
הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני
שחצרו  סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה
לפי  אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של
שלא  לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה
שאפילו  ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו
סימן  (ש"ך השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם

ס  דיבור ערה נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן עיף
אדעתא). הנייר.60)המתחיל של דומים שימושים

.È‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk - ‰È¯ˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆

LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈
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„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»
ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»

„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«
.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית

מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני
משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,

להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,
שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,
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„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»
ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»

„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«
.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית

מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני
משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,

להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,
שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
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˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
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¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆
¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»

¯ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡¯OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ
ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»

ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL C¯ca da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
¯b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡¯Ï Ô˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ‰ÎÊ -97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ

,B˙eL¯ ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

¯a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ - Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי, כרב ולא כלומר,88)כאמימר
משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף
או  בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.

משנה. וכסף משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי רב: בשם יהודה רב של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי 90)שם). מחמת הבא "ישראל רב: של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי
הגוי  מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף הגוי 92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף שכותבים, במקום שהרי השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן

שהרי 94) רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
אינו  שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם אבל
ויש  השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני
ב  בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי

אֿב. והממכר 97)הלכה המקח בספר האי רב כתב כן
על  הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.ÂËËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;CÏnÏ Úe„È99BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ »««∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ËLa ·˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜¯wa ‰kÊÈ ‡lL∆…ƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈

ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓc»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«
ÏkL ;CÏn‰100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ «∆∆∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.‡ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯‚ ÈÒÎ2‰„OÂ ,¯˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡¯OÈÏ Ì"ekÚ‰ d¯ÎnL3- ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»

‰ÂL ÌÈc Ìlk4ÈÎ¯cÓ C¯„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈
‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰5‰˜ -6ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»

˙B¯t‰ ˙ÏÈÎ‡Ó7. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק למעלה יד.3)ראה הלכה לפי 4)שם
הפקר. ח.5)שכולם הלכה בבאֿבתרא 6)פ"א משנה

כשעושה 7)מב. אלא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר

.·da ˜ÈÊÁ‰Â ,B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰˜ - ‰È˙B¯t ˙ÏÈÎ‡a8ÈÒÎa Ï·‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡ elÙ‡ ,¯b‰ ÈÒÎ B‡ ¯˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï - ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„B·Ú „·ÚÈ B‡ ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓe9Ï˜c ˙B¯t ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡a10LÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„B·Úa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „·ÚL11,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê :e¯Ó‡Â¿»¿∆»«¬»»

על 8) חולק והראב"ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ"א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק שם: בגמרא
מעט)".

.‚LÈ12Á˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa¯ ÌÈ¯·c13- ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«
¯b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈

‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜ - ¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡14ÌÈ¯ËÏÙ15 ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ
ÌÈÏB„b16„iÒÂ ,¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ ¯b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea17 ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈

¯ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a18‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ ¯eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»
¯˙BÈ B‡19„‚k20.‰˜ - Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי מחבירו" "הלוקח רבינו כתב לא

מדובר  לא שכאן לפי ב) הלכה בתחילת למעלה שכתב
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט. הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב כמפורש
בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
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dpzneקנד dikf zekld - oipw xtq - xii` e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,
הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא

הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון
החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון

ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו
קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא

מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ

ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
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שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,
הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא

הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון
החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון

ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו
קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא

מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ

ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
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dpzne dikf zekld - oipw xtq - xii` e"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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‡Ï È¯‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…
¯„‚a ÏÈÚB‰60,LlÙÓe ¯˙BÈa ·Á¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»

˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â61„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ
.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע"פ הראשון, כמו כלום, עשה לא הוא
שם  ועיין י, הלכה מכירה מהלכות (פ"א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסףֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי  לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו
הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י מדברי

(מגידֿמשנה). השני בו רבו 58)וזכה לדברי בזה כיוון
שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב: מיגש, בן ר"י
ואע"פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע
בשם  וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאיֿאפשר דלתות, בלי שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסףֿמשנה).

.ÈıÈÙn‰62Ú¯f‰63ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï64;‰˜ ‡Ï - «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Ú¯f‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL65˙Ú·e , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·L - ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב"ם הזרע את כיסה לא והוא אחרי 65)לפניו.
הזרע. את כיסה שלא

.‡È‰˙È‰66‰OÚÂ ‰Ê ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï - dab ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ˆÈÁÓ67elÙ‡Â ,68‰ÚÏ· ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó - ÏÈÚB‰L ˙Ú·e ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.·È˜ÈÊÁn‰69BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ¯˜Ù‰·e ¯b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï - ¯„‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï70. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

 ֿ (קצות אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס"ק רעה, סימן החושן

.‚È¯„BÚ‰71¯e·ÒÎe ¯b‰ ÈÒÎa72‡Ï - BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…

¯„Ú .‰˜73- ¯Á‡ ¯b ÏL ¯e·ÒÎe ‰Ê ¯‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈
È¯‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈

.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף.71) רב של מימרא נב: יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי. של

.„È‰È‰74ÔBkLÓ75¯b‰ ˙nLÎe ,¯b‰ „Èa Ï‡¯OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡¯OÈ ‡a76B˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa ¯b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ77. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט: משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא

ז). זה,76)ס"ק במשכון הבעלֿחוב) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא
באחריות  להתחייב אלא אינו - פב.) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ"י שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.ÂË‰È‰78Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ï‡¯OÈ „Èa ¯b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡79„‚k ÔBL‡¯‰ epnÓ Á˜BÏ - «≈¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆
ÂÈ˙BÚÓ80.¯‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔB¯Á‡‰Â , ¿»¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב, בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף מנכסיו, נפקע אינו הגר סי
הגר  על לו יש אם אף אלא המלוה, בידי משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na81ÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ B¯ˆÁ - B¯ˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBL‡¯‰ ¯ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ82‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,83, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿

שם.81) הגמרא בצד 82)מסקנות עומד שאינו ואףֿעלֿפי
יא. בבבאֿמציעא חנינא, בר יוסי רבי של ידוע כלל חצרו.
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה וכל
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח.83)פ"א ואבידה גזילה מהלכות פי"ז

.ÊÈ¯b84ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL85Ô‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜ - ÌÈÏB„b ÌÈ„·Ú86Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈpËw‰ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰a87e¯‡a ¯·Îe .Ì‰a ‰ÎÊ -88‰˜ÊÁ‰ ÈÎ¯„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ Ì‰· e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט.84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
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'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע
דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב

אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆
eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…
Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
 ֿ (מגיד בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«
˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆
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'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע
דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב

אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆
eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…
Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
 ֿ (מגיד בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«
˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆
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ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא

כפי 21)הבאה. -ט. ח: בגיטין הובאה ח. משנה פ"ג פאה
 ֿ במגיד דבריהם (הובאו מיגש והר"י הרי"ף ע"י שהובנה

נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא
לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע" ש"נכסים"

וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני מבתי בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק לו אמר אם כן וכמו יט). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא
כב. הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד

התחתונה. על

.ÂÔ˙Bp‰ Ïk26ÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰L27Ì‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙ - È‡z‰ Ìi˜˙28‰zn‰29Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙B¯t ¯ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa - È‡z‰30‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡¯k È‡z‰ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆«¿«»»

של 26) בתנאם הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני גד בני
לב). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט: קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט) סעיף התנאי 29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ"ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי"א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.Êe¯‡a ¯·k32Á˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯kÓÓe33Ì„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈

Â‡ÏÏ34‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,35¯LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»
BÓi˜Ï36È‡z‰ - el‡Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â .37,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈

È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe38. ¿ƒ≈»¿«

אֿב.32) הלכה אישות, מהלכות החיובי.33)בפ"ו התנאי
רבא.34) דברי עה: במשנה 35)גיטין צד. בבאֿמציעא

הקנין  מעשה הקונה שעשה לפני שהתנה והיינו עה. וגיטין
שדיבור  צריך א) הלכה (שם הראב"ד ולדעת ד). הלכה (שם

המעשה. על לדיבור יקדים בן 36)התנאי יהודה כרבי
עליו. החולקים כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא
ובני  גד בני מתנאי נלמדו תנאי שדיני לפי אלו, כל וטעם
גיטין  סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן,

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. משפטי 37)עה. יתר על
מהלכות  בפ"ו מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי

א. הלכה שם,38)אישות, אישות בהלכות גם כתב כן
ב. הלכה

.ÁÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ39, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â40˙ˆ˜Ó e¯B‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰41È˙Ba¯Â .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,42ÔÈ‡L ,e¯B‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈
ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ

„·Ïa ÔÈLec˜·e43‰È‡¯ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .44. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי בשם הונא רב של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ"ח יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי, לכשיתקיים למפרע,

שאיֿאפשר 40) מתנאי חוץ התנאי, משפטי ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי
התנאי  אילולא שהרי המעשה, מבטל התנאי ונמצא התנאי,
או  "מעכשיו" של בתנאי אבל מיד. מתקיים המעשה היה
מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי לבטל בא התנאי ואין למפרע
ללאו  קודם הן כפול, תנאי התנאי: ממשפטי לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב"ד, האי רב
הערה  שם, אישות (הלכות ט אות פ"ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב: יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני בן שמואל ורבינו הרי"ף והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי 43)(שם הלכה אין כי ממון: בדיני ולא
ובני  גד בני כתנאי שאינו תנאי ש"כל סא.) (קידושין מאיר
 ֿ (מגיד החמירו וקידושין בגיטין ורק תנאי", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי  "ואין וכתב: לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי  וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים
ודחה  האי, רב דעת שקיים כאן ראב"ד ועיין לעשות".

ראובן. ובני גד מבני הראיה

.ËÔ˙Bp‰45‰zÓ BÊ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ46. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa47d¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ48B‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓa49Ú˜¯˜a ÔÈa50ÏÎB‡Â .51ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
 ֿ חושן ושו"ע י, הלכה לולב מהלכות (פ"ח לבסוף וחזר
מקבל, של חייו ימי כל אמר ואם ו). סעיף רמא, סימן משפט
יחזיר  הנותן, חיי ימי כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי ֿ 47)המקבל (בבא בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי 48)בתרא בר ביבי ורב האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי ימי לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי ימי לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי 50)אתרוג בר ביבי ברב הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו
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אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.È¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר

אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה
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אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.È¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»

¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר

אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»
‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆

CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה
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עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
 ֿ מגיד וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה

ה'תשע"ט  אייר כ"ז ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר

רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה  הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.‡‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL ¯Á‡Â ,d· «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È¯‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' ¯Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
'da ÈÏ ‰‡¯6ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈

¯Á‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
¯Á‡ 'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ ¯Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ - da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ - B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï·‡ .da ‰ÎfL ¯Á‡ Ïa˜Ó‰ d¯È˜Ù‰ È¯‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙¯ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï - B¯wÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי.2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי "אי
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר
שתק  אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
בטלה  בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות
בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק
כסף  (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח.8)למפרע, בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי
כאן). המתחיל דיבור

.·‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa B¯·ÁÏÔÂÈk - ¯Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,¯Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,B¯·Á ‰ÎÊ ,Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜¯w‰ ¯ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ¯12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó -13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿

‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆ¯È Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆
.BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא
מחה. ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש

במשנה.13) שם גיטין

.‚‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'dÏa˜Ó ÈÈ‡' ¯Ó‡Â ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ¯ ¯·k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16¯ÊÁ ÁÂˆÂ ¯ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ ¯Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈
¯Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«

e¯‡aL BÓk ,d¯È˜Ù‰ È¯‰ 'da ‰ˆB¯ ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆
ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ - ¯˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡ - da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯·e ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי

למחות. או לצווח מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו
לשלילה. הייתה דעתו כששתק ספק 22)אז כל כדין

א.23)בממון. בהלכה

.„ÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆ¯L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡ - 'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ¯ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»

„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - 'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי 24) על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן
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אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו

.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי

המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52L¯Á‰ Ï·‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי
הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
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אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו

.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי

המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52L¯Á‰ Ï·‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי
הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי

כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן
אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

dpzne dikf zekld - oipw xtq - xii` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי
לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי

כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין
י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם

רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.
ב.59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה

חנינא.60) בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא או 61)בבא
ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר

מטעם 62) שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,
י:). מציעא (בבא היא שליחות

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
˙¯nzLÓ dÈ‡L ¯ˆÁa Ï·‡65B˙a¯ÁÂ e‰„O ÔB‚k , ¬»¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿»≈¿À¿»
dcˆa „ÓBÚ ‰È‰iL „Ú -66È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡ÈÂ67. «∆ƒ¿∆≈¿ƒ»¿…«»¿»ƒ»ƒ

Úa¯‡ ÔÎÂ68˙Bn‡69Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L Ì„‡ ÏL70 ¿≈«¿««∆»»∆≈¿ƒ»
BÏ ÔÈB˜71‡ËÓÒa ,72ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡73B‡ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ

ÌÈÏÚa dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁa74ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;75B‡ ¿»≈∆≈»¿»ƒ¬»ƒ¿»«ƒ
B¯·Á ‰„Oa76.B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbiL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ - ƒ¿≈¬≈≈∆«∆«ƒ««»»¿»

‰pË˜e77d¯ˆÁ dÏ ‰kÊz78Ï·‡ ;dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ¿«»ƒ¿∆»¬≈»¿«¿««∆»¬»
ÔËw‰79„Ú B‡ B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbzL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ «»»≈∆«∆«ƒ««»»¿»«

.¯Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה שם 64)שחצרו
ידו  על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא.

הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף דומה אינו שאז
משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז

בין  מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי  לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י. מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף

אין  אמות, בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע

לה]. קרוב יריבו 71)שעומד שלא כדי היא חכמים תקנת
ט). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי, רחוב
שבסימטא  י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי שכיחי 73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי 74)רבים פפא, רב תשובת שם,

הרי"ף. הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב בדברי שם

אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי שם,76)דקא
פפא. הכל,77)לרב ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם

ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או
לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה

ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט.
בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר

שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי  ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות

.È‰zn‰80Ë‚k81ÌÈ¯·c ¯ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .ÁÈÏLÏ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ ‰ezÈÂ ‰zÓ ¯ËLa eÓzÁÈÂ e·zÎiL∆ƒ¿¿¿«¿¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÌeÏk ‰Ê83e˙Â e·˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Ï e¯Ó‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ»¿¿»»≈ƒ¿»¿¿»¿
e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï - Ïa˜ÓÏ«¿«≈…»»¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒƒ¿
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ e‰e˙e ‰zÓ ¯ËLa eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
BÓk ,ÔÈ·˙Bk ÔÓˆÚ Ô‰ ‡l‡ ,·zÎÏ ¯ÙBÒÏ ¯ÓBÏ«¿≈ƒ¿…∆»≈«¿»¿ƒ¿

Ë‚a84. ¿≈

ואביי.80) כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב יאמר 82)פרק שהשליח

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה
פי  על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
עשו  לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום,
הראב"ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור  אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו
לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי 84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב"אומר  שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו
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יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…

Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות

שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה

שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם
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יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…

Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות

שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה
שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך

שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,
בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו

שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא
סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה

שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם
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שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL4¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆

ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈ¯ÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡ - BÏ e˙e¿≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»
ÌÈ¯Á‡5.ÔziL ¯Á‡ ¯kÓÈÂ ¯ÊÁiL , ¬≈ƒ∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב של מימרא מ: בבאֿבתרא
כלום. אינה ֿ 3)(מסותרת)" בבבא הרי"ף מדברי נלמד

הלכה  פ"ט להלן רבינו והעתיקו האי, רב בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף, רב של הראשון כלשון
לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי (שם). יהודה רב של מימרתו
"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע"פ בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני, ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב"ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב"ד לפני

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.·CÎÈÙÏ6Ú˜¯˜ ˙zÓ ¯ËL Ïk ,7:Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa e·L Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ ¯Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e·˙ÎÂ8ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - el‡9‡ÏÂ ,‡È‰ ˙¯zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי כלומר,
שתי  נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף רב של הוא,הלשונות ספק ג), הערה ה
בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי רב - מאי "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע" רבינו שכתב ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב: הדברים סוף מחמת
שעומדת  בקרקע אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י). ס"ק רמב, סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי 9)ביטויים כרב

ה. הערה למעלה וראה הרי"ף. שכתב וכמו שם,

.‚·˙Bk‰10‰BL‡¯‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔB¯Á‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏb ‰B¯Á‡‰Â ˙¯zÒÓ11. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰¯È˙Ò12ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה המתנה ואין

מהלכות  פ"י (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע כיון מספק, המקבל זכה ולא היא, מסותרת
הבעלים  ברשות היא הרי - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה

לאחר. ליתנה

.„e¯‡a ¯·k13- Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰14ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰15ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc ¯Á‡ ‡l‡16 ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ - da ‰ˆB¯ BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏ17ÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ18˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È¯‰ - ˙¯zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
‰iM‰Â ;˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ - ‰BL‡¯‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È¯‰Â ,‰ˆB¯ BÈ‡L ÁÈÎBÓ ¯·c‰L ÈtÓ -ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰19. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י בפרק
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב"ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף,15)גילוי שמקבל למכר, בניגוד
כי  אנוס, הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי 16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק מופשט כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני, זו מתנה

.‰‰OÚÓ20:BÏ ‰¯Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆ¯L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ ·zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ .Ô˜È¯ BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
·˙k Ck ¯Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e·˙ÎÂ e‡·Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :e¯Ó‡Â‡Ï È¯‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ·˙k BBˆ¯a21‰l‚ È¯‰L ,‡e‰ ¯·ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡¯‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ22. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה ולא "כאנוס",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי גמור, אונס היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע"י המודעה, כל 22)בצירוף היינו,
המתנה, בגוף הוכחות גורמים: שני של צירוף שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.ÂÈL23ÔpÓfL ˙B¯ËL24ÏÚ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
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ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈
˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈

¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»
ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»

e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל
שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם

השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
 ֿ (בבא כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
 ֿ (משנה שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
 ֿ במגיד וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
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ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈
˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈

¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»
ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»

e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל
שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם

השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ
BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
 ֿ (בבא כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
 ֿ (משנה שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
 ֿ במגיד וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
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בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם
ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר

בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף, כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי ההוספה, הדגיש שלא אף
רמ  סימן (סמ"ע שני מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח). ס"ק שם והגר"א ז, נחמן,49)ס"ק רב של מימרא
אחא 50)שם. לרב דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני, השטר שבקבלת מפני הוא,
ולרפרם, השני. של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף, שהראשון המקבל מודה שבזה מפני

להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם
השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף המוכר
מהמוכר. או מהנותן ולתבוע לחזור יכול אינו השני,

רבינו 52) שהרי תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי
שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב דברי את העתיק
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס משלם הוא אם וכן השני, השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח אחא, רב שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס משלם והוא הפירות,
הפירות, את הוא מחזיר מזויף, הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס משלם והמוכר
את  שני שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף, הראשון שהשטר מודה שהלוקח אחרי
השני. השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי אחא, שלרב - שלישי הבדל עוד
שם  ב'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט ורבינו בינייהו), איכא ד"ה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר

הדברים  ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.‡ÌÏBÚÏ2ÔÈ„ÓB‡3˙Úc4ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .L¯t ‡lL5,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂ6ÂÈÒÎ Ïk ·˙ÎÂ ,˙nL7‰ÈeÏ‚ ‰zÓ ¯Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰¯eÓ‚8;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Ba ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï - Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙B9CÎÈÙÏ .10Ïk ÂÈÒÎpÓ ¯iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L11˙Ói˜ B˙zÓ -12. ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי קמו: בבאֿבתרא
קלב. שם נחמן, רב פסק וכן אומדנא". בדיני 3)בתר

ויש  זֿח), הלכה פ"ג (למעלה כפול תנאי וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי"א (למעלה גרידא דעת גילוי שמספיק

וראה  כאן. כמו קובע, הדעת אומד שאפילו ויש ח), הלכה
שבלב. דברים ד"ה מט: קידושין רקע 4)'תוספות' על

דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות
אותה. פירש לא עצמו שהוא אף הנותן, ֿ 5)של בבא

שם. אף 6)בתרא או מרע, בשכיב זה אם רבינו פירש לא
שהדברים  אומרים, ויש ב. בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע"פ בבריא אבל מרע. בשכיב רק אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט. בכתובות (וראה חס אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב"ן, בשם רמו סימן חו"מ 'טור'

ג). ס"ק לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא
אֿב. הלכה פ"ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי

כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,
לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם

קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט: בבבאֿבתרא הוא כן
של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי מקור

בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב מנסיא בן שמעון רבי
ווין  כ"י לפי (265.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב אם שדווקא הרי - ראשון) ודפוס
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע, שכיב מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב מרע "שכיב במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע אמרו קמט: ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ"ח להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח. והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו

.·ÔÎÂ13·˙Bk‰14‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk15,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡È¯a ‰È‰L ÔÈa16elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa17‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa18‡l‡ e‰OÚ ‡Ï -19 ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtB¯ËBt‡20.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»

ÂÈÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ,‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡À¿«««∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆»
ÔÈÚÓL21ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓa22. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב, [דוקא קלא:
בוודאי  קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי
פ"ו  להלן רבינו כתב וכן אפוטרופוס. לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח דעת והיא ב, הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי"ף שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי ממשנת
א). הלכה פי"ב להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני פלוני בני
מיגאש  ר"י קנה. שוודאי מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי קלא: והרי"ף,15)ב"ב הר"ח רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב למעלה),

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



dpzneקסו dikf zekld - oipw xtq - xii` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
 ֿ בבבא וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון
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(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות
 ֿ בבבא וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).

קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא
הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי

לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון
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שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו

.ÊÔÎÂ43ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡44‰Ê - ¯Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ ¯Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב. שם

.Á‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk45- »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡46Ú¯w˙Â ,47¯ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL B·BÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ ·BÁ48 »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ¯‡Mz -ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»

·BÁ‰ ‰Ó„wL49ÔcÓ‡L ;50‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc51 ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»
‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ·˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»

ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk52.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
 ֿ (מגיד כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק שהרי דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב"ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח, ס"ק קז סימן מחוקק' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס"ק המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב. קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב. מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ"ל
לפי  אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב".
ויתרה. שהרי גובה, אינה אעפ"כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.Ë·˙Bk‰ ÔÎÂ53ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B·˜54‡È¯a ÔÈa ,55BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜¯˜ Ô‰nÚ56ÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈa57dÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï·‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ù¯BË58e‡B·iL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB - el‡ ¯Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב.53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ"ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב: שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק, ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע דוקא
י. הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף

שם. בבבאֿבתרא נחמן רב מימרת צורך והיא שאין ונראה
אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה

ב  רבינו כתב [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש
אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתביֿיד (ובכמה איבדה"
לומר, רוצה פישל) הרי מכון במשנת המשנה" ב"נוסחאות
שהגמרא  ואע"פ שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי
שהיתה  "אימתי שאמר יהודה רבי של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי לפרש יהודה דרבי שאימתי שאמרו שמה
(רמב"ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין
ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות
שיש  ועוד הריטב"א). בשם ק' הערה 364 עמוד שם בדק"ס
(ריטב"א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי בדברי גורסים
בפאה  ובריבמ"צ שם וברמב"ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק"ס
יוחנן  רבי לדעת לחלוק, הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב"ן פב. בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי  שהביאו שם בפאה הירושלמי דעת וכן מרע. לשכיב
הקשו  ולא שם) (שבבבלי חנינא בר' יוסי ורבי ושמואל רב
שבירושלמי  הרי - יהודה רבי של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב מדברי קלג. שם

.È·˙k59ÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏ60B‡ ,„·Ïa61¯iML62 »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜¯˜ BÓˆÚÏ63˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k - ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰64.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ ¯iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È¯‰L65˙¯ÓB‡ ‡È‰66;‰·B‚ È‡ ¯iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»

ÌÈÒÎ ¯‡LÏ „¯z ¯iMM ‰ÓÏ „¯zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Û¯Ë˙Â67. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב בדברי מפורש וכן קרקע", לה "וכתב מפורש:

קלב:). (שם מסויימת עובדא רקע על דיון מפני 60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי בעיניה, חשובים שאינם

עובדא 61)בגללם. רקע על יימר רב מדברי קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף רבינו שמביא הטעם, מפני

לא 63) אבל קרקע, ודוקא יימר). רב בדברי (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי 64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק ממטלטלין אף
 ֿ (מגיד מטלטלין לשייר קרקע שייר בין כאן גם להבדיל
ב). סעיף קז סימן אהע"ז בשו"ע וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב בדברי הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח תגבה

.‡È·˙Bk‰68˜ÏÁ BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚ69ÂÈ·‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,70BÊ È¯‰ - ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



dpzneקסח dikf zekld - oipw xtq - xii` f"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא 

לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(79 ֿ (מגיד בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן ֿ 86)בבאֿבתרא אלא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה
אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
 ֿ (לחם חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
 ֿ (מגיד הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
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˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא 

לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(79 ֿ (מגיד בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן ֿ 86)בבאֿבתרא אלא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל
- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה

שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה
אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
 ֿ (לחם חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
 ֿ (מגיד הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
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במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר

צט. הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון

צט. הערה להלן ראה קמג:99)"לבני"). בבאֿבתרא
שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם

ואם  למעלה. כן כתב שכבר מפני כאן, רבינו זאת והשמיט
למעלה, כמו כאן, שאף אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים
לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני", כשאמר

לו 101) יש ואם שם). (גמרא בניו לנשי קודמות והן פנויות.
רמז  סימן חו"מ ובשו"ע במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה,

ב. בנותיו 102)סעיף יטלו - לבניו נשים היו לא ואם
ה). ס"ק רמז סימן (סמ"ע הנשואות

.ÂË‡ÈOn‰103ÏB„‚ Ba104‰˜ - ˙È·a ‰Ïe˙·Ï105 ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰106,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡¯ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ ¯Á‡ Ôa ·‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ107‡ÏÂ ,108¯iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ¯·„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ·‡‰109el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰k110¯·ca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
¯Ób B˙·‰‡Â B˙ÁÓO ·¯nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰111 «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da ¯iL ‡Ï È¯‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â112. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL ¯iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ113‰˜ ‡Ï - „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰114Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏ115¯iML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙Èaa116¯ˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰117 ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï·‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ"ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב, השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי כיון - לו
יא). סימן פ"ט (בבאֿבתרא הרא"ש כתב וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ שם, ירמיה רב מדברי
חנינא. רבי למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי. במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי רב של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי את אף הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.ÊË„ÁÈ118‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ119‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa - ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…

‰˜120ÔÎÂ .121‰¯„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡122˙Èa - »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ
‰˜ ‡Ï ‰¯„ÒÎ‡ ,‰˜123ÈL .124ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ

Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט.118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,
עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני

בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ"ט א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק, נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק, מן מוציאין אין ממונות, בדיני הלכתי

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,
בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני

שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף

.ÊÈÔÈ‡eOa e¯‡a ¯·k125ÌÈML ,126Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL127˜ÒÙe ,128È„È ÏÚ ‰Ê129È„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

e¯Ó‡Â ,Bza130‰nk :131?E·Ï Ô˙B ‰z‡132Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂ133e„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â134‰¯ÈÓ‡a e˜ -135ÔÈ‡Â .136‰¯ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ137.ÒÎÏ BzÚc - «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eL¯a,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e¯‡aL BÓk138·˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„e .139, ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏ140¯ËLk ÔÈ‡141Û¯ËiL „Ú142.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יבֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי 126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף רבינו

לנישואין.127) בשביל.129)התחייב.128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי בלבד, קב:131)אמירה כתובות

רב. בשם גידל רב של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר

שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי
דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני רבא: דברי בסיום
מוחשי  סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי ומפורש

שם.137) בירושלמי ספרא, רב מהלכות 138)דברי פכ"ב
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ"ח  ולהלן י, הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס"ק נא סימן
לעולם  בא שלא אע"פ לעובר, שהמזכה רבינו כתב ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי  בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ"כ
דברים  חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי כאן שיש
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וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ
ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈

.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
 ֿ "דמאן עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני

במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר
כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
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וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ
ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈

.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
 ֿ "דמאן עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני

במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר
כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
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ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש
לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.‚Î‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ

‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa¯‡ ˙ÓlzLÓ -164dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰¯ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ¯ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי משווים פחות

בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע שאלמלי מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי"ף. אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתביֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.„Î‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚ¯Ï ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏ165C¯„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È¯‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ - da ‰¯ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó¯‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ -166ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê167. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי"ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח. הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו
מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז רבינו
כב: (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי", "דיני
בשעת  ההיזק נעשה שאם הר"י) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף לשלם, וחייב דגרמי דיני זה הרי מעשה,
ד). ס"ק נ סימן באהע"ז (ט"ז ההיזק נעשה בה, שחוזרת
[ואע"פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי על חולק והראב"ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק, נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ"ו (ראה להזיק במתכוון אלא ב"גרמי",
נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ"ד הרי"ף שכתב כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע"פ  אחר, מזיק לבין ו), ס"ק כה סימן בסמ"ע (ראה
רבינו  שכתב ומה לשלם. חייב - להזיק התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני גדר הפורץ בדין בתשובה
פ"ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב, - שתזיק כדי
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב, הלכה ממון נזקי מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק מפני יותר, הקילו גדר שבפורץ כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע"פ
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ"ד ונוטל נשבע
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק חובל מהלכות (פ"ז
עשו  אם ב"תיקו" חכמים השאירו דגרמי, מדיני שהוא לגוי,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק סב.) (ב"ק לא או זו תקנה
פ"ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני כן,
רבינו  שכתב כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)

באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז



meil cg` wxt m"anx ixeriyxii` f"kÎ`"k -h"ryz

ה'תשע"ט  אייר כ"א ראשון יום

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦

אדומה 1) פרה בטהרת עשו יתרות והרחקות שמעלות יבאר
הן. ומה

.‡˙B˜Á¯‰Â ‰n„‡ ‰¯t ˙¯‰Ëa eOÚ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈»¿»√«»»¬À»¿«¿»
ÈtÓ ;‰ÈOÚÓ ÏÎa ˙n‰ ˙‡ÓhÓ e˜ÈÁ¯‰ ˙BÏB„b¿ƒ¿ƒƒÀ¿««≈¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÏÊÏÊÏ e‡B·È ‡nL eLÁ ,ÌBÈ ÈÏe·Ëa ‰¯Lk ‡È‰L∆ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»»¿«¿≈
- d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÔÈLÈ¯ÙnLk ,‰Ê ÈtÓe .da»ƒ¿≈∆¿∆«¿ƒƒ«…≈«≈»

‰¯ÊÚa ˙ÎeÓ ‰kLÏÏ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ2Ô·‡ ˙È·e . «¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆»¬»»≈∆∆
ÔÈ‡L ÌÈ·‡ ÈÏk ‰ÈÏk ÏkL ÈtÓ ,˙‡¯˜ ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆»≈∆»¿≈¬»ƒ∆≈
Ïk LnzLÓ ‰È‰ Ô·‡‰ ÈÏÎ·e .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈»∆∆»»ƒ¿«≈»
ÂÈÁ‡ Ba ÔÈÚ‚B eÈ‰ ‡ÏÂ .‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈««¿»»¿…»¿ƒ∆»

˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈ‰k‰.B˙¯‰Ëa «…¬ƒ¿≈¿«¿¿»√»

ãycew zegiyn zecewpã

zelecb zewgxde ,dnec` dxt zxdha eyr zexizi zelrn"
dxiyk `idy iptn ,diyrn lka znd z`nehn ewigxd

."'ek da lflfl e`eai `ny eyg ,mei ileaha

כשר  הפרה מעשה שאין אומרים היו "הצדוקין וממשיך:
שני  בבית בית־דין היו לפיכך שמש, במעורבי אלא
בו  וכיוצא בשרץ הפרה את השורף הכהן את מטמאין
הזדים  אלו דברי לבטל כדי בה, עוסק ואח"כ וטובל

הקבלה". מן לא רוחם, על מהעולה שמורים
לזלזל  יבואו שמא מאוד נזהרים אחד מצד להבין: וצריך
עשו  גדולות" ו"הרחקות יתרות" ו"מעלות אדומה בפרה
יום  טבול שדווקא כדי הכהן את מטמאין שני ומצד בה,
לזלזול  חוששים ואין הצדוקים, דברי לבטל כדי בה יעסוק
לא  שעדיין הגם בה, יעסוק יום שטבול אדומה בפרה

שמשו. העריב
האמיתית  קדושתו דרגת את קובעים כאשר בזה: והביאור
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`dnecקעב dxt zekld - dxdh xtq - xii` `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין  אחר, מעניין קלה שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של
הן  המשתלח, בשעיר השונים הדינים כגון כלל, זלזול בזה
טול  לו ואומרים בשערו "מתלשים שהיו שילוחו באופן
"דוחפו  שהיה לעשייתו בנוגע והן כו'". וצא טול וצא,
קלים  שהן הבית בקדשי או ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו
הדינים  אלו כי וכו', לפדותן שאין המזבח מקדשי
יבואו  שמא לחשוש אין ולכן ודבר, דבר לכל המיוחדים
עלול  יום בטבול מותרת אדומה שפרה זה אבל בהם. לזלזל
זריזין  להיות צריכים שאין לומר יבואו כי זלזול, לידי להביא
טבילה  בלא מותר כך יום בטבול שמותר וכשם בטהרתה,

אדומה. לפרה יתירות" "מעלות עשו זה ומשום כלל,
(d oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ביומא 2) יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
רבינו  כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.·Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰¯t‰ ˙Ù¯O Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ Û¯BO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea¯ ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈
‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰Ú·L Ïk da ·LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L B¯ÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»
ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»
ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰L¯Ù‰Ï ÈÚÈ·¯ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡7ÈÚÈ·L ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈ·L ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·M· ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„·Ïa ‰L¯Ù‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰¯t· eOÚ ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
צריך  וזה השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה

ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»

‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ·¯‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי שני נפסיד

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
¯·k eÙ¯OpL ˙B¯t‰ ÔÓ ‰¯t ¯Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ - „·Ïa ˙Á‡ ‰¯t ¯Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

eilr epnn oifn ,cala zg` dxt xt` `l` my did `l m`e"
."dyyd lk

קיימת". ושלך בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו הנה
עושין  משבע, מצאו "לא המשנה בלשון מדויק זה ועניין
ומי  ומאחת, משתים משלוש, מארבע, מחמש, משש,
של  פרתו שאפר היינו כו'" משה עשה הראשונה עשאן:

לעד. קיים משה
(3 dxrde 127 cenr b"lg y"ewl itÎlr)

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈ¯ˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :¯Ó‡z Ì‡Â .¯B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

¯B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ·‡ ÈÏk Ìlk - Û¯BO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙B¯ˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡È·Óe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙B¯aÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈ¯ÂL ÔÈ‡È·Ó ,Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆ¯iLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒ¯kL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈ·LBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19¯·˜ ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÔÈ·Ï ÌÈa ÏÈc·Ó ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô·‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„¯BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»
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אין  אחר, מעניין קלה שקדושתו ואומרים מסוים, עניין של
הן  המשתלח, בשעיר השונים הדינים כגון כלל, זלזול בזה
טול  לו ואומרים בשערו "מתלשים שהיו שילוחו באופן
"דוחפו  שהיה לעשייתו בנוגע והן כו'". וצא טול וצא,
קלים  שהן הבית בקדשי או ויורד", מתגלגל והוא לאחוריו
הדינים  אלו כי וכו', לפדותן שאין המזבח מקדשי
יבואו  שמא לחשוש אין ולכן ודבר, דבר לכל המיוחדים
עלול  יום בטבול מותרת אדומה שפרה זה אבל בהם. לזלזל
זריזין  להיות צריכים שאין לומר יבואו כי זלזול, לידי להביא
טבילה  בלא מותר כך יום בטבול שמותר וכשם בטהרתה,

אדומה. לפרה יתירות" "מעלות עשו זה ומשום כלל,
(d oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

(ביומא 2) יוחנן ורבי הבירה" פני "שעל כתוב: שם במשנה
רבינו  כותב ולמה הבית בהר מקום הוא שבירה אומר שם)
נתקדשו  שלא שהלשכות ונראה, בעזרה? מוכנת ללשכה כאן
בכלל  העזרה, בשטח שהן פי על אף המקדש, בקדושת

נתקדשה. לא זו ולשכה הן, "בירה"

.·Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰¯t‰ ˙Ù¯O Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ…∆¿≈««»»«¿ƒƒ…≈
ÏB„b Ô‰k ÔÈLÈ¯ÙnL ÌLk ,B˙ÈaÓ d˙B‡ Û¯BO‰«≈»ƒ≈¿≈∆«¿ƒƒ…≈»
ea¯ ‰LnÓ ‰Ïa˜ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·ÚÏ3. «¬««ƒƒ¿»»∆«»»ƒ∆«≈
‰È‰ÈÂ ‰c ‡ˆnz ‡nL ,BzL‡Ó B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÎÂ¿≈«¿ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË4. »≈ƒ¿«»ƒ

ודעת 3) המקרא. מן הפרשה מצות דרשו א. ב, יומא במסכת
ממשה  מקובל הדין אלא גמורה דרשה זאת שאין רבינו,

המקרא. על והסמיכוהו כנידה".4)רבינו - נידה "בועל

.‚˙ÈBÙˆ ‰Ú·L Ïk da ·LBÈ ‰È‰L ‰kLl‰«ƒ¿»∆»»≈»»ƒ¿»¿ƒ
˙‡hÁk ‡È‰L B¯ÈkÊ‰Ï È„k ,‰˙È‰ ˙ÈÁ¯ÊÓƒ¿»ƒ»¿»¿≈¿«¿ƒ∆ƒ««»
ıeÁa ˙ËÁL ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔBÙva ˙ËÁLp‰5. «ƒ¿∆∆«»««ƒ∆ƒƒ¿∆∆«

המקדש.5) לבית חוץ

.„ÌBÈÂ ÌBÈ Ïk6ÂÈÏÚ ÔÈfÓ ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ »»ƒƒ¿«¿≈««¿»»«ƒ»»
ıeÁ .Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ˙ÓÏ ‡ÓË ‡nL ,˙‡hÁ ÈÓ≈«»∆»ƒ¿»¿≈¿…»«
È‡L ÈÙÏ ;‰‡f‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰L¯Ù‰Ï ÈÚÈ·¯ ÌBiÓƒ¿ƒƒ««¿»»∆≈»ƒ«»»¿ƒ∆ƒ

B˙‡ÓËÏ ÈLÈÏL ‡Ï ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡7ÈÚÈ·L ‡ÏÂ8, ∆¿»∆…ƒ¿∆…¿ƒƒ¿À¿»¿…¿ƒƒ
„Ú ÈÚÈ·L ˙‡f‰ ÌeMÓ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·M· ‰‡f‰ ÔÈ‡L∆≈«»»«¿ƒƒ»ƒ«»«¿ƒƒ«
CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .‰ÈÙlÓ ÈLÈÏMa ‰fiL∆«∆«¿ƒƒƒ¿»∆»ƒ«ƒ»»∆≈»ƒ

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‡l‡ ‰‡f‰9ÊÂ ;„·Ïa ‰L¯Ù‰Ï‰ «»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿»»ƒ¿«¿∆
‰¯t· eOÚ ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ÔÈfnL10. ∆«ƒ«««¬∆¿≈»»«»»

פרה 6) מי הזאת צריך במת שנטמא מי א. משנה ג פרק פרה
צריך  וזה השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה

שביעי. או שלישי הוא שמא יום בכל לא 7)הזאה שהרי
קפדנית. בשמירה בלשכה בהיותו אפשר 8)נטמא אמנם

כגון  לטומאה, שביעי יהיה להפרשה שרביעי הדבר,
דינו  אין הזאה לעניין אבל לטומאה, רביעי ביום שהופרש
כמו  לטומאתו, שלישי יום הזאת קיבל שלא מפני כשביעי

רבינו. הקפיד 9)שמבאר שלא מת טמא אלא ככל תורה ה

ההזאה  אחר ימים ארבעה שתהיה שביעי הזאת על
כלום. בכך אין שנתאחרה ראשונה הזאה אבל הראשונה,

שאין 10) הכיפורים, יום מבעבודת יותר בה והחמירו שם.

בלבד. ושביעי שלישי אלא עליו מזים

.‰ÏeÁiL È„k ,B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ eÈ‰ ˙aMa ÈÚÈ·¯a»¿ƒƒ««»»«¿ƒƒ¿≈∆»
‰ÁBc dÈ‡ ‰Èf‰‰L ;˙aLa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿¿«»∆««»»≈»»

‰Èf‰ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÈÚÈ·¯‰Â ,˙aL11. «»¿»¿ƒƒ≈»ƒ«»»

אחר 11) ביום אותו יפרישו ואם הקודמת, בהלכה כמבואר
הזאה. ימי שני נפסיד

.ÂÔ‰a ÂÈÏÚ ÔÈfnL ‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈««¿»»∆«ƒ»»»∆
¯·k eÙ¯OpL ˙B¯t‰ ÔÓ ‰¯t ¯Ù‡Ó ÔÈfÓ12‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈≈∆»»ƒ«»∆ƒ¿¿¿»¿ƒ…

epnÓ ÔÈfÓ - „·Ïa ˙Á‡ ‰¯t ¯Ù‡ ‡l‡ ÌL ‰È‰»»»∆»≈∆»»««ƒ¿««ƒƒ∆
‰MM‰ Ïk ÂÈÏÚ13. »»»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

eilr epnn oifn ,cala zg` dxt xt` `l` my did `l m`e"
."dyyd lk

קיימת". ושלך בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו הנה
עושין  משבע, מצאו "לא המשנה בלשון מדויק זה ועניין
ומי  ומאחת, משתים משלוש, מארבע, מחמש, משש,
של  פרתו שאפר היינו כו'" משה עשה הראשונה עשאן:

לעד. קיים משה
(3 dxrde 127 cenr b"lg y"ewl itÎlr)

היה 12) שנשרפה פרה כל מאפר שליש ואילך, משה מימות
י"א). משנה (שם בחיל המקדש בבית ששת 13)שמור כל

שהיו  חטאות מכל וכו' עליו "ומזין אמרו: במשנה הימים.
פרה  אפר עליו מזים היו יום שכל רבינו שם ומפרש שם",
החטאות. מכל מזים היו ויום יום שכל מפרשים ויש אחרת,

בפירושו. לשיטתו - כאן ורבינו

.Ê‡l‡ ÂÈÏÚ ‰fÓ ÔÈ‡ ,‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈa ÂÈÏÚ ÔÈfnLk¿∆«ƒ»»ƒ≈««¿»»≈«∆»»∆»
‰È‰iL CÈ¯ˆ ‰fn‰L ,ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL Ì„‡»»∆…ƒ¿»¿≈≈»∆««∆»ƒ∆ƒ¿∆
‰f‰Â ‡ÓËpL LÈ‡ ÂÈÏÚ ‰fÈ :¯Ó‡z Ì‡Â .¯B‰Ë»¿ƒ…««∆»»ƒ∆ƒ¿»¿À»

¯B‰Ë ‰È‰ ‡Ï ÂÈÏÚ ‰f‰L ‰Ê ‡nL ?ÂÈÏÚ14˙‡ÓhÓ »»∆»∆∆ƒ»»»…»»»ƒÀ¿«
ÏÚ ˙Bf‰Ï ÔÈLc˜Óe Ô‰a ÔÈ‡ÏÓnL ÌÈÏk‰ ÔÎÂ .˙Ó≈¿≈«≈ƒ∆¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿««
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L eÈ‰ ÌÈ·‡ ÈÏk Ìlk - Û¯BO‰ Ô‰k‰«…≈«≈À»¿≈¬»ƒ»∆≈¿«¿ƒ
eOÚL Ô‰ ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿»≈«¿»ƒ«¬¿≈≈∆»
?ÌÏBÚÓ ˙Óa ‡ÓË ‡lL LÈ‡ ‡ˆnÈ „ˆÈÎÂ .da»¿≈«ƒ»≈ƒ∆…ƒ¿»¿≈≈»
,ÚÏq‰ Èab ÏÚ ˙BÈea ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ˙B¯ˆÁ¬≈»ƒ»«ƒ¿««≈«∆«

ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁ˙Â15eÈ‰ ÔÈ‡È·Óe . ¿«¿≈∆»ƒ¿≈∆∆«¿¿ƒƒ»
Ì‰Èa ˙‡ ÌL ˙BÏc‚Óe ÌL ˙B„ÏBÈÂ ˙B¯aÚ ÌÈL16. »ƒÀ»¿¿»¿«¿»∆¿≈∆

,ÌÈ¯ÂL ÔÈ‡È·Ó ,Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï eˆ¯iLÎe¿∆ƒ¿¿«««…≈«≈¿ƒƒ¿»ƒ
˙BÁeÙ Ô‰ÈÒ¯kL ÈtÓ17Ô‰Èab ÏÚ ÌÈÁÈpÓe , ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿«ƒƒ««≈∆

˙B˙Ïc18È„k ,˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ˙B˜BÈz‰ ÔÈ·LBÈÂ , ¿»¿¿ƒ«ƒ««≈«¿»¿≈
Ï‰‡‰ ‰È‰iL19¯·˜ ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÔÈ·Ï ÌÈa ÏÈc·Ó ∆ƒ¿∆»…∆«¿ƒ≈»¿≈»»∆ƒ¿≈∆∆

ÁBÏÈMÏ ÔÈÎÏB‰Â Ì„Èa Ô·‡ ÏL ˙BÒBÎÂ ,ÌB‰z‰20. «¿¿∆∆∆¿»»¿¿ƒ«ƒ«
ÔÈ‡ÏÓÓe ÌL ÔÈ„¯BÈ ,ÁBÏÈMÏ eÚÈb‰21LeÁÏ ÔÈ‡L . ƒƒ«ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆≈»
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¯a˜Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ÌL»ƒ¿≈∆∆«¿∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…
ÔÈÎÏB‰Â ˙B˙Ïc‰ Èab ÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÔÈÏBÚÂ .˙B¯‰aƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ««≈«¿»¿¿ƒ
ÔÈ„¯BÈ ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰ ¯‰Ï ÔÈÚÈbnL „Ú«∆«ƒƒ¿«««ƒƒƒ¿«««ƒ¿ƒ
˙B¯ÊÚ‰Â ˙Èa‰ ¯‰ ÏkL ÈtÓ .Ô‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ««¿≈∆ƒ¿≈∆»«««ƒ¿»¬»
ÔÈÎl‰Óe .ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ ‰È‰ Ô‰ÈzÁz -«¿≈∆»»»ƒ¿≈∆∆«¿¿«¿ƒ

‰¯ÊÚ‰ Á˙t „Ú22ÏL Ïl˜ ‰È‰ ‰¯ÊÚ‰ Á˙Ù·e . «∆«»¬»»¿∆«»¬»»»»«»∆
ÔÈfÓe ˙BÒBkaL ÌÈna ÔÈ˙BÂ ¯Ù‡‰ ÔÈÏËB ,¯Ù‡≈∆¿ƒ»≈∆¿¿ƒ««ƒ∆««ƒ
˙B˜BÈz‰ eÈ‰ ÔÈÏÈaËÓe .Û¯BO‰ Ô‰k‰ ÏÚ««…≈«≈«¿ƒƒ»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Û¯BO‰ ÏÚ ÔÈfÓe ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ««≈««ƒ
‰‡ÓËa e‡ÓË ‡nL ,˙n‰ ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L∆≈¿ƒƒÀ¿««≈∆»ƒ¿¿¿À¿»

.˙¯Á‡«∆∆

הטמא.14) על הטהור והזה יט): יט, (במדבר אמרה והתורה
להגיע 15) אפשר ואי התהום עד רב בעומק קבר יש שמא

אינו  אמה אלף אפילו גביו על שעפר וקבר ולבדוק, שם
מה  כל ומטמאה ועולה בוקעת והיא הטומאה בפני חוצץ
על  טפח חלול מקום הקבר מן למעלה יש ואם שכנגדה,
עוברת. הטומאה ואין מפסיק הוא טפח בגובה טפח

שמונה",16) בני שיהיו "עד ב: הלכה ג פרק שם בתוספתא
קרי. יראו שלא כדי הטעם, בברטנורא ופירש מזה. יותר ולא

ובין 17) גביהם על היושבים התינוקות בין ויפסיקו רחבות
לעבור. שעליהם במקומות הנמצאת הטומאה

הטומאה.18) בפני אוהל,19)שחוצצות נעשות הדלתות
תחתיהן. הנמצא על מאהילות הן שוטף 20)שהרי נהר

לירושלים. רבינו,21)קרוב כותב זו הלכה בסוף
לקמן  דבריו את נוגד זה ולכאורה מקדשים, שהתינוקות
מחרש  חוץ המים למלאות כשרים "הכול ב: הלכה ו בפרק
וקטן". שוטה מחרש חוץ לקדש כשרים והכול וקטן, שוטה
מפני  וביאר במשנתנו זו סתירה על עמד טוב יום בתוספות
חשש  מחמת היא הפרה את העושה הכהן על ההזאה שכל
על  קידוש וגם מילוי התירו לכן חכמים, ומגזירת טומאה

קטן. אפר 22)ידי שמור ששם לחיל הסמוכה נשים עזרת
הפרות.

.ÁÂÈÏÎa ‡lÓÈ ‡Ï - ˙Bf‰Ïe ˙‡lÓÏ Ï·hL ˜BÈzƒ∆»«¿«…¿«…¿«≈¿≈»
˙Bf‰Ï Ï·hL ˜BÈ˙Â .Ï·hL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ˜BÈzƒ«≈««ƒ∆»«¿ƒ∆»«¿«
ÏaËiL „Ú ,¯Á‡ Ô‰k ÏÚ ‰fÓ BÈ‡ - ‰Ê Ô‰k ÏÚ«…≈∆≈«∆«…≈«≈«∆ƒ¿…
˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL ÌÈÏk ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Ê ‰OÚÓ ÌLÏ¿≈«¬≈∆«…≈¿≈≈ƒ∆ƒ¬¿«»
Ì‰a ˜qÚ˙È ‡Ï - BÊ ˙‡hÁÏ Ìe¯‰hL Ì„‡ È·e BÊ¿≈»»∆ƒ¬¿«»…ƒ¿«≈»∆
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .dÓLÏ eÏaËiL „Ú ˙¯Á‡ ‰¯Ùa¿»»«∆∆«∆ƒ¿¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ»≈

.‰¯ta ˙B¯˙È ˙BÏÚÓ«¬¿≈«»»

ה'תשע"ט  אייר כ"ב שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותה,1) שורפים וכיצד הפרה שורפים מקום זה באי יבאר

לשלשה  זה, את זה מעכבים אם התולעת ושני והארז האזוב
כמה  חלק, בכל מתקדש ומי הפרה אפר חולקים היו חלקים

עשאם. ומי זו במצוה משנצטוו נעשו פרות

.‡˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡l‡ ‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«»»∆»¿«««ƒ

¯‰·e .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ d˙‡ ‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…»∆ƒ««¬∆¿«
‰ÁLn‰3L·ÎÂ .d˙B‡ ÔÈÙ¯BO eÈ‰4¯‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ «ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»ƒ≈«

ÔÈtk ÔÈtk Èea ÂÈzÁ˙Â ,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰5‰tÎÂ , ««ƒ¿««ƒ¿»¿«¿»»ƒƒƒƒ¿ƒ»
Ètk ÈzL Ïk ÏÚÔ6ÏÚ ‰tk‰ ÈÏ‚¯ ÈzL eÈ‰iL È„k , «»¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿≈«¿≈«ƒ»«

‚b7Ïk‰ ˙Áz ‰È‰zL È„k ,‰ÈzÁzL ÔÈtk ÈzL «¿≈ƒƒ∆«¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«««…
ÌB‰z‰ ¯·˜ ÈtÓ ,ÏeÏÁ8ÌB˜Óe d˙Ù¯O ÌB˜Ó Û‡ . »ƒ¿≈∆∆«¿«¿¿≈»»¿

ÈtÓ ,ÏeÏÁ Ô‰ÈzÁz - ‰ÁLn‰ ¯‰a eÈ‰L ‰ÏÈ·h‰«¿ƒ»∆»¿««ƒ¿»«¿≈∆»ƒ¿≈
ÔÈ„ÚÒÓ‰ ÏÎÂ Û¯BO‰Â ‰¯t‰Â .ÌB‰z‰ ¯·∆̃∆«¿¿«»»¿«≈¿»«¿«¬ƒ
Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈ‡ˆBÈ d˙Ù¯Oaƒ¿≈»»¿ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»««≈

.‰Ê L·k∆∆∆

שנפסלו 2) קדשים שריפת מקום היה הבית שבהר מפני
"חוץ  כאן כתב ה"ד), הקרבנות מעשה מהלכות פ"ז (רבינו
אלא  הבית שבהר השריפה במקום לא כלומר, הבית". להר
ב, סח, (יומא ירושלים לחומת שמחוץ השריפה במקום
המשחה  ובהר כאן: מסיים עצמו ורבינו ב). קה, וזבחים
מסולקת  (ובזה אותה שורפים היו לחומה) מחוץ (שהוא
לחומת  חוץ נשרפת פרה הלא רבינו, על החזוןֿאיש תמיהת

הבית?). להר חוץ כתב ולמה למזרח 3)ירושלים,
גשר.4)ירושלים. שורות 6)קשתות.5)כעין שתי

על  עמדה עליונה כיפה וכל חבירתה, גבי על אחת עשו,
התחתונה. השורה של כיפות הרגל.7)שתי כנגד שלא

חצירות.8) גבי ה"ז ב בפרק כמבואר

.·„ˆÈk9ÔÈÓÈc˜Ó eÈ‰ Ï‡¯OÈ È˜Ê ?d˙B‡ ÔÈÙ¯BO ≈«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈»«¿ƒƒ
Ô‰ÎÂ .ÌL ‰È‰ ‰ÏÈ·Ë ˙È·e .‰ÁLn‰ ¯‰Ï Ô‰ÈÏ‚¯a¿«¿≈∆¿««ƒ¿»≈¿ƒ»»»»¿…≈
ÔÈ‡·e L·k‰ ÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‰¯t‰Â d˙Ù¯Oa ÔÈ„ÚÒÓ‰Â¿«¿«¬ƒƒ¿≈»»¿«»»¿ƒ««∆∆»ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈ‡nËÓe .‰ÁLn‰ ¯‰Ï10ÔÈÎÓBÒÂ ,11 ¿««ƒ¿»¿«¿ƒ∆«…≈¿¿ƒ
Ô‰k‰ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈ˜f‰12Ï·Ë :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â «¿≈ƒ∆¿≈∆««…≈¿¿ƒ¿…

ÈLÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙Á‡13Ô‰k ««¿ƒ»»…≈»¿ƒƒƒ…≈
ÌÈˆÚÂ .‚tzÒÂ ‰ÏÚÂ ,Ï·ËÂ „¯È .˙Á‡ Ï·Ë ,ÏB„b»¿…««»«¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿≈ƒ
ÈˆÚÂ ,ÌÈLB¯·e ÌÈBl‡ ,ÌÈÊ¯‡ :ÌL eÈ‰ ÌÈ¯cÒÓ¿À»ƒ»»¬»ƒ«ƒ¿ƒ«¬≈

‰˜ÏÁ ‰‡z14Ïc‚Ó ÔÈÓk ‰Î¯ÚÓ ÔÈOBÚÂ .15, ¿≈»¬»»¿ƒ«¬»»¿ƒƒ¿»
˙BBlÁ da ÔÈÁzÙÓe16˙·aÏÓ ¯e‡‰ ‰È‰zL È„k ,17 ¿«¿ƒ»«¿≈∆ƒ¿∆»¿«∆∆

‰‡¯Óe .Ô‰a18‰¯t‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÎÂ .·¯ÚÓa ‰Î¯Ún‰ »∆«¿≈««¬»»¿«¬»¿¿ƒ∆«»»
‚‚Ó ÏL Ï·Áa19,‰Î¯Ún‰ Èab ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ¿∆∆∆»»¿¿ƒ»««≈««¬»»

Á¯ÊÓa „ÓBÚ Ô‰k‰ .·¯ÚÓÏ ‰ÈÙe ÌB¯„Ï dL‡…̄»¿»»∆»¿«¬»«…≈≈¿ƒ¿»
BÏ‡ÓOa Ìc‰ Ïa˜Óe BÈÓÈa ËÁBL .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe20. »»¿«¬»≈ƒƒ¿«≈«»ƒ¿…

˙ÈÏ‡ÓO‰ BtÎaL Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÓÈ‰ BÚaˆ‡a ‰fÓe«∆¿∆¿»«¿»ƒƒ«»∆¿««¿»ƒ
‰‡f‰ Ïk ÏÚ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙Èa „‚k ÌÈÓÚt Ú·L∆«¿»ƒ¿∆∆≈»¿≈«√»ƒ«»«»»
ÌÈÏeÒt Úaˆ‡aL Ìc‰ È¯ÈLe .Ìca Úaˆ‡ ˙ÏÈ·Ë¿ƒ«∆¿««»¿»≈«»∆»∆¿«¿ƒ
ÏL dÙe‚a BÚaˆ‡ Áp˜Ó ‰‡f‰ Ïk ÏÚ CÎÈÙÏ ,‰Èf‰Ï¿«»»¿ƒ»«»«»»¿«≈«∆¿»¿»∆

‰¯t21ÂÈ„È ˙‡ Áp˜Ó ,˙Bf‰lÓ ¯Ób .22ÏL dÙe‚a »»»«ƒ¿«¿«≈«∆»»¿»∆
ÌÈˆÚa L‡‰ ˙‡ ˙Èv‰Â .‰Î¯Ún‰ ÔÓ „¯BÈÂ ‰¯t»»¿≈ƒ««¬»»¿ƒƒ∆»≈¿≈ƒ
L‡‰ ÏÈÁ˙‰Â ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ˙Áz ÔÒÈÎ‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿ƒ¿ƒ»««¬≈««¬»»¿ƒ¿ƒ»≈
¯e‡‰ ˙viL „Ú dÏ ¯nLÓe ˜BÁ¯a „ÓBÚ Ô‰k‰Â ,da»¿«…≈≈¿»¿«≈»«∆ƒ«»

da¯a23,·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ ÏËB Ck ¯Á‡Â .dËa Ú¯w˙Â ¿À»¿ƒ»«ƒ¿»¿««»≈≈∆∆¿≈
ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡24Ï˜LÓ ˙ÚÏB˙a Úe·ˆ ¯ÓˆÂ , ≈»ƒ∆«¿∆∆»«¿««ƒ¿«

ÌÈÚÏÒ ‰MÓÁ25?‰Ê Ê¯‡ ıÚ :ÌL ÌÈ„ÓBÚÏ ¯ÓB‡Â . ¬ƒ»¿»ƒ¿≈»¿ƒ»≈∆∆∆
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`dnecקעד dxt zekld - dxdh xtq - xii` a"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈
ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««

ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
·BÊ‡‰ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·BÊ‡‰Â .‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B¯„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔzLÏL - ˙ÚÏBz‰Â Ê¯‡‰Â ·BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰ ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰¯t‰ ˙Ù¯O CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :¯Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

¯Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï - ˙Ù¯O CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú¯˜pL ÔÈa ,d˙Ù¯O CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰¯Lk - ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚ¯wL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ"ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי"ד. כשלא 11)פ"ב הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ. לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי.19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי בכלי. ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב: במשנתנו
(בזבחים  אביי ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח מלהזות,
מזרק, בשפת אצבעו מקנח להזאה הזאה שבין ב) צג,
מתפלא  ובכסףֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח וכשגמר
תירוצו. לעומק ירדתי ולא אביי. מדברי רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי נתן כר' סובר שרבינו מתרץ, אברהם ובזרע

גמר. לא ובין גמר בין מחלק שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח, במאי "בפנים" עתיקים: כת"י לפי גירסא מביא ב, ז,
מזרק, בשפת אביי: ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני היתה זו שגירסא ונראה נמחק. והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב, ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ"ח: פ"י תרומות משנה  על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה

משקל  רבינו העדיף למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ"ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰¯Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈË·BÁ - d˙Ù¯O ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÎÂ ,Ô‰a ‰Ù¯OpL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,¯Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL ¯LÙ‡L ¯BÁL ÏÎÂ .˙B¯·Îaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk - ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa d¯OaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆
¯‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;¯Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰Ù¯O ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ"ג, במשנה מקורה זו הלכה כל

.„,‰¯ÊÚa BÁÈp‰Ï d¯Ù‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :¯Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :d¯Ù‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30¯‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰ - ˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡¯OÈ eÈ‰ - ‰ÁLn‰ ¯‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:¯Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰¯t Ïk ¯Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙B¯t ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙ¯BOL ‰¯Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ·¯ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
Ú·LÂ ,‡¯ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ̄»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙È¯ÈOÚ‰Â .˙Èa‰ Ôa¯Á „Ú ‡¯ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰¯‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

zcrl dzide xn`py ,rpvene oken did liga ozpy dfe ..."
."zxnynl l`xyi ipa

שקוע  להיות יכול יהודי ה': לעבודת מזה וההוראה
ולשכוח  אחר, יהודי על ובהשפעה ציבורית בעסקנות
שגם  ההוראה באה ועל־כך בעצמו, הרוחניים מענייניו
שלא  ולהשמר לזכור צריך אחר, יהודי "מטהרים" כאשר
להגיע  יצטרך שבגללו עצמו בו מת טומאת של עניין יהיה

אדומה. פרה לאפר
(1060 cenr 'c wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zixiyrde ...ef devna eehvpyn eyrp zenc` zext ryze..."
."dlbi dxdn ,giynd jlnd dyer

שנעשו  הפרות למספר הרמב"ם מציין מדוע להבין וצריך
שיעשה  העשירית לפרה גם ציין ומדוע הדורות, כל במשך

המשיח של מלך והקרבנות העניינים מכל כמובדלת
מלך  שיעשנה והדגיש יחזקאל, שבנבואת "הנשיא"

המשיח.
גו'" פרה אליך "ויקחו המילים על בזה: הביאור לומר ויש
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו דווקא), למשה (שנאמרו
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·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê ·BÊ‡ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ ?‰Ê Ê¯‡ ıÚ≈∆∆∆≈∆∆∆≈∆≈∆≈
ÏBz ÈL ?‰Ê ˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê˙ÚÏBz ÈL ?‰Ê ˙Ú ∆¿ƒ««∆¿ƒ««∆¿ƒ««

ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL ?‰Ê∆»¿»ƒ«»∆»¿∆»¿≈¿ƒ
„Á‡ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ !ÔÈ‰ :BÏ≈≈≈»¿»ƒ«»∆»
,Ô‰ ‰Ú·L ÌÈÊ¯‡ ÈÈnL ÈÙÏ ?‰nÏ Ck ÏÎÂ .„Á‡Â¿∆»¿»»»»¿ƒ∆ƒ≈¬»ƒƒ¿»≈
ÔÈÚ·BvL LÈ - Ì„‡ Úe·v‰Â ,‰Úa¯‡ ·BÊ‡ ÈÈÓeƒ≈≈«¿»»¿«»«»…≈∆¿ƒ
LÈÂ ,‡kÏa B˙B‡ ÔÈÚ·BvL LÈÂ ,‰‡eÙa B˙B‡¿»¿≈∆¿ƒ¿«»¿≈
ÌÈ¯b¯b‰ ‡È‰ ˙ÚÏBz‰Â .˙ÚÏB˙a B˙B‡ ÔÈÚ·BvL∆¿ƒ¿««¿«««ƒ««¿¿ƒ
BÓk Ô‰Â ,ÌÈ·e¯Á‰ ÈÈÚ¯‚Ï ÌÈÓBc‰ ¯˙BÈa ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈¿
.Ô‰Ó ¯Èb¯b ÏÎa LÈ LezÈ BÓk ˙ÚÏB˙Â ,‚B‡‰»¿««¿«≈¿»«¿ƒ≈∆
ÌÈÈn‰ Ô‰ el‡L Ô‰Ï ‰l‚Óe ÏkÏ ÚÈ„BÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ««…¿«∆»∆∆≈≈«ƒƒ
·BÊ‡‰ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ·BÊ‡‰Â .‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»»«»»≈
.˙B¯„w‰ Ba ÔÈÏa˙Óe ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¿«¿ƒ«¿≈
.‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÔzLÏL - ˙ÚÏBz‰Â Ê¯‡‰Â ·BÊ‡‰»≈¿»∆∆¿«««¿»¿»¿«¿ƒ∆∆∆
Ï‡ CÈÏLÓe ÈL ÏL ÔBLÏa Ê¯‡‰ ÌÚ ·BÊ‡‰ C¯BÎÂ¿≈»≈ƒ»∆∆¿»∆»ƒ«¿ƒ∆
.‰¯t‰ ˙Ù¯O CBz Ï‡ CÈÏL‰Â :¯Ó‡pL ,dËa CBzƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆¿≈««»»
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ CÈÏLÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ…∆∆ƒ«»¿À»¿…««

¯Ù‡ ‰OÚzL26Ï‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - CÈÏL‰ Ì‡Â , ∆≈»∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆∆¡«∆
¯Á‡ ‡ÏÂ da¯a ¯e‡‰ ˙viL Ì„˜ ‡Ï - ˙Ù¯O CBz¿≈«……∆∆ƒ«»¿À»¿…««
ÔÈa ˙Á‡k ÔzLÏL CÈÏL‰L ÔÈa .¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆≈∆ƒ¿ƒ¿»¿»¿««≈
B‡ dÙeb CB˙Ï CÈÏL‰L ÔÈa ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê CÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ∆««∆≈∆ƒ¿ƒ¿»
CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ‰ÈÏ‡Ó ‰Ú¯˜pL ÔÈa ,d˙Ù¯O CB˙Ï¿¿≈»»≈∆ƒ¿¿»≈≈∆»¿««»ƒ¿ƒ

‰¯Lk - ÈÏÎa B‡ B„Èa dÚ¯wL ÔÈa27. ≈∆¿»»¿»ƒ¿ƒ¿≈»

פ"ג,9) פרה במשניות מקורם זו, בהלכה האמורים הדינים
לקמן. שיתבארו אחדים פרטים למעלה 10)בתוספת ראה

הי"ד. כשלא 11)פ"ב הכהן, את מטמאים כיצד מבאר
בשרץ. לטמאו אפשרות היו 12)היתה לא והזקנים

לפרה. המעלה.13)טהורים רום לאדם שאין 14)תואר
קשרים. או חורים למעלה.15)בה וצר למטה רחב

פתוחים.16) ומתחזקת.17)מקומות מתלהבת
את 18) בו שמדליקים הצד גמי.19)האש.החזית, מין
מצוותה 20) אמרו: קכג, פיסקה חוקת בספרי בכלי. ולא ביד

רגל. מצוות ולא יד גמר 21)מצוות כתוב: במשנתנו
(בזבחים  אביי ומפרש פרה. של בגופה ידו מקנח מלהזות,
מזרק, בשפת אצבעו מקנח להזאה הזאה שבין ב) צג,
מתפלא  ובכסףֿמשנה פרה. של בגופה ידו מקנח וכשגמר
תירוצו. לעומק ירדתי ולא אביי. מדברי רבינו נטה למה
פיסקא  בספרי נתן כר' סובר שרבינו מתרץ, אברהם ובזרע

גמר. לא ובין גמר בין מחלק שאינו גם 22)קכ"ג,
מנחות  מקובצת' [ב'שיטה הדם. את בה שקיבל השמאלית
מקנח, במאי "בפנים" עתיקים: כת"י לפי גירסא מביא ב, ז,
מזרק, בשפת אביי: ואומר בפנים, הנעשים בקרבנות פירוש,
רבינו]. לעיני היתה זו שגירסא ונראה נמחק. והשאר

קכד.23) פיסקא חוקת בספרי עקיבא, א.24)כר' כו, נדה
[בתקופה 25) זוז" "עשרה משקל אמרו: א, מב, ביומא

מסתמך  כאן ובהגהה משקלות]. המטבעות שימשו העתיקה
שהם  ביהודה, זוז "עשרה מ"ח: פ"י תרומות משנה  על
עצמו  רבינו הקדימו כבר אולם בגליל". סלעים חמשה

משקל  רבינו העדיף למה נתבאר ולא למשנתנו. בפירושו
זוזים. ארבעה היה שהסלע יהודה, משקל על גליל

ה"ז.26) פ"ג פרה שם.27)תוספתא תוספתא

.‚‰¯Ó‚28‡È‰ ,˙BÏ˜Óa d˙B‡ ÔÈË·BÁ - d˙Ù¯O ƒ¿¿»¿≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ïk‰ ˙‡ ÔÈ¯·BÎÂ ,Ô‰a ‰Ù¯OpL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚ ÏÎÂ¿»¬≈««¬»»∆ƒ¿¿»»∆¿¿ƒ∆«…
ÔÈa ,¯Ù‡ ‰È‰ÈÂ L˙kiL ¯LÙ‡L ¯BÁL ÏÎÂ .˙B¯·Îaƒ¿»¿»»∆∆¿»∆ƒ»≈¿ƒ¿∆≈∆≈
‰OÚiL „Ú B˙B‡ ÔÈL˙Bk - ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ÔÈa d¯OaÓƒ¿»»≈ƒ»≈ƒ¿ƒ«∆≈»∆
¯‡LpL ÌˆÚ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ¯Ù‡ Ba ÔÈ‡LÂ ;¯Ù‡≈∆¿∆≈≈∆«ƒƒ¿»∆∆∆ƒ¿«
.LzÎ ‰È‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰Ù¯O ‡Ïa ‰ÈÓˆÚÓ≈¬»∆»¿…¿≈»≈»≈»»»ƒ¿»

יא.28) פ"ג, במשנה מקורה זו הלכה כל

.„,‰¯ÊÚa BÁÈp‰Ï d¯Ù‡Ó ÌeÏk ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿≈∆¿»¿«ƒ»¬»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLe .‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â :¯Ó‡pL29eÈ‰ ∆∆¡«¿ƒƒ«ƒ««¬∆¿»¬»ƒ»

ÏÈÁa Ôz „Á‡ :d¯Ù‡ Ïk ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ30¯‰a „Á‡Â , ¿ƒ∆»∆¿»∆»ƒ»«≈¿∆»¿«
‰Ê .˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ˜lÁ˙Ó „Á‡Â ,‰ÁLn‰«ƒ¿»¿∆»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆

˜lÁ˙nL31ÔÈLc˜Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰ - ˙B¯ÓLn‰ ÏÎÏ ∆ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»»«…¬ƒ¿«¿ƒ
ÔÈfÓ Ï‡¯OÈ eÈ‰ - ‰ÁLn‰ ¯‰a ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ«¿««ƒ¿»»ƒ¿»≈«ƒ
:¯Ó‡pL ;ÚˆÓe ÔÎeÓ ‰È‰ ÏÈÁa ÔzpL ‰ÊÂ .epnÓƒ∆¿∆∆ƒ««≈»»»À¿»∆∆¡«
„nÏÓ - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa ˙„ÚÏ ‰˙È‰Â¿»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆¿«≈
‰¯t Ïk ¯Ù‡Ó ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈÚÈˆnL∆«¿ƒƒƒ∆¿≈»«¿ƒƒ≈≈∆»»»

˙B¯t ÚL˙Â .ÏÈÁa ÔÈÙ¯BOL ‰¯Ùe32eOÚ ˙Bn„‡ »»∆¿ƒ«≈¿≈«»¬À«¬
.‰iMa ˙Èa‰ ·¯ÁL „Ú BÊ ‰ÂˆÓa eeËˆpMÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«∆»«««ƒ«¿ƒ»
Ú·LÂ ,‡¯ÊÚ ‰OÚ ‰iL ,ea¯ ‰LÓ ‰OÚ ‰BL‡ƒ̄»»»∆«≈¿ƒ»»»∆¿»¿∆«
CÏn‰ ‰OÚÈ ˙È¯ÈOÚ‰Â .˙Èa‰ Ôa¯Á „Ú ‡¯ÊÚÓ≈∆¿»«À¿«««ƒ¿»¬ƒƒ«¬∆«∆∆

.ÔBˆ¯ È‰È Ôk ,ÔÓ‡ .‰ÏbÈ ‰¯‰Ó ,ÁÈLn‰«»ƒ«¿≈»ƒ»∆»≈≈¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

zcrl dzide xn`py ,rpvene oken did liga ozpy dfe ..."
."zxnynl l`xyi ipa

שקוע  להיות יכול יהודי ה': לעבודת מזה וההוראה
ולשכוח  אחר, יהודי על ובהשפעה ציבורית בעסקנות
שגם  ההוראה באה ועל־כך בעצמו, הרוחניים מענייניו
שלא  ולהשמר לזכור צריך אחר, יהודי "מטהרים" כאשר
להגיע  יצטרך שבגללו עצמו בו מת טומאת של עניין יהיה

אדומה. פרה לאפר
(1060 cenr 'c wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

zixiyrde ...ef devna eehvpyn eyrp zenc` zext ryze..."
."dlbi dxdn ,giynd jlnd dyer

שנעשו  הפרות למספר הרמב"ם מציין מדוע להבין וצריך
שיעשה  העשירית לפרה גם ציין ומדוע הדורות, כל במשך

המשיח של מלך והקרבנות העניינים מכל כמובדלת
מלך  שיעשנה והדגיש יחזקאל, שבנבואת "הנשיא"

המשיח.
גו'" פרה אליך "ויקחו המילים על בזה: הביאור לומר ויש
בטילות, הפרות "שכל חז"ל אמרו דווקא), למשה (שנאמרו
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"אמר  פרה", טעם מגלה אני "לך אמרו ועוד קיימת". ושלך
וביארו  העגל", חטא על ותכפר פרה תבוא הקב"ה
מטומאת  לטהרה העגל חטא בין השייכות את המפרשים
ישראל  בני אצל מיתה היתה לא העגל חטא שלולא מת,
פסקה  תורה במתן שהרי המות", ממלאך "חירות היתה כי
על־ידי  וחזרה המיתה) גורם – הדעת עץ (מחטא זוהמתן

העגל. חטא
יסוד  כי רבינו, למשה אדומה פרה של השייכות תובן עפ"ז
בפועל  הטומאה ביטול רק אינו אדומה פרה של הטהרה
המיתה, ענין היינו מעיקרא, הטומאה סיבת ביטול גם אלא
שהרי  - הנצחיות – רבינו משה של הכח את צריך ולזה
עומד  להלן מה משה.... מת "לא נצחיים משה מעשי
ופרה  פרה כל של הטהרה ולכן כו'". כאן אף ומשמש,

רבינו. משה שעשה שבפרה הטהרה לכח צריכה
הפרה  על בכתבו הרמב"ם שמרמז מה גם יובן ובזה
בכלל  אדומה פרה על־ידי הטהרה ששלימות העשירית,
כפרה  שאין המשיח, מלך בידי שתיעשה בפרה רק תהיה

לעתיד־לבוא. עד העגל לחטא גמורה
(128 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

(חומת 30)שם.29) חומה מוקף היה המקדש שטח כל
ונקראת  רשת מעשה גדר היתה החומה מן לפנים הבית), הר
ברוחב  המקדש של מזרח בצד מהסורג שלפנים ושטח סורג,

"חיל". נקרא אמות שם.31)עשר כחכמים 32)תוספתא
ו. פ"ג שם במשנה

ה'תשע"ט  אייר כ"ג שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
רצתה 1) לא ואם כאחת, אדומות פרות ב' שוחטים אם יבאר

לשמה  שלא שנשחטה פרה עמה, אחרת מוציאים אם לצאת
היזו  אם בכלי, דמה מקבל או מבשרה לאכול מנת על או
חיסר  או ההיכל כנגד כיוון שלא או כאחת כהנים (שבעה)
היזה  או ממערכתה חוץ הדם הוציא כו', מהמתנות אחת
חוץ  שרפה שריפתה, ממקום חוץ שחטה ואם בלילה,
פקע  או חסר ואם שרף ואחרֿכך הפשיטה או למערכתה
ידים  בקידוש שלא שרפה ואם בלינה, נפסלת אם ממנה,
לה  מרבה ואם בעצים, שלא שרפה מקדש, והיכן ורגלים,

עצים.

.‡ÔÈËÁBL ÔÈ‡2:¯Ó‡pL ,˙Á‡k ˙Bn„‡ ˙B¯t ÈzL ≈¬ƒ¿≈»¬À¿««∆∆¡«
.d˙‡ ËÁLÂ¿»«…»

קכג.2) חוקת 'ספרי'

.·‰˙ˆ¯ ‡Ï3dnÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙‡ˆÏ ‰¯t …»¿»»»»≈≈ƒƒƒ»
‰¯ÁL4,‰n„‡ ‡ÏÂ ;eËÁL ‰¯ÁL :e¯Ó‡È ‡lL , ¿…»∆……¿¿…»»¬¿…¬À»

.eËÁL ÌÈzL :e¯Ó‡È ‡lL∆……¿¿«ƒ»¬

מ"ז.3) פ"ג לצאת,4)פרה, רוצה ואינה מתעקשת כשפרה

גם  הולכת ועמה למוליכה, הנשמעת אחרת פרה לוקחים
המסרבת.

.‚‰¯t5dÓLÏ ‡lL ‰ËÁLpL6ÏawL B‡ ,7B‡ »»∆ƒ¿¬»∆…ƒ¿»∆ƒ≈
‰f‰L8dÓLÏ ‡lLÂ dÓLÏ B‡ ,dÓLÏ ‡lL9B‡ , ∆ƒ»∆…ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

B‡ Ô‰Îa ‡lL ˙ÈOÚpL B‡ ,dÓLÏÂ dÓLÏ ‡lL∆…ƒ¿»¿ƒ¿»∆«¬≈∆…¿…≈
ÌÈ„‚a ¯qÁÓa10·‰Ê È„‚·a d‡OÚL B‡ ,11È„‚·a B‡ ƒ¿À«¿»ƒ∆¬»»¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈
‰ÏeÒt - ÏÁ12B‡ d¯OaÓ ÏÎ‡Ï ˙Ó ÏÚ dËÁL . …¿»¿»»«¿»∆¡…ƒ¿»»

‰¯Lk - dÓcÓ ˙BzLÏ13ÁÈ¯ da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ»»¿≈»¿ƒ∆…∆¡«»≈«
ÁBÁÈ14. ƒ«

ה"א.5) פ"ד שוחטה 6)שם שהוא אמר שחיטה בשעת
חטאת. או עולה כגון הקרבנות, אחד דמה.7)לשם

ה"ב.8) פ"ג עולה.9)ראה ולשם אדומה פרה לשם כגון
הבגדים.10) ארבעת כל לבש גדול.11)שלא כהן של
שנאמר 12) חטאת, שנקראה מפני פסולה, לשמה שלא

לשמה. שלא פסולה וחטאת היא" "חטאת יט): יט, (במדבר
ב'ספרי' כן גם למדנו חול, ובגדי זהב בגדי בגדים, ומחוסר
למשנה  בפירושו רבינו אולם זה, מפסוק קכד פיסקה שם
הכיפורים. יום מעבודת ב'גזירהֿשוה' למדנו זה שכל כותב

"פסולה".13) שם גורסים ויש מ"ג. כלומר,14)שם
שהרי  רבים, (תמהו מזבח. לגבי קרבים אינם ובשרה שדמה
כזו  מחשבה אין ניחוח" "ריח בהם שנאמר בקרבנות גם
זבחים  במשנה – כמותם שהלכה – חכמים לדעת פוסלת
לפי  גם יפה שכוחו זה נימוק מוסיף שרבינו ונראה א. לה,
פוסלת  כזו שמחשבה שם, במשנה אליעזר רבי דעת

בקרבנות).

.„pL ;‰ÏeÒt - ÈÏÎa dÓc Ïa˜¯ÊÚÏ‡ Á˜ÏÂ :¯Ó‡ ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆¿»»
˙ÂˆÓ ‡ÏÂ „È ˙ÂˆÓ d˙ÂˆÓ - BÚaˆ‡a dÓcÓ Ô‰k‰«…≈ƒ»»¿∆¿»ƒ¿»»ƒ¿«»¿…ƒ¿«

ÈÏk15. ¿ƒ

קכג.15) פיסקה שם, 'ספרי'

.‰ÈÏÎa ‰f‰16.‰ÏeÒt B˙‡f‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ elÙ‡ ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ««≈∆«»»¿»
‰Ú·L ef‰ .‰ÏeÒt - BÏ‡ÓOa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰f‰ƒ»««≈∆ƒ¿…¿»ƒƒ¿»

ÌÈ‰k17„Á‡k Ô˙Èf‰18‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ;‰ÏeÒt Ô˙Èf‰ - …¬ƒ«»»»¿∆»«»»»¿»∆««∆
‰¯Lk -19‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k Ôek ‡ÏÂ ‰f‰ .20; ¿≈»ƒ»¿…ƒ≈¿∆∆«≈»¿»

„‚k ÔeÎiL „Ú - „ÚBÓ Ï‰‡ Èt ÁÎ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆…«¿≈…∆≈«∆¿«≈¿∆∆
e‰‡B¯ ‰È‰ÈÂ ÏÎÈ‰‰21dÙ¯O B‡ dËÁL Ì‡ ÔÎÂ . «≈»¿ƒ¿∆≈¿≈ƒ¿»»¿»»

d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ÏÎÈ‰‰ „‚k ‡lL∆…¿∆∆«≈»¿»∆∆¡«¿»«…»
ÂÈÙÏ22. ¿»»

ה"א.16) פ"ד שם אחת.17)תוספתא, הזאה הזה אחד כל
אחת.18) מ"ב.20)שם.19)בבת פ"ד פרה
מזה.21) שהוא בשעה ההיכל את יראה לא 22)הכהן

כנגד  ולשרוף לשחוט שצריך זה ממקרא נלמד כיצד נתבאר
מן  מהיקש אלה דינים למדו - א קיג, זבחים (בגמרא ההיכל

הזאה).

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ËÁL B‡ Û¯O B‡ ‰f‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ»»«»«
ÂÈ¯BÁ‡ ‰È‰L B‡ ÔBÙˆ „‚k B‡ ÌB¯c‰ „‚k¿∆∆«»¿∆∆»∆»»¬»
„‚k ÂÈÙe ·¯ÚÓe Á¯ÊÓ ÔÈa „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;Lc˜nÏ«ƒ¿»¬»ƒ»«≈ƒ¿»«¬»»»¿∆∆
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`dnecקעו dxt zekld - dxdh xtq - xii` b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿
‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«

‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ

.d˙Ù¯O ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב'ספרי' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י) יט, (במדבר
(שם): בפרה שכתוב משום רבא, מנמק שם ובגמרא פסולה.
מעכב. – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק,26) להמבי"ט ספר' ב'קרית ה"א. פ"ד, פרה תוספתא,
שתי  ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע טבילת בלי השביעית
אפילו  (פוסל מעכב פרה במעשה שינוי כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב שהוא ואףֿעלֿפי
כבר  שהוא לפי יספיק לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰28‰f‰Â dzÎ¯ÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡29- ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt30. ¿»

ה"ו.28) פ"ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע

.Ë‰f‰31ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt - ‰ÏÈla ˙Á‡Â32. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ"ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁL33dËÁL elÙ‡ ,d˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ34.‰ÏeÒt - ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב, קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙ¯O35B‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰Î¯ÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
Û¯OL B‡ ,˙BÎ¯ÚÓ ÈzLa dÙ¯Oe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt - ˙Á‡ ‰Î¯ÚÓa ÌÈzL36˙ÈOÚpL ¯Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ Û¯BO - ˙¯Á‡ ‡È·Ó ¯Ù‡37.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈

ודעת 35) מגיתה". חוץ "שרפה שנינו: שם מ"ב. פ"ד פרה
ובפירושו  (כסףֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב, זבחים למשנה
שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי ופסק ההיכל, פתח כנגד שלא כששרפה
מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני פסולה, – ההיכל פתח נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ"ד שם תוספתא, הראשונה. גבי על

.·ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz38- dlk Û¯O Ck ¯Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰¯Lk39dL¯tÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ ¯qÁ Ì‡Â ;40- ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒt41Ú˜t .42,d¯ÚOÓ elÙ‡ ,d¯OaÓ B‡ d¯BÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

¯ÈÊÁÈ - ˙ÈÊk43ıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙ¯BOÂ ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - dzÎ¯ÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - dL¯tÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰È¯wÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï44. ¿«¬ƒ

מ"ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני  נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט, (שם בתורה

ישרוף". ה"ז.42)פרשה פ"ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע שנינו: בתוספתא

זה  הרי ממערכתה חוץ פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע, חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ ונפל פקע ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק הגת בתוך ונפל פקע אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב

כאן. רבינו דברי גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰¯t‰45‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰¯Lk - ¯ÁÓÏ ‰Ù¯OÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ"ד שם תוספתא,

.„ÈdÙ¯O46ÔB‡47‰¯tk ¯qÁÓ B‡48‰¯Lk -49. ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב.46) יז, בפ"ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני אומרים ויש ה"ט). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ"ב אונן. נקרא
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קעז dnec` dxt zekld - dxdh xtq - xii` b"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜ec˜„a [ÏÎÈ‰‰] „‚k Ôek ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÎÈ‰‰«≈»««ƒ∆…ƒ≈¿∆∆«≈»¿ƒ¿
‰¯Lk -24. ¿≈»

פסולה.23) ההיכל, כנגד א 24)שלא כח, מנחות כרבא,
משנתנו  גם לדעתו מתפרשת וכן הברייתא, של בפירושה -

ג). (פ"ד,

.Ê¯qÁ25ÌÈzL Ï·Ë .‰ÏeÒt - ˙Bzn‰ ÔÓ ˙Á‡ ƒ≈««ƒ««»¿»»«¿«ƒ
,ÌÈzL ‰f‰Â ˙Á‡ Ï·Ë .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ˙Á‡ ‰f‰Â¿ƒ»«««»»¿»»«««¿ƒ»¿«ƒ
‰f‰Â Ï·Ë ‡l‡ ‰iL ‰‡f‰ ·MÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ≈«»»¿ƒ»∆»»«¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙¯Á‡26‰ÏÈ·Ë BÚaˆ‡ Ï·Ë ?„ˆÈk . «∆∆«»»¿»≈«»«∆¿»¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le ˙ÈML ‰f‰Â ˙ÈML27¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ««ƒ∆»«

‰f‰ .‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ˙ÈÚÈ·L ‰f‰Â BÚaˆ‡ Ï·ËÂ¿»«∆¿»¿ƒ»¿ƒƒ«»»¿»ƒ»
¯ÊÁ elÙ‡ ,˙ÈÈÓLe [˙ÈÚÈ·L] ˙ÈÚÈ·L ‰ÏÈ·hÓƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¬ƒ»«
ÏkL ;‰¯Lk - ˙ÈÈÓL ‰f‰Â ˙ÈÈÓL ‰ÏÈ·Ë Ï·ËÂ¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»∆…
‰Ê ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌeÏk BÈ‡ Ú·M‰ ÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ««∆«≈¿¿∆ƒ¿∆∆
Ì‡ d˙B‡ Û¯BO‰ Ô‰k‰ Ï·‡ ;¯Á‡ Ô‰k ÛÈÒB‰L∆ƒ…≈«≈¬»«…≈«≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„a ˜qÚ˙pL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÛÈÒB‰ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆≈»ƒ

.d˙Ù¯O ˙ÚLaƒ¿«¿≈»»

זו 25) מעכבות שבפרה הזאות "שבע א: כז, מנחות משנה,
הכתוב  מן למדו קכד, פיסקה חוקת, ב'ספרי' זו". את
מעשיה, מכל אחד שינה שאם היא" "חטאת י) יט, (במדבר
(שם): בפרה שכתוב משום רבא, מנמק שם ובגמרא פסולה.
מעכב. – חוקה לשון בו שנאמר מקום וכל עולם", "חוקת

מנמק,26) להמבי"ט ספר' ב'קרית ה"א. פ"ד, פרה תוספתא,
שתי  ולא הזאה לכל אחת טבילה קבעה שהתורה מפני
הפרה  נפסלה כאן האמורים הדינים שבכל ודעתו, טבילות.
שלא  פעולה שעשה מפני והטעם בלבד, ההזאה אותה ולא

כשירה. הזאה מששית 27)לצורך "הזה שם: במשנה,
את  גם הזה ששית מטבילה רבינו, ומפרש שביעית".
טבילה  אמרה והתורה בינתיים, אצבע טבילת בלי השביעית
אפילו  (פוסל מעכב פרה במעשה שינוי כל הזאה. לכל
רבינו: מפרש במשנתנו כד. הערה למעלה ראה בדיעבד).
והזה  שביעית, טבילה וטבל זה אחר שב שהוא ואףֿעלֿפי
כבר  שהוא לפי יספיק לא זה הנה שביעית, הזאה ממנה

פסלה.

.Á‡ÈˆB‰28‰f‰Â dzÎ¯ÚnÓ ıeÁ Ìc‰ ˙‡29- ƒ∆«»ƒ«¬«¿»¿ƒ»
‰ÏeÒt30. ¿»

ה"ו.28) פ"ג שם למערכתה.29)תוספתא, חוץ
לשטח 30) הדם את יחזיר לא ולכתחילה נפסלה. הפרה

למערכתה  הדם את החזיר אם אבל להזות, מנת על מערכתה
וקשה  גירסאות, כמה ישנן זו (בתוספתא כשירה. – והזה

רבינו). גירסת את לקבוע

.Ë‰f‰31ÌBia ˙BÈf‰ LL ‰f‰ elÙ‡ ,‰ÏÈla dÓcÓ ƒ»ƒ»»««¿»¬ƒƒ»≈«»«
‰ÏeÒt - ‰ÏÈla ˙Á‡Â32. ¿««««¿»¿»

ה"א.31) פ"ד שם שהתורה 32)תוספתא, בקרבנות, כמו
שם). (במדבר, 'חטאת' לפרה קראה

.ÈdËÁL33dËÁL elÙ‡ ,d˙Ù¯O ÌB˜nÓ ıeÁ ¿»»ƒ¿¿≈»»¬ƒ¿»»
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ34.‰ÏeÒt - ƒ¿ƒƒ«»¿»

א.33) קיב, קיג,34)זבחים שם בגמרא ירושלים. חומת
את  הקריב שאם הדעת, על להעלות שאפשר אמרו, - א

כשירה. היא – יותר מקודש למקום הפרה

.‡ÈdÙ¯O35B‡ ,‰ÈÏÚ ‰ËÁLpL ‰Î¯ÚnÓ ıeÁ ¿»»ƒ«¬»»∆ƒ¿¬»»∆»
Û¯OL B‡ ,˙BÎ¯ÚÓ ÈzLa dÙ¯Oe ÌÈLÏ d˜lÁL∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¬»∆»«

‰ÏeÒt - ˙Á‡ ‰Î¯ÚÓa ÌÈzL36˙ÈOÚpL ¯Á‡ Ì‡Â . ¿«ƒ¿«¬»»««¿»¿ƒ««∆«¬≈
dab ÏÚ Û¯BO - ˙¯Á‡ ‡È·Ó ¯Ù‡37.LLBÁ BÈ‡Â ≈∆≈ƒ«∆∆≈««»¿≈≈

ודעת 35) מגיתה". חוץ "שרפה שנינו: שם מ"ב. פ"ד פרה
ובפירושו  (כסףֿמשנה), הך היינו ומערכה שגת רבינו
גת  כעין מסודרים "עצים מפרש: - א קיב, זבחים למשנה
שמדובר  ונראה המשחה". בהר אותה ששוחטים במקום
(שם  יוחנן כרבי ופסק ההיכל, פתח כנגד שלא כששרפה
מפרשים, (ויש במשנתנו. הברטנורא פירש וכן א). קיג,
לשורפה  שצריך מפני פסולה, – ההיכל פתח נגד שאפילו
מלשון  רבינו לשון שינוי יתפרש דעתם על שחיטתה. במקום
לאו  הוא שאמרו, מגיתה" ש"חוץ להשמיענו שבא המשנה

פסולה). – ממערכתה חוץ אפילו אלא כמו 36)דווקא,
אותה  ודרשו: "אותה" שנאמר מפני ה"א, למעלה בשחיטה,

לבדה. ה"ה.37)– פ"ד שם תוספתא, הראשונה. גבי על

.·ÈÂ dËÈLÙ‰dÁz38- dlk Û¯O Ck ¯Á‡Â ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿««»»«À»
‰¯Lk39dL¯tÓ elÙ‡ ,ÌeÏk ‰pnÓ ¯qÁ Ì‡Â ;40- ¿≈»¿ƒƒ≈ƒ∆»¿¬ƒƒƒ¿»
‰ÏeÒt41Ú˜t .42,d¯ÚOÓ elÙ‡ ,d¯OaÓ B‡ d¯BÚÓ ¿»»«≈»ƒ¿»»¬ƒƒ¿»»

¯ÈÊÁÈ - ˙ÈÊk43ıeÁ Ú˜t .‰ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿«ƒ«¬ƒ¿ƒ…∆¡ƒ¿»»«
Ú˜t .BÓB˜Óa BÙ¯BOÂ ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - dzÎ¯ÚÓÏ¿«¬«¿»«¿∆»»¿¿ƒ¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - dL¯tÓ B‡ ‰ÈÙÏhÓ ,‰È¯wÓƒ«¿∆»ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï44. ¿«¬ƒ

מ"ג.38) שלימה 39)שם כשהיא לשרפה צריך לכתחילה
לפני  נותחה אם נפסלה לא בדיעבד אבל א) יא, (חולין

שבמעיה.40)שריפתה. המעוכל כתוב 41)האוכל
על  דמה ואת בשרה ואת עורה "את ה): יט, (שם בתורה

ישרוף". ה"ז.42)פרשה פ"ג פרה תוספתא,
חוץ 43) ומבשרה משערה מעורה "פקע שנינו: בתוספתא

זה  הרי ממערכתה חוץ פסול, החזיר לא ואם יחזיר, לגיתה
לפרש  עלינו עלֿכרחנו כאן במקומו". ושורפו עליו מרבה
לשרוף  עצים מערכת מסדרים ובה בקרקע, חפירה היא שגת
החפירה. כל את ממלאה אינה והמערכה הפרה, את עליה
פסול, החזיר לא ואם להחזיר צריך לגת חוץ ונפל פקע ואם
עצים  מרבה המערכה מן רחוק הגת בתוך ונפל פקע אם אבל
וכן  שנפל. במקום ושורפו מקומו עד המערכה את ומרחיב

כאן. רבינו דברי גם להבין שם.44)יש תוספתא,

.‚È‰¯t‰45‰ËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÈÏa ˙ÏÒÙ dÈ‡ «»»≈»ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿¬»
.‰¯Lk - ¯ÁÓÏ ‰Ù¯OÂ B˙ÎÏ‰k dÓ„ ‰f‰Â ÌBi‰«¿ƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»»¿≈»

ה"א.45) פ"ד שם תוספתא,

.„ÈdÙ¯O46ÔB‡47‰¯tk ¯qÁÓ B‡48‰¯Lk -49. ¿»»≈¿À««»»¿≈»

ב.46) יז, בפ"ב 47)זבחים (רבינו קרוביו מיתת ביום אבל
בלבד  הקבורה שלפני אומרים ויש ה"ט). מקדש ביאת מהל'
הקרובים  את רבינו מונה ה"א, אבל מהל' בפ"ב אונן. נקרא
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מיתתם. על מביאים 48)שאוננים ויולדת וזבה זב מצורע,
הקרבתם  ולפני שמשם, והעריב שטבלו אחרי קרבנות

כיפורים", "מחוסרי פסולים 49)נקראים שהם ואףֿעלֿפי
לפי  והטעם, חטאת. – לפרה קראה והתורה בקרבנות,
יש  הי"ג) פ"א (למעלה בפרה כשר יום טבול תורה שאמרה
כיפורים, ומחוסר אונן להכשיר קלֿוחומר מזה ללמוד
ד"ה  שם ('תוספות' טבולֿיום מטומאת קלה שטומאתם

שרפה).

.ÂËdÙ¯O50Lec˜a ‡lL51,‰ÏeÒt - ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿»»∆…¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿»
‰„B·Ú ÔÈÚk ‰ÈOÚnL ÈtÓ52Lc˜Ó ÔÎÈ‰Â .53ÂÈ„È ƒ¿≈∆«¬∆»¿≈¬»¿≈»¿«≈»»

¯L ÈÏÎa ?ÂÈÏ‚¯Â˙54ÌÈÙa55ıeÁa Lc˜ Ì‡Â . ¿«¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈«
‰„È˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ ÈÏkÓe56ÏÈ‡B‰ ,¯Lk - Ò¯Á ÏL ƒ¿ƒ…¬ƒƒ¿ƒ»∆∆∆»≈ƒ

Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËnLk ÔÎÂ .ıeÁa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ¿»«¬∆»«¿≈¿∆«¿ƒƒ∆«…≈
e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ‡nËnL ¯Á‡ Û¯BO‰57BÈ‡ - «≈««∆¿«¿ƒ¿∆≈«¿≈

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ58ÈÏe·Ëa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ , »ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬∆»ƒ¿≈
ÌBÈ59.

מ"א.50) פ"ד ורגליו 51)פרה ידיו לרחוץ מחויב כהן
"קידוש". נקראת זו ורחיצה בעבודה, מתחיל שהוא לפני

קרבנות.52) ב.53)עבודת ב, שנתקדש 54)זבחים כלי
המקדש. מס'56)בעזרה.55)לצרכי (בסוף קטנה. כוס

כך). לפרש אין שכאן מובן קטן. לוח רבינו: מפרש שבת,
ה"ב.57) פ"ג צריך 58)למעלה וטבל, שנטמא כהן

א.59)לקדש. כ, שם

.ÊËdÙ¯O60ÌÈˆÚa ‡lL61ÌÈˆÚ ÏÎa B‡62elÙ‡ , ¿»»∆…¿≈ƒ¿»≈ƒ¬ƒ
‡··‚a B‡ L˜a63d˙ÂˆÓe .‰¯Lk -64ËÚÓÈ ‡lL ¿«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»∆…¿«≈

ÈÏÈ·Á dÏ ‡e‰ ‰a¯Ó Ï·‡ ,dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ÌÈˆÚ dÏ»≈ƒƒ»»»¬»«¿∆»¬ƒ≈
·BÊ‡65˙‡ ˙Ba¯‰Ï È„k ‰Ù¯O ÔÓÊa ÔÂÈ ·BÊ‡Â ≈¿≈»»ƒ¿«¿≈»¿≈¿«¿∆

BÏ LÈÂ .¯Ù‡‰66„Ú d˙Ù¯Oa ÌÈˆÚ ˙Ba¯‰Ï »≈∆¿≈¿«¿≈ƒƒ¿≈»»«
da ÛÈÒB‰ Ì‡ ,¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ ;¯Ù‡ ‰OÚzL∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ»

„Á‡ ıÚ elÙ‡‰Ï˜Ó ¯Ù‡ ·¯ÚÓk ‰Ê È¯‰ -67¯Ù‡a ¬ƒ≈∆»¬≈∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆¿≈∆
.‰¯t‰«»»

מ"ג.60) פ"ד הפרה.61)פרה גוף את הצית אלא
(פ"ג 62) למעלה שנמנו מסוגים לא אפילו שהם, עצים בכל

"זבל 63)ה"ב). רבינו: מפרש פ"ג, תחילת שבת בהל'
קצירת  אחר בקרקע שנשאר למה שהתכוון ונראה שדות",

מ"ד.64)התבואה. ה"ו:65)שם פ"ד פרה בתוספתא,
מרבין  כשהיו אף יהודה, רבי אמר עצים. לה מרבה "לעולם
יפה  שאפרו מפני אזוב חבילי אלא מרבין היו לא לה
תנאֿקמא  על חולק אינו יהודה שרבי רבינו ודעת ומרובה".
(כסףֿמשנה). כמותו פסק ולפיכך דבריו, מפרש אלא

אפר.66) שתיעשה עד לו מותר מעצים 67)כלומר, אפר
חולין. לצרכי שנשרפו

.ÊÈ‰¯t‰ ‰OÚÓ Ïk68‡l‡ BÈ‡ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ »«¬≈«»»ƒ¿ƒ»¿«≈∆»
‰p‰k È¯ÎÊ·e ,ÌBia69da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰Â ,70„Ú , «¿ƒ¿≈¿À»¿«¿»»∆∆»«

¯Ù‡ ‰OÚzMÓ Ï·‡ .¯Ù‡ ‰OÚzL71Òpk Ì‡ , ∆≈»∆≈∆¬»ƒ∆≈»∆≈∆ƒƒ≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚL B‡ ‰M‡ ezÒpkL B‡ ‰ÏÈla d¯Ù‡∆¿»««¿»∆ƒ¿«ƒ»∆»»¿»»

ÚLa ˙¯Á‡‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙ÒÈk ˙72ÔÈpÓe . «∆∆ƒ¿«¿ƒ»¬≈¿≈»ƒ«ƒ

Ì„‡ ÏÎa ¯Ù‡‰ ˙ÙÈÒ‡L73L¯ÁÓ ıeÁ Ï‡¯OiÓ ∆¬ƒ«»≈∆¿»»»ƒƒ¿»≈≈≈≈
ÔË˜Â ‰ËBL74¯Ó‡pL ?75.¯B‰Ë LÈ‡ ÛÒ‡Â : ∆¿»»∆∆¡«¿»«ƒ»

ÏÏkÓ76Ì„‡ :¯Ó‡ el‡Îe .Ô‰k ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L77 ƒ¿»∆≈»¿ƒ»…≈¿ƒ»«»»
˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ÔÈpÓe .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,¯B‰Ë»≈ƒ≈ƒ»ƒ«ƒ∆«¿»»∆∆

?da78d˙‡ ËÁLÂ :¯Ó‡pL79‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . »∆∆¡«¿»«…»ƒƒ«¿»
˜qÚ˙ Ì‡L ,„nÏÏ ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…»«»∆»¿«≈∆ƒƒ¿«≈
:¯Ó‡Â .dÏÒt - d˙ËÈÁL ˙ÚLa ¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈ƒ¿«¿ƒ»»¿»»¿∆¡«
,„nÏÏ .da ÂÈÈÚ eÈ‰iL - ÂÈÈÚÏ ‰¯t‰ ˙‡ Û¯OÂ¿»«∆«»»¿≈»∆ƒ¿≈»»¿«≈
‰OÚzL „Ú ‰ËÈÁL ˙ÚMÓ da ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»∆∆»ƒ¿«¿ƒ»«∆≈»∆
˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ d˙Ù¯Oa ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ .¯Ù‡≈∆¿»»≈ƒ¿≈»»¿»»¿»»«∆∆

.¯Ù‡ ‰OÚzL „Ú ,dÏÒt -¿»»«∆≈»∆≈∆

מ"ד.68) פ"ד כהן,69)שם טעונה שחיטה שגם משמע
שכשירה  בפירוש פסק המוקדשין פסולי מהל' בפ"א אולם

זו. הלכה סוף ראה אז 70)בזר. עשה בה המתעסק אם
פסולה. הפרה – שריפתה לצורך אינה שהיא מלאכה איזו

ה"ו.71) פ"ד שם ומג,72)תוספתא, ב. מב, יומא במסכת
מהמקרא. זה דרשו - אשה.73)א ובין איש בין

מי הת 74) א) מג, (שם חכמים ודרשו "והניח", אמרה ורה
דעת. בהן אין ואלה להניח, דעה בו נימוק 75)שיש

אדם. בכל "כהן",76)להכשיר ולא "איש" שאמר מזה
כשר. כהן) (לא זר שגם ברור מלאכה 77)יוצא עשה שאם

נפסלה. – פרה במעשה עוסק שהיה בשעה אחרת
ופירושה 78) האשה, את מוציאה אינה איש המילה כלומר,

"טהור" הזר, את להכשיר "איש" אמרו: שם בגמרא אדם. –
ט) יט, (במדבר בתורה כתוב פירוש: האשה. את להכשיר
מלמדת  "איש" המילה הפרה", אפר את טהור איש "ואסף
מיותרת, שהיא "טהור" והמילה כהן, צריך אינו שאיסוף
למעשה  פסול וטמא היא" "חטאת יט) (שם, בה נאמר שהרי
אבל  תורה, הקפידה בלבד טהרה שעל ללמד באה חטאת,

המין. על רב,79)לא לדעת זו דרשה נאמרה - א מב, שם
ממקרא  למדו שמואל לדעת אבל כהן, צריכה פרה ששחיטת
מהכתוב  נלמד מלאכה ופסול בזר, כשירה ששחיטתה זה
רבינו  שהרי הדבר, ותמוה לעיניו. הפרה את ושרף ה) (שם,
פרה  ששחיטת ה"ב, המוקדשין פסולי מהל' בפ"א פסק
(ונראה  מלאכה? פסול זה ממקרא למד וכיצד בזר, כשרה
מהפסוק  הדרשות שתי לדרוש שאפשר רבינו, בדעת לומר
הפסוק  קטע את רק כאן והביא רבינו דקדק ולפיכך הזה,
"לפניו" ומן מלאכה, פסול לומדים שממנו אותה", "ושחט
לרבינו  לו נראית כשמואל. רואה, ואלעזר שוחט שזר למדנו,
(פסול  הדעת להיסח מיוחד לימוד שצריכים רב, סברת
פסק  להלכה אבל בשריפה, גם וכן בשחיטה מלאכה)
עי' סתירה. כל בכך ואין כשירה, בזר ששחיטה כשמואל

שם). בגמרא

.ÁÈËÁL80dnÚ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ËÁLÂ ‰¯t‰ ˙‡81 »«∆«»»¿ƒ¿¬»¿≈»«∆∆ƒ»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,‰¯Lk - dnÚ ˙ÚÏ„ ‰ÎzÁ B‡82 ∆¿¿»¿««ƒ»¿≈»∆¬≈…ƒ¿«≈
dnÚ ‰ËÁLpL ‰Ó‰a‰L Èt ÏÚ Û‡ ;‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»««ƒ∆«¿≈»∆ƒ¿¬»ƒ»

‰ÏÈÎ‡Ï ‰¯Lk83.‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡L , ¿≈»«¬ƒ»∆≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»
˙ÚÏc‰ CzÁÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡84˙ÚLa ‰ÎzÁÂ ¬»ƒƒ¿«≈«¿…«¿««¿∆¿¿»ƒ¿«

.‰Î‡ÏÓ dnÚ ‰OÚ È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»∆¬≈»»ƒ»¿»»
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`dnecקעח dxt zekld - dxdh xtq - xii` c"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,
שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן

ה'תשע"ט  אייר כ"ד רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מטמאים 1) סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר

והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי שורף,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa ¯Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:Û¯BOa ¯Ó‡Â ;B¯Oa ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê¯‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :¯Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ Û¯O‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa d¯nLÓ‰ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

¯·È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

ãycew zegiyn zecewpã

onf lk micba oi`nhn seq cre dligzn dxta oiwqerd lk"
."dxez oic yny axrde dliah oiperhe ....oziiyr

את  שמונין העולם אומות בדברי חז"ל בדברי להבין וצריך
את  תטהר אדומה שפרה יתכן איך זו: מצוה על ישראל
הסיפור  על־פי בזה והביאור הטהורים. את ותטמא הטמאין
לתת  שכדי שמסקנתו האמצעי אדמו"ר אצל שהיה הידוע
למצוא  צריך לו, הראויים התשובה וסדר התיקון את לאדם
של  מצבו גם ועוד, דדקות. בדקות דומה עניין בעצמו
הריי"ץ  אדמו"ר פתגם כידוע לו, נוגע שיהיה צריך הזולת
קרהו", אשר כל את מרדכי לו "ויגד מהמגילה הפסוק על

עצמו. לו קרה חברו של העניין כאילו להרגיש שצריך
לו  שתהיה המטהר צריך אדומה, פרה בטהרת גם כך
לטהר  שיוכל כדי הטהרה, היפך של למצב מסוימת שייכות

חברו. את
(g oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

בפרה.2) כעסוק יהיה ודינו שריפתה לצורך

.·ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰¯Bza ¯Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»

Ì‰ „·Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï -…»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËÓa B¯eaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL ¯Á‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡ - ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È¯‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È¯‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈
- ‰Ï·p‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÔBL‡¯ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»

‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
.‰Ï·a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚·a Ú‚ Ì‡ ,‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ‰Ù¯O ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,Ï·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡ - ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰¯t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „·Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈ·Ë ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙Ù¯OpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú¯‡ .¯B‰Ë da ˜qÚ˙n‰ - ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú¯‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk - d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt ¯Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא
בלי  לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב טבילה

.„Ôk ¯Á‡ da ˜qÚ˙n‰ - d¯Ù‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ ¯Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯t‰9ÌÈ¯t‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙ¯BO‰ - ÌÈ¯ÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
¯Ùa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .¯Ù‡ eOÚiL „Ú B˙Ù¯O¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ Û¯O‰Â :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

·‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙ¯Op‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈ¯·c ‰na .¯Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙ¯OÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú¯‡ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙È·a11ÔÈÙ¯O - ‰¯ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .¯B‰Ë ÔÙ¯BOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13¯Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰Ù¯Oa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?Û¯BO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
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קעט dnec` dxt zekld - dxdh xtq - xii` c"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.80) לב, בסכין 81)חולין ששחט כגון בכוונה, שלא
מן 82)ארוכה. דעתו שמסיח מפני פוסלת מלאכה עשיית

הדעת. היסח בה אין כוונה בלי שמלאכה ומובן הפרה,
שני 83) תלויים שם, רבא בדברי שלפנינו הגירסה לפי

כוונה  צריכה אינה חולין בהמת שחיטת אם בזה, זה הדינים
ואת  אותה ולא אותה" "ושחט מהדרשה פסולה, הפרה –
הפרה  – פסולה החולין בהמת שחיטת ואם חבירתה,
שמכשיר  כאן רבינו על משנה' ה'כסף ומתפלא כשירה,
ולא  תרי"), לבי שטרא "מזכי אומר: תלמודי (פתגם שתיהן
רבא. בדברי הגירסא את לשנות אלא אחרת דרך מצא

אחרת.84)עיי"ש. בהמה לשחוט נתכוון אם וכלֿשכן

ה'תשע"ט  אייר כ"ד רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מטמאים 1) סוף ועד מתחלה בפרה העוסקים שכל יבאר

והפרה  בגדים, מטמא ממטמאיו שיפרוש אחר אם בגדים,
כל  אפרה, שהכניסו אחר בה המתעסק מטמאה, אם עצמה
הוא  מקום ובאיזה אפר, שייעשו עד מטמאים הנשרפים
ושעירים  פרים הנושאים בגדים מטמאים מאימתי שורף,

הנשרפים.

.‡ÔÈ‡nËÓ ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk»»¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿«¿ƒ
ıÚ CÈÏLÓe ËÁBMa ¯Ó‡pL .Ô˙iOÚ ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a¿»ƒ»¿«¬ƒ»»∆∆¡««≈«¿ƒ≈
:Û¯BOa ¯Ó‡Â ;B¯Oa ıÁ¯Â ÂÈ„‚a ÒaÎÂ :Ê¯‡∆∆¿ƒ∆¿»»¿»«¿»¿∆¡««≈
˙‡ ÛÒ‡‰ ÒaÎÂ :¯Ó‡Â ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡ Û¯O‰Â¿«≈…»¿«≈¿»»¿∆¡«¿ƒ∆»…≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ da ÔÈ˜ÒBÚ‰ ÏkL ,„nÏÓ .‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»¿«≈∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«
LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚËe ÌÈ„‚a ÌÈ‡nËÓ ÛBÒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆¡≈∆∆
‡nËÓ d˙iOÚ ˙ÚLa d¯nLÓ‰ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈcƒ»¬»«¿«¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿«≈

¯·È‡ da ÊÈÊÈ ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈ„‚a2. ¿»ƒƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»ƒ»≈»

ãycew zegiyn zecewpã

onf lk micba oi`nhn seq cre dligzn dxta oiwqerd lk"
."dxez oic yny axrde dliah oiperhe ....oziiyr

את  שמונין העולם אומות בדברי חז"ל בדברי להבין וצריך
את  תטהר אדומה שפרה יתכן איך זו: מצוה על ישראל
הסיפור  על־פי בזה והביאור הטהורים. את ותטמא הטמאין
לתת  שכדי שמסקנתו האמצעי אדמו"ר אצל שהיה הידוע
למצוא  צריך לו, הראויים התשובה וסדר התיקון את לאדם
של  מצבו גם ועוד, דדקות. בדקות דומה עניין בעצמו
הריי"ץ  אדמו"ר פתגם כידוע לו, נוגע שיהיה צריך הזולת
קרהו", אשר כל את מרדכי לו "ויגד מהמגילה הפסוק על

עצמו. לו קרה חברו של העניין כאילו להרגיש שצריך
לו  שתהיה המטהר צריך אדומה, פרה בטהרת גם כך
לטהר  שיוכל כדי הטהרה, היפך של למצב מסוימת שייכות

חברו. את
(g oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

בפרה.2) כעסוק יהיה ודינו שריפתה לצורך

.·ÌB˜Ó Ïk3'ÂÈ„‚a ÒaÎÈ' ˙B‡ÓËa ‰¯Bza ¯Ó‡pL »»∆∆¡««»¿À¿¿«≈¿»»

Ì‰ „·Ïa ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰L e„nÏÏ ‡a ‡Ï -…»¿«¿≈∆«¿»ƒ∆»»ƒ¿«≈
Ba ÚbiL ÈÏk B‡ „‚a ÏkL ,„nÏÏ ‡l‡ ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆»¿«≈∆»∆∆¿ƒ∆ƒ«
Ô‰ È¯‰ - ÂÈ‡nËÓa B¯eaÁ ˙ÚLa ‰f‰ ‡Óh‰«»≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿«¿»¬≈≈
‡nËÓ BÈ‡ ÂÈ‡nËnÓ L¯ÙiL ¯Á‡ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»««∆ƒ¿ƒ¿«¿»≈¿«≈
ÂÈÏÚL „‚a „Á‡ - ‰Ï·p‰ ˙‡ ‡OBp‰ ?„ˆÈk .ÌÈ„‚a¿»ƒ≈««≈∆«¿≈»∆»∆∆∆»»
Ô‰ È¯‰ d‡OB ‡e‰L ÔÓÊ Ïk Ba ÚbiL ÈÏk B‡¿ƒ∆ƒ«»¿«∆¿»¬≈≈
È¯‰ ‡OBp‰ ‰Ê ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ«¬≈≈ƒ¿À¿»¿≈∆«≈¬≈
- ‰Ï·p‰ ˙‡ CÈÏL‰Â ÂÈ‡nËnÓ L¯t .ÔBL‡¯ ‡e‰ƒ≈≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆«¿≈»

‡Â ,‰È‰L ˙BÓk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰„‚a B‡ ÈÏÎa ÚbÈ Ì ¬≈ƒ¿∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk ‡nËÓ ‰‡ÓË „ÏÂ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆≈¿«À¿»¿«≈≈ƒ
.‰Ï·a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯ÙÒ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«≈∆∆¿≈…«≈ƒ¿≈»
˙ÚLa ÈÏÎa B‡ „‚·a Ú‚ Ì‡ ,‰¯ta ÔÈ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»¿ƒ«»»ƒ»«¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿«
¯Á‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ÓË Ô‰ È¯‰ - ‰Ù¯O ˙ÚLa B‡ ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿«¿≈»¬≈≈¿≈ƒ¬»««
Ì‡ ,Ï·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈOÚnÓ L¯ÙiL∆ƒ¿ƒ«¬∆»««ƒ∆¬«ƒ…»«ƒ
‰‡Óh‰ „ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,B‡nËÓ BÈ‡ - ÈÏÎa Ú‚4. »«ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ¿≈∆¿««À¿»
ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ‰‡nËÓ dÈ‡ dÓˆÚ ‰¯t‰Â5 ¿«»»«¿»≈»¿«¿»…»»¿…≈ƒ
‡Óh‰ ‡e‰ „·Ïa da ˜qÚ˙n‰ ‡l‡ ,Ba eÚ‚pL∆»¿∆»«ƒ¿«≈»ƒ¿««»≈
.da ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‰ÏÈ·Ë ÔeÚËÂ¿»¿ƒ»¿«≈¿»ƒ»¿«∆≈»

שאר 3) לעשות "מנין ו: פרשתא ו פרק שמיני כהנים תורת
וטמא". לומר תלמוד כבגדים? לטומאה.4)כלים ראשון

הטומאה. ולד נעשים הטומאה באב הנוגעים וכלים אדם
המדובר 5) שכאן אלא אוכלים, מטמאה שאינה הדין והוא

ז. בהלכה דבריו על וסמך בלבד וכלים אדם בטומאת

.‚;d˙ÂˆÓk ˙Ù¯OpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»
Ïeqt Ú¯‡ .¯B‰Ë da ˜qÚ˙n‰ - ‰ÏÒÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»«ƒ¿«≈»»≈«ƒ

d˙ËÈÁLa6Ïeqt Ú¯‡ .ÌÈ„‚a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ƒ¿ƒ»»≈»¿«¿»¿»ƒ≈«ƒ
‡nËÓ dÏeqt ÈÙÏ da ˜ÒBÚ‰ Ïk - d˙Èf‰a¿«»»»»»≈»ƒ¿≈ƒ»¿«≈

ÌÈ„‚a7.ÌÈ„‚a ‡nËÓ BÈ‡ dÏeqt ¯Á‡Ï , ¿»ƒ¿««ƒ»≈¿«≈¿»ƒ

פרה.6) אפר לשם כשירה פעולה כל בה נעשה לא הרי
ולא 7) כמצוותה נעשתה לא זו פרה הרי אומרים אנו ואין

מכיוון  דבר, של וטעמו פיסולה. לפני אפילו בגדים תטמא
בלי  לטהרתם חוזרים אינם נטמאו, הכלים או שהאדם

שמש. והערב טבילה

.„Ôk ¯Á‡ da ˜qÚ˙n‰ - d¯Ù‡ ˙‡ ÒÎÏ ÌÈÏL‰ƒ¿ƒƒ¿…∆∆¿»«ƒ¿«≈»««≈
¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ ÔÎÂ B˙Úˆ‰a B‡ ¯Ù‡‰ ˜elÁa8‡ÏÂ . ¿ƒ»≈∆¿«¿»»¿≈«≈«»¿…

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯t‰9ÌÈ¯t‰ ÔÓ «»»ƒ¿«∆»»««»«ƒ¿»ƒ«»ƒ
˙ÚLa ÌÈ„‚a ‡nËÓ ÌÙ¯BO‰ - ÌÈ¯ÈÚO‰ ÔÓeƒ«¿ƒƒ«¿»¿«≈¿»ƒƒ¿«
¯Ùa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .¯Ù‡ eOÚiL „Ú B˙Ù¯O¿≈»«∆≈»≈∆∆¬≈≈¿«
ÈtÓ .ÒaÎÈ Ì˙‡ Û¯O‰Â :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏL ¯ÈÚOÂ¿»ƒ∆«ƒƒ¿«≈…»¿«≈ƒƒ

·‡ ÔÈa ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰10e‰iL ÌÈÙ¯Op‰ ÏÎÏ «¿»»¿∆∆ƒ¿«»¿»«ƒ¿»ƒ∆¿
ÌÈ¯·c ‰na .¯Ù‡ eOÚiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈»≈∆«∆¿»ƒ
Ô˙ÂˆÓk eÙ¯OÂ Ïeqt Ô‰Ï Ú¯‡ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…≈«»∆ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿»»

ÔLc‰ ˙È·a11ÔÈÙ¯O - ‰¯ÊÚa eÏÒÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈«∆∆¬»ƒƒ¿¿»¬»»ƒ¿»ƒ
ÌL12ÔÎÂ .¯B‰Ë ÔÙ¯BOÂ ,ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙk »ƒ¿≈«À¿»ƒ¿¿»»¿≈

Ô‰a ˜qÚ˙n‰13¯Ù‡ eOÚiMÓ14BÈ‡.ÌÈ„‚a ‡nËÓ «ƒ¿«≈»∆ƒ∆≈»≈∆≈¿«≈¿»ƒ
Ct‰Ó‰ ÔB‚k ,‰Ù¯Oa ÚiÒÓ‰ ‰Ê ?Û¯BO e‰Ê È‡Â¿≈∆≈∆«¿«≈«ƒ¿≈»¿«¿«≈
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‰˙BÁ‰Â L‡a Ct‰Ó‰Â ÌÈˆÚ CÈÏLn‰Â ¯Oaa«»»¿««¿ƒ≈ƒ¿«¿«≈»≈¿«∆
˙Èvn‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L‡‰ ¯Ú·zL È„k ÌÈÏÁ‚∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»≈¿«≈»∆¬»««ƒ

¯e‡‰15ÈtÓ e„ÓÏ Ck .¯B‰Ë - ‰Î¯Ún‰ ˙‡ ¯cÒÓ‰Â »¿«¿«≈∆««¬»»»»»¿ƒƒ
ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ‡OBp‰L ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ„‚a ‡nËÓe ‡ÓË - ÔÙ¯OÏ ÔLc‰ ˙È·Ï Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿≈«∆∆¿»¿»»≈¿«≈¿»ƒ
ÔeÚËÂ ,Ô˙ÎÏB‰a ˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿«∆≈¿»»»¿»
¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ BÓk ;LÓL ·¯Ú‰Â ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿∆¡≈∆∆¿«¿«≈«∆«»ƒ
Ba ÚbiL ÈÏk ÏÎÂ „‚a Ïk ‡nËÓ ‡e‰L ,ÏÊ‡ÊÚÏ«¬»≈∆¿«≈»∆∆¿»¿ƒ∆ƒ«
:¯Ó‡pL ,BÁelLa ˜qÚ˙nL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚL ÌÈÏka«≈ƒ∆»»»¿«∆ƒ¿«≈¿ƒ∆∆¡«

.ÂÈ„‚a ÒaÎÈ ÏÊ‡ÊÚÏ ¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰Â¿«¿«≈«∆«»ƒ«¬»≈¿«≈¿»»

הפרה.8) בעיסוק האחרון המעשה הוא האפר איסוף
צבור 9) של דבר העלם פר הכיפורים, יום של ושעיר פר

עבודה  עוון על ציבור של חטאת ושעירי משיח כהן ופר
ומשמעותה,10)זרה. בהן נדרשת שהתורה המידות אחת

הדומים. העניינים בכל גם מחייב כאן שנאמר הדבר
ירושלים.11) לחומת זריקת 12)שמחוץ לאחר נפסלו אם

הבית. בהר אותם שורפים זריקה לפני נפסלו ואם דמם,
הנשרפים.13) ושעירים מצוותם,14)בפרים ונגמרה

פרה. כאפר איסוף טעון אינו אפרם בעצים.15)שהרי

.‰ÌÈ¯ÈÚOe ÌÈ¯t ÔÈ‡OBp‰ ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒ
Ìe‡O .‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ Ô‰a e‡ˆiMÓ ?ÌÈÙ¯Op‰«ƒ¿»ƒƒ∆»¿»∆¿«»¬»»¿»
‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÌÈ‡OBp‰ ˙ˆ˜Ó e‡ˆÈÂ ˙BËBÓa¿¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿«»¬»»
,ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ e‡ˆiL el‡ - e‡ˆÈ ‡Ï ÌÈB¯Á‡‰Â¿»«¬ƒ…»¿≈∆»¿¿«¿ƒ¿»ƒ
.e‡ˆiL „Ú ÌÈ„‚a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL el‡Â¿≈∆¬«ƒ…»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ«∆≈¿

e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ16‰ - ‰¯ÊÚÏ‰¯ÊÚa ÔÈ‡OBp17¯B‰Ë18„Ú »¿¿»¿»¬»»«¿ƒ»¬»»»«
‰¯ÊÚÏ ıeÁ „ÓBÚ ‰È‰ .Ô‰a ‡ˆiL19Ì˙B‡ CLBÓe ∆≈≈»∆»»≈»¬»»≈»

e¯ÊÁL ¯Á‡Ó ÌMÓ20È¯‰Â ıeÁÏ e‡ˆÈ ¯·Îe ÏÈ‡B‰ , ƒ»≈««∆»¿ƒ¿»»¿««¬≈
.‡ÓË ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁa ÌÎLBn‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈¿≈»≈

לנושאם.17)הפרים.16) והתחילו אחרים אנשים באו
מטמאים 18) הם ולפיכך יצאו כבר הפרים אומרים אנו ואין

(במדבר  שנאמר לפי דבר, של וטעמו בהם. המטפל כל את
משמע  המחנה", אל יבוא ואחר במים בשרו "ורחץ ז), יט,
בעזרה. עודם הלא ואלה למחנה, מחוץ נמצא שהוא

הפרים.19) את שנית להוציא שבאו האחרים האנשים
הפרים.20)

.Â¯ÈÚO‰ ˙‡ ÁlLÓ‰ ÌÈ„‚a ‡nËÓ È˙ÓÈ‡Óe21? ≈≈»«¿«≈¿»ƒ«¿«≈«∆«»ƒ
B˙iÁc ˙ÚL „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ ‡ˆiMÓƒ∆»»¿«¿»«ƒ«¿«¿ƒ»

ÏÊ‡ÊÚÏ22Ú‚ Ì‡ ,e‰ÁcL ¯Á‡ Ï·‡ .23ÌÈÏÎa «¬»≈¬»««∆»»ƒ»«¿≈ƒ
ÌÈ¯B‰Ë - ÌÈ„‚··e24. ƒ¿»ƒ¿ƒ

ורחץ 21) כו): טז, (ויקרא בו ונאמר הכיפורים, ביום לעזאזל
המחנה. אל יבא ואחר במים את 22)בשרו דוחה שהוא

זקוף). סלעי הר = (צוק הצוק מן הדוחה.23)השעיר
השעיר. מן שפירש בשעה דחייתו לפני נגע אם הדין והוא

הטומאה.24) כוולד ומשקין אוכלין מטמא אבל

.ÊelÙ‡ ,ÔÓˆÚ ÔÈÙ¯Op‰ ÌÈ¯ÈÚO·e ÌÈ¯Ùa Ú‚Bp‰«≈«¿»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ«¿»¬ƒ
ÔÈa ÔÈÏÎ‡ ÔÈa ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‡ˆiL ¯Á‡««∆»¿≈»»≈≈ƒ≈√»ƒ≈

ÔÈ˜LÓ25¯ÈÚOa eÚ‚ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë Ïk‰ - «¿ƒ«…»¿≈ƒ»¿¿»ƒ
- B˙ÎÏB‰ ÔÓÊa BÓˆÚ ÁlzLn‰el‡ ÔÈ‡L .ÔÈ¯B‰Ë «ƒ¿«≈««¿ƒ¿«»»¿ƒ∆≈≈

Û¯O‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïa Ô‰a ˜qÚ˙nÏ ‡l‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ∆»«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈
.¯B‰Ë - Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;ÂÈ„‚a ÒaÎÈ d˙‡…»¿«≈¿»»¬»«≈«»

שבידינו 25) הספרים גירסת לפי א. קה, זבחים דימי כרב
אחר" ממקום טומאה הכשר "צריכים שם): רש"י גורס (וכן
פרים  חכמים שלדעת כפשוטם, הדברים מפרש ורבינו
אלא  אוכלין, טומאת מטמאים אינם אדומה ופרה הנשרפים
אינם  נטמאו שלא זמן כל אבל וכדומה, בשרץ נגעו אם

מטמאים.

ה'תשע"ט  אייר כ"ה חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מקום 1) זה מאי פרה אפר עליהם שנותנים המים יבאר

או  המים למלאות הכשרים דבר, זה ובאי אותם, ממלאים
הכשרים  כלים בלילה, כשרים וקידוש מילוי ואם לקדש,
טומאה, המקבל בדבר למלאות והמסייע ולקדש, למלאות
המים  בכלי, ממנו ומילא וחזר הגת לתוך המעיין המפנה

התערובת. ומי למלאות הכשרים

.‡ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯t‰ ¯Ù‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÌÈn‰««ƒ∆¿ƒ»»≈∆«»»≈¿«¿ƒ
˙B¯‰p‰ ÔÓ B‡ ˙BÈÚn‰ ÔÓe ,ÈÏÎa ‡l‡ Ô˙B‡»∆»ƒ¿ƒƒ««¿»ƒ«¿»

ÔÈÎLBn‰2ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;3. «¿ƒ∆∆¡«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ
ÌÈn‰ ÏÚ ‰¯t‰ ¯Ù‡ ˙È˙e4‡¯˜p‰ ‡e‰ e‡lÓ˙pL ¿ƒ«≈∆«»»«««ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»

ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ¯Ù‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔzpL el‡‰ ÌÈn‰Â ,Lecƒ̃¿««ƒ»≈∆ƒ«¬≈∆»≈∆≈«ƒ¿»ƒ
ÈÓ ·e˙k‰ Ô‡¯wL Ì‰Â ,ÔÈLc˜Ó ÌÈÓe ˙‡hÁ ÈÓ≈«»«ƒ¿À»ƒ¿≈∆¿»»«»≈

‰c5. ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

`l` eze` oi`lnn oi` dxtd xt` eilr oipzepy mind"
."ilk l` miig min eilr ozpe xn`py ,ilka

מפני  לא הוא בכלי" אלא אותן ממלאין ש"אין זה
אלא  קיבול, בית לו שיש דבר ללא מים לקחת שאי־אפשר
וההוראה  דווקא. קיבול בית בו שיש בכלי למלאות שצריך
בכלים  שיבוא צריך והמשכה גילוי של עניין שכל מזה,
המשכה  של החשיבות מקומות בכמה כמבואר דווקא,

הטבע. בגדרי
להלן  הרמב"ם וכפירוש "חיים", להיות המים צריכים בנוסף
פעם  אפילו חרבין המים ואם פסולין", המכזבין "מים

פסולין". - שנים בשבע
תמידיות  רצף צריכה היהודי שעבודת היא ההוראה ובזה
של  באופן זה שאין הדבר מורה - כן לא שאם וקביעות,
בעילוי  בעבודתו שתהיה צריך מכך, ויתירה לאמיתו. אמת
בערך  שלא עילוי שהיא האמיתית להליכה עד עילוי אחר
דרגתו  את לגמרי שמבטל כך כדי עד הקודמת, לדרגתו
תעניתא  מאה ש"ישב זירא ברבי שמצינו כפי הקודמת,
של  לעילוי לבוא כדי מיניה" בבלאה גמרא דלישתכח
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זו  ששכחה וכמבואר באין־ערוך. שהוא ירושלמי תלמוד
של  הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו הלימוד של אינה

בבלי. התלמוד
(h oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈ¯Lk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»
ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï·‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«

‰ÏÈ·ËÏÂ ‰‡f‰Ï ¯Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ"ד 6) (ראה האפר לאיסוף מילוי מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי"ז). ובהערות ה"ז, פ"ב האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ"ד, פ"ה, פ"א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ"ב. פ"ד פרה במי 12)תוספתא האזוב את

הטמא. על להזות כדי מי"א.13)חטאת, פי"ב פרה
על  הטהור "והזה יט): (שם, תורה שכתבה מפני והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב וטבילת וכו'". השלישי ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסףֿמשנה
שהרי  "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב. כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒ·e ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚¯z‰ ˙ˆÈ·a ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈ¯ˆBi‰ ˙ˆÈa Ï·‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰¯Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ"ה, פ"ה בפרה
לקידוש. והזאה מילוי מיובש.16)מדמה בקר רפש

ככלי.17) דינם אין טומאה שלגבי כלי 18)ואףֿעלֿפי
שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי

קיבול  בית לו יש מבחוץ ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב
בפנים). הכלי בשולי גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם

אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע בו לתחוב

היד.21) במשנה.22)בכף שם בית 23)כחכמים שחצב

(רבינו  מעיינות מי בו ונופלים לקרקע, המחובר בסלע קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב

אדם). בידי חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי יוצרי
קיבול, בית לה ויש מטיט, ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואףֿעלֿפיֿכן גלמי, חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי כבר שהיא מפני בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡ - ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27- ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰¯Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»

˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰¯LkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«
‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי ה"ו. פ"ה שם תוספתא
אין 26)מבחוץ. - למעלה ושוליו הכלי את הפך אם אבל

בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי שם, תוספתא
קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של

כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא
קידוש:30) גבי בתורה נאמר כלי, שצריכים הדין עיקר

למדנו  והזאה ומילוי כלי". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı¯‡a B¯aÁL32B¯aÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó - „ÈÒa33‰¯ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆
ÈÏkÏ ·È·Ò ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿

ÈÏk‰ ÌÚ ‰¯ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰¯ËÚÏ37ÌÈn‰ È¯‰ - »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»

ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰¯ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı¯‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ"ה, שם בראשית.32)משנה מימי לקרקע מחובר
הסלע.33) או האדמה לגבי נתבטל לא שם.34)הכלי
לסלע 35) שחיברו בכלי שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי כל את שהקיף ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי. שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי ובין בינה חלול ונוצר הכלי, מן קצת מרוחקת
הם  הכלי שפת על עוברים וכשהמים הכלי, לשולי מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי לעטרה שהגיעו
הכלי. במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע שהמדובר פירש (הר"ש בסלע קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒ¯Á ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa ·wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41- ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב.39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב. דרך ייכנסו למשקין, המנוקב המקום את
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זו  ששכחה וכמבואר באין־ערוך. שהוא ירושלמי תלמוד
של  הלימוד דרך של אלא ח"ו עצמו הלימוד של אינה

בבלי. התלמוד
(h oniq dxdh xtq 'zekln oii' itÎlr)

פסולים.2) שניקוו בורות מי מלמדנו 3)אבל זה מקרא
בורות  מי ב. בכלים; אלא ממלאים שאין א. הדינים: שני
מושכים. נהרות או מעיינות מי פירושו חיים" "מים פסולים.

ואחרֿכך 4) האפר את "נתן שנינו: ה"ב, פ"ו פרה בתוספתא
הטעם, מפורש ב טז, סוטה ובגמרא פסול". המים, את נתן
שהמים  משמע כלי", אל חיים "מים תורה שכתבה מפני
ביניהם. אפר הפסק בלי לכלי, ישר להגיע צריכים

ט.5) יט, במדבר

.·ÌÈ¯Lk Ïk‰6‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ ,ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ «…¿≈ƒ¿«…««ƒ≈≈≈∆
ÔË˜Â7Lc˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ;8‰ËBL L¯ÁÓ ıeÁ , ¿»»¿«…¿≈ƒ¿«≈≈≈≈∆
ÔË˜Â9ÔÈ‡Â ,ÈÏÎa ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡Â . ¿»»¿≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

ÈÏkÓ ‡l‡ ÔÈfÓ10‰ÏÈla ÔÈ¯Lk Lecw‰Â Èeln‰Â .11, «ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈ƒ««¿»
ÔÈÏ·BË ÔÈ‡Â ÔÈfÓ ÔÈ‡ Ï·‡12ÌBia ‡l‡13ÌBi‰ ÏÎÂ . ¬»≈«ƒ¿≈¿ƒ∆»«¿»«

‰ÏÈ·ËÏÂ ‰‡f‰Ï ¯Lk14. »≈¿«»»¿ƒ¿ƒ»

פ"ד 6) (ראה האפר לאיסוף מילוי מדמה רבינו אשה. אפילו
שם.7)הי"ז). ובהערות ה"ז, פ"ב האפר 8)ראה לתת

המים. כתנאֿקמא.9)על מ"ד, פ"ה, פ"א 10)פרה ידים
ה"ו.11)מ"ב. פ"ד פרה במי 12)תוספתא האזוב את

הטמא. על להזות כדי מי"א.13)חטאת, פי"ב פרה
על  הטהור "והזה יט): (שם, תורה שכתבה מפני והטעם,
בהיקש  למדנו אזוב וטבילת וכו'". השלישי ביום הטמא
בפירושו  (רבינו והזה . . . וטבל שנאמר: משום מהזאה,

שם). במשנה 14)למשנה הדין מקור רושם הכסףֿמשנה
שהרי  "הזאה", במשנה שנאמר למה התכוון לא ב. כ, מגילה
זה  שאמרו: למה אלא קרבנות, דם להזאת הכוונה שם

היום. כל כשר ביום, שמצוותו כל הכלל,

.‚ÔÈLc˜Óe ÔÈfÓe ÔÈ‡ÏÓÓ ÌÈÏk‰ ÏÎa15elÙ‡ , ¿»«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬ƒ
ÎaÌÈÏÏ‚ ÈÏ16‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe17.‰ÈÙÒ·e ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÏk‰ Ïk „Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â¿∆»¿≈∆∆¿∆»»«≈ƒ¬»≈¿«¿ƒ
ÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ÔÈfÓ ‡ÏÂ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â18‡ÏÂ , ¿≈¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»¿«≈ƒ¿…

ıÁn‰ ÈÏeLa19˙È·Á‰ ˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,20‡ÏÂ , ¿≈«««¿…ƒ¿«∆»ƒ¿…
ÂÈÙÁa21˙Ï‚¯z‰ ˙ˆÈ·a ‡ÏÂ ,22˙˜La ‡ÏÂ , ¿»¿»¿…¿≈«««¿¿…∆¿…¿…∆
ÚÏÒaL23ÌÈ¯ˆBi‰ ˙ˆÈa Ï·‡ .24‡È‰L ÈtÓ ,‰¯Lk ∆¿∆«¬»≈««¿ƒ¿≈»ƒ¿≈∆ƒ

.‰Ó„‡ ÈÏk¿ƒ¬»»

ורבינו 15) מקדשים". הכלים "בכל שנינו: מ"ה, פ"ה בפרה
לקידוש. והזאה מילוי מיובש.16)מדמה בקר רפש

ככלי.17) דינם אין טומאה שלגבי כלי 18)ואףֿעלֿפי
שבור. בדופן קיבול בית ונשאר חרס 19)שנשבר כלי

קיבול  בית לו יש מבחוץ ובשוליו הגת, מן יין בו לשאוב
בפנים). הכלי בשולי גומא מפרשים, בה 20)(ויש יש אם

אלא  משקין לקבלת משמש אינו זה שחור מפני קיבול, בית
החבית. מן המגופה את ולהוציא אצבע בו לתחוב

היד.21) במשנה.22)בכף שם בית 23)כחכמים שחצב

(רבינו  מעיינות מי בו ונופלים לקרקע, המחובר בסלע קיבול
בין  הבדל אין אולם חפירה". בו יהיה "אם שם: כותב

אדם). בידי חצובה ובין טבעית חרס 24)חפירה כלי יוצרי
קיבול, בית לה ויש מטיט, ביצה תבנית בתחילה גובלים
ביצת  להם. הרצויה התבנית לה נותנים מכאן ולאחר
לקדש  מותר ואףֿעלֿפיֿכן גלמי, חומר איפוא היא היוצרים

ו). משנה (שם כלי כבר שהיא מפני בה

.„ıÚ ÈÏk ÈÏeL25ÔÈ‡ - ÌˆÚ ÈÏÎe ˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ≈¿≈≈¿≈¿ƒ¿≈∆∆≈
ÌÈÏk ÌOÚÈÂ Ìw˙ÈÂ Ô˙B‡ ÛeLiL „Ú Ô‰a ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»∆«∆»»ƒ«¿≈¿«¬≈≈ƒ

ÔÓˆÚ ÈÙa26dÈ˜˙‰L ‰Ùe‚Ó ÔÎÂ .27- ÈÏk ˙BÈ‰Ï ƒ¿≈«¿»¿≈¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙ÈÓÚp‰ ˙ˆÈ·e .da ÔÈLc˜Ó28da Lc˜Ï ‰¯Lk29, ¿«¿ƒ»≈«««¬ƒ¿≈»¿«≈»

˙Bf‰Ïe da ˙‡lÓÏ ‰¯LkL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆¿≈»¿«…»¿«
‰pnÓ30. ƒ∆»

קיבול 25) בית להם שיש כלים שולי ה"ו. פ"ה שם תוספתא
אין 26)מבחוץ. - למעלה ושוליו הכלי את הפך אם אבל

בהם. הר"ש 27)מקדשים גירסת לפי שם, תוספתא
קשה 28)והגר"א. וקליפתה גדולה שהיא היענה, בת של

כלים. ממנה ומתקנים שם.29)כאבן, תוספתא
קידוש:30) גבי בתורה נאמר כלי, שצריכים הדין עיקר

למדנו  והזאה ומילוי כלי". אל חיים מים עליו "ונתן
גם  כשר שהוא ברור לקידוש, הכשר ולפיכך מקידוש,

והזאה. למילוי

.‰ÈÏk31ÚÏÒa B‡ ı¯‡a B¯aÁL32B¯aÁ elÙ‡ , ¿ƒ∆ƒ¿»»∆¿∆«¬ƒƒ¿
Ba ÔÈLc˜Ó - „ÈÒa33‰¯ËÚ ‰OÚ .epnÓ ÔÈfÓe34ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ∆»»¬»»∆
ÈÏkÏ ·È·Ò ËÈË35eÎÏ‰L „Ú ÔÈÙˆ ÈÏkaL ÌÈn‰Â ,36 ƒ»ƒ«¿ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ«∆»¿

ÈÏk‰ ÌÚ ‰¯ËÚ‰ ˙Ïh Ì‡ :‰¯ËÚÏ37ÌÈn‰ È¯‰ - »¬»»ƒƒ∆∆»¬»»ƒ«¿ƒ¬≈««ƒ
‰Ó„‡ ÈÏÎa Ô‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk dÎB˙aL38Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿»¿≈ƒ∆¬≈≈ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ»

ÏÚ B‡ ÚÏÒa ËÈË ÏL ‰¯ËÚ ÛÈw‰L ÈÓk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆««
ÔÈ‡L ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÌÈÓ d˙B‡ ‡lÓe ı¯‡‰»»∆ƒ≈»«ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»

.ÈÏÎaƒ¿ƒ

ז.31) פ"ה, שם בראשית.32)משנה מימי לקרקע מחובר
הסלע.33) או האדמה לגבי נתבטל לא שם.34)הכלי
לסלע 35) שחיברו בכלי שהמדובר אומר, במשנה רבינו

בסוף  כאן לשונו משמעות גם וכן הראשונה. שבבבא
טיט  של בעטרה הכלי כל את שהקיף ומפרש, ההלכה,
שהעטרה  כוונתו נראה הכלי. שפת על עודפת ושפתה
והיא  הכלי ובין בינה חלול ונוצר הכלי, מן קצת מרוחקת
הם  הכלי שפת על עוברים וכשהמים הכלי, לשולי מחוברת

לחלול. על 36)נשפכים שעברו אחרי לעטרה שהגיעו
הכלי. במקומה.37)שפת נשארת ולא מתפוררת ואינה

תלוש,38) בסלע שהמדובר פירש (הר"ש בסלע קשור שאינו
הברטנורא). פירוש וכן

.ÂÒ¯Á ÈÏk39‰˜LÓ ÒBÎa ·wpL40ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ∆∆∆ƒ«¿≈«¿∆≈¿«¿ƒ
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÔÈLc˜Óe41- ¿«¿ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ«¿∆

.Ba ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ

ב.39) צה, שבת במסכת רבא, של יכניסו 40)מימרא אם
הנקב. דרך ייכנסו למשקין, המנוקב המקום את
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אבל 41) הנקב, דרך יוצא המנוקב הכלי שבתוך המשקה
פחות  הוא זה ששיעור מובן דרכו. נכנסים אינם המשקין
באיזה  פירשו לא שם, רבא וגם כאן [רבינו משקה. מכונס
מוציא  ואינו מים שמוציא נקב שיש ברור אמרו. משקה

למים]. שהכוונה ונראה שמן.

.Ê·wpL ÈÏk42‰hÓlÓ43- ÔÈËeË¯ÓÒa BÓ˙Òe ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÈÏk‰ ÏebÚ ÏÚ ÔÈ‡ BaL ÌÈn‰L ,ÏeÒt44ÏÚ ‡l‡ »∆««ƒ∆≈»«ƒ«¿ƒ∆»«

˜˜t‰45‰È‰ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˜˜Ùe „v‰ ÔÓ ·e˜46 «¿»»»»ƒ««¿»¬≈∆»≈
.epnÓ ˙Bf‰Ïe Lc˜Ïe ˙‡lÓÏ¿«…¿«≈¿«ƒ∆

מ"ז.42) פ"ה כלים,44)בשוליים.43)פרה סתם
הם. הפקק 45)עגולים ולולא המים, את מחזיק אינו הכלי

נשפכים. ֿ 46)היו והוא הנקב, מן שלמטה החלק פירוש,
הרישא  משום "פקקו", ונקט הנקב. את סתם כשלא הדין
הרא"ש  פירוש (כן פסול - פקקו שאפילו מלמטה, בנקוב

במשנה). והגר"א

.ÁÌÈÓ ÛÏBf‰47ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ÔÈÚn‰ ÔÓ48 «≈«ƒƒ««¿»¿»»¿«¿»
ÌÈÒ¯Á·e49ÔÈÏeÒt - ˙È·Á‰ CB˙Ï Ô˙Â50‡lL ÈtÓ , «¬»ƒ¿»«¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈∆…

˙È·Á‰ ˙‡ Ô˙ .ÈÏÎa e‡lÓ˙51ÌÈn‰ ˜Á„Â ÌÈna ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«∆∆»ƒ««ƒ¿»«««ƒ
˙È·ÁÏ e¯·ÚiL È„k ˙B˜¯È ÈÏÚa B‡ ÂÈÏ‚¯a B‡ ÂÈ„Èa¿»»¿«¿»«¬≈¿»¿≈∆««¿∆»ƒ

ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -52È„k ÌÈna BÚwL Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ¿≈
Ì‡Â .ÔÈÏeÒt - ˙È·ÁÏ eÎÙMÈÂ eÏÚÈÂ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ¿«¬¿ƒ»¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÊB‚‡ ÈÏÚa B‡ ÌÈ˜ ÈÏÚa Ôk ‰OÚ53ÌÈn‰ È¯‰ - »»≈«¬≈»ƒ«¬≈¡¬≈««ƒ
Ì‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰L ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê .ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆«¿»»»∆¿«≈À¿»ƒ
;ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ - ÈÏk‰ e‡ÏÓiL È„k ÌÈn‰ Ba ÚiÒƒ«««ƒ¿≈∆¿«¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ
.ÌÈ¯Lk - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„a ÚiÒ Ì‡Â¿ƒƒ«¿»»∆≈¿«≈À¿»¿≈ƒ

ה"ב.47) פ"ו פרה בידיים 48)תוספתא המים את שואב
ברגליים. חרס.49)או כלי רבינו 50)שברי גורס כך

לפרש  גם ואפשר שלנו. שבספרים כגירסא ולא בתוספתא,
המושך, הנהר או המעיין במקום רגליו או ידיו שהעמיד

לחבית. המים זרם את מ"ד.51)והפנה פ"ו פרה
המקבל 52) דבר בסיוע או באמצעות לחבית שנכנסו מפני

מקבלים 53)טומאה. ואינם לאכילה ראויים אינם שניהם

טומאה.

.Ë‰Ùn‰54‡·b‰ CB˙Ï B‡ ˙b‰ CB˙Ï ÔÈÚn‰55, ««¿∆««¿»¿««¿«∆∆
;ÌÈÏeÒt - ˙b‰ B‡ ‡·b‰ B˙B‡Ó ÈÏÎa ‡lÓe ¯ÊÁÂ¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ≈«∆∆««¿ƒ
ÈÏÎa ÔÈÚn‰ ÔÓ ÌÈn‰ ˙ÁÈ˜Ï ‰È‰zL CÈ¯ˆ È¯‰L∆¬≈»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ«««ƒƒ««¿»ƒ¿ƒ

.‰lÁza«¿ƒ»

ועלו 54) במעיין, ידו שהשקיע מפרש, שם רבינו מ"ה. שם
מן  חריץ שעשה פירש והר"ש הגת. לתוך ונשפכו המים
את  סתם ואחרֿכך לתוכו מים וזרמו הגת, עד המעיין

גבים 55)החריץ. "כמשק מלשון עמוק, לא קטן בור
(הר"ש). ד לג, בישעיה שוקק"

.ÈÌi‰56ÏB„b‰57‰Â˜Ók -58CÎÈÙÏ .ÔÈÚÓk BÈ‡Â , «»«»¿ƒ¿∆¿≈¿«¿»¿ƒ»
˙B¯‰p‰ ÏÎÂ .Lec˜Ï epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡59ÔÈÏeÒt60 ≈¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿»«¿»¿ƒ
ÌÈni‰ ¯‡Le .˙‡hÁ ÈÓ Ô‰Ó Lc˜Ï61ÔÈÚÓk -62. ¿«≈≈∆≈«»¿»««ƒ¿«¿»

מ"ח.56) פ"ח ולאוקיינוס 57)שם התיכון לים הכוונה

ישראל). "ולמקוה 58)(תפארת י): א, (בראשית שנאמר
ושבים  חוזרים שמימיו אףֿעלֿפי ולפיכך ימים", קרא המים
לקדש  פסולים "נובעים") להם קורא א סז, חולין (ובגמרא

הכתוב. מים 59)מגזירת של תערובות חשש עליהם שיש
הגר"א 60)פסולים. [גירסת ה"א. פ"ט פרה תוספתא

כך, גורס הוא רבינו בדברי גם וכנראה "כשרות", בתוספתא:
המושכים  הנהרות שכל א, בהלכה דבריו על בהסתמך
רבינו  כתב תערובות, חשש בהם שאין נהרות אבל כשרים].

כשרים. שהם א בהלכה כנרת 61)למעלה כגון הקטנים,
לקידוש.62)וחולה. כשרים

.‡ÈÔÈ¯¯‚p‰ ÌÈn‰Â63ÌÈni‰ ¯‡MÓ64ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â , ¿««ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏeÒt - ÔÈÏÁBÊ65Ì‰ È¯‰ - ÔÈÚn‰ ÔÓ ÔÈÏÁBf‰Â . ¬ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ««¿»¬≈≈

ÌÈ¯LÎe ÔÈÚÓk66. ¿«¿»¿≈ƒ

בגומות.63) ונקווים ונמשכים הים שפת את עוברים
הגדול.64) מים הנגררים יוסי 65)וכלֿשכן כר' לחטאת,

פסולים  שזוחלים מודה יהודה ר' שגם ואפשר שם. במשנה
ימים. בשאר פ"ה 66)גם "הזוחלין מקוואות מ"ה,

כמעיין".

.·ÈÌÈÓ67ÔÈkn‰68ÔÈ·fÎÓ‰Â69Ô‰ el‡Â .ÔÈÏeÒt - «ƒ«Àƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿≈≈
ÌÈ¯LBt‰ B‡ ÌÈÁeÏn‰ :ÔÈkn‰70Ì‰ ÌÈ·fÎÓ‰Â . «Àƒ«¿ƒ«¿ƒ¿«¿«¿ƒ≈

ÌÈ¯È˜Ó ÌÈÓÚtL ˙BÈÚn‰71.ÔÈL·ÈÂ ÔÈ·¯Á ÌÈÓÚÙe ««¿»∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ≈ƒ
.ÔÈÏeÒt - ÌÈL Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ÔÈ·¯Á eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»¬≈ƒ««««¿∆«»ƒ¿ƒ

˙¯va ÈLa ÔÈ·¯Á eÈ‰ Ì‡ Ï·‡72˙Ba¯ ÌÈLÏ B‡ ¬»ƒ»¬≈ƒƒ¿≈«…∆¿»ƒ«
ÌÈÓÚÙe ÔÈa¯Ó ÌÈÓÚt Ô‰ÈÓÈÓ eÈ‰L B‡ ,Ú·MÓ ¯˙È»≈ƒ∆«∆»≈≈∆¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ
ÔÈÚÓe .ÌÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÔÈ·¯Á ÔÈ‡Â ÔÈËÚeÓ»ƒ¿≈»¬≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ«¿»

‰lÁza ‡ˆBi‰73¯Lk -74‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , «≈«¿ƒ»»≈¿≈»ƒƒ¿…∆»
.·fÎÈ¿«≈

מ"ט.67) פ"ח לגוף.68)פרה מזיקים כלשון 69)שהם
יבואר. לקמן יא). נח, (ישעיה מימיו" יכזבו לא "אשר

הנקראים 70) הם חמים, או מטבעם מלוחים שמימיו מעיין
מימיה"71)"מוכים". בו "כהקיר מלשון: מים, מוציאים

ז). ו, הכלל.72)(ירמיה מן יוצאת גשמים עצירת
לא.73) או יכזב אם יודעים אנו ואין חדש, מעיין
ה"ב.74) פ"ט פרה בתוספתא כחכמים

.‚ÈÌÈva ÈÓ75,ÔÈÏeÒt - CeÓ¯i‰ ÈÓe Ôc¯i‰ ÈÓe ≈ƒƒ≈««¿≈≈««¿¿ƒ
˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰L ÈtÓ76:˙B·B¯Úz‰ ÈÓ Ô‰ el‡Â . ƒ¿≈∆≈≈««¬¿≈≈≈««¬

ÔÈ‡ - ÔÈÏeÒt ÌÈÓa e·¯Ú˙pL Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ÌÈÓ«ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯Lk ÌÈÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈL ˙·¯ÚzÓ ÔÈ‡ÏÓÓ¿«¿ƒƒ«¬…∆¿≈∆¬»«ƒ¿≈ƒ
˙BÈÚn‰ ÈzL ÈÓÈÓ ÔB‚k ,ÌÈ¯Lk ÌÈÓa e·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿≈««¿»

Ô‰Ó ÔÈ‡ÏÓÓ - eÎLÓÂ e·¯Ú˙pL77. ∆ƒ¿»¿¿ƒ¿¿¿«¿ƒ≈∆

מרעה 75) שמקומות שנמצאים מים פירוש, שם. יוד משנה
רך. טיט בהם פסולים.76)שמעורב מים בהם מעורבים

פסול.77) תערובת משום כשרים תערובת על גזרו ולא
שם. כחכמים

.„ÈÌÈn‰78epzLpL79ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÔÈÈepL80- ««ƒ∆ƒ¿«ƒƒ≈¬««¿»
.ÔÈ¯Lk¿≈ƒ
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מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.

.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁ¯Ó ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»
‰p¯ÓLiL „·Ï·e .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰¯Lk - ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»

Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ
.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי בקרקע, עמוק חריץ
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק למעיין.

ה'תשע"ט  אייר כ"ו שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר

הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
a B‡ ,Èeln‰˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL «ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
‰Ï˜Ó ¯Ù‡k10¯ÎO ‡e‰ ÏËB Ï·‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»

,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe11 «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈
Lw·e ‡Óh‰ ‡·e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
- ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ¯ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO Ô˙BÂ ,¯BÓÁ‰ ÏÚ B·Èk¯Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL12‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰k13ÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙Óe¯z14È¯‰ - Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê15- ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰· B‡ Lecwa ¯kzOpL ¯ÎO ÔÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט, בכורות או 7)משנה, לקדש כדי שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי  ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰16B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙¯Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ
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מי"א.78) צבעם.79)שם או טעמם ולא 80)נשתנה
החוץ. מן דבר מתערובת

.ÂË¯‡a81eOÚÂ ‰Ó„‡ B‡ ˙ÈÒ¯Á dÎB˙Ï ÏÙpL ¿≈∆»«¿»«¿ƒ¬»»¿«¬
ÔÈ¯eÎÚ ‰ÈÓÈÓ82CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰pnÓ ‡lÓÓ - ≈∆»¬ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈»ƒ

ÔÈzÓ‰Ï83ÛËL dÎB˙Ï ÏÙ .84ÌÈÓL‚ ÈÓÈÓ ÏL85- ¿«¿ƒ»«¿»∆∆∆≈≈¿»ƒ
ÏˆzL „Ú ÔÈzÓÈ86. «¿ƒ«∆≈«

מעיין.81) מקרקע 82)שהוא וחול אבק עליית על ֿידי
שם). בפירושו (רבינו שהחול 83)הבאר החול, שקיעת עד

שם. עקיבא כר' פוסל. אינו המעיין, מקרקעית הבא
ה"ב.84) פ"ט שם הבאר 85)תוספתא מי מראה ונשתנה

שם). הקודמת.86)(הגר"א לצלילותם המים שיחזרו
אין  ולפיכך במים, כלֿכך מתערבים אינם ואדמה חרסית
שלא  המים ונשתנו מתערבים גשמים מי אבל להמתין. צריך
חולק  אדם (אין שווים הכול בתוספתא: שנינו עצמם. מחמת
שצריך  גשמים מי של שטף לתוכה שירד בבאר זה) על

להמתין.

.ÊË˙n‡87ÌÈn‰88d˙lÁ˙e ÏÈ‡B‰ ,˜BÁ¯Ó ‰‡a‰ ««««ƒ«»»≈»ƒ¿ƒ»»
‰p¯ÓLiL „·Ï·e .‰pnÓ ˙‡lÓÏ ‰¯Lk - ÔÈÚn‰ ÔÓƒ««¿»¿≈»¿«…ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿¿∆»

Ì„‡ ‰p˜ÒÙÈ ‡lL89ÌÈn‰ ÔÓ ‡lÓÓ ‡ˆÓÂ , ∆…ƒ¿¿∆»»»¿ƒ¿»¿«≈ƒ««ƒ
.ÔÈÏeÒt Ô‰L ,ÔÈÚn‰ ÔÓ Ô˙lÁz e˜ÒtL∆»¿¿ƒ»»ƒ««¿»∆≈¿ƒ

במשנה.87) מעיין 88)שם ומי בקרקע, עמוק חריץ
בו. תיפסק 89)מושכים אפילו דווקא, לאו "אדם"

מחובר  שאינו האמה בחלק שנשארו המים נפסלו מאליה,
שמירה. שצריכה כתנאֿקמא, פסק למעיין.

ה'תשע"ט  אייר כ"ו שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר

הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
a B‡ ,Èeln‰˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚL «ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ
˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
‰Ï˜Ó ¯Ù‡k10¯ÎO ‡e‰ ÏËB Ï·‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»

,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe11 «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈
Lw·e ‡Óh‰ ‡·e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
- ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ¯ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO Ô˙BÂ ,¯BÓÁ‰ ÏÚ B·Èk¯Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL12‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰k13ÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙Óe¯z14È¯‰ - Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê15- ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰· B‡ Lecwa ¯kzOpL ¯ÎO ÔÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט, בכורות או 7)משנה, לקדש כדי שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי  ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰16B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙¯Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ
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˙Á‡k17‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ"ב.16) פ"ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰18BÊ ˙Bi·Á ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ ¯Á‡19„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Lk Ôlk - ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙È·Á BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙Bi·Á‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙È·Á ¯Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
- „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe ¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈ¯Lk Ôlk20Ì‡ Ï·‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk - dÓˆÚ ÈÙa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡¯‰L ;‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆
,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰¯Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰B¯Á‡ ‡l‡21. ∆»«¬»

התבאר 18) זה שדין כותב שם, למ"א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק ה"ד) לפ"ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי אחר הרי לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני המילוי הרי לקדש כדי לעצמו

המילוי. את ופוסל לקידוש מילוי שאם 19)בין משמע,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי לאחר במילא ה"ה בפ"ח מדבריו משמע

הגדול.20) לכלי המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ22‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜23˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe Ô·¯ÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯Lk Ôlk - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

¯Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙24‡lnL „ÈÁi‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ¯ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔB¯Á‡25ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁza26¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .27EÏ Lc˜ :28el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï·‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡29ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - el‡ ˙‡30; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È¯‰L31CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ32‡e‰ Lc˜ ‡Ï È¯‰ - »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
¯Á‡ ‡l‡33.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ"א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי בין הפסק היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני
ובין  מילויין בין המפסיק ראשון קידוש עלֿידי נפסלו
כל  ששם מפני שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק. כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע"י הראשונות החביות ארבע נפסלו בפניֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני הרי הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי, במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה לא 31)כמו למה נימוק
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB¯‰34ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
ÂÈÎ¯ˆÏ35Ô¯LB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎ¯ˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ -36 ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»

,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»
‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»
ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«
ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»

˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆
ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך
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`dnecקפד dxt zekld - dxdh xtq - xii` f"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא
כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך

הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.
חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה

הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה

שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין
למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו

שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך
גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.

ה'תשע"ט  אייר כ"ז ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר

מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם
והמקדש  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים שנים
שעשה  קידוש או מילוי באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי  מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡¯B‰ ‰¯B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

C¯c‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯‰L B‡5‚¯‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È¯‰ - ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,·¯˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ ¯Á‡ ¯·„a ˜qÚ˙ È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
·¯˜Ú B‡ LÁ ‚¯‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ‰7C¯vÓ ‰fL ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L ¯·„Â ;ÏÒt - „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt - „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ¯Lk - „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ı¯Ùe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

¯c‚Ï ˙Ó ÏÚ ı¯tL9ÌÈ¯Lk -10Ì„˜ ¯„b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt - ¯Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙B¯t ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13¯‡M‰ ˙‡14;ÔÈ¯Lk - ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt - ¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני כדיין השתתף
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה
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.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא
כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך

הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.
חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה

הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה

שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין
למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו

שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך
גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.

ה'תשע"ט  אייר כ"ז ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר

מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם
והמקדש  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים שנים
שעשה  קידוש או מילוי באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי  מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡¯B‰ ‰¯B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

C¯c‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯‰L B‡5‚¯‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È¯‰ - ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,·¯˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ ¯Á‡ ¯·„a ˜qÚ˙ È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
·¯˜Ú B‡ LÁ ‚¯‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ‰7C¯vÓ ‰fL ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L ¯·„Â ;ÏÒt - „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt - „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ¯Lk - „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ı¯Ùe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

¯c‚Ï ˙Ó ÏÚ ı¯tL9ÌÈ¯Lk -10Ì„˜ ¯„b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt - ¯Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙B¯t ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13¯‡M‰ ˙‡14;ÔÈ¯Lk - ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt - ¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני כדיין השתתף
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה
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והנישואין  זה בבעלי רוצה אינני עדים בפני ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב הילוך 6)מאלה אגב אפילו
ששני  מפני להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב בנחש מכשיר
חטאת.9) מי בלי לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה

ואפילו  מלאכה, שהיא פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי לפרוץ לו נתנו לא אם

לפני 11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף שלא פי על אף
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ.12)מרוטנבורג לקצוץ
לייבוש. לשטוח על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ
כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה

ממש. האכילה

.·‰Ó ˜¯ÊÂ ,¯È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï ¯È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - ˙B¯t‰ e„·‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
C¯ˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜¯Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
Ô¯ÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,Ô¯ÓLÏ ¯Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
¯ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;¯ÓBLÏ Ô¯ÒÓ È¯‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eL¯a Ô‰ È¯‰L ,ÔÏÒt - ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;¯nLÓ ÈM‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡¯‰ ¯ÊÁ17¯ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ -19‰Î‡ÏÓ ÔÈ¯ÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי על אף
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ
ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt - Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««

ÌÈna ¯Ù‡21,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - Lc˜ B¯·ÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ
B¯·Á ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ¯ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח בשעה שהרי
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי רק פי 23)פוסלת על אף ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.

ב. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL - ˙Á‡k ¯Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È¯‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL - ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï·‡ .B¯·Á Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈ¯Á‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
¯Lk - ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt - „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿

„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈ¯Lk -29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt -31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
BÓˆÚÏ32ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL -33ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï ‡lÓ . ¿«¿¿≈∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»

- ÔÈLec˜ ÈLa ,¯Lk - „Á‡ Lec˜a :˙Á‡k¿««¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÏeÒt34Lec˜a ÔÈa ,˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï Lc˜ . ¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»¿««≈¿ƒ

ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ÔÈLec˜ ÈLa ÔÈa „Á‡35‡lÓ . ∆»≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒƒ≈
ÏeÒt Èeln‰ - ¯Á‡Ï ˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â36, ¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««¿«≈«ƒ»

¯Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ
- ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È¯‰ - BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :¯Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk - ¯Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ¯ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt - ¯ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L ¯·„Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï - ¯ÓBL40ÏÒt - ¯ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי "בקידוש גורס: משנה הכסף
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר
שהרי  כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון
הלכה  ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי קדם שמא

השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
הראשונה. קידוש ידי על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי

פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו

ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא
שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שאפילו

ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על אף
המים 39) משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול
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פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא
הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח
השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש

שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt -51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ

¯Ù‡‰ Ba ˙BzÁÏ58¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ : «¿»≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆
‰‰a¯59ÏÒt -60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61 «¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ

¯Lk -62. »≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה
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ה'תשע"ט  אייר כ"א ראשון יום

רנא. תעשה לא מצות
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ֿ זה ֿ את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו
ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמהם,

זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.
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פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא
הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח
השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש

שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt -51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ

¯Ù‡‰ Ba ˙BzÁÏ58¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ : «¿»≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆
‰‰a¯59ÏÒt -60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61 «¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ

¯Lk -62. »≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה
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ה'תשע"ט  אייר כ"א ראשון יום

רנא. תעשה לא מצות
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ֿ זה ֿ את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו
ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמהם,

זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון my)ּדברים. xda zyxt)אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.
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וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשיmi`a zexv Ð) ְְֲֲִִִֶַָָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvne Ð eilrחּמרים ִַָָָראה

jiiy epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)
(llkזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא exignוכּו', lr el`ey) ְְֵֶֶַַָֹֹ

(eykxl utg epi`e Ðואמרּו my)וגֹו'". `rivn `aa): ְְְָ
ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

ה'תשע"ט  אייר כ"ב שני יום

רנג. תעשה לא מצות
― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק
k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא mihtynּולׁשֹון zyxt) ְְְְִִֶַָָ

(myּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
מציעא מּׁשּום(hk:)ּבבא עֹובר ― ֿ הּגר את ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", את איׁש תֹונּו .(my)"לא ְִִִֵֶֶָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסף(my)וכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ

הּלאו fx)על dyrz `l):ּכלֹומר ֿ יׂשראל, ּכל עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ
ממֹון. ַָָאֹונאת

ה'תשע"ט  אייר כ"ג שלישי יום

רנג. תעשה לא מצות
― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק
k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא mihtynּולׁשֹון zyxt) ְְְְִִֶַָָ

(myּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
מציעא מּׁשּום(hk:)ּבבא עֹובר ― ֿ הּגר את ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

לאֿתֹונה" "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", את איׁש תֹונּו .(my)"לא ְִִִֵֶֶָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסף(my)וכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ

הּלאו fx)על dyrz `l):ּכלֹומר ֿ יׂשראל, ּכל עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ
ממֹון. ַָָאֹונאת

ה'תשע"ט  אייר כ"ד רביעי יום

רנב. תעשה לא מצות
― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ֿ הּגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת
(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)"תֹונה ֿ לא "וגר : ְְְְִֵֶַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ―,hi `xwie) ְְְְִִִַַַָָָֹֹ
(blּובספרא .(miyecw zyxt)היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא : ְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעֹובד

ה'תשע"ט  אייר כ"ה חמישי יום

רנב. תעשה לא מצות
― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

ֿ תֹונה" לא "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ֿ הּגר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹאת
(my)הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)"תֹונה ֿ לא "וגר : ְְְְִֵֶַָֹ

אתֹו" תֹונּו "לא ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ―,hi `xwie) ְְְְִִִַַַָָָֹֹ
(blּובספרא .(miyecw zyxt)היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא : ְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו זרה עבֹודה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָעֹובד

ה'תשע"ט  אייר כ"ו שישי יום

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה
(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
מׁשיכה ּבּׁשֹומריןׁשּתּקנּו מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָ

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ט  אייר כ"ז ש"ק יום

רמה. עשה מצות
יום שני ֿ שבת קודש כ "ב ֿ כ "ז אייר 

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ
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יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
oifge` mipy` cenr el sc oey`x wxtdheq

.ïBòîL 'øk ïàîkoicnFrd Eid `l `nl` ,mElAwie daEWzA ExfgIW mdl azMW xn`C §©§©¦§§¨©¤¨©¨¤¤©§§¦§¨¦©§©§¨Ÿ¨¨§¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לו עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dheq(oey`x meil)
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l`ilnb oa `pipg iaxl,,`pdk ax xn`y itk oxcq oi`zxne`

`xnbd.àzáeéz àðäk áøc àzáeéz§§¨§©©£¨§§¨
,`xnbd zl`ey,àlàåaey zxfeg ,`pdk ax ixac egcpy ok m` §¤¨
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ïéò éìBò àlà ,ïéò éìò àøB÷ éäz ìà ,eäaà éaø øîàåmilery - §¨©©¦©¨©§¦¥£¥¨¦¤¨¥¨¦
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åéëøö úBNòì ,øîà ãçå ,Lnî Bzëàìî úBNòìyinyz -.ñðëð ©£§©§©¨§©¨©©£§¨¨¦§©
úéaä éLðàî Léà ïéàå'ziaa my,''BâåikeøLôàyìBãb úéa §¥¦¥©§¥©©¦§¤§¨©¦¨

òLø BúBà ìL Búéák,lecb xy didy ,xtihet -.Léà Ba äéä àì §¥¤¨¨Ÿ¨¨¦
ïlek eëìäå ,äéä íbç íBé ,íBiä BúBà ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©©¨¨¨§¨§¨

,àéä äìBç ,ïäì äøîà àéäå ,íälL íéáëBk úãBáò úéáìdpi`e §¥£©¨¦¤¨¤§¦¨§¨¨¤¨¦
mdnr jlil dlekióñBé éì ÷÷æépL íBé éì ïéà ,äøîà ,yinyzl ¨§¨¥¦¤¦§¨¦¥

äúàa ,äòL dúBàa ,''Bâå øîàì Bcâáa eäNtúzå' .äfä íBik©©¤©¦§§¥§¦§¥Ÿ§§¨¨¨¨¨
Bð÷Béceipt zxev -åéáà ìLawri,Bì øîà ,ïBlça Bì äúàøðå , §¨¤¨¦§¦§£¨©©¨©

éçà ïéãéúò ,óñBé,íäéðéa äzàå ,ãBôà éðáà ìò eáúkiL Eike ¥£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥§©¨¥¥¤
ðBöøäòøå' áéúëc ,úBðBæ äòBø àøwúå ,íäéðéaî EîL äçniL E §§¤¦¨¤¦§¦¥¥¤§¦¨¥¤¦§¦§Ÿ¤

'ïBä ãaàé ,úBðBæoed lkn xwi `edy ,aeh my -áLzå' ,ãiî . §©¤¦¨©¥¤
BzL÷ äáML ,øéàî éaø íeMî ,ïðçBé éaø øîà ,'BzL÷ ïúéàa§¥¨©§¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¤¨¨©§

,zywn ugk dxei `idy ,erxf zaky -Bðúéàìenewnl - §¥¨
dpey`xak.,weqtd jynd z` `xnbd zx`aneefBôéå',evetie - ©¨

,oitlgzn i"cvde o"iifdy ,dkitye dvitp oeyln,'åéãé éòøæcnln §Ÿ¥¨¨
y,ò÷øwa åéãé õòðcexh `die ,xqiiziy icka ,mdilr orype ¨©¨¨©©§©

,exvi swez xeari df ici lre ,exrvaïéaî Bòøæ úáëL äàöéå§¨§¨¦§©©§¦¥
.åéãé éðøBtéö,aezk weqtd jynda'á÷òé øéáà éãéî',eyexit ,éî ¦§¥¨¨¦¥£¦©£Ÿ¦

á÷òé øéáà àlà ,ãBôà éðáà ìò ÷÷çiL Bì íøbezexia`n - ¨©¤¥¨¥©©§¥¥¤¨£¦©£Ÿ
`hgn rpnp df zngne ,epweic zenc el dz`xpy ,awri ly ewfge.

,'ìàøNé ïáà äòBø íMî''drex myn' ,`xnbd zyxtn,äëæ íMî ¦¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨¨
äòBø äNòðål`xyi lyìàøNé äòBø' øîàpL ,`edy ,d"awd - §©£¤¤¤¤¡©¤¦§¨¥
l`xyi drexïàvk âäBð ,äðéæàäz`'óñBé,df weqt yexcl yie ©£¦¨¥©Ÿ¥

,l`xyi ,xnelk ,mixaegn 'sqei o`vk' zeaiz mi`xew eli`k
mixvna mlklkn didyk ,sqei ly ep`vk onvr mibdepd,ixd

,drexd `ed sqeiymb dkf myny 'l`xyi oa`' weqtd miiqne
l`xyi ipa`n oa`a zeidl.

eàöiL Cøãk ,íéèáL á"é epnî úàöì óñBé éeàø äéä ,àéðz©§¨¨¨¨¥¨¥¦¤§¨¦§¤¤¤¨§
,'óñBé á÷òé úBãìBz äìà' øîàpL ,åéáà á÷òiîe`viy zeclez ¦©£Ÿ¨¦¤¤¡©¥¤§©£Ÿ¥

,sqein z`vl ie`x did ocbpk ,awrinàlàzngnúáëL àöiL ¤¨¤¨¨¦§©
,åéãé éðøBtéö ïéaî Bòøæcbpk mipa dxyr ciqtde ,jkl dkf `l okl ©§¦¥¦§¥¨¨

,eizerav` xyreàöé ,ïë ét ìò óàåciqtdy dxyr mze` §©©¦¥¨§
BîL ìò eàø÷ð ïleëå ,åéçà ïéîéðaî,sqei lyéðáe" øîàpL ¦¦§¨¦¨¦§¨¦§§©§¤¤¡©§¥

ìaLàå øëáå òìa ,ïéîéðámitege miten y`xe ig` onrpe `xb ¦§¨¦¤©¨¤¤§©§¥
cx`eòìápL 'òìa' ,"'BâåsqeiBnàì øBëa 'øëáå' ,úBneàä ïéa §¤©¤¦§©¥¨¨¤¤§§¦

úBéðñëàa øbL 'àøb' ,ìà BàáML 'ìaLàå' ,äéädixkp ux`a -, ¨¨§©§¥¤§¨¥¥¨¤¨§©§©§
,àeä éLàøå àeä éçà 'Làøå' 'éçà' ,øúBéa íéòpL 'ïîòðå'§©£¨¤¨¦§¥¥¦¨Ÿ¨¦§Ÿ¦
,Búteça éúéàø àì éðàå ,éúteça äàø àì àeä 'íéteçå' 'íéteî'¦§¦Ÿ¨¨§¨¦©£¦Ÿ¨¦¦§¨
åéðtL 'ãøàå' ,éøîàc àkéà ,íìBòä úBneà ïéáì ãøiL 'ãøàå'¨¨§§¤¨©§¥¨¨¦¨§¨§¦¨¨§§¤¨¨

.ãøååì ïéîBc¦§¤¤
äòøt Bì øîàL äòLa ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¨¤¨©©§Ÿ

éãòìáe' ,óñBéì,''Bâå Bãé úà Léà íéøé àì Eux` lr ehilydy §¥¦§¨¤Ÿ¨¦¦¤¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112



קצי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dheq(oey`x meil)

,íéãe÷tä Lîeça ïé÷eìçL Cøãk àìi`iyp zeny my oixceqny Ÿ§¤¤¤£¦§¨©§¦
xcqd mye ,l`xyi z` cewtl oxd`e dyn mr ecnri xy` ,l`xyi
cb xy` oc oinipa sqei oleaf xkyyi dcedi oerny oae`x ,jk `ed

jk ,ilztpéðL Lîeça ïé÷eìçL Cøãk ,àlà ,ãBôà éðáàa ïé÷eìç£¦§©§¥¥¤¨§¤¤¤£¦§¨¥¦
ezligza ,zeny xtq -,`ziixad zyxtneïøãéñk äàì éða ,ãöék¥©§¥¥¨§¦§¨

,eclepy xcqk -,zg` oa` lr,ïàkî ãçàå ïàkî ãçà ìçø éða§¥¨¥¤¨¦¨§¤¨¦¨
òöîàa úBçôL éðáeoinipa -dligza,seqa sqeie,,zegtyd ipae §¥§¨¨¤§©

rvn`a ,xy`e cb ilztp oc mdy,aezky xcqd itkxtq zlgza
jk `ed xcqde ,dipyd oa`d lr ,zeny,dcedi iel oerny oae`x

,dipya sqei xy` cb ilztp oc oinipa ,zg`a oleaf xkyyiàlàå§¤¨
íéi÷î éðà éàîxn`py dna,'íúBãìBúk'eazkpy xnelïúBîLk ©£¦§©¥§§¨¦§¨

ïäéáà ïäì àøwL,awriäLî ïäì àøwL úBîLk àìåxtqa ¤¨¨¨¤£¦¤§Ÿ§¥¤¨¨¨¤Ÿ¤
epiidc ,qgpt zyxta xacnaàìå ïBòîL ,éðáeàø àìå ïáeàø§¥§Ÿ§¥¦¦§§Ÿ

.éãbä àìå ãb ,éðcä àìå ïc ,éðBòîLoiae ,`nw `pzl oiay ,ixd ¦§¦¨§Ÿ©¨¦¨§Ÿ©¨¦
l`ilnb oa `pipg iaxl,,`pdk ax xn`y itk oxcq oi`zxne`

`xnbd.àzáeéz àðäk áøc àzáeéz§§¨§©©£¨§§¨
,`xnbd zl`ey,àlàåaey zxfeg ,`pdk ax ixac egcpy ok m` §¤¨

dl`yd'Béöçäå' éàîryedi xtqa xn`py ,lair xd len l`. ©§©¤§
`xnbd zvxznäaeøî ,íéæéøb øä ìeî ìL Béöç ,àðzmiyp`a ¨¨¤§¤©§¦¦§¤

éålL éðtî ,ìáéò øä ìL Béöçîiel hay ipwf -ähîì,oex`d mr ¥¤§¤©¥¨¦§¥¤¥¦§©¨
mixdd ipy oia,ez` ,xnelk ,lair len l` 'eivgde' xn`py dn edfe

z` yxtl `xnbd zxfege .mdipiany hrend ,eherina cgeind ivg
,dywne ,`ziixad ixaceäì éøöa ,ähîì éålL éðtî ,äaøcà- ©§©¨¦§¥¤¥¦§©¨¨§¥§

mze`n `ed iel hay ixdy ,mifixb xday mze` mdl ehrnzp
.mifixb xd lr micnerd`xnbd zvxznét ìò óà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©¦

,ähîì éålLy iptn ,daexn mifixb xd ly eivg ok it lr s`éða ¤¥¦§©¨§¥
óñBéeidíänò.miaexn eidy ¥¦¨¤

,miaexn sqei ipa eidy oipneòLBäé úà óñBé éða eøaãéå" øîàpL¤¤¡©©§©§§¥¥¤§ª©
,áø íò éðàå ãçà ìáçå ãçà ìøBâ äìçð éì äzúð òecî ,øîàì¥Ÿ©©¨©¨¦©£¨¨¤¨§¤¤¤¨©£¦©¨

,"äøòiä Eì äìò äzà áø íò íà ,òLBäé íäéìà øîàiåepl ixd ©Ÿ¤£¥¤§ª©¦©©©¨£¥§©©§¨
miaexn eidy.dlr' mdl xn`y dna dpeekd z` `xnbd zx`ane

dxrid jl,íéøòia íëîöò eàaçäå eëì ,ïäì øîà 'oi`y mewn ¨©¨¤§§©§¦©§§¤©§¨¦
.miyp` miievnickadéì eøîà .òøä ïéò íëa èBìLz àlLipa ¤Ÿ¦§¨¤©¦¨¨¨§¥

ryedil sqeiàLéa àðéò déa àèìL àì ,óñBéc déòøæ ,`l - ©§¥§¥Ÿ¨§¨¥¥¨¦¨
,drx oir ea zhley,'ïéò éìò úøBt ïa óñBé úøBt ïa' áéúëc¦§¦¥¨¥¥¨£¥¨¦

ïéò éìBò àlà ,ïéò éìò àøB÷ éäz ìà ,eäaà éaø øîàåmilery - §¨©©¦©¨©§¦¥£¥¨¦¤¨¥¨¦
lr,dilr mihleye oirdhleye dler oird oi`e.mdilr zéñBé éaø©¦¦

àëäî ,øîà àðéðç éaøaozip ,mixt`e dypnl awri zkxan - §©¦£¦¨¨©¥¨¨
my xn`py ,drx oir mda zhley oi`y cenlláø÷a áBøì eâãéå'§¦§¨§¤¤

'õøàä,mibck eidiy ,xnelk -,ïäéìò ïéqëî íéî ,íiaL íéâc äî ¨¨¤©¨¦¤©¨©¦§©¦£¥¤
.ïäa úèìBL ïéòä ïéà ,óñBé ìL Bòøæ óà ,ïäa úèìBL ïéòä ïéàå§¥¨©¦¤¤¨¤©©§¤¥¥¨©¦¤¤¨¤
`ziixaa epipy ,lirl `ziixad ixac z` x`al `xnbd zxfeg
zetzk lr miaezk eidy mihayd zenya 'eid zeize` miyng'
zl`ey ,ef oa` lr ynge mixyre ef oa` lr ynge mixyr ,cet`d

ike ,`xnbdúBiúBà íéMîç éðäixd ,dinza -oeaygd itl ¨¥£¦¦¦
éëð íéMîçzegt -ïééåä àãçzeny ly zeize`d lk jq epiidc - £¦¦§¥£¨©§¨

mihaydryze mirax` `l` epi`,mixyr `l` dipyd oa`a oi`y
.c"ei xqg dxezd lka azkp onipa ixdy ,zeize` rax`ezvxzn

,`xnbdúçà úBà Bì eôéñBä ,óñBé ,÷çöé éaø øîà,enya ¨©©¦¦§¨¥¦©©
,'íéøöî õøà ìò Búàöa ,BîN óñBäéa úeãò' øîàpLazkp jke ¤¤¡©¥¦¥¨§¥©¤¤¦§¨¦

.'sqedi' cet`d ipa` lr mb enyé÷úî,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨
ixdìBúk'ïðéòa 'íúBãzenyd itk ,oazkl jixvy ernyny - §§¨§¦¨

`xwpy itk 'sqei' aezkl yi ok m`e ,ociledy mdia` mdl `xwy
'sqedi' `le ,eia` ici lr eny.`xnbd da zxfegiax ly evexizn

zvxzne ,wgviáéúk ïîéða dlek äøBzä ìk ,àlà ,,c"ei xqg ¤¨¨©¨¨¦§¨¦§¦
àëäåaezk ,mdia` m`xwy itk oazkl jixvyíìL ïéîéða,`ln - §¨¨¦§¨¦¨¥

,oic"ei ipya,'ïéîéðá Bì àø÷ åéáàå' áéúëãkdfextqn milyn §¦§¦§¨¦¨¨¦§¨¦
.ynge mixyrl zeize`d

LcéwL óñBé ,àãéñç ïBòîL éaø øîà ,àðæéa øa àðç áø øîà̈©©¨¨©¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¥¤¦¥
øúqa íéîL íL,xzqa dexrd mr cgiizpy ,xtihet zy` dyrna ¥¨©¦©¥¤

exvi z` yake ,envra cnreúçà úBà åéìò eôéñBä ,ze`'d', ¦¨¨©©
zg` ze` `idy,àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî.'sqedi' `xwp jkl ¦§¤©¨¨

,àéñäøôa íéîL íL LcéwL ,äãeäéx`aziy itk ,seq mi lr §¨¤¦¥¥¨©¦§©§¤§¨
,oldl,àeä Ceøa LBãwä ìL BîL ìò Blek àø÷ðoa mydy ¦§¨©§¤©¨¨

.enya elek lelk zeize` drax`
`xnbd zx`anàéä éàî óñBé ,,ea didy myd yeciw edn - ¥©¦

àáéå ,äæä íBéäk éäéå" áéúëcøîà ,"Bzëàìî úBNòì äúéaä ¦§¦©§¦§©©¤©¨Ÿ©©§¨©£§©§¨©
eðåekúð äøéáò øáãì íäéðML ãnìî ,ïðçBé éaøayg sqei s`y - ©¦¨¨§©¥¤§¥¤¦§©£¥¨¦§©§

.yinyzl dpeekd 'ezk`ln'e ,dxiar dnr xearl dligzaàáiå'©¨Ÿ
'Bzëàìî úBNòì äúéaäexe`iaa ewlgp ,,øîà ãç ,ìàeîLe áø ©©§¨©£§©§©§¥©¨©

åéëøö úBNòì ,øîà ãçå ,Lnî Bzëàìî úBNòìyinyz -.ñðëð ©£§©§©¨§©¨©©£§¨¨¦§©
úéaä éLðàî Léà ïéàå'ziaa my,''BâåikeøLôàyìBãb úéa §¥¦¥©§¥©©¦§¤§¨©¦¨

òLø BúBà ìL Búéák,lecb xy didy ,xtihet -.Léà Ba äéä àì §¥¤¨¨Ÿ¨¨¦
ïlek eëìäå ,äéä íbç íBé ,íBiä BúBà ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥©©¨¨¨§¨§¨

,àéä äìBç ,ïäì äøîà àéäå ,íälL íéáëBk úãBáò úéáìdpi`e §¥£©¨¦¤¨¤§¦¨§¨¨¤¨¦
mdnr jlil dlekióñBé éì ÷÷æépL íBé éì ïéà ,äøîà ,yinyzl ¨§¨¥¦¤¦§¨¦¥

äúàa ,äòL dúBàa ,''Bâå øîàì Bcâáa eäNtúzå' .äfä íBik©©¤©¦§§¥§¦§¥Ÿ§§¨¨¨¨¨
Bð÷Béceipt zxev -åéáà ìLawri,Bì øîà ,ïBlça Bì äúàøðå , §¨¤¨¦§¦§£¨©©¨©

éçà ïéãéúò ,óñBé,íäéðéa äzàå ,ãBôà éðáà ìò eáúkiL Eike ¥£¦¦©¤¤¦¨§©©§¥¥§©¨¥¥¤
ðBöøäòøå' áéúëc ,úBðBæ äòBø àøwúå ,íäéðéaî EîL äçniL E §§¤¦¨¤¦§¦¥¥¤§¦¨¥¤¦§¦§Ÿ¤

'ïBä ãaàé ,úBðBæoed lkn xwi `edy ,aeh my -áLzå' ,ãiî . §©¤¦¨©¥¤
BzL÷ äáML ,øéàî éaø íeMî ,ïðçBé éaø øîà ,'BzL÷ ïúéàa§¥¨©§¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¤¨¨©§

,zywn ugk dxei `idy ,erxf zaky -Bðúéàìenewnl - §¥¨
dpey`xak.,weqtd jynd z` `xnbd zx`aneefBôéå',evetie - ©¨

,oitlgzn i"cvde o"iifdy ,dkitye dvitp oeyln,'åéãé éòøæcnln §Ÿ¥¨¨
y,ò÷øwa åéãé õòðcexh `die ,xqiiziy icka ,mdilr orype ¨©¨¨©©§©

,exvi swez xeari df ici lre ,exrvaïéaî Bòøæ úáëL äàöéå§¨§¨¦§©©§¦¥
.åéãé éðøBtéö,aezk weqtd jynda'á÷òé øéáà éãéî',eyexit ,éî ¦§¥¨¨¦¥£¦©£Ÿ¦

á÷òé øéáà àlà ,ãBôà éðáà ìò ÷÷çiL Bì íøbezexia`n - ¨©¤¥¨¥©©§¥¥¤¨£¦©£Ÿ
`hgn rpnp df zngne ,epweic zenc el dz`xpy ,awri ly ewfge.

,'ìàøNé ïáà äòBø íMî''drex myn' ,`xnbd zyxtn,äëæ íMî ¦¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨¨
äòBø äNòðål`xyi lyìàøNé äòBø' øîàpL ,`edy ,d"awd - §©£¤¤¤¤¡©¤¦§¨¥
l`xyi drexïàvk âäBð ,äðéæàäz`'óñBé,df weqt yexcl yie ©£¦¨¥©Ÿ¥

,l`xyi ,xnelk ,mixaegn 'sqei o`vk' zeaiz mi`xew eli`k
mixvna mlklkn didyk ,sqei ly ep`vk onvr mibdepd,ixd

,drexd `ed sqeiymb dkf myny 'l`xyi oa`' weqtd miiqne
l`xyi ipa`n oa`a zeidl.

eàöiL Cøãk ,íéèáL á"é epnî úàöì óñBé éeàø äéä ,àéðz©§¨¨¨¨¥¨¥¦¤§¨¦§¤¤¤¨§
,'óñBé á÷òé úBãìBz äìà' øîàpL ,åéáà á÷òiîe`viy zeclez ¦©£Ÿ¨¦¤¤¡©¥¤§©£Ÿ¥

,sqein z`vl ie`x did ocbpk ,awrinàlàzngnúáëL àöiL ¤¨¤¨¨¦§©
,åéãé éðøBtéö ïéaî Bòøæcbpk mipa dxyr ciqtde ,jkl dkf `l okl ©§¦¥¦§¥¨¨

,eizerav` xyreàöé ,ïë ét ìò óàåciqtdy dxyr mze` §©©¦¥¨§
BîL ìò eàø÷ð ïleëå ,åéçà ïéîéðaî,sqei lyéðáe" øîàpL ¦¦§¨¦¨¦§¨¦§§©§¤¤¡©§¥

ìaLàå øëáå òìa ,ïéîéðámitege miten y`xe ig` onrpe `xb ¦§¨¦¤©¨¤¤§©§¥
cx`eòìápL 'òìa' ,"'BâåsqeiBnàì øBëa 'øëáå' ,úBneàä ïéa §¤©¤¦§©¥¨¨¤¤§§¦

úBéðñëàa øbL 'àøb' ,ìà BàáML 'ìaLàå' ,äéädixkp ux`a -, ¨¨§©§¥¤§¨¥¥¨¤¨§©§©§
,àeä éLàøå àeä éçà 'Làøå' 'éçà' ,øúBéa íéòpL 'ïîòðå'§©£¨¤¨¦§¥¥¦¨Ÿ¨¦§Ÿ¦
,Búteça éúéàø àì éðàå ,éúteça äàø àì àeä 'íéteçå' 'íéteî'¦§¦Ÿ¨¨§¨¦©£¦Ÿ¨¦¦§¨
åéðtL 'ãøàå' ,éøîàc àkéà ,íìBòä úBneà ïéáì ãøiL 'ãøàå'¨¨§§¤¨©§¥¨¨¦¨§¨§¦¨¨§§¤¨¨

.ãøååì ïéîBc¦§¤¤
äòøt Bì øîàL äòLa ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨§¨¨¤¨©©§Ÿ

éãòìáe' ,óñBéì,''Bâå Bãé úà Léà íéøé àì Eux` lr ehilydy §¥¦§¨¤Ÿ¨¦¦¤¨§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

עמשך בהמוד קצב

יום ראשון - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קצב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dheq(ipy meil)

øéòö ïéîéða íL' ,øîàpL ,äléçz íiì ãøéå ,ïéîéða ìL BèáL¦§¤¦§¨¦§¨©©¨§¦¨¤¤¡©¨¦§¨¦¨¦
íéîâBø äãeäé éøN eéäå ,'íé ãø' àlà 'íãBø' éø÷z ìà ,'íãBø¥©¦§¥¥¤¨©¨§¨¨¥§¨§¦

íúBàdlgz cxil md evxy iptn ,mipa`aøîàpL ,weqtd jynda ¨¤¤¡©
Cëéôì ,'íúîâø äãeäé éøN'dlgz oinipa cxiyäëæ ,ly ehay ¨¥§¨¦§¨¨§¦¨¨¨

ïëæétLeà äNòðå ,÷écvä ïéîéðaoeln lra -äøeábì,dpikyl - ¦§¨¦©©¦§©£¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey eay ,miycwd ycew ziay,ewlga iepaøîàpLlr ¤¤¡©

oinipaïëL åéôúk ïéáe' ,d"awd.' ¥§¥¨¨¥
äéä Ck àì ,äãeäé éaø Bì øîàdàlà ,äNòîdid jk,hayäæ ¨©©¦§¨Ÿ¨¨¨©£¤¤¨¤

äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà äæå ,íiì äléçz ãøBé éðà ïéà øîBà¥¥£¦¥§¦¨©¨§¤¥¥£¦¥§¦¨
áãðéîò ïa ïBLçð õô÷ ,íiìdcedi hay `iypéå ,,äléçz íiì ãø ©¨¨©©§¤£¦¨¨§¨©©¨§¦¨

ìàøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëa éðeááñ" øîàpLe`xiy - ¤¤¡©§¨¦§©©¤§©¦§¦§¨¥¦§¨¥¨
,ea mzpen`a eygke ,jxazi 'd lr jenqlìà íò ãø ãBò äãeäéå" ¦¨¨¦¥

jxazi ea ghay ici lr ,mil cxi dcedi la` -åéìòå .oeygp lr -, §¨¨
äìawa Løôîmildz xtqa ,miaezka -eàá ék íéäìà éðòéLBä" , §¨¥©©¨¨¦¥¦¡Ÿ¦¦¨

ïåéa ézòáè ,Lôð ãò íéî[hih -]ãîòî ïéàå äìeöîiz`a ©¦©¨¤¨©§¦¦¥§¨§¥¨¢¨
[wfg shy -] zleaye min iwnrnaipzthyéðôèLz ìà ,'Bâå§©¦§§¥¦

,"'Bâå äìeöî éðòìáú ìàå ,íéî úìBaL`ly d"awdn yway ¦¤©¦§©¦§¨¥¦§¨§
dlgz ecxi ehayny ,dcedi lv` didy myd yeciw edfe .mia rahi

.mil
éøàî äLî äéä ,äòL dúBàaCeøa LBãwä Bì øîà ,älôúa C §¨¨¨¨¨Ÿ¤©£¦¦§¦¨¨©©¨¨

ééãéãé ,àeäl`xyi ipaéøàî äzàå ,íia íéòáBè,éðôì älôúa C §¦©§¦©¨§©¨©£¦¦§¦¨§¨©
jkl die`x dry ef oi`eéãéa äîe ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,¨©§¨¨¦¤¨©§¨¦

úà íøä äzàå ,eòñéå ìàøNé éða ìà øac" Bì øîà ,úBNòì©£¨©©¥¤§¥¦§¨¥§¦¨§©¨¨¥¤
Eãé úà äèðe Ehîedrwae ,mid lrCëéôì ."'Bâåhay cxiy ©§§¥¤¨§§§¦¨

mil dligz dcediìàøNéa äìLîî úBNòì äãeäé äëæ ,ekln -z ¨¨§¨©£¤§¨¨§¦§¨¥
,cec ziaBLã÷ì äãeäé äúéä' ,øîàpLhayl d"awd eycwy - ¤¤¡©¨§¨§¨§¨§

dcedi,zeidlìàøNézgzåéúBìLîîdcedi lyäúéä íòh äî ,' ¦§¨¥©§§¨©©©¨§¨
'ñðiå äàø íiä'c íeMî ,åéúBìLîî ìàøNéå BLã÷ì äãeäémidy §¨§¨§§¦§¨¥©§§¨¦§©¨¨¨©¨Ÿ

rwape qp ok zngn ,mil dlgz cxil ,miny my eycwy d`x
mriahd `le ,mdiptn.

,lair xde mifixb xda zellwde zekxad oiprl zxfeg `xnbd,àéðz©§¨
øîBì øLôà éà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøipa lkyéåìeid ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤§¨©¥¦

ähîì,ryedi xtqa xn`py itk ,mixdd oia ,oex`d mriptnøákL §©¨¤§¨
øîàðeidiy dxezaäìòîìel` oian `ed iel hayy ,xdd lr ¤¡©§©§¨

,mifixb xd lr cenrl eehvpyøîBì øLôà éàåmlek eidyäìòîì §¦¤§¨©§©§¨

,dxeza xn`py itk ,xdd lrøîàð øákLeidy ,ryedi xtqa ¤§¨¤¡©
ähîì,oex`d mrãöék àä,df mr df ze`xwnd ipy eayizi ji` - §©¨¨¥©

y yxtl jixv `l`äiåìe äpeäk éð÷æeidøàMäå ,ähîìipany ¦§¥§¨§¦¨§©¨§©§¨
eid ,ieløîBà äiLàé éaø .äìòîì,xg` ote`a miweqtd ayil §©§¨©¦Ÿ¦¨¥

yìkoaielì éeàøäúøLoan epiidc ,oex`d z` z`yl okyna ¨¨¨§¨¥
miyng oa cre dpy miyly,didéaø .äìòîì øàMäå ,ähîì§©¨§©§¨§©§¨©¦

elàå elà ,øîBà,mielde l`xyi lk -íéãîBò ïä ähîìoia ¥¥§¥§©¨¥§¦
,mdipia mielde ,lair xd len mivge mifixb xd len mivg ,mixdd

y `l` ,mixdl llk elr `leeçúôe ,íéæéøb øä étìk íäéðt eëôä̈§§¥¤§©¥©§¦¦¨§
,äëøáamdipt ektd ,okn xg`le.äìì÷a eçúôe ,ìáéò øä étìk ¦§¨¨§©¥©¥¨¨§¦§¨¨

ok m` ,iaxl `xnbd zl`ey'ìò' éàîdn iax itl yxtzi ji` - ©©
mikixv eidy rnyny ,lair xd 'lr'e mifixb xd 'lr' dxeza xn`py

`xnbd zvxzn .ynn mixdd lr cenrl,' dlind iaxly'ìò©
zyxtznCeîña.cil -iaxy ep`vny sqep mewn `xnbd d`iane §¨

,'lr' zaiz z` jk yxtnúëøòîä ìò zúðå" ,àéðúãkmgl ly ¦§©§¨§¨©¨©©©£¤¤
,miptd'ìò' ,øîBà éaø ,"äkæ äðBáìeyexitCeîñadpealdy - §¨©¨©¦¥©§¨

.mgll jenqa oglyd lr `l` ,ynn mgld zkxrn lr dzid `l
,eixac z` iax yxtneøîBà äzày'ìò'eyexitBà ,Ceîña`ny ©¨¥©§¨

,Lnî 'ìò' àlà Bðéàixdy ,ok xnel xyt` i`øîBà àeäLk ¥¤¨©©¨§¤¥
ïBøàä ìò úBkñå'zkextd z`øîBà éåä ''y jgxk lr'ìòdpeekd §©¨©¨¨¡¥¥©

Ceîña`l` ,oex`d lr jekiq ynn dzid `l zkextd ixdy , §¨
.ecbpk zlcand dvign

,dpyna epipy,äëøáa eçúôe íéæéøb øä étìk íäéðt eëôäjexa ¨§§¥¤§©¥©§¦¦¨§¦§¨¨
mdipt ektd .on` oiper el`e el`e ,dkqne lqt dyri `l xy` yi`d
,dkqne lqt dyri xy` yi`d xex` ,dllwa egzte lair xd itlk

on` oiper el`e el`e'eë.èøôa Ceøa ,ììëa Ceøa ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¨¦§¨¨¦§¨
,mlek z` lleky ote`a mb exn`p ,mifixb xda exn`py zekxad lk
ixac z` miwi xy` jexa' exn`yk ,zg`e zg` lk hexita mbe
ixac meiw mlek ixdy ,zekxad lk dfa ellkp ,'z`fd dxezd
xy` yi`d jexa' ,zg`e zg` lk zehxta ok mb exn`e ,md dxezd

mixex`d lk oke .mlek oke ,hxt ixd ,'dkqne lqt dyri `løeøà̈
èøôa øeøà ììëaz` miwi `l xy` xex`' mxn`a mlek ellkp - ¦§¨¨¦§¨

envr ipta ipta xex`e xex` lk ,hxta ok mb exn`pe ,'dxezd ixac.
el`e ,mixac drax` miperhy mdilr xn`p dxezay zeevnd lke

,odì ,ãnììe ,ãBîììéøä ,úBNòìå ,øBîL ¦§§©¥¦§§©££¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dheq(oey`x meil)

,mixvnéðéðâèöéà eøîàäòøtmirceie miakeka mifegd minkg - ¨§¦§©§¦¥©§Ÿ
ike ,drxtl ,zelfnd znkgóñk íéøNòa Baø Bç÷lL ãáò- ¤¤¤§¨©§¤§¦¤¤

,mil`rnyil sqei z` exkn dfk jenp xignay.eðéìò eäìéLîz©§¦¥¨¥
ïäì øîàdrxtéðepb ,ipeeb -,Ba äàBø éðà úeëìîdxeabe dnkga ¨©¨¤¦¥©§£¦¤

iteieïk íà ,Bì eøîà .dkelnl ie`xyì íéòáLa òãBé àäé ,,ïBL ¨§¦¥§¥¥©§¦§¦¨
ì íéòáL Bãnéìå ,ìàéøáb àaøîâ÷ äåä àì ,ïBLcia dlr `l - ¨©§¦¥§¦§¦§¦¨Ÿ£¨¨¨©

,mcnll sqeiéñBä,àeä Ceøa LBãwä ìL BîMî úçà úBà Bì ó ¦©©¦§¤©¨¨
BîN óñBäéa úeãò" ,øîàpL ,ãîìå,enyn ze` d"awd myy - §¨©¤¤¡©¥¦¥¨

`hg `ly sqeil zecr ,sqei ly enya,íéøöî õøà ìò Búàöa ,§¥©¤¤¦§¨¦
"(òîLà ézòãé àì úôN),zety oiadl rci `l dligzay ,,øçîìe §©Ÿ¨©§¦¤§¨§¨¨

éòzLéàc àðMéì ìkxtiqy -déãäa äòøt,déì øcäàlka - ¨¦§¨§¦§¨¥©§Ÿ©£¥©§©¥
oeyl eze`a daeyz el xifgd ,enr xac drxty oeyléòzLéà .¦§¨¥

xtiqeäéàsqei -ìaLãwä ïBL,drxt l`òãé à÷ äåä àìdrxt ¦¦§©Ÿ¤Ÿ£¨¨¨©
déì øîà ,øîà äåä éàîsqeil drxtéøîâàef dty ipcnl -, ©£¨¨©¨©¥©§§¦

déøîbà,ycwd oeyl sqei ecnl -øîb àìådrxt cia dlr `l - ©§§¥§Ÿ¨©
,dcnelldéì øîà,sqeilúélâî àìc ,éì òazLéàil rayid - ¨©¥¦§©©¦§Ÿ§©¥

,dxikn ippi`y oeyl rcei dz`y dlbz `lyBì òazLéàrayp - ¦§©©

.sqei el
dn miiwl el gipiy drxtn ywal sqei `ae ,awri znyk ,okn xg`l

,dltknd zxrna l`xyi ux`a exawl ,eia`l raypydéì øîà ék¦¨©¥
,drxtl sqei,øîàì éðòéaLä éáà"ux`a il izixk xy` ixawa ¨¦¦§¦©¦¥Ÿ

."ipxawz dny orpkdéì øîà,sqeil drxtCúòeáMà ìéLúéà ìéæ ¨©¥¦¦§¦©§£¨
.dze` xzde ,jzreay lr minkgd lv` l`yde jl -déì øîà̈©¥

drxtl sqeiCãécà énð éìLúéàå ,,jly lr mb l`y` ,ok m` - §¤§§¦©¦©¦¨
.dxikn jpi`y ,ycwd oeyl xikn ip`y dlb` `ly jl izraypy

,jkledéì àçéð àìc áb ìò óàådlriy jka dvx `le ,drxtl §©©©§Ÿ¦¨¥
,eia` z` xeawl sqeiegxk lradéì øîà,sqeil drxtäìò' ¨©¥£¥

éáà úà øBá÷e.'EòéaLä øLàk E §¤¨¦©£¤¦§¦¤
miny my yciw dcediy ,lirlc `xnind z` yxtl `xnbd zxfeg

zx`an ,`iqdxta,`xnbdàéä éàî äãeäémyd yeciw edn - §¨©¦
,ea didyíiä ìò ìàøNé eãîòLk ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúc, §©§¨¨¨©¦¥¦¥§¤¨§¦§¨¥©©¨

íéçvðî íéèáL eéämiaixn -ãøBé éðà ,øîBà äæ ,äæ íò äæ ¨§¨¦§©§¦¤¦¤¤¥£¦¥
õô÷ ,íiì älçz ãøBé éðà ,øîBà äæå ,íiì älçz§¦¨©¨§¤¥£¦¥§¦¨©¨¨©
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עמשך ביאור למסכת סוטע ליום ששע ושלושים להומר המ' ב

יום שני - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



קצג

oifge` mipy` cenr fl sc oey`x wxtdheq
.äøeábì ïëæétLeà:FwlgA iEpA miWcTd iWcw ziAW.íéøôà LçëaKFnql E`xIW §¦§¨©§¨¤¥¨§¥©¢¨¦¨§¤§§©©¤§©¦¤¨§¦§

:mzpEn`A EWgke eilr.ìà íò ãø:d"ATdA ghAW lr mIA cxi.åéúBìLîî ìàøNé ¨¨§¦£¤¡¨¨¨¦¥¨©©¨©¤¨©§©¨¨¦§¨¥©§§¨
:odA lFWnl WCwzPW ,dcEdiC.äìòîì éåì øîàð øákLdN` dxFYA azM dWn ¦¨¤¦§©¥¦§¨¤¤§¨¤¡©¥¦§©§¨Ÿ¤¨©©¨¥¤

:dcEdie iel oFrnW 'Fbe Kxal Ecnri.ähîì éåì øîàð øákLrWFdi xtqA(g)aizkcM ©©§§¨¥§¦§¥¦¦¨¤§¨¤¡©¥¦§©¨§¥¤§ª©§¦§¦

oFx`l dGnE dGn micnFr eipwfE l`xUi lke§¨¦§¨¥§¥¨§¦¦¤¦¤¨¨

mIelE mipdM `nl` ,mIelde mipdMd cbp¤¤©Ÿ£¦§©§¦¦©§¨Ÿ£¦§¦¦

:Eid dHnlì éeàøä.úøL,oFx`d z` z`Ul §©¨¨¨¨§¨¥¨¥¤¨¨

:miXng oA cre miWlW oAn EpidC.ähîì §©§¦¤§Ÿ¦§©¤£¦¦§©¨
:oFx`d lv`.elàå elàdHnl mIelE l`xUi ¥¤¨¨¥§¥¦§¨¥§¦¦§©¨

:rWFdi xtqA aizkcM Eidìòå íéføb øä ìò ¨§¦§¦§¥¤§ª©©©§¦¦§©
.ìáéò øäKEnqA lr dxFYA dWn azMW ©¥¨¤¨©Ÿ¤©¨©§¨

:lif`e WxtncM.Ceîña ìòipW aiWFn didW §¦§¨¥§¨¥©§¨¤¨¨¦§¥

:mixcQd ipW oiA dpFal ikifAìò úBkñå ¨¦¥§¨¥§¥©§¨¦§©¨©
.ïBøàädSgn i`dC ,WOn lr e`l LgxM lr ¨¨©¨§£¨©©¨§©§¦¨

:Kkq did `le zkxR i`edCeøa ììëa Ceøa £©¨Ÿ¤§Ÿ¨¨§¨¨¦§¨¨
.èøôaxdA Exn`p zFllTde zFkxAd lM ¦§¨¨©§¨§©§¨¤¤§§©

miwi xW` KExA ,hxtE llkA lair xdaE miGxB§¦¦§©¥¨¦§¨§¨¨£¤¨¦

,miwi `l xW` xEx` z`Gd dxFYd ixaC z ¤̀¦§¥©¨©Ÿ¨£¤Ÿ¨¦

,xEx`e KExA hxtA zg`e zg` lke ,llkA ixd£¥¦§¨§¨©©§©©¦§¨¨§¨

xW` xEx` dkQnE lqR dUri `l xW` KExÄ£¤Ÿ©£¤¤¤©¥¨¨£¤

:oNM oke ,dkQnE lqR dUriãnììe ãBîìì ©£¤¤¤©¥¨§¥ª¨¦§§©¥
ì.úBNòìå øBîLzFpErh oNM zFvOd lM ¦§§©£¨©¦§ª¨§

mYxnWE mzF` mYcnlE ,dN` drAx ©̀§¨¨¥¤§©§¤¨§©§¤

mkipA z` mzF` mYcOle aizkE ,mzFUrl©£¨§¦§¦©§¤¨¤§¥¤

lre ,devn lkl zFvn rAx` o`M ixd ,'Fbe§£¥¨©§©¦§§¨¦§¨§©

KExA ,hxtE llkA KExaE xEx` Exqnp oYrAx ©̀§©§¨¦§§¨¨¦§¨§¨¨

cOll oke ,Ecnli `l xW` xEx` Ecnli xW £̀¤¦§§¨£¤Ÿ¦§§§¥§©¥

rAx` cg` lkA ,zFUrl oke xFnWl oke§¥¦§§¥©£§¨¤¨©§©

KExal zixA llkA KExal zixA ,zFzixA§¦§¦§¨¦§¨§¦§¨

:hxtA xEx`l zixA llkA xEx`l zixA ,hxtA¦§¨§¦§¨¦§¨§¦§¨¦§¨

(a"rl KIW WExiRd df).òaøàå òaøàzFzixA rAx` ¤©¥©¨©§©§©§©©§©§¦

:dpFnW ixd cOll rAx`e cFnlläðBîL ¦§§©§©§©¥£¥§¤§¤
.äðBîLexFnWl dpFnW cFr `Mi` `d §¤¨¦¨§¤¦§

:zFUrle.éðéña ïëåzFvOd lM Exn`PWM §©£§¥§¦©§¤¤¤§¨©¦§

:hxtE llkA KExaE xEx`A oNM EpYp dWnlïëå §Ÿ¤¦§ª¨§¨¨¦§¨§¨§¥
.áàBî úBáøòaaizkcM l`xUil Dxn`WM §©§¨§¤£¨¨§¦§¨¥§¦§¦

(` mixaC)dWn li`Fd a`Fn ux`A oCxId xarA §¨¦§¥¤©©§¥§¤¤¨¦Ÿ¤

:'Fbe.'Bâå úéøaä éøác älà øîàpLxzA §¤¤¡©¥¤¦§¥©§¦§¨©

`nl` ,'Fbe zixAd caNn aizM zFkxaE zFllw§¨§¨§¦¦§©©§¦§©§¨

zixA KM zFllwE zFkxaA a`Fn zFaxr zixaM¦§¦©§¨¦§¨§¨¨§¦

Kixhvi` `l lair xdcE miGxB xdC ,axFgA§¥§©§¦¦§©¥¨Ÿ¦§§¦

mYxnWE .ixii` DaE i`w DlrC ,`xw iiEY`l§©¥§¨©£¨¨¥¨¨§¥§©§¤

:`kd Dil qxB `l z`Gd zixAd ixaC z ¤̀¦§¥©§¦©ŸŸ¨©¥¨¨
íéòáøà
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åéäådnec xacd dnl lyn oizlikna `ziixa diepy jk .oze` oinbex mznbx dcedi ixy

a ipy el eidy mce xya jlnlupd mr ipcinrd ohwl xn` ohw cg`e lecb cg` mip

lecb egipd `le dngd upd mr ecinrdl ohwd `a zery 'ba ipcinrd lecbl xn` dngd
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קצה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dheq(ipy meil)
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קצו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc dheq(iyily meil)
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eøîBày ,.õévä ïî äìòîì åéãé déaâî ìBãb ïäk óàjkl xewnde ¥©Ÿ¥¨©§¦©¨¨§©§¨¦©¦
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mxne`l yi mifixb xd zekxaaäãéîòa,'ecnri' aezk ixdy ,óà ©£¦¨©
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,jkn cenll yieïläl äîdzid oxd` ly ezkxa,íétk úeàéNða ©§©¨¦§¦©©¦

ïàk óà`id mipdk zkxa.íétk úeàéNða ©¨¦§¦©©¦
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,ef deyïläl äî éàz`iypa didzy `ed oic oxd` ly ezkxa - ¦©§©¨
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ïàk`weec ,mipdk zkxa oiprl -äøéçaä úéáamya jxal yi ¨§¥©§¦¨

.yxetnd,øîBà äiLàé éaødf oicyéøö BðéàCdxifbn cnldl ©¦Ÿ¦¨¥¥¨¦
y ,deyàBáà éîL úà øékæà øLà íB÷nä ìëa" øîBà àeä éøä£¥¥§¨©¨£¤©§¦¤§¦¨

éìàE' zeywdl yie ,"jizkxaeCzòc à÷ìñ 'íB÷î ìëalka ike , ¥¤§¨¨¨§¨©§¨
.yxetnd my xikfdl xzen mewnàlày gxkdañøBñî äæ àø÷î ¤¨¦§¨¤§¨

jtedn -,àeäezpeekeéìà àBáà øLà íB÷î ìëa'ézëøáe EE- §¨¨£¤¨¥¤¥©§¦
,dxey dpikydyéîL úà øékæà íLmy z` xikfz my - ¨©§¦¤§¦

,'yxetndïëéäåmiiwznéìà àBáà'ézëøáe E'E,dxey dpikydy - §¥¨¨¥¤¥©§¦
wx,äøéçaä úéáawx okle'éîL úà øékæà' íLyxetndúéáa §¥©§¦¨¨©§¦¤§¦§¥

.äøéçaä©§¦¨
,Cãéà àéðz" weqtdn yexcléì ïéà ,"ìàøNé éða úà eëøáú äk ©§¨¦¨Ÿ§¨§¤§¥¦§¨¥¥¦

àlàz` jxal jixvy,ìàøNé éðaj`íéãáòå ,íéLð ,íéøb ¤¨§¥¦§¨¥¥¦¨¦©£¨¦
íéøøçeLî'l`xyi ipa' llka mpi`yïépî,jxal jixv mze` mby §§¨¦¦©¦

'íäì øBîà' øîBì ãeîìzrnyny.eäleëì ©§©¨¨¤§§
,Cãéà àéðzaezkd zpeekyeëøáú äk'eidi mipdk zkxa zryay ,' ©§¨¦¨Ÿ§¨§

díéðtl`xyi lyãâðkdíéðt,`ziixad zxxan .mipdkd lyäzà ¨¦§¤¤¨¦©¨
àlà Bðéà Bà ,íéðt ãâðk íéðt øîBàdyk elit`íéðtmipdkd ly ¥¨¦§¤¤¨¦¥¤¨¨¦

óøBò ãâðky ,l`xyicvl mdipt aqdl mikixv xeaivd oi` §¤¤¤
.mipdkdBøéáçì øîBàä íãàk ,'íäì øBîà' øîBì ãeîìz,xac ©§©¨¨¤§¨¨¨¥©£¥
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àøB÷d`ced zkxa xg`l xeaiv gilyd'íéðäk'eaaeqiy ick , ¥Ÿ£¦
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xeaiv gilyïéàå ,'íéðäk' àøB÷ ïäkxeaiv gilyàøB÷ ìàøNé Ÿ¥¥Ÿ£¦§¥¦§¨¥¥
íäì øBîà' øîàpL ,'íéðäk'y rnyne ,ekxaiy 'äøéîàef Ÿ£¦¤¤¡©¨¨¤£¦¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
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,minId lM eipaE `Ed 'd mWA zxWl cFnrl©£§¨¥§¥¨¨¨©¨¦
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`dC ,lNRzdl daYd cvl oikEtd EidW odipR§¥¤¤¨£¦§©©¥¨§¦§©¥§¨
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:'Ek.íäì øBîàgilXW ol `wtp mdlC `xTn ¨¨¤¦§¨§¨¤¨§¨¨¤§¦©
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eixag z` xidfnE `xFw `Ed odM xEAv gilW§¦©¦Ÿ¥¥©§¦¤£¥¨

z` KxalE mdipR xifgdl eiptl micnFrd̈§¦§¨¨§©£¦§¥¤§¨¥¤

:mipdM `xFw Fpi` `Ed l`xUi m`e ,l`xUi¦§¨¥§¦¦§¨¥¥¥Ÿ£¦
íäìùî

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

øîàðåzkxae zraye zlk`e oldl xn`pe `ni` daxc` dniz .jxal ecnri dl` oldl

lirl xn`ck oeyl lka oldl dn(.bl sc)zkxa slinl ith dil `xazqnc l"ie

jtid didy zeyxetn inp onvr zekxadc dxeza yxetn odizyc mifixb xd zkxan mipdk

:dxeza zyxetn dpi` oefnd zkxa oeyl la` dkxal yi`d xex` zeyxetnd zellwd

éáøåla` .dk xne` `ed ixd xne` dcedi

:dkk `l` dk `aekir edl rnyn `l opaxl

àéù÷`l` `ziixad oeyl epi` .ozpei 'xl dil

'x ixtiqa dl b"de `xnbd 'it oeyl

:'eke oldl dn i` xne` ozpeiáéúëålk

ol `kidn cigi zcear izk` dniz .minid

minid lka `de mitk ze`iyp `ki`c iaxzi`c

i`cec d`xpe cinz oebk xeav zcear inp `ki`

mitk ze`iypn cigi zcear hirni` lkd ixacl

ded `le dil hwp dithiy ab` inp ozpei 'xe

opzck cinz zceara `l` mei lka mitk ze`iyp

cinz xcqc d"ta(:al sc)mixai` epzpy xg`lc

zkyll odl e`ae ecxi meglne yak iab lr

mde zg` dkxa ekxa dpennd odl xn` zifbd

reny m` dide rny zexacd zxyr e`xw ekxa

aivie zn` zekxa 'b mrd z` ekxae xn`ie

cinzae oitqena oicd `ede mipdk zkxae dceare

:miaxrd oia ly

ù÷úéàåxn`wc i`w lirl .zexiyl dkxa

zexiy oiprl `ni` el eipa yiwn

yewzi`c oeik xn`w ikdl yewzi` `wec

dkxa yewzi` `dc dkxal oicd `ed zexiyl

:zexiylåà'it lld epiax .iepika `l` epi`

`le ze`av midl` l` oebk iepika ixtqa

`xw iyeayl `zrc` wqiz ikidc xazqn

rax` oa my mewna midl` jkxai xninl

s"l`a ez`ixwk xnel yi iepika `l` zeize`

:z"lcéøä`a` xy` mewnd lka xne` `ed

xy` mewn lka ixtqa ipz ikd .jizkxae jil`

epiide iny z` xikfn `dz my dlbp ip`

wn lka ike c"q mewn lka `kd dnznwcme

elit` epiidc xikfdl iny devn ip` xy`

jil` `a` xy` mewn lkac ekxaz oileaba

`l` dpiky ielib my `diy invra ip` rnyn

jil` `a` xy` mewn lka `ed qxeqn `xwn

iny xikfdl jevn ip` my my dlbp ip`y

epiide dxigad ziaa `wec epiide il cgeind

`dz my dlbp ip` xy` mewn lka ixtqa ipzwc

mipdk erpnp mrhd dfnc d`xpe iny z` xikfn

wicvd oerny znyn cgeind mya jxal

itlwa sxh wxta 'ixn`ck(:hl sc `nei)`ly itl
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.úBãOaL íäéçàì :àøéæ 'ø øîà ?ïéëøáî éîì .ïëecì ïéìBò ïlek ,íéðäk dlekL úñðkä úéa¥©§¤¤¤¨Ÿ£¦¨¦©¨§¦§¨§¦¨©¥¨©£¥¤¤©¨
àì !äëøa ììëa ïðéà íéðäë éøBçàL íò :àéiç øa ïéîéðî áøã déøa àaà éðúäå ?éðéà¦¦§¨¨¥©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨¨¤£¥Ÿ£¦¥¨¦§©§¨¨¨
dlekL úñðkä úéa ,éøBçéLc àúøéaî éîéL áø éðúäå .éñéðà àìc àä ,éñéðàã àä ,àéL÷©§¨¨©£¦¥¨§¨£¦¥§¨¨¥©¦¦¦¦§¥§¦¥¥©§¤¤¤¨
àì àä ,äøNò éa øéizLéàc àä ,àéL÷ àì !"ïîà" ïéðBò ïúö÷îe ,ïéìBò ïúö÷î ,íéðäkŸ£¦¦§¨¨¦¦§¨¨¦¨¥¨©§¨¨§¦§©©¥£¨¨¨Ÿ

étàa éëéøà :àèéLt .äëøa ììëa ïðéà ,íéðäk éøBçàL íò :àéiç øa ïéîéðî áøã déøa àaà àðz ,àôeb .äøNò éa øéizLà¦§©©¥£¨¨¨¨¨©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨©¤£¥Ÿ£¦¥¨¦§©§¨¨§¦¨£¦¥§©¥
ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà :éåì ïa òLBäé 'ø øîà òîL àz ?éàî ävéçî ,à÷ñôî àì äáéz ,é÷ñôî àì éöeb¥¨©§§¥¥¨Ÿ©§§¨§¦¨©¨§©¨©§ª©¤¥¦£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤
åéðôì úBfäì ïåekúð :ïðúc ,òîL àz :éLà áø øa øî àaà øîà ?eäî ïéããö ,eäì àéòaéà .íéîMaL íäéáàì ìàøNé ïéa¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦¦©£¨§§¨¦©¨©©¨¨©©©¦¨§©¦§©¦§©¥§©§¨¨
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לח עמוד ב 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )תפארת שביסוד(



קצט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc dheq(iyily meil)

íälMîmipdkd lyn -.àäz,`xnbd zwqetdéúååk àúëìéäå ¦¤¨¤§¥§¦§§¨§¨¥
éiaàc,'odk' mi`xew oi` cigi odkle ,'mipdk' mi`xew mipdk ipyly , §©©¥

,àcñç áøc déúååk àúëìéä úéìål`xyi xeaiv gily mb `l` §¥¦§§¨§¨¥§©¦§¨
'mipdk' `xew.

ïîéñ),jynday iel oa ryedi iax ly eixn`nl,ä"ëøáì ä"eàúî ¦¨¦§©¤¦§¨¨
.(ä"ìâòa ä"ðäð ,ø"ékî ñ"Bk ,ä"ãBáòa ï"ëec¨©£¨©¦¤¡¨§¤§¨

àeä Ceøa LBãwäL ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàlekiakäeàúî ¨©©¦§ª©¤¥¦¦©¦¤©¨¨¦§©¤
éðàå ,ìàøNé éða ìò éîL úà eîNå" øîàpL ,íéðäk úkøáì§¦§©Ÿ£¦¤¤¡©§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©£¦

"íëøáàzkxaa l`xyi ipa lr eny zniy 'd dlzy `vnpe - £¨§¥
.l`xyi jxevk `le ,ekxevk daiygd jkae ,mipdkd

CøánL ïäk ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåmipdk zkxa,Cøaúî §¨©©¦§ª©¤¥¦¨Ÿ¥¤§¨¥¦§¨¥
Cøáî BðéàLåéëøáî äëøáàå' øîàpL ,Cøaúî ïéàEjxandy - ' §¤¥§¨¥¥¦§¨¥¤¤¡©©£¨§¨§¨§¤

.jxazn l`xyi z`
ïëecì äìBò BðéàL ïäk ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåmi`xewyk §¨©©¦§ª©¤¥¦¨Ÿ¥¤¥¤©¨

elrl el,zìLa øáBòäLzeevn,äNòdxidfd minrt dylyy ¥¦§Ÿ¨£¥
,l`xyi z` jxal dxezdúà eîNå' 'íäì øBîà' 'eëøáz äk'Ÿ§¨§¨¨¤§¨¤

,øîà áø .'éîLyàeä äöeìç ïa Bà äLeøb ïa ànL ïéLLBç- §¦©¨©§¦¤¨¤§¨¤£¨
`xnbd zx`an .okecl dler epi` okle ,`ed leqt odkeéâéìt àìå§Ÿ§¦¥

,iel oa ryedi iaxe axàäepi`y iel oa ryedi iax ixacn rnyny ¨
xaecn ,okecl zelrln lqtpíé÷øôì ÷éìñcmibga okecl dlery - §¨¦¦§¨¦

,odkl envr wifgn jkae ,micrenaeàä`edy miyyegy ax xn`y ¨
ote`a `ed ,dyexb oa÷éìñ àìcelit` okecl.íé÷øôì §Ÿ¨¦¦§¨¦

äìBò BðéàL ïäk ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåokecläãBáòa- §¨©©¦§ª©¤¥¦¨Ÿ¥¤¥¤©£¨
,'dvx' zkxa xeaiv gily miiqiy mcewäìBò Bðéà áeL,okecl ¥¤

,íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäà àNéå" ,øîàpLjk xg` wxeãøéå ¤¤¡©©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨£¥©¥¤
"íéîìLäå äìBòäå úàèçä úBNòîecia dcear ceray `vnpe , ¥£©©¨§¨¨§©§¨¦

,mipdk zkxa lkl jkn cenll yie ,mrd z` jxiaïläì äî- ©§©¨
dzid oxd` ly ezkxaäãBáòa,okynayïàk óàmipdk zkxa - ©£¨©¨

zeidl dkixvBáòaäã,`xnbd dywn .dlitzayéðéàjk ike - ©£¨¥¦
,oicdé÷ìñ éqà éaøå énà éaø àäåzkxa xg`l okecl elr - §¨©¦©¦§©¦©¦¨§¥

y ,`xnbd daiyn .dcearàøwéòî éqà éaøå énà éaøzkxa onfa - ©¦©¦§©¦©¦¥¦¨¨
,dceareäééòøk éø÷ò eåämnewn j` ,okecl zkll mdilbx exwr - £¨§¥©§©§

okle okecdn wegx didíúä eèî äåä àì àèîîcr ,okecl - ¦§¨Ÿ£¨¨¨¨
.dcear zkxa xg`làéòLBà éaø éðúãëå,`ziixaaeðL àìepi`y §¦§¨¥©¦©§¨Ÿ¨

okecl dleràlàkåéìâø úà ø÷ò àlL,dcearaúà ø÷ò ìáà ¤¨¤Ÿ¨©¤©§¨£¨¨©¤
åéìâø,okecl zelrl dcearaäìBòd`ian .dcear zkxa xg`l mb ©§¨¤

,df weligl ztqep di`x `xnbd,énð ïðúeepi` odk xeaiv gilyy §©©¦
lalaziy miyyegy iptn ,icigid odkd `ed m` mb okecl dler

j` ,ezlitzaBúçèáä íàenvra `ed geha -åétk úà àNBpL ¦©§¨¨¤¥¤©¨
Búlôúì øæBçå,leala `lléàMø.okecl zelrlda ïðéåäå- §¥¦§¦¨©©©£¥©¨

,df oic lr epiywd,okecl zelrl leki ji`ø÷ò àì àä`l ixd - ¨Ÿ¨©
,dceara okecl dlràlàote`a xaecny epvxizyãðcenewnn ¤¨§¨

dcearaàzøetm`e ,okecl zelrl leki jk meyne ,okecd oeeikl - §¨
okénð àëäoeiky ,ayiil yiø÷òceilbxàzøetleki ,dceara ¨¨©¦§¨©§¨

.zelrl
Cøáì äëøa ìL ñBk ïéðúBð ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàåzkxa §¨©©¦§ª©¤¥¦¥§¦¤§¨¨§¨¥

,oefndïéò áBèì àlà,epenna cqg lnebe rva `pey -,øîàpL ¤¨§©¦¤¤¡©
,'CøBáé' éø÷éz ìà ,"ìãì Bîçìî ïúð ék CøBáé àeä ïéò áBè"©¦§¨¦¨©¦©§©¨©¦§¦§©

'Cøáé' àlà.mixg` ¤¨§¨¥
eléôàL ïépî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàådéøöa ïéøékî úBôBò §¨©©¦§ª©¤¥¦¦©¦¤£¦©¦¦§¨¥

ïéòä,mdlyn milke` mpi`e ,øîàpL,oird ixv lräøBæî íðç ék" ¨©¦¤¤¡©¦¦¨§¨
úLøäick miciivd jxck mzyx lr mihig mpiga mixftny - ¨¤¤

,mcklle zeterd jeynlðk ìòa ìk éðéòa"ómi`ex zeterdy - §¥¥¨©©¨¨
.mlke`l mivex mpi`e ,oir ixv ly zepefn el`y

,åàìa øáBò ïéòä éøvî äðäpä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¤¡¤¦¨¥¨©¦¥§¨
íçìz ìà" øîàpLlk`z l` -ék ,'Bâå ïéò òø íçì úàlke`d ¤¤¡©©¦§©¤¤¤©¨¦§¦

epnnøòL Bîkzexixn jty eli`k -BLôða,oird xv lyàeä ïk §¨©§©§¥
,ezlik`aøîàé äúLe ìBëàoird xvCì"jnr la ealeáø .'Bâå ¡§¥Ÿ©¨§©

,øîà ÷çöé øa ïîçðoir ixvn dpdpdyïéåàì éðLa øáBò.` ,ìà' ©§¨©¦§¨¨©¥¦§¥¨¦©
íçìz,weqtd jynd .a .'oir rx mgl z`åàúz ìàå'.'eizenrhnl ¦§©§©¦§¨

ìéáLa àlà äàa äôeøò äìâò ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦¥¤§¨£¨¨¨¤¨¦§¦
lr xtkleøîàå eðòå" øîàpL .ïéòä éøöl` daexwd xird ipwf - ¨¥¨©¦¤¤¡©§¨§¨§

,llgd,"äæä íãä úà eëôL àì eðéãé,onwl dpynd zx`aneéëå ¨¥Ÿ¨§¤©¨©¤§¦
,íä íéîc éëôBL ïéc úéa éð÷fL äúìò eðaì ìòekxved recne ©¦¥¨§¨¤¦§¥¥¦§¥¨¦¥

.ok xnelàlày ,`id mdixac zpeekàa àìdf bexdeðéãéì ¤¨Ÿ¨§¨¥
eäeðçpäå eäeðéàø àìå ,eäeðøèôe,ixac z` `xnbd zx`ane §©§§Ÿ§¦§¦©§

y ,dpyndeäeðøèôe eðéãéì àa àìepiid ,úBðBæî àìaici lry - Ÿ¨§¨¥§©§§Ÿ§
e ,ebxd dlde ,oefn edyinn sehgl jxved jk,eäeðçpäå eäeðéàø àìŸ§¦§¦©§

epiidäééåì àìaxtk" weqtd jiynne ,mnr jliy dxeag ilan - §Ÿ§¨¨
oic zia ,oefn `ll eze` xhty oir xv dfi` yi m`y ,"l`xyi jnrl

.eilr dxtkl ef dlbr mi`ian
,mitk z`iyp zeklda oecl zxfeg `xnbdéaø øîà àcà øîà̈©©¨¨©©¦

.ïëecì ïéìBò ïlek ,íéðäk dlekL úñðkä úéa ,éàìîNzx`an ¦§©¥©§¤¤¤¨Ÿ£¦¨¦©¨
,`xnbdïéëøáî éîì,el` mipdk,àøéæ éaø øîàmd mikxany §¦§¨§¦¨©©¦¥¨

.úBãOaL íäéçàì,`xnbd dywnéðéàzecyay el` ike - ©£¥¤¤©¨¥¦
,mikxazn,àéiç øa ïéîéðî áøc déøa àaà éðúäådéøBçàL íò §¨¨¥©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨©¤£¥

däëøa ììëa ïðéà íéðäk,mze`xl mileki mipdkd oi`y meyn - Ÿ£¦¥¨¦§¨§¨¨
`xnbd zvxzn .zecyay el` oky lkeàä ,àéL÷ àìmrd - Ÿ©§¨¨

meyn dkxa llka md zecyayéñéðàcmzk`lna micexhy - ©£¦¥
e ,`eal mileki mpi`eàädkxa llka mpi` mipdkd ixeg`y mrd - ¨

meynéñéðà àìcjxazdle mipdkd iptl `eal md milekiy ,jka §Ÿ£¦¥
mi`xn ok miyer mpi`y jezne ,oickdaeyg dkxad oi`y md

.mikxazn mpi` jkle ,mdipira
,`c` ax ixac lr `xnbd dywnàúøéaî éîéL áø éðúäå§¨¨¥©¦¦¦¦¨¨

éøBçéLcïéìBò ïúö÷î íéðäk dlekL úñðkä úéa ,,okecl §¦¦¥©§¤¤¤¨Ÿ£¦¦§¨¨¦
ïúö÷îe`l` miler mpi`ïîà ïéðBòax eli`e ,milerd zkxa xg` ¦§¨¨¦¨¥

`xnbd zvxzn .okecl miler mleky xn` `c`àä ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨
,mipdk dxyrn xzei yiy xaecn `ziixaaäøNò éa øéizLéàc§¦§©©¥£¨¨

mixzepde mzvwn elriy sicr df ote`ae ,okecl milery el` caln
,on` epriàäm`y ,mevnva dxyr yiy ote`a xaic `c` ax - ¨

`vnp okecl mzvwn elriäøNò éa øéizLéà àìc,on` epriy §Ÿ¦§©©¥£¨¨
elri mleky sicr okle ,on` zeprl miaeyg mpi` dxyrn zegte

.zecyay mrd z` ekxaie okecl
,àéiç øa ïéîéðî áøc déøa àaà àðz ,àôebdéøBçàL íò ¨¨¨©¨§¥§©¦§¨¦©¦¨©¤£¥

däëøa ììëa ïðéà íéðäkdnicwn .jka miqep` mpi`y meyn Ÿ£¦¥¨¦§¨§¨¨
,`xnbdàèéLtyéöeb étàa éëéøàmicnery mideab mc` ipa - §¦¨£¦¥§©¦¥

mikenpd iptlé÷ñôî àìxacl oi` ok m`y ,mipdkd zkxal mpia Ÿ©§§¥
dy heyt oke ,seqäáézxeaiv gilyd iptlyà÷ñôî àìoia ¥¨Ÿ©§§¨

ote`a oecl yi j` ,mikxazn dixg`n micnerd mbe ,mrl mipdkd
yiyävéçî,mrl mipdkd oia,éàîmpi`e mdipia zvveg `id m`d §¦¨©

`xnbd zhyet .mikxazn,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§ª©¤¥¦
íäéáàì ìàøNé ïéa ú÷ñôî dðéà ìæøa ìL ävéçî eléôà£¦§¦¨¤©§¤¥¨©§¤¤¥¦§¨¥©£¦¤

,íéîMaLzkxaa mikxazn dvignd ixeg`n micnerd s`e ¤©¨©¦
.mipdkd

,eäì àéòaéàa micnerdïéããömipdkd lyeäîmillkp md m`d , ¦©§¨§§¨¦©
.mzkxaaïðúc ,òîL àz ,éMà áø øa øî àaà øîàd`fd oiprl ¨©©¨©©©©¦¨§©¦§©

m`y ,dnec` dxt xt`nïåekúðdfndúBfäìmi`nh milk lr ¦§©¥§©
y,åéðôì§¨¨
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ביאורים למסכת סוטה דף לח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"



ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dheq(iriax meil)

äfäåecnry mi`nh milk lr zerha,åéøçàìzefdl oiekzdy e` §¦¨§©£¨
y milk lräfäå ,åéøçàìy milk lr zerha,åéðôì`ed oicd §©£¨§¦¨§¨¨

y,äìeñt Búàfäj` .xdhl dpeeka zeidl dkixv d`fddy meyn ©¨¨§¨
y milk lr zefdl oiekzd m`äfäå ,åéðôìzerhaìòay milkïéããö §¨¨§¦¨©§¨¦

åéðôaL,oeqkl`a eiptl -,äøLk Búàfäeiptly miccvdy meyn ¤§¨¨©¨¨§¥¨
,mipdk zkxa oiprl wtqd z` jkn heytl yie .ezpeek llka md
mdiptl micnerk mpic mipdkd iptly miccva micnerdy
,mikxazn mpi` mdixeg`y miccva micnerd j` ,mikxazne

.ynn mdixeg` mpi`y zexnl
àðeä áø øa àáø øîàäøBz øôñ çzôpL ïåék ,`exwl eligzde ¨©¨¨©©¨¥¨¤¦§©¥¤¨

,dxezd z`ixw eaøtñì øeñàxacle,äëìä øáãa eléôàøîàpL ¨§©¥£¦¦§©£¨¨¤¤¡©
Bçúôáe",dxeza `exwl ligzde xtqd z` `xfr gztyke -eãîò §¦§¨§

ïéàå ."íòä ìëoeyl yxtl'äãéîò'àlàoeylnä÷éúLmrdy - ¨¨¨§¥£¦¨¤¨§¦¨
,ewzyézìçBäå" øîàpLizi`xy cr ,mdixac renyl izpznd - ¤¤¡©§©§¦

eãîò ék eøaãé àì ékxacln"ãBò eðò àì`id 'dcinr'y ixd - ¦Ÿ§©¥¦¨§Ÿ¨
.dwizy oeylnøîà àøéæ éaømya,àcñç áøxeq`y cenll yiy ©¦¥¨¨©©¦§¨

dxezd z`ixw zrya xaclàëäî,df weqtn -ìà íòä ìë éðæàå" ¥¨¨§¨§¥¨¨¨¤
"äøBzä øôñ. ¥¤©¨

,mipdk zkxa zeklda oecl zxfeg `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîàå§¨©©¦§ª©¤¥¦
åéãé ìèð àlL ïäk ìk,okecl eziilr iptlåétk úà àOé àì, ¨Ÿ¥¤Ÿ¨©¨¨Ÿ¦¨¤©¨

íëéãé eàN" ,øîàpLmde mze` elhzy xg`l wx ,mipdk zkxal ¤¤¡©§§¥¤

eidi"'ä úà eëøáe ,Lã÷.mipdk zkxa iptly dkxad z` - Ÿ¤¨§¤
äna ,òenL ïa øæòìà éaø úà åéãéîìz eìàLzekf efi`a - ¨£©§¦¨¤©¦¤§¨¨¤©©©¤

,ïäì øîà .íéîé zëøàäàiøcðt÷ úñðkä úéa éúéNò àì éîiî ¤¡©§¨¨¦¨©¨¤¦¨©Ÿ¨¦¦¥©§¤¤©©§§¦¨
.zqpkd zia jxc ikxc izxviw `l -ézòñt àìåyxcnd ziaa §Ÿ¨©§¦

aigxn gxkda ok dyerdy ,ux`d lr micinlzd eayiy xg`l
rqetk d`xpe ,eizeriqt,LãB÷ íò éLàø ìòizrbd cinz `l` ©¨¥©¤

.uegan izayiy e` mcwenétk éúàNð àìå,mipdk zkxalàìa §Ÿ¨¨¦©©§Ÿ
d jxaläëøa.diptly §¨¨

,`xnbd zxxanCøáî éàî,mipdk zkxad iptl odkdéaø øîà ©§¨¥¨©©¦
,àcñç áø øîà àøéæjxanyïøäà ìL BúMeã÷a eðLc÷ øLà', ¥¨¨©©¦§¨£¤¦§¨¦§¨¤©£Ÿ

.'äáäàa ìàøNé Bnò úà Cøáì eðeöå,`xnbd zxxan cerø÷ò ék §¦¨§¨¥¤©¦§¨¥§©£¨¦¨©
déòøkzepten eipte ,okecl zelrl 'dvx'a eilbx xwer odkdyk - ©§¥
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ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

ההמחאה  מבלי  )וגם   - הכתיבה  זמן  הוראת  בלי   - מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

שכותב אודותה(.

ובנם שי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  וזוגתו  ובעת רצון אזכיר אותו 

נבג"מ זי"ע, כאו"א להמצטרך לו.

ובמ"ש אודות האפענדיק, אינו מובן מהו המהירות )איילעניש( לנתחו עכשיו, האם זהו דרישת 

הרופא או סתם כך הצעה בעלמא.

במ"ש אודות המצב בגשמיות - יש למצוא ידידים אשר ישפיעו להטבת הפרטים שהם המעיקים 

ומצירים. ויהי רצון שימים אלו שבין פסח זמן חירותנו ושמתקרבים לקבלת התורה, חרות על הלוחות 

א"ת חרות אלא חירות, יוסיפו בהצלחת ההשתדלות.

מישראל,  אחד  כל  של  האמיתי  בתפקידו  להתעסק  להתחיל  סו"ס  שעליו  פשוט,  וגם  ומובן 

מתאים לדבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, והוא ע"י הפצת נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה 

זוהי תורת החסידות ועניני' - בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שנמצא במקום שבהנוגע לתורת חב"ד 

הנה עד עתה נעשה שם דבר מועט ביותר בערך האפשרית שישנה, ולמרות שדוקא אנשים העומדים 

מבחוץ, מכריזים בכל עת מצוא שנמצאים שם פלוני ופלוני שהם "עמודי ברזל של כל עניני חב"ד", 

ופשיטא בענין עיקרי כהפצת המעינות, שאותה דורשים רבותינו נשיאינו בכל דור ודור, ובפרט כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בדורנו זה, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, הן בענינים הפרטים והן בענינים 

הכללים, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,
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od xEAv iRn oFxg` on` dlMWkE ,dkxaA¦§¨¨§¤¨¨¨¥©£¦¦¦¥
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.øeavamMxC didW ,p"kdaa xEASdW onf lM ©¦¨§©¤©¦¤¨¨©§¨
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daYd aiaq mi`p micbA oiqxFtE ,zqpMd©§¤¤§¦§¨¦¨¦§¦©¥¨
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Fzial z"q KilFn `N` ,z"q mr mW aMrl§©¥¨¦¤¨¦§¥
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:daYd z` hiWtnE.àðéøçà àçút àkéà ©§¦¤©¥¨¦¨¦§¨©£¦¨
z`vl dvFxd ,FgzR KxC z`vl z"q lhPXn¦¤¨©¨¥¤¤¦§¨¤¨¥

`Mil .z"q `vi `l 'it`e ,`vFi xg` gztA§¤©©¥¥©£¦Ÿ¨¨¥¨

`le dNgY z"q `vIW oFkp ,`pixg` `gzR¦§¨©£¦¨¨¤¥¥§¦¨§Ÿ

:z"q iptl gzRA mc`d `vidøañà àðéäà øa ¥¥¨¨¨©¤©¦§¥©£¦¨©§§©
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'd Lkxai `nipe KixR `wC Epide ,xFnfn FzF`A§¦§§©§§¨¨¦§¥¨§¨¤§
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ãòelk`y dyly wxta opixn`c b"r` i"x yxit .xeavd itn on` dlkiysc zekxa)

(.fnaex itn `cqg ax xn`e oiperd itn on` dlkiy cr reval i`yx rvead oi`

meync oeik mipdk zkxa oiprl edin dreh `l` epi` i`cn xzei on` dperd lkc oiperd

mipdk lewe oiperd zelew ilw ixz edl eedc oipery onf lk rnzyn `l `ed renyl

axd ixacl iywz i`e irnzyn `le mikxand

b"ta opixn` `dc mditk mipy e`yi `l k"`

dlibnc(:`k sc)mbxzn cg`e `xew cg` dxeza

`nrhe oixew oi` `iapa mipy 'it`c `tiq ipzwe

oi`y meyn oicner oi` wxtc inlyexia yxtn

lirl mixne` op`e cg` ofe`a oiqpkp zelew ipy

xninl jl zi` i`n `l` mipdk `xew mipyl

ediizrc eadi edl iaiagc icii` zekxa

de`xw dlibn iab xn`ck ilw ixz irnzyne

rnzyile ediizrc iadi inp on` iab `vi mipy

xac oixewe ilw ixz enc `lc uixz ilw ixz

ipde on` oebk mixac ipy oixewy ilw ixzl cg`

c"a ede`x wxta opzck zekxa(:ek d"x)xtey
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ira inp i` iaiagc icii` irnzync mzd
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oirney oi` oiper onvra ody dry lke oirehy

mzd wiqn `dc oexg` oeyl qetze mdixag lew

xekf oebk irnzyn `l `xab cgn ilw ixz

rnyn irnzyn ixab ixzn dxeabd itn xenye
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dfn df oipeyn oilw ixz zexvevg lewe xtey

:aiagc icii` irnzyne xenye xekfc `inec
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(:ek 'c ziprz)mitk ze`iyp `kil xn`c iqei 'xk
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inp i` meia minrt 'c ipzwc ira mzdc 'ipznc

iqei 'xk l"iwc xg`n mzd xn`ck iqei 'xl 'it`

`zgpna ediici ipdk iqxt h"n `pci`d
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.inc dlirp zltzk dltza

íà`zgpnc miweqt ipd z"` .epa epr epiper
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(:l sc)epiidc ingx ira `neic `xza `raixac
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iranl exizd jkld miwl` 'd l` itk yext`e

epre `ed oevx zrc ediici iqxtc `pcira ingx

d`exd 'ta rnynck on` `xeaiv(:dp zekxa)i`d

inw ewil ifg i`n rci `le `nlg ifgc o`n

oeax `nile ediici iqxtc `pcira ipdk
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dheq(iriax meil)

'eðzçèáäM äî,weqta miniiqne ,epzkxal mikqzy -äôé÷Lä" ©¤¦§©§¨©§¦¨
'Bâå íéîMä ïî ELã÷ ïBònîz`e ,l`xyi z` jnr z` jxae ¦§¨§§¦©¨©¦§

alg zaf ux` epizea`l zrayp xy`k ,epl dzzp xy` dnc`d
."yace
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mipdk zkxa zrya mdizerav`ïäéúBòaöà éøLé÷ óBëì íéàMø©¨¦¨¦§¥¤§§¥¤

,mc` ipa x`ykeøæçiL ãòeaaeqiy -.øeavä ïî íäéðtcere ©¤©§¦§¥¤¦©¦
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,xg` ziaaøeaöa äáézä úà èéLôäì éàMøxeaivdy onf lk - ©©§©§¦¤©¥¨§¦
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.dxez xtqd mr
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יום רביעי - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר )נצח שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף לט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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el`e cre mlerl ezekln ceak my jexa mixne`

odn mlrzn didy cr myn oiff eid `l el`e

y"ke miltep eid miaexwd t"d mzdc d`xpe

eid `l miwegxd la` e"lnkya mixne` eidy

my dide mixne` eid dlitp `la `l` oiltep

eidy mcew mirneyd on gkyne mlrzn yecwd

oziipra oiwiqtn eidy opifg `w n"n myn oiff

xzl`l e"lnkya oiper eid `nye e"lnkya

eid `le `xepde cakpd my oirney eidyk

oiwiqtn eid `ly itle weqtd seq cr oipiznn

:zg` dkxa enk edl aeyg weqtl weqt oia

ïéðîålr mnexne '`py .dldz dkxa lk lry

a"ta yxtn dldz dze`e dldze dkxa lk

:e"lnkya `idy (:fh sc) ziprz zkqnc

úòîùmewna cinlzl ceak oiwleg dpin

ikcxn xa wgvi 'x axd 'it .axd

lawny i`w obq`c d`xp (:hq `nei) el `a wxta

zia ofgn dlawn dpi`e zqpkd y`xn z"q

y`xy ceak obql el wlg dfy `vnp zqpkd

obql ozile zqpkd ofg cin lawl jixv zqpkd

eteqc b"kc eceak meyn dlek iia` ipyne

oiicr caekne aeyg obqy t"r` obqd cin dlawl

:epnn dlern lecb odkúòîùz"`e .dpin

obql `xwi b"k dil biltc oebk ipyn `l i`n`

a"a) oilgep yia mzd wiqtck zqpkd y`xl obqe

oiwleg oi` `zklide oiwleg `zklide (:hiw sc

dil biltc `d w"l `zklid` `zklid `iyw

`nzqa `kd l"i dil bilt `lc `d `xwi diax

`l oia bilt oia jk bdpnd did mlerlc ipzw

bilt `l oia bilt oia inp mzd ediizbelte bilt

:oiwleg oi` c"nk weqtl bilt `lca i`e oiwleg c"nk `icda weqtl biltca ediizbelt i`c

øîàäå'tae (.fk sc) cinzc w"ta dl iziine enewn izrci `l .dxfra daiyi oi` xn

wlgac ip`xd iax zetqezae (.dk sc) `neic 'a 'tae (:gr oiyecw) oiqgei dxyr

enewn ip`xd qenipelw xa xi`n iax axd ixene enewn mikln 'bc 'nba (:`w oixcdpq)

dywn `dc dnewn `iig 'xc `ztqezac d`xpe lecb odk wxta [c"t] oixcdpqc `ztqeza

in` 'x xn`e cec zia iklnl `l` dxfra daiyi dzid `l `iig iax ipz ok `l inlyexia

el ayie lzeka el jnqy xztiz dxfra daiyi dzid `l cec zia iklnl s` l"x mya

opipz onz dltza envr ayiy ixbp x"a eaii` 'x xn` 'd iptl ayie cec jlnd `aie aizkde

mya dingp iax dnewna ziyilyd liga dipyd ziad xda dl dayie dpey`xd zk z`vi

iziinc in` iaxc `de dnewna dl dcnr dnewna (`l) dl dayi opipz in `pn 'x

mzde aeh xgey yxcn zligza dnewna daiyi dzid `l cec zia iklnl s`c inlyexia

dxfrl ueg did `qk eze`y l"ie daiyi dzid mye `qk owezn did cec zialc rnyn

oi` `iig iax ipz oke 'd iptl ayie cec jlnd `aie d"yf yi`d ixy` mzd `zi` ikde

`l` dxfra daiyi oi` xn` yiwl yix mya in` iax cec zia zeklnl `l` dxfra daiyi

wiic dpine mc` lkl daiyi dzid mewn eze`ac rnyn cala cec zia zekln mewna

ne` `ed oke mzd eze dxfra daiyi oi` envrl s`c llkn dxfrl ueg oezp did e`qkcxn`py lbx zvitw mdl oi`y dlrnl daiyi oi` oerny iax mya `ped x"` ok `le 'd iptl ayie x

dxfra daiyi odl oi` cec zia iklnl s` in` iax xn` ayei cece daiyi oi` dlrnl el`nyne epinin micner minyd `av lke aizke el lrnn micner mitxy aizke dxyi lbx mdilbxe

dzid b"kl m` i"xl dywe dltza envr ayiy ayie edn ok m` `qkd lr ayei odkd ilre xn`py b"kl xne` ied lkidae dxfra daiyi dzid inle lzekl envr jnqy 'd iptl ayie edn

xyt` i` zbltd el xn` ycwne zipnid elbx iab lr zipnid eci gipn yciw cvik mzd xn`c (:hi sc) migafc ipy 'tn `iyw eze opiniiw b"ka op` `de `kd dywn i`n k"` daiyi

:ediipia `ki` cvd on dcinr ediipia i`n eriiqn exiag sqei ax xn` dil xn`w xity ok zeyrl
azk
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eðz .Lc÷na "ïîà" ïéðBò ïéàL éôì ?änì Ck ìëå§¨¨¨¨§¦¤¥¦¨¥©¦§¨¨
:ïðaøeîe÷" :øîàpL ?Lc÷na "ïîà" ïéðBò ïéàL ïépî ©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥©¦§¨¤¤¡©

ïépîe ."íìBòä ãò íìBòä ïî íëéäìà 'ä úà eëøä§¤¡Ÿ¥¤¦¨¨©¨¨¦©¦
eëøáéå" :øîàpL ?äläz ,äëøáe äëøa ìk ìòL¤©¨§¨¨§¨¨§¦¨¤¤¡©¦¨§
ìk ìò "äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe Eãák íL¥§Ÿ¤§©©¨§¨¨§¦¨©¨

:äläz Bì ïz äëøáe äëøa'éðúîïäë úBëøa §¨¨§¨¨¥§¦¨¦§Ÿ¥
dðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfç ?ãöék ìBãb̈¥©©©©§¤¤¥¥¤¨§§¨
ïâqäå ,ïâqì dðúBð úñðkä Làøå ,úñðkä Làøì Bì§©§¤¤§©§¤¤§¨©§¨§©§¨
àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥§©¥§¥
dçépîe äøBzä úà ììBâå ,"øBNòa Cà"å "úBî éøçà"©£¥§©¤¨§¥¤©¨©¦¨
.ïàk áeúk ,íëéðôì éúéøwM änî øúé :øîBàå ,B÷éça§¥§¥¨¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
Cøáîe .ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LneçaL "øBNòáe"¤¨¤§©©§¦¥©¤§¨¥
ìòå ,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :úBëøa äðîL äéìò̈¤¨§Ÿ¤§¨©©¨§©¨£¨§©
,ìàøNé ìòå ,Lc÷nä ìòå ,ïBòä úìéçî ìòå ,äééãBää©¨¨§©§¦©¤¨§©©¦§¨§©¦§¨¥

.älôz øàMäå ,íéìLeøé ìòå ,íéðäkä ìòå'îâ §©©Ÿ£¦§©§¨©¦§©§¨§¦¨
øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì ãBák ïé÷ìBç dpéî zòîL̈§©§¦¨§¦¨§©§¦¦§¨©¨©
ìBãb ïäëå :àeä ìBãb ïäëã BãBák íeMî dlek :ééaà©©¥¨¦§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨
?àeä áLBéã ììkî "ãîBò" :'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò¥§©¥§¥§¥¦§¨§¥
ãåc úéá éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦
øîàiå 'ä éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¥¦§¥©Ÿ¤
àëä ,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk .'Bâå "éëðà éî¦¨Ÿ¦§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦¨¨
.äøæòa ?Ba ïéøB÷ ïëéäå ,éáéúéî .íéLð úøæòa éîð©¦§¤§©¨¦¥¦¥§¥¨¦¨£¨¨
:øîàpL ,úéaä øäa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà 'ø¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©©©¦¤¤¡©

àø÷éå"
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מ עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(



רז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dheq(iying meil)

,`xnbd zxxanänì Ck ìëå,zg` dkxak z`f mixne`zx`ane §¨¨¨¨
,`xnbd,Lc÷na 'ïîà' ïéðBò ïéàL éôìoia wiqtdl dna my oi`e §¦¤¥¦¨¥©¦§¨

.zg` dkxak rnyp df `linne ,zekxad
,df oipra `ziixa `xnbd d`ian'ïîà' ïéðBò ïéàL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¥¦¨¥

zekxad xg`,Lc÷na,'eke 'ezekln ceak my jexa' miper `l` ©¦§¨
øîàpL,ipy ziaa `xfr zltzaïî íëéäìà 'ä úà eëøae eîe÷" ¤¤¡©¨£¤¡Ÿ¥¤¦

"íìBòä ãòå íìBòä,el` zeaiza miiql yi ycwna dkxa lky - ¨¨§©¨¨
xa' oebk.'mdxa` obn mlerd cre mlerd on l`xyi iwel` 'd je

,`ziixad dkiynneäëøáe äëøa ìk ìòL ïépîegilyd xne`y ¦©¦¤©¨§¨¨§¨¨
xeaivd xne` ,xeaiväläz,'cre mlerl ezekln ceak my jexa' - §¦¨

['EãBák íL eëøáéå'] øîàpLceak my jexa eixg` oipery epiid , ¤¤¡©¦¨§¥§¤
cre mlerl ezekln,,weqtd jyndeäëøa ìk ìò íîBøîe'§©©¨§¨¨

äìäúey ,cnll `a ,'äëøáe äëøa ìk ìò,xeaiv gilyd xne`y §¦¨©¨§¨¨§¨¨
äläz Bì ïz.'eke my jexa xeaivd epri - ¥§¦¨

`xew `ed ,meid zcear z` lecb odkd xneby xg`l ,mixetikd meia
xcq z` zx`an ef dpyne ,zekxa dpeny dilr jxane dxeza

.eizekxae lecbd odkd z`ixw
.äðùîy lirl epipyìBãb ïäk úBëøaoeyla `l` zexn`p opi` ¦§Ÿ¥¨

dpynd zx`ane ,ycewdãöék.eizekxae ez`ixw xcq `edïfç- ¥©©©
zia ynyúñðkä,ziad xda dxfrl jenq didyìèBðd z`øôñ ©§¤¤¥¥¤

Làøì Bì dðúBðå ,äøBzziaúñðkäeit lry ,epnn aeygd ¨§§¨§Ÿ©§¤¤
,zqpkd zia ipipr lk mikzgpLàøåziaïâqì dðúBð úñðkäly §Ÿ©§¤¤§¨©§¨

,lecb odkdìBãb ïäëå ,ìBãb ïäëì dðúBð ïâqäåmy ayeidãîBò §©§¨§¨§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨¥
enewnnìa÷îe.dxez xtqd z` §©¥
àøB÷åay dpey`xd dyxtd z` lecb odkd,úBî éøçàzx`any §¥©£¥

,mixetikd mei zcear xcq z`'øBNòa Cà'åj`' z` `xew ok enke - §©¤¨
mei ipic my x`eany ,dxez xtqd jezn ,xen` zyxtay 'xeyra

,mixetikdúà ììBâåxtqøîBàå B÷éça dçépîe äøBzämi`vnpl §¥¤©¨©¦¨§¥§¥
meyn df oi` ,dt lra ztqep dyxt zexwl cizr ip`y zexnl' my

`l` ,o`k daezk dpi`y,'ïàk áeúk íëéðôì éúéøwM änî øúé̈¥¦©¤¨¦¦¦§¥¤¨¨
`xew `edy exn`ie ,dxezd xtq lr frl e`ivei `ly ick ok xne`e

.dxez xtqa xqgy meyn dt lraíéãe÷tä LîeçaL 'øBNòá'e- ¤¨¤§¨©§¦
xacna xtqa aezkyàøB÷a lecb odkd,ät ìòef dyxty meyn ¥©¤

,weqtd minbxzny drya dil` cr lelbl witqi `le ,`id dwegx
myl lelbiy cr dwizya oizndl xeaivl i`pb edfe.

äéìò Cøáîed`ixwd lr -,úBëøa äðîLjxanäøBzä ìòzkxa §¨¥¨¤¨§Ÿ¤§¨©©¨
xg` ly,'zn` zxez epl ozp xy`' epiid ,diäãBáòä ìòådxnbpy §©¨£¨

,'dvx' zkxa jxanäéãBää ìòå,'micen' zkxa jxanúìéçî ìòå §©©¨¨§©§¦©
ïBòägleqe lgen jln 'd dz` jexa 'ebe epzxga dz`' jxan ¤¨

,''ebe epizepeerlLc÷nä ìòå,'ycwna xga xy`' mzege lltzn §©©¦§¨
ìàøNé ìòå,'l`xyi enra xgead' mzege lltzníéðäkä ìòå §©¦§¨¥§©©Ÿ£¦

,'mipdka xgead' jxane lltzníéìLeøé ìòåjxane lltzn §©§¨©¦
z`xwpy ztqep dkxa jxane ,'milyexia xgead'.älôz øàMäå§©§¨§¦¨

.àøîây`xl epzepe dxez xtq lhep zqpkd ofgy ,dpyna epipy
`vnpe ,lecb odkl epzep obqde ,obql epzep zqpkd y`xe ,zqpkd
lecbd odkde obqd ipta zqpkd y`x z` cakn zqpkd ofgy
lecb odkd ipta obqd z` cakn zqpkd y`xe ,epnn milecbd

dxe`kle ,epnn lecbd,dpéî zòîLdrck dnzq dpyndy ¨§©§¦¨
yïé÷ìBçáøä íB÷îa ãéîìúì ãBákohw cinlzl xzeny - §¦¨§©§¦¦§¨©

.axl i`pb jka oi`e ,axd ipta lecb cinlzl ceak welgløîà̈©
éiaà,axd ipta cinlzl ceak welgl xeq` zn`ay ,zegcl yiy ©©¥

`l` ,obqde zqpkd y`x z` cakl dxhnd oi` epzpyna j`
epizpynàeä ìBãb ïäëc BãBák íeMî dlekze`xdl mivexy , ¨¦§§Ÿ¥¨

.eizgzn zelrn dnk yiy eceak
,dpyna epipy'eëå àøB÷å ìa÷îe ãîBò ìBãb ïäëå,`xnbd dywn . §Ÿ¥¨¥§©¥§¥§

oeyldny'ãîBò',wcwcl yiàeä áLBéc ììkî,cnry iptl ¥¦§¨§¥
øî øîàäåe ,dxfra zayl oi` dpikyd ceak iptnyïéàxzid §¨¨©©¥

,ãáìa ãåc úéa éëìîì àlà ,äøæòa äáéLéaezkd mdl wlgy §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨
,dnily mzeklny ze`xdl ceakáLéå ãåã Cìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤

'ä éðôì,dxfra."'Bâå éëðà éî øîàéå,`xnbd zvxznáø øîàãk ¦§¥©Ÿ¤¦¨Ÿ¦§¦§¨©©
àcñçdzid d`ixwdy cinrdl yiy ,jynda `xnbd ziiyew lr ¦§¨

,íéLð úøæòaxd x`yk dpice dxfrd zyecwa dycwzd `ly §¤§©¨¦
my zayl xzene ,ziadénð àëä ,dzid d`ixwdy cinrdl yi ¨¨©¦

.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
,éáéúéîdxxiay `ziixa epipyyBa ïéøB÷ ïëéäåz` dxez xtqa - ¥¦¥§¥¨¦

zrcly ,dx`iae .mixetikd meia lecb odk oicd `ede ,jlnd zyxt
dzid d`ixwd minkgäøæòaeli`e ,á÷òé ïa øæòéìà éaø,øîBà ©£¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

yúéaä øäa,ea mi`xew eidøîàpL`xwy dxezd z`ixw iabl §©©©¦¤¤¡©
dxez xtq `ived `xfry ,dpyd y`xa `xfr
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יום חמישי - ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )הוד שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מ עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,øîà ãç'CôBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìål`eny xtqa ©¨©©§§¨¨¦§¨§
,'CáBL'iptnéeNòLdeab did eteb dpan -,øîà ãçå .CáBLk ¨¤¨§¨§©¨©
'CáBL'BîL,izin`dBîL àø÷ð änìå' minid ixaca,'CôBLiptn ¨§§¨¨¦§¨§©

ïBzé÷k åéðôì CtLð BúBà äàBøä ìkL.miax minc jtey didy - ¤¨¨¤¦§¨§¨¨§¦
`iapa xen`d weqtd zyxc iabl l`enye ax ewlgpy epivn ,ok enk

x`vpckeap zelig iablmdilr xn`p .ílek çeút øá÷k BútLà"©§¨§¤¤¨©¨
."íéøBaâewlgp df `xwn xe`iaaedì éøîàå ,ìàeîLe áøewlgpy ¦¦©§¥§¨§¦¨

dfaøîà ãç ,éqà éaøå énà éaøweqta xn`pd 'ezty`' oeyldy ©¦©¦§©¦©¦©¨©
cnlnyõç ïé÷øBfL äòLamiax miyp` mibxedeúBútLà ïéNBò §¨¨¤§¦¥¦©§¨

úBútLàzeax zenixríéììç ìLf zngnjcnlle ,ugd zwix ©§¨¤£¨¦
.eid mixeaibyøîàz ànLålk miax ebxdy dne ,mixeaib eid `ly §¤¨Ÿ©

iptn df ,jkáøwa ïéðneàL,miqiqkz ilrae mignen ,xnelk ,eid ¤¨¦©§¨
.mixeaib `leøîBì ãeîìzweqtd jynd'íéøBaâ íìek'eid mby ©§©¨¦¦

.mixeaibøîà ãçåick `ed ,'ezty`' oeyl `xwnd hwpy mrhdy , §©¨©
fnxlyïäéëøBö ïéNBòL äòLazngn daxd milke`y jezn §¨¨¤¦§¥¤

mzxeabúBútLà úBútLà ïéNBòzeax zenixrìáæ ìL ¦©§¨©§¨¤¤¤
.md mixeaiby jcnll .mdikxvnøîàz ànLå,mixeaib mpi`y §¤¨Ÿ©

`ed lafd ieaixeíä íééòî éìBçL éðtî,dxeab zngn epi`e ¦§¥¤¥¥©¦¥
øîBì ãeîìzweqtd jynd.'íéøBab ílek' ©§©¨¦¦

,xg` xac gikedl yi `xnbd ziiyewnedpéî òîL ,éøî áø øîà̈©©¨¦§©¦¨
,md mirn ilegy iptn `ed lafd ieaix `ny `xnbd dxn`y dnn

ydéìáéæ Léôðc ïàî éàäcirn df xac ,miaexn eikxv xy` mc` - ©©§¨¦¦§¥
yBçàeä íééòî éì`xnbd dtiqene .miirn dleg `edy -éàîì ¦¥©¦§©

dpéî à÷ôðdper ,miirn dleg `edy ezrici el lirez dn - ©§¨¦¨
`xnbd,ickydéLôða çøèéìxingz mxh ,ezlgnl dtexz ywaie ¦§©§©§¥

.c`n
weqtd xe`iaa ewlgpy epivn cer'äðçLé Léà áìá äâàã'y ,éaø §¨¨§¤¦©§¤¨©¦

éqà éaøå énàewlgpdn.ezb`c z` xezti cvike ,weqtd zpeek ©¦§©¦©¦
øîà ãçici lr `ed ,db`cd z` xeztl jxcdyyBzòcî äðçLé ©¨©©§¤¨¦©§

.dpnid ezrc giqiy -øîà ãçålr `id ,db`cdn xhtidl jxcdy §©¨©
y iciíéøçàì äpçéNé.ezb`c lr dvr el ozi exiage §¦¤¨©£¥¦

,dpyna epipyízàådnglnl mi`veidïk ízà éàghaen `l` §©¤¦©¤¥
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yyeg epi`e eiptn ez`xi zngn exiagl sipgny dxiar xaca dtepgd yper edfe ewifgdl `le wezyl odl did zegnl elkei `ly idp jka ewifgde el ecede dxez oick `ly rexfa jlny

miaxd ixhey zeaxl oipn jln `l` il oi` jln jilr miyz mey aizk gafnd on oiwcea oi` `xnba oiqgei dxyrc inlyexia d`ex dpi` eli`k dlrnly oir dyere d"awd z`xi lr

:jig`ay oixexad on `l` `di `l jilr edeniyzy lk jln jilr miyz jig` axwn l"z zerevxa oikne oipiic ixteqe dwcv i`abe

ìëdihgy cg mw i`feg ipa ixz dicda eel l`xyic `rx`l lf` `ler (.ak sc) mixcp drax` wxtc `idd ik xzen dpkq mewna la` dpkq mewna `ly yxtl yi .exiagl sipgnd

:dzlvd jytp opgei iax l"` dxiar ixaer ici ziwfg` e"g `nlc dil xn` opgei iaxc dinwl `z` ik dhigyd zia el rxte oi` dil xn` icar ze`i `lerl dil xn` dixagl
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äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfçå :ãòBîã àzìçúàî¥©§©§¨§¥§©©©§¤¤¥¥¤¨
BðúBðåãBák ïé÷ìBç ,dpéî zòîL :úñðkä Làøì §§§©§¤¤¨§©§¦¨§¦¨

BãBák íeMî dlek :ééaà øîà ?áøä íB÷îa ãéîìúì§©§¦¦§¨©¨©©©¥¨¦§
ñtéøâà .áLBé àøB÷å ìa÷îe ãîBò Cìnäå ,Cìîã§¤¤§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨
áLBéã ììkî ãîBò :ãîBò àø÷å ìaé÷å ãîò Cìnä©¤¤¨©§¦¥§¨¨¥¥¦§¨§¥
úéa éëìîì àlà äøæòa äáéLé ïéà :øî øîàäå§¨¨©¨¥§¦¨¨£¨¨¤¨§©§¥¥
éðôì áLiå ãåc Cìnä àáiå" :øîàpL ,ãáìa ãåc̈¦¦§©¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤¨¦©¥¤¦§¥
,íéLð úøæòa :àcñç áø øîàãk ?'Bâå "øîàiå 'ä©Ÿ¤§§©£©©¦§¨§¤§©¨¦
,eäeçaL :íéîëç eäeçaLå :íéLð úøæòa éîð àëä̈¨©¦§¤§©¨¦§¦§£¨¦¦§
ïàîì eléôà :éLà áø øîàä ?ãáò øétLc ììkî¦§¨§©¦£©¨£©©©¦£¦§©
Cìî ,ìeçî BãBák BãBák ìò ìçnL àéNð øîàc§¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤
íBN" :øîàpL ,ìeçî BãBák ïéà BãBák ìò ìçnL¤¨©©§¥§¨¤¤¡©

éìò íéNzéìò Búîéà àäzL "Cìî E:éðàL äåöî !E ¨¦¨¤¤¤¤§¥¥¨¨¤¦§¨¨¥
:ïúð éaøã déîMî àðz :"úúì ìëeú àì"ì òébäLëe§¤¦¦©§Ÿ©¨¥¨¨¦§¥§©¦¨¨
eôéðçäL ,äééìk ìàøNé éàðBN eáéiçúð äòL dúBàa§¨¨¨¦§©§§¥¦§¨¥§¨¨¤¤¡¦
øábL íBiî :àzôìç ïa ïBòîL 'ø øîà .ñtéøâàì Bì§©§¦¨¨©¦§¤£©§¨¦¤¨©

Bøéáçì øîBì ìBëé íãà ïéàå ,íéNònä eì÷ì÷úðå ,ïéðécä eúåeòúð ,äteðç ìL dôBøâà¤§¨¤£¨¦§©§©¦¦§¦§©§§©©£¦§¥¨¨¨©©£¥
éNònî íéìBãb éNòî"øzeî :éæt ïa ïBòîL 'ø àîézéàå àáøòî øa äãeäé 'ø Løc ."E ©£©§¦¦©£¤¨©§¨©©©§¨§¦¥¨¦§¤¨¦¨

éðçäì,"òBL øîàé àì éìéëìe áéãð ìáðì ãBò àøwé àì" :øîàpL ,äfä íìBòa íéòLøì ó §©£¦¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥§¨¨¨¦§¦©Ÿ¥¨¥©
."éðöøzå íéäìà éðt úàøk" :àëäî ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL 'ø .éøL äfä íìBòaã ììkî¦§¨§¨¨©¤¨¥¦§¤¨¦¨©¥¨¨¦§Ÿ§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦
ïnéfL íãàì ?äîBc øácä äîì ,åNòå á÷òé ìL ìLî :éåì éaø øîàã ,éåì éaøã àâéìôe§¦¨§©¦¥¦§¨©©¦¥¦¨¨¤©£Ÿ§¥¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¦¥
ìéLáúk íòBè éðàL äæ ìéLáz íòè :Bì øîà ,BâøBäì LwánL Ba øékäå Bøéáç úà¤£¥§¦¦¤§©¥§§¨©©©©§¦¤¤£¦¥§©§¦
:øæòìà 'ø øîà :déì ìéè÷ àìå éôzñéî ,àkìî déì òãé :øîà .Cìnä úéáa ézîòhL¤¨©§¦§¥©¤¤¨©¨©¥©§¨¦§©¥§¨¨¥¥¨©¤§¨¨
àlà ãBò àìå "óà eîéNé áì éôðçå" :øîàpL ,íìBòì óà àéáî äteðç Ba LiL íãà ìk̈¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨
ä"ãéð å"ãéá í"ðäéâ ø"áåò ó"à ïîéñ ."íøñà ék eòeLé àì" :øîàpL ,úòîLð Búlôz ïéàL¤¥§¦¨¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§¦£¨¨
,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà ,äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà 'ø øîàå :ä"ìåâ§¨©¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦
,äìì÷ àlà "áB÷" ïéàå ,"íénàì eäeîòæé íénò eäáwé äzà ÷écö òLøì øîà" :øîàpL¤¤¡©Ÿ¥§¨¨©¦©¨¦§ª©¦¦§¨§ª¦§¥¤¨§¨¨
'ø øîàå ."õîàé íàìî íàìe" øîàpL ,ïéøaeò àlà "íBàì" ïéàå ,"ìà äa÷ àì" øîàpL¤¤¡©Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨¨¦¤¤¡©§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨§¨©
"òø áBhìå áBè òøì íéøîàä éBä" :øîàpL ,ípäéba ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk :øæòìà¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦¨¤¤¡©¨Ÿ§¦¨©§©¨

ì L÷ ìëàk ïëì" åéøçà áéúk äî ,'Bâåìk :øæòìà 'ø øîàå ."ätøé äáäì LLçå Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©¤¨¨¦§¤§¨©¤§¨¨¨
éðçnäãéa ìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå ,Bãéa ìôBð óBñ Bøéáçì ó ©©£¦©£¥¥§¨§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥§©

éøác úà 'ä í÷é 'ä äNòé ïk ïîà äéîøé øîàiå" :øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða:áéúëe ,"E ¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤§¦
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר )יסוד שביסוד(



ריי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc dheq(iyiy meil)

ãòBîc àzìçúàî.zekeqd bg zligzn - ¥©§©§¨§¥
dpyna epipy.úñðkä Làøì BðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä ïfçå§©©©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤

dxe`kly ,`xnbd dxirndpéî zòîLdrck dnzq epizpyny ¨§©§¦¨
y,áøä íB÷îa ãéîìzì ãBák ïé÷ìBç,axl ceak zezigt jka oi`e §¦¨©©§¦¦§¨©

.jlnd ipta zqpkd y`xl ceak miwleg o`k ixdyéiaà øîàoi`y ¨©©©¥
epizpyn mrhy meyn ,o`kn z`f gikedldlek`edBãBák íeMî ¨¦§

,Cìîcmicen lkd df ote`ae ,eizgzn zexxy dnk yiy ze`xdl §¤¤
.axd mewna cinlzl ceak miwlegy

dpyna epipyCìnä ñtéøâà ,áLBé àøB÷å ìa÷îe ãîBò Cìnäå§©¤¤¥§©¥§¥¥©§¦¨©¤¤
.ãîBò àø÷å ,ìaé÷å ãîò`xwe' aezky dfny ,`xnbd dywn ¨©§¦¥§¨¨¥

ãîBò,'ììkîrnyn mixacdáLBéc,ok iptl did,øî øîàäåyïéà ¥¦§¨§¥§¨¨©©¥
xzidlà äøæòa äáéLé,ãáìa ãåc úéa éëìîì àwlgy meyn §¦¨©£¨¨¤¨§©§¥¥¨¦¦§¨

,dnily mzeklny ze`xdl ceak aezkd mdlCìîä àáéå" øîàpL¤¤¡©©¨Ÿ©¤¤
øîàéå 'ä éðôì áLéå ãåã",'Bâåzia iklnn didy qtixb` ayi ji`e ¨¦©¥¤¦§¥©Ÿ¤§

,`xnbd zvxzn .dxfra i`penygàcñç áø øîàãkdiyew lr ¦§¨©©¦§¨
dzid d`ixwdy ,dnecíéLð úøæòa,da zayl xzenyénð àëä §¤§©¨¦¨¨©¦

dzid d`ixwdy ayiil yi.íéLð úøæòa§¤§©¨¦
dcinra `xw jlnd qtixb`y ,dpyna epipyíéîëç eäeçaLålr §¦§£¨¦

y aezky dfny ,`xnbd dywn .jkììkî eäeçaLdler mixacd ¦§¦§¨
ãáò øétLce ,dcinra `xwy jka,éMà áø øîàäyïàîì eléôà §©¦¨©¨¨©©©¦£¦§©

øîàcyàéNðl`xyiaìçnL Cìî ,ìeçî BãBák BãBák ìò ìçnL §¨©¨¦¤¨©©§§¨¤¤¤¨©
éìò íéNz íBN" øîàpL ,ìeçî BãBák ïéà BãBák ìò"Cìî E ©§¥§¨¤¤¡©¨¦¨¤¤¤

cenll yi ,'miyz'e 'mey' miinrt aezky xezidneBúîéà àäzL¤§¥¥¨
éìò,Eepilr ezni` oi` eceak lr lgen m`e,`xnbd zvxzn .äåöî ¨¤¦§¨

éðàL.legn eceak df ote`ae ,devn jxevl eceak lr lgn qtixb` - ©¦
,dpyna epipyòébäLëeqtixb`úúì ìëeú àì"ì,"ixkp yi` jilr §¤¦¦©§Ÿ©¨¥

epig` ,dz` epig` ,qtixb` `xizz l`' ,el exn` ,zernc eipir eblf
.'dz`äòL dúBàa ,ïúð éaøc déîMî àðz,ok el exn`yeáéiçúð ¨¨¦§¥§©¦¨¨§¨¨¨¦§©§
éàðBN,äééìk ìàøNémeyn,ñtéøâàì Bì eôéðçäLzexnly §¥¦§¨¥§¨¨¤¤§¦§©§¦¨

didy meyn ,l`xyi lr jelnl ie`x did `l ,l`xyin dzid en`y
.mdilr jelni cary l`xyil i`pb edfe ,car

dôBøâà øábL íBiî ,àzôìç ïa ïBòîL éaø øîàdgek -ìL ¨©©¦¦§¤£©§¨¦¤¨©¤§¨¤
äteðç,qtixb`l etipgdy -ïéðécä eúåeòúðetipgd mipiicdy - £¨¦§©§©¦¦

,mipicd ilral¯ íéNònä eì÷ì÷úðåixaer e`x miwicvdy §¦§©§§©©£¦
z` zexecd ecnl jk jezne ,dtepgd iptn mcia egn `le zexiar

,miryxd iyrníéìBãb éNòî' Bøéáçì øîBì ìBëé íãà ïéàå§¥¨¨¨©©£¥©£©§¦
éNònî,'Eeyrpe ,mdiyrnn ecnl lkd miryxa egn `ly jezny ¦©£¤

.dxiar ixaer mlek
øzeî ,éft ïa ïBòîL éaø àîéúéàå ,àáøòî øa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨©©£¨¨§¦¥¨©¦¦§¤©¦¨

éðçäì,äfä íìBòa íéòLøì óøîàpL`eal cizrlyàø÷é àì" §©§¦¨§¨¦¨¨©¤¤¤¡©Ÿ¦¨¥
ìáðì ãBòdrx oirae aiigy dn wx ozepd -áéãð,dti oira ozepd - §¨¨¨¦

éìéëìezerx yxeg i`nx -øîàé àì`edyòBLlkdy aicp oec` - §¦©Ÿ¥¨¥©
wiicl yie ,"eil` mipetììkî,mixacdéøL äfä íìBòácsipgdl ¦§¨§¨¨©¤¨¥

.mdl sipgdl xeq` didi `eal cizrl wxe ,miryxlïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
,øîà Lé÷ì`ed miryxl sipgdl xzeny jkl xewndy,àëäî ¨¦¨©¥¨¨

jipt izi`x ok lr ik" ,el xn`e eiyrl sipgd epia` awriyúBàøk¦§
."éðöøzå ,íéäìà éðt§¥¡Ÿ¦©¦§¥¦

éåì éaøc àâéìôelr wlgp ,weqta yiwl oa oerny iax ly exe`ia - §¦¨§©¦¥¦
`a `l` ,eiyrl llk sipgd `l epia` awriy ,iel iax ly exe`ia

.eilr mii`låNòå á÷òé ìL ìLî ,éåì éaø øîàcdf weqtaäîì §¨©©¦¥¦¨¨¤©£Ÿ§¥¨§¨
øékäå ,Bøéáç úà ïnéfL íãàì ,äîBc øácäexiagBa,oinfna - ©¨¨¤§¨¨¤¦¥¤£¥§¦¦

Bì øîà ,BâøBäì LwánL,oinfnl gxe`déðàL äæ ìéLáz íòè' ¤§©¥§§¨©©©©§¦¤¤£¦
íòBè,îòhL ìéLáúkøîà ,'Cìnä úéáa éz,envrl oinfnd ¥§©§¦¤¨©§¦§¥©¤¤¨©

,jlnd liyazn mrhy df mc`y xazqn'àkìî déì òãéjlnd - ¨©¥©§¨
jk jezne ,'exiage exiknéôzñéîgvexd yyeg -.déì ìéè÷ àìå ¦§§¥§Ÿ¨¦¥

ze`xl libx `edy el fnxe eiyr lr mii` epia` awri o`k s`e
.el mixfery mik`ln

.dtepgd zepba ,xfrl` iax ly zexnin dnk d`ian `xnbdøîà̈©
óà àéáî ,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaøqrk -,íìBòì ©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥¦©¨¨

Búlôz ïéàL àlà ãBò àìå .'óà eîéNé áì éôðçå' øîàpLly ¤¤¡©§©§¥¥¨¦¨§Ÿ¤¨¤¥§¦¨
spgdøîàpL ,úòîLð' weqtd jyndaeòeLé àìlawzz `l - ¦§©©¤¤¡©Ÿ§©§

,mzreyíøñà ék.'mixeqi mdilr e`eai xy`k - ¦£¨¨
ïnéñ),dtepg ipipra xfrl` iax ixn`nlí"päéb ,ø"aeò ó"à ¦¨©¨¥¦Ÿ

,äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå .(ä"ìBb ä"céð ,B"ãéa§¨¦¨¨§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨
òLøì øîBà" øîàpL ,BúBà ïéìl÷î ïnà éòîaL ïéøaeò eléôà£¦¨¦¤¦§¥¦¨§©§¦¤¤¡©¥§¨¨

äzà ÷éãö,ïéàå ,"íéîeàì eäeîòæé ,íéîò eäeá÷éxe`ia'áB÷' ©¦©¨¦§©¦¦§¨§¦§¥
weqta xkfendàlàoeyløîàpL ,äìì÷aew` dn" ,mrla zyxta, ¤¨§¨¨¤¤¡©
"ìà äa÷ àì.mllw `l 'de ,mllw` cvik -'íBàì' ïéàåàlà Ÿ©Ÿ¥§¥§¤¨

øîàpL ,ïéøaeòmn` ohaa eidyk eiyre awri lríBàìî íBàìe" ¨¦¤¤¡©§¦§
."õîàé¤¡¨

øîàpL ,ípäéâa ìôBð äteðç Ba LiL íãà ìk ,øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¤¥£¨¥©¥¦Ÿ¤¤¡©
éBä",mitpglòøì íéøîàä`edy rx mc`l -òø áBèìå ,áBè ¨Ÿ§¦¨©§©¨

åéøçà áéúk äî ,"'Bâå,myperaì L÷ ìëàk ïëì"LLçå ,Là ïBL §©§¦©£¨¨¥¤¡Ÿ©§¥©£©
ätøé äáäì,"'Bâå.mpdibd y`a miltepy ixd ¤¨¨¦©¤§

éðçnä ìk ,øæòìà éaø øîàåBøéáçì óaBãéa ìôBð óBñryxd ly §¨©©¦¤§¨¨¨©©§¦©£¥¥§¨
,el sipgdyìôBð Bðéà íàå ,åéða ãéa ìôBð Bãéa ìôBð Bðéà íàå§¦¥¥§¨¥§©¨¨§¦¥¥

äéîøé øîàiå" øîàpL ,Bða ïa ãéa ìôBð åéða ãéa"`iaPdäéððçì §©¨¨¥§©¤§¤¤¡©©Ÿ¤¦§§¨©¨¦§£©§¨
ycwnd ilke dipki eaeyi miizpy ceray ,xwy z`eap `apzdy

,mzelbnéøáã úà 'ä í÷é ,'ä äNòé ïk ïîà""Edtepg ef dzide , ¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤
,'xaec dz` xwy' yexita xnel el didy meyn,áéúëexg`ly §¦

dltpy dlgp welgl ,oinipa ux`l milyexin dinxi `vi mini dnk
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ביאורים למסכת סוטה דף מא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

,epxn`y 'dpenn'`weecøîà÷ BúãBáòa,ezcearl rbepd iepin - ©£¨¨¨©
,`xnbd zl`ey .ezceara eilr dpenn oi` lecb odkeàîéàå§¥¨

`ed o`k xkfend odkdydïâñdpenn lecb odkde ,dpenn `edy , §¨
j` ,dpenn yi obqd lr mpn`y ,`xnbd zvxzn .dceara eilr

dïâñenvràeä äpeîî åàìxac meylà ,àéðúc ,éaø øî §¨¨§¤§©§¨¨©©¦
änì ,íéðäkä ïâñ àðéðçxac dfi`l -däpeîî ïâñ,x`ane , £¦¨§©©Ÿ£¦§¨§©§¤

ìBãb ïäëa ìeñt Ba òøéà íàL,ezcear jldnañðëðobqd, ¤¦¥©§§Ÿ¥¨¦§©
.åézçz LnLîeiepin mey obql oi` ,leqt rxi`y mcew la` §©¥©§¨

odk lkk `ed ixde ,ycwnd zia zcearaodk dpnzpy gxkdae ,
.dngln geyn `ede ,dnglnl cgein
ef oeyla gzet odkdy ,dpyna epipyøîàå'odkdòîL ,íäìà §¨©£¥¤§©

.'ìàøNé,`xnbd zxxanàðL éàîz` ligzn odkd recn - ¦§¨¥©§¨

oeyla eixac'ìàøNé òîL',zx`ane .éaø íeMî ïðçBé éaø øîà §©¦§¨¥¨©©¦¨¨¦©¦
,éçBé ïa ïBòîL,sqep xac odkd ixaca mdl zfnxn dxezdy ¦§¤©

`ede,yìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïäì øîàmglidl mi`ad ¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥
,miiebaàlà ízîéi÷ àì eléôàly ef devnòîL úàéø÷ £¦Ÿ¦©§¤¤¨§¦©§©

úéáøòå úéøçL,zeevn lere miny zekln zlaw `idyízà éà ©£¦§©§¦¦©¤
,íãéa ïéøñîðmigvep mz` ,mknir dxey dpikydy ici lry. ¦§¨¦§¨¨

,mrl xne` odkdy dpyna epipy.'eë eàøéz ìà íëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤©¦§
dnglnl d`ivid jldn itl ,odkd ixac xcq z` `xnbd zx`an

.dnvr dnglndeínò øaãî íééîòt ,ïðaø eðzmr odkd ¨©¨¨©£©¦§©¥¦¨
,mingeldøôqa úçà,ux`d leabn mi`veiyk -zligz iptl ©©©§¨
,dkxrndäîçìna úçàå.dnglnd zligza -øôqaiptl §©©©¦§¨¨©§¨
,dnglndøîBà àeä äî,mingell ©¥
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עמשך ביאור למסכת סוטע ליום שנים וארבהים להומר המ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dheq(ycew zay meil)

àeä éäéå"úeãé÷t ìòa íLå ,ïîéða øòLae`vi `ly dpenn - ©§¦§©©¦§¨¦§¨©©§¦
micykd l` xirdnäéððç ïa äéîìL ïa äéàøé BîLe ,`iap §¦§¦¨¤¤¤§¨¤£©§¨

xwydìôBð äzà íéãNkä ìà øîàì àéáðä eäéîøé úà Ntúéå ,©¦§Ÿ¤¦§§¨©¨¦¥Ÿ¤©©§¦©¨¥
,mdnr zeidlø÷L eäéîøé (Bì) øîàiå,xaec dz`ìà ìôBð épðéà ©Ÿ¤¦§§¨¤¤¥¤¦¥¤

[lr]Ntúiå" áéúëe ."'Bâå íéãNkäA diI`xiìà eäàéáéå eäéîøé ©©©§¦§§¦©¦§Ÿ¦§¦¨§¦§§¨©§¦¥¤
,íéøOäzia eze` epzpe eze` ekde ,edinxi lr mixyd etvwie ©¨¦

edinxiy ixd ,"`lkd zial eyr eze` ik ,xteqd ozpedi zia xEq`d̈¥
.el sipgdy ,xwyd `iap dippg ly eckp icia ltp

äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìà éaø øîàåz` df migiken mpi`y - §¨©©¦¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨
,dfðç úãò ék" øîàpL ,äcðk äñeàî,''ãeîìâ ó`ed 'cenlb'e §¨§¦¨¤¤¡©¦£©¨¥©§

,dcp oeyln.'äãeîìb' äcðì ïéøB÷ íiä éëøka ïkL,`xnbd zxxan ¤¥§©§¥©¨¦§¦¨©§¨
éàîyexit,'äãeîìb''dcenlb'y ,zx`ane .ok z`xwp dcp recne ©©§¨

oeyln `idäìeîb`cdìòaî.dlran ef zlcaen -éaø øîàå §¨¦©§¨§¨©©¦
,äìBb óBqì äteðç da LiL äãò ìk ,øæòìàdxifba cnlp df xace ¤§¨¨¨¥¨¤¥¨£¨©¨

,'cenlb' daizdn deyàëä áéúkdtepg da yiy dcr iablúãò ék" §¦¨¨¦£©
ðçíúä áéúëe ,"ãeîìâ ózelb iablúà éì ãìé éî Cááìa zøîàå" ¨¥©§§¦¨¨§¨©§§¦§¨¥¦¨©¦¤

."'Bâå äøeñå äìBâ äãeîìâå äìeëL éðàå ,äìà¥¤©£¦§¨§©§¨¨§¨§
úBzék òaøà ,àaà øa äéîøé éaø øîàmiryx lyéðt úBìa÷î ïéà ¨©©¦¦§§¨©©¨©§©¦¥§©§§¥

,äðéëLì éøtñî úëå íéøwL úëå ,íéôéðç úëå íéöéì úk.òøä ïBL §¦¨©¥¦§©£¥¦§©©¨¦§©§©§¥¨¨¨
y jkl xewndeíéöéì úk,dpiky ipt zlawn dpi`áéúëcyecwdy ©¥¦¦§¦

`ed jexaBãé CLî"zeidln"íéööBì úàl xewnde .íéôéðç úk ¨©¨¤§¦©£¥¦
,dpiky ipt zlawn dpi`yðç åéðôì àì ék" áéúëc."àBáé óxewnde ¦§¦¦Ÿ§¨¨¨¥¨

líéøwL úk,dpiky ipt zlawn dpi`yáéúëcjexa yecwd xn`y ©©¨¦¦§¦
`ed."éðéò ãâðì ïBké àì íéø÷L øáBc"l xewndeì éøtñî úkïBL ¥§¨¦Ÿ¦§¤¤¥¨©§©§¥¨
òøä,dpiky ipt zlawn dpi`y,äzà òLø õôç ìà àì ék" áéúëc ¨¨¦§¦¦Ÿ¥¨¥¤©¨¨

Eøeâé àì"òøy meyn dz` ryx utg `l ,`ed weqtd yexite÷écö Ÿ§§¨©¦
,'ä äzàlokEøeâîa øeâé àìjnr -,òøilraa zxacn ef dyxte ©¨Ÿ¨¦§§¨

.'eke 'dpekp edita oi` ik' jynda aezky itk ,rxd oeyl

ïéøîàð åìà êìò ïøãä

éðéîù ÷øô äîçìî çåùî
dpynde ,miiebd mr l`xyi zngln ly dkldna wqer ,df wxt
,dnglnd ikxerl dnglnd geyn odkd ixaca zwqer ,epiptly
dnglnd l` mkaxwk dide" xn`py enk .ux`d leabn mz`v zra
miaxw mz` l`xyi rny mdil` xn`e ,mrd l` xace odkd ybpe
eftgz l`e e`xiz l` mkaal jxi l` mkiaie` lr dnglnl meid
mr mkl mgldl mknr jledd mkidl` 'd ik ,mdiptn evxrz l`e

.miweqtd z` x`az dpynde ."mkz` riyedl mkiaie`
.äðùîciwtzl xgap xy` odkd,äîçìî çeLîz` zeevl eilry §©¦§¨¨

,dnglnl mz`ivi zra mrdøaãnL äòLawefigd ixac z`ìà §¨¨¤§©¥¤
íòä,mingeldìaäéäå' ,øîàpL ,øaãî äéä LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤¨¨§©¥¤¤¡©§¨¨

íëáø÷k'äîçìîä ìàux`d leab z` mkz`va'ïäkä Lâðå' , §¨§§¤¤©¦§¨¨§¦©©Ÿ¥
.eixac z` xnel'odkd' ,dpynd zx`aneäæäîçìî çeLî ïäk ¤Ÿ¥§©¦§¨¨

weqta xn`py dne .df ciwtzl cgeina gynp xy`ìà øaãå'§¦¤¤
,'íòä`weec dfìa.LãBwä ïBL ¨¨¦§©¤

'Bâå ìàøNé òîL íäéìà øîàå"dnglnl meid miaxw mz`ìò §¨©£¥¤§©¦§¨¥§©
"íëéáéBàmiiebd 'mkiaie` lr' ,dpynd zx`aníëéçà ìò àìå §¥¤§Ÿ©£¦¤

micedid.dpi` ef dnglnyàìhay znglnkìò äãeäéhay Ÿ§¨©
ïBòîL,eleaba el jenqdàìåhay znglnkìò ïBòîLhay ¦§§Ÿ¦§©
ïéîéðaeleaba el jenqdíãéa eìtz íàL ,,mkig` lyeîçøé ¦§¨¦¤¦¦§§¨¨§©£
íëéìòe .øîàpM äîkmr l`xyi jln edilnx oa gwt znglna £¥¤§©¤¤¡©

,dcedi jln fg`íéLðàä eîe÷éå"mixt` ipanúBîLá eá÷ð øLà ©¨¨£¨¦£¤¦§§¥
,okl mcewäéáLá e÷éæçéå,mdnir mznglna eayybe`cl ©©£¦©¦§¨

,mxeqgnle mdikxvlíäéîeøòî ìëåmicba el eid `ly in lk - §¨©£¥¤
,yealleLéaìäeze`ììLä ïî,dnglnd oníeLéaìéåmb ¦§¦¦©¨¨©©§¦

,mdly mdicbaníeìéòðéå,milrpn mdl epzp -íe÷Léå íeìéëàéå ©©§¦©©£¦©©§
íeëñéå,onyaíeìäðéåe`ype ebidpd -ìLBk ìëì íéøBîçaz` - ©§ª©§©£©£¦§¨¥

,zkll elki `ly miylgdíeàéáéål`Bçéøéz`xwp dzidyøéò ©§¦§¥¦
íäéçà ìöà ,íéøîzä,dcedi ipa,"'Bâå ïBøîBL eáeLéåixd ©§¨¦¥¤£¥¤©¨§§

iieay mdig`a dlnga mibdepe mingxn l`xyi ipa mkig`y
.dnglnd
mz` la`'íëéáéBà ìò' ,miiebdíéëìBä ízà,dnglnlíàL ©§¥¤©¤§¦¤¦

mdici lr egvepzeíãéa eìtz,iayaíëéìò ïéîçøî ïéà`l` ¦§§¨¨¥§©£¦£¥¤
,mixdfen mz` jkitl ,daexn zeixfk`a mka ebdpiíëááì Cøé ìà'©¥©§©§¤

'Bâå eætçz ìàå eàøéz ìà.dnglnd zerxe`nn ©¦§§©©§§§
,mingell erinydy zexdf`d zrax` z` dpynd zhxtneCøé ìà'©¥©

'íëááìmkaal xayi `ly -úìäö éðtîzwrv -díéñeñmdy §©§¤¦§¥¨¢©¦
igtdl ick miyermkaala jxen lihdle mkcçeöçéöå ,zfgyd - §¦§©

dúBáøçdnglnd ilke'eàøéz ìà' .cgte jxen leti l` - £¨©¦§
mkaalaïéñéøz úôâä éðtî ,zywd -,mdipibnïéqbìwä úòôLå ¦§¥£¨©§¦¦§¦§©©©§©¦

.dnglnd zelig ieaix -'eætçz ìà'hlnidl exdnz l` -ìBwî ©©§§¦
zriwzdúBðø÷.mkcigtdl ick mda mirwez mdy'eöøòz ìà'- §¨©©©§

,exayze ecgtz l`ìB÷ éðtîdúBçååöick mirinyn md xy` ¦§¥§¨
.mkcigtdl

xekfl mkilre,'íëîò CìBää íëéäìà 'ä ék'eghaz l`e ¦¡Ÿ¥¤©¥¦¨¤
miiebd enk mkzxeaba,yïéàa íämigehaeíãå øNa ìL BðBçöða, ¥¨¦§¦§¤¨¨¨¨

íéàa ízàåmigehaeBðBçöðaegekae,íB÷î ìLaiydl mkilre §©¤¨¦§¦§¤¨
ezreyia gehale eil` mkail.ixdydìtíézLenglp xy` §¦§¦

,l`xyiaeàaeid migehaeBðBçöðaegekaeúéìb ìL,izyiltd ¨§¦§¤¨§¨
áøça ìôð óBqì ,BôBñ äéä äîå,cec ici lrBnò eìôðåmiax ¤¨¨©¨©©¤¤§¨§¦

,enr ipan,l`xyie dcedi iciaa epivn okeïBnò éðaxy`eàa §¥©¨
eghaeCáBL ìL BðBçöða,mx` jln xfrxcd ly e`av xyäéä äî §¦§¤©¤¨¨
BôBñ,jaey lyáøça ìôð óBqìeizelige cec iciaBnò eìôðå , ©¨©©¤¤§¨§¦

enr ipan miaxízàå .,l`xyi ipaïk ízà éàmkzbdpd oi` - §©¤¦©¤¥
,miiebdk mkzaygneíëì íçìäì íëîò CìBää íëéäìà 'ä ék'¦¡Ÿ¥¤©¥¦¨¤§¦¨¥¨¤

ïBøàä äðçî äæ ''Bâåoex`d mnir mi`yepy ,l`xyi dpgn - §¤©£¥¨¨
mde mznglna mdl riiqn `ede ,ekeza migpen zegel ixayy

migvep.
øîâ.à`xnbd zxxan .ycewd oeyla 'mrd l` xace' ,dpyna epipy

øîà÷ éàî,ycewd oeyla xacl aiig odkdy weqtdn yxcp cvik , ©¨¨©
`xnbd zx`anøîàpL ,øîà÷ éëädngln geyn zyxta'øaãå', ¨¦¨¨©¤¤¡©§¦¤

ïläìe`ed ipiq xd cnrnaøîBà,eððòé íéäìàäå øaãé äLî" §©¨¥Ÿ¤§©¥§¨¡Ÿ¦©£¤
,"ìB÷a,dey dxifb 'xeaic xeaic' miyxeceïläl äîxd cnrna §©§©¨

eixac z` dyn xn` ,ipiqìaLãBwä ïBLzexacd zxyr ixdy , ¦§©¤
,ycewd oeyla exn`pïàk óàxacn dngln geyndìaïBL ©¨¦§

LãBwä. ©¤
wefigd ixac z` xne` dnglnd geyn `weecy ,x`ean dpyna

.jkl xewnd z` `xnbd d`ian ,mrløaãå ïäkä Lâðå' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦©©Ÿ¥§¦¤
,'íòä ìà,`xnbd zxxanìBëé`ny -äöøiL ïäk ìkxacl lkei ¤¨¨¨¨Ÿ¥¤¦§¤

,mrl wefigd ixac z`øîBì ãeîìzdyxtd jyndaeøaãå' ©§©§¦§
'íéøèBLäcaln mitqep wefig ixac mrl mixacn mixheydy - ©§¦

ekinqne ,odkdcenll yi miweqtd zyäîdäpeîîa íéøèBM- ©§¦¦§¤
,df ciwtzl epenyäpeîîa ïäk óàodk lk `le ,jkl dpnzdy - ©Ÿ¥¦§¤

,`xnbd zl`ey .dvxiyìBãb ïäk àîéàådpenn `ed ixdy , §¥¨Ÿ¥¨
zeidl jixv odkdy ,zvxzne .dlecb dpedkløèBLc àéîec,äî §¨§¥©

øèBMezednLiLhteydåéab ìò äpeîîzecxl el dxen `ede ¥¤¥§¤©©¨
,jkl jixvd z`ïäk óàzeidl jixv,åéab ìò äpeîî LiL`ede ©Ÿ¥¤¥§¤©©¨

ixd ,`xnbd zl`ey .eilrn dpenn oi` lecb odkd la` ,lecb odkd
Cìî àkéàä ,énð ìBãb ïäkdpenn `edyåéab ìò,zvxzne . Ÿ¥¨©¦¨¦¨¤¤©©¨
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שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

עמשך בהמוד ריא



ריג

סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף מב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

oifge` mipy` cenr an sc oey`x wxtdheq
.ïéîéða øòLa àeä éäéåoinipA ux` zkll milWExin `vFi dinxi did mini dOM xg`l ©§¦§©©¦§¨¦§©©©¨¨¦¨¨¦§§¨¥¦¨©¦¨¤¤¤¤¦§¨¦

:ltFp dY` miCUMd l` Fl xn`Ie dI`xi FqtzE ,Fl dltPW dlgp wFlgl.äìeîb,dlEcA ©£©£¨¤¨§¨§¨¦§¦¨©Ÿ©¤©©§¦©¨¥§¨§¨

lnBie FnM(`k ziW`xA):Bãé CLî:mivvFl z` zFidn d"ATd ..òø Eøeâé àìLOr xEbi `l §§¦¨¥§¥¦¨©¨©¨¨¦§¤§¦Ÿ§§©Ÿ¨¦§

:'Fbe dpFkp EditA oi` iM `zWxR `EddA aizkC ,aizM rxd oFWl ixRqn iAbe ,rx©§©¥§©§¥¨¨©§¦¦§¦§©©§§¨¦¥§¦§¨§

ïéøîàð elà Cìò ïøãä©§¨£¨¥¤¡¨¦

.'éðúî.äîçìî çeLî,Kkl dAxzPW odM ©§¦§©¦§¨¨Ÿ¥¤¦§©¨§¨

`xnBaE ,'Fbe odMd WBpe xn`PW¤¤¡©§¦©©Ÿ¥§©§¨¨

xn`w i`n KixR:.íéLðàä eîe÷iågwR iAB aizM ¨¦©¨¨©©¨¨£¨¦§¦©¥¤©

EaXW ,minId ixacA fg` mr mglPW Edilnx oA¤§©§¨¤¦§©¦¨¨§¦§¥©¨¦¤¨

FnW ccFr `iap did mWe dAxd dcEdi ipAn¦§¥§¨©§¥§¨¨¨¨¦¥§

lr 'd zngA mdl xn`e l`xUi ipal mgikFde§¦¨¦§¥¦§¨¥§¨©¨¤©£©©

oi`l mdA mziMde mkiciA mpzp dcEdi ipA§¥§¨§¨¨¦¥¤§¦¦¤¨¤§¥

mzF` WFAkl mixnF` mY` dYre ,`Rxn©§¥§©¨©¤§¦¦§¨

:'Fbe dIaXd z` EaiWde ipErnW ,micarlìëì ©£¨¦§¨¦§¨¦¤©§¦¨§§¨
.ìLBkKlil oilFki opi`W mdAW milWFMd lM ¥¨©§¦¤¨¤¤¥¨§¦¥¥

:mdilbxA.íéñeñ úìäödldv iExw miqEq spv §©§¥¤¨¢©¦¤¤¦¨¨¢¨

:`xwOd oFWlA.ïéqbì÷:zFlig.ïéñéøz úôâä ¦§©¦§¨©§©¦¥£¨©§¦¦
dfl KEnq df oiqixYd oiwAcnE oixbFqe oitibn§¦¦§§¦§©§¦©§¦¦¤¨¨¤

oFnd lFwM rnWp lFTde ,df lr df EWwpIW icM§¥¤¦§§¤©¤§©¦§©§¨

:mcbpMW lr mI`l.CáBL:xfrxcd `av xU §©¥©¤§¤§¨©©§¨£©§¤¤

.'îâ.øîà÷ éàî:`kdn WcTd oFWl sili ikid ©¨¨©¥¦¨¥§©Ÿ¤¥¨¨

.øèBLc àéîeclr dPnn htFXd .`id `vExiY §¨§¥¥¨¦©¥§ª¤©

dEvIW in z` UFBpl iEUr xhFXW ,xhFXd©¥¤¥¨¦§¤¦¤§©¤

:sFkl htFXd.ïâñ àîéàå,ElNd mixaC xAcn ©¥¨§¥¨§¨§©¥§¨¦©¨

:eiAB lr dPnn Wie `Ed dPnn `dCïâñ äîì §¨§ª¤§¥§ª¤©©¨§¨§¨
.äpîî:okEnE dPnn `Ed xaC dfi`lòøà íàL §ª¤§¥¤¨¨§ª¤¨¤¦¥©

.'eëoi` lFcB odkl lEqR rx` `NW cFrA la £̀¨§¤Ÿ¥©§§Ÿ¥¨¥

:mElM lW dNcB obQl.ìàøNé òîL àðL éàî ©§¨§ª¨¤§©§¨§©¦§¨¥
:df oFWlA ligzn dOl,íänò øaãî íéîòt ¨¨©§¦§¨¤©£©¦§©¥¦¨¤

.øôqa úçà:mvx`n E`vIWM ©©©§¨§¤¨§¥©§¨
åòîù
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çåùîcvik mrd l` xacny drya dngln geyn ikd `pz `lc i`d d`xp .dngln

wilq mzdc meyn cvik mixeka `xwn (.al sc lirl) oixn`p el` wxta ipzwck

mcew df wxt micwd dnl dniz la` ycew oeyla oixn`p el`e dipin lirl ipzc dipin

mzdc xnel yie olek ixg` dpexg` `aaa dngln geyn dpy `lde dtexr dlbr wxt

zyxta ixii`c meyn dtexr dlbr zyxt micwd

`kd la` dtexr dlbr zyxt dixza hwp jlnd

ixhefc meyn dngln geyn micwn dyxtl `ay

zyxt lirl ipzile z"`e edl icye wiqte dilin

yi dtexr dlbr zyxt ipzck dngln geyn

dngln geyn zyxt xninl jiiy `lc xnel

meyn `l` d`ixw zevn meyn dpzp `l ixdy

:d`xzdéëäinlyexi .xace xn`py xn`w

zxace da 'izkc y"w ixd xace 'izkc oiba dnl

da aizkc oiba `l` oeyl lka zxn`p `ide ma

da aizk ixd xyrn iece zyxt ixd dxin`

ibg iax xn` oeyl lka zxn`p `ide dxin`

eybpe dybd oldl xn`pe dybd o`k xn`p

dn iel ipa mipdkdoeyla oldl '`py dyibp
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äàîn"y z` ielz my` oiaiige `xnb` ulegd wxta inlyexia .i`p`p cge itt

ipa ipyn zxarzn dy`d oi`y n"y z` zxarzne zxfege zxarzn [dy`dy]

zekxrnn mipiad yi` `vie mixne` `zcb`c opaxc `zcb`c opax lr ibilte zg`k mc`

`le `ipzn iax xn` mizylt zelxr d`n da exrdy mizylt zelxr d`nn mizylt

zxarzn dy`d rxfd dgxqp `ly cr oibilt

dy`d oi` rxfd gxqpyn zg`k mc` ipa ipyn

oleky rnyn df zg`k mc` ipa ipyn zxarzn

`le en` dxarzp olekn ixdy eizea` eid d`n

eia` odn cg`y i`p`p cge yxity i"yx 'itk

miyp` d`n dilr e`ay alk i`p`p jexrd 'ite

dcb`ae dax `xwiea yxetn oke cg` alke

dyxity dlild dze` wgvi 'x xn` l`enyc

ipa d`n ly qiib da eaxrzp dzengn dtxr

yi` dpde mnr xacn `ede aizkc `cd mc`

aizk zexrnn mizylt zekxrnn 'ebe mipiad

s` xn` `negpz iax mizylt zelxr d`nn

alkd cec l` izyltd xn`ie xn`py cg` alk

iax xn` mei mirax` avizie mzd eze 'ebe ikp`

dkldy zeriqt mirax` xkya wgvi x"a dikxa
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éðôî`ztqez .oex`a migpen eiepk lke mydy
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ézà íçläì ìëeé íà" Cãéàå ,"éìà ãøéå Léà íëì̈¤¦§¥¥¥¨§¦¨¦©§¦¨¥¦¦
ék éëðà áìëä" :ãåãì déì øîà÷c ,Cãéàå ."éðkäå§¦¨¦§¦¨§¨¨©¥§¨¦£¤¤¨Ÿ¦¦
àa äzà" déì øîà éîð ãåc ."úBì÷na éìà àá äzà©¨¨¥©©©§¨¦©¦¨©¥©¨¨
éëðàå" déì øîà øãä ,?"ïBãéëáe úéðçáe áøça éìà¥©§¤¤©£¦§¦£©¨©¥§¨Ÿ¦

éìà àáøLà ìàøNé úBëøòî éäìà úBàáö 'ä íLa E ¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥©©§¦§¨¥£¤
ìtä Lbiå" ."zôøç:ïðçBé 'ø øîà "áøòäå íkLä ézL ¥©§¨©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥¨©¨¨

ávéúiå" .úéáøòå úéøçL òîL úàéøwî ïìháì éãk§¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦©¦§©¥
äðzpL íBé íéòaøà ãâðk :ïðçBé 'ø øîà "íBé íéòaøà©§¨¦¨©¨¨§¤¤©§¨¦¤¦§¨

ìt úBðçnî íéðaä Léà àöiå" .äøBz ïäaéàî ."íézL ¨¤¨©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦©
:øîà ìàeîLe .íeî ìkî äpeánL :áø øîà ?"íéðéa"¥©¦¨©©¤§¤¦¨§¥¨©
.ïéðák éeNò àeäL øîà àìéL 'ø éác .åéçàaL éðBðéa¥¦¤§¤¨§¥¥¨¨©¤¨§¦§¨
úà ïéLc ìkäL :óñBé áø éðz "úbî BîL úéìb" .éàðàð àãçå étt äàî øa :øîà ïðçBé 'ø¨¨¨©©¥¨©¦©£¨©©¨§¨§¦©¨¥©¥¤©Ÿ¨¦¤
"äôøä" áéúk .Bnàa eøòä ìkäL :óñBé áø éðz ."úBëøòî" ïðéø÷å ,"úBøòî" áéúk .úâk Bnà¦§©§¦§¨§¨¥©©©§¨¥©¥¤©Ÿ¤¡§¦§¦¨¨¨
ìkäL "ätøò" dîL àø÷ð änìå ,dîL "äôøä" :øîà ãç ,ìàeîLe áø ,"ätøò" áéúëe§¦¨§¨©§¥©¨©¨¨¨§¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ
ïéLc ìkäL "äôøä" dîL àø÷ð änìå ,dîL "ätøò" :øîà ãçå .äéøçàî dúBà ïéôøBò§¦¨¥©£¤¨§©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨§¨¨¨¨¤©Ÿ¨¦
åéìò çèLzå øàaä éðt ìò Cñnä Nøôzå äMàä çwzå" :øîBà àeä ïëå ,úBôéøäk dúBà¨§¨¦§¥¥©¦©¨¦¨©¦§©¨¨©§¥©§¥©¦§©¨¨
úà" ."éìòa úBôøä CBúa Lzëna ìéåàä úà LBzëz íà" ,àëäî àîéà úéòa éàå ."úBôøä̈¦§¦¨¥¥¨¥¨¨¦¦§¤¨¡¦©©§¥§¨¦©¡¦¤

øà:àcñç áø øîà ?eäðéð éàî "åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa äôøäì eãlé älà úòa ©§©©¥¤ª§§¨¨¨§©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§¨©©¦§¨
dúBîçì ätøò ÷Mzå" :áéúëc ,"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå" .áBða éaLéå úéìb ïBãîe óñ©¨¨§¨§¦§¦§©¦§§©¨¦§©£¨¨¦§¦©¦©¨§¨©£¨
éða ãéa eìtéå ,ä÷eLpä éða eàBáé :àeä Ceøa LBãwä øîà ,÷çöé 'ø øîà "da ä÷ác úeøå§¨§¨¨¨©¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨§¦§§©§¥
äpnî eàöéå äúëæ ,dúBîç ìò ätøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa :àáø Løc .ä÷eácä©§¨¨©¨¨¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©£¨¨§¨§¨§¦¤¨
,"Búéðç õò" ïðéø÷å "Búéðç õç" áéúk ."ãBò äðékázå ïìB÷ äðOzå" :øîàpL ,íéøBab äòaøà©§¨¨¦¦¤¤¡©©¦¤¨¨©¦§¤¨§¦¥£¦§¨¥©¥£¦
ìL ïçáLa øtñì øeñàL ïàkî ,òLø BúBà ìL BçáL éöçì eðòébä àì ïééãò :øæòìà 'ø øîà̈©¤§¨¨£©¦Ÿ¦¦¨©£¦¦§¤¨¨¦¨¤¨§©¥§¦§¨¤
:"'eë CáBL ìL BðBçöða eàa ïBnò éða" ãåcã déçáL éòeãBàì ?ììk déa çzôì àìå .íéòLø§¨¦§Ÿ¦§©¥§¨§¥¦§¥§¨¦§¥©¨§¦§¤©
"CáBL" BîL àø÷ð änìå ,BîL "CôBL" :øîà ãç ,ìàeîLe áø ,"CôBL" áéúëe "CáBL" áéúk§¦©§¦©©§¥©¨©©§§¨¨¦§¨§©
CtLð ,BúBà äàBøä ìkL "CôBL" BîL àø÷ð änìå ,BîL "CáBL" :øîà ãçå ,CáBLk éeNòL¤¨§©§©¨©©§§¨¨¦§¨§©¤¨¨¤¦§¨
ãç ,éñà 'øå éîà 'ø dì éøîàå ,ìàeîLe áø "íéøBab ílk çeút øáwk BútLà" .ïBúé÷k åéðôì§¨¨§¦©§¨§¤¤¨©ª¨¦¦©§¥§¨§¦¨©¦§©¦©

ãçå ."íéøBab ílk" :øîBì ãeîìz ,áøwa ïéðneàL øîàz ànLå ,íéììç ìL úBútLà úBútLà ïéNBò ,õç ïé÷øBfL äòLa :øîà̈©§¨¨¤§¦¥¦©§¨©§¨¤£¨¦§¤¨Ÿ©¤¨¦©§¨©§©ª¨¦¦§©
."íéøBab ílk" :øîBì ãeîìz ,íä íééòî éìBçL éðtî øîàz ànLå ,ìáæ ìL úBútLà úBútLà ïéNBò ïäéëøBö ïéNBòL äòLa :øîà̈©§¨¨¤¦§¥¤¦©§¨©§¨¤¤¤§¤¨Ÿ©¦§¥¤¥¥©¦¥©§©ª¨¦¦
'ø "äpçLé Léà áìá äâàc" .déLôða çøèéì ?dpéî à÷ôð éàîì .àeä íééòî éìBç ,déìáéæ Léôðc ïàî éàä ,dpéî òîL :éøî áø øîà̈©©¨¦§©¦¨©©§¨¥¦§¥¦¥©¦§©¨§¨¦¨¦§©§©§¥§¨¨§¤¦©§¤¨
åéepék ìëå íMäL éðtî ?änì Ck ìëå "'eë ïk ízà éà ízàå" :íéøçàì ,äpçéNé :øîà ãçå ,Bzòcî äpçNé :øîà ãç ;éñà 'øå éîà©¦§©¦©¨©©§¤¨¦©§§©¨©§¦¤¨©£¥¦§©¤¦©¤¥§¨¨¨¨¦§¥¤©¥§¨¦¨
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סוטה. פרק שמיני - משוח מלחמה דף מב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane

,el` zexdf` rax`a mxidfníéøác äòaøà ãâðkzelert - §¤¤©§¨¨§¨¦
zecgeiníéáëBk éãáBòLmka minglpdïéNBòlihdl zpn lr ¤§¥¨¦¦

,mixacd el`e .mkaala jxenïéôéâî,miqixza miyiwn -ïéòéøîe §¦¦§¦¦
zepxwa mirwez -eïéçåBö,cigtdl zpn lr mlewaïéñîBøåzldva §¦§§¦

.lecb lew rinydl mzxdcae mdiqeq
,dpyna epipyìt.'eë úéìb ìL BðBçöða eàa íézLzx`an §¦§¦¨§¦§¤¨§©

zx`an .eteq did dne l`xyia mglp cvik ,zilb `ed in ,`xnbd
`xwp recn `xnbdúéìb,,ïðçBé éaø øîàiptníéðt éeléâa ãîòL ¨§©¨©©¦¨¨¤¨©§¦¨¦

mipt zefra -àeä Ceøa LBãwä éðôì.ea mgl lekiakeøîàpL ¦§¥©¨¨¤¤¡©
l`xyil zilb xn`yeøa'exga -'éìà ãøéå Léà íëì.ia mglidl §¨¤¦§¥¥¥¨

,`xnbd zx`aneCeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàåàeä,øîàpL §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©
,mid zxiya'äîçìî Léà 'ä'eixacl daeyzke .LBãwä øîà ¦¦§¨¨¨©©¨

àeä Ceøa,zilb lrBìétî éðéøäebxedeãé ìò'Léà ïacec - ' ¨£¥¦©¦©©¤¦
,yi` llkl ribd `le xrp didyãåãå' øîàpLéúøôà Léà ïa'äæä ¤¤¡©§¨¦¤¦¤§¨¦©¤

mgl zia iayein -zxt` ux`a xy`.
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
.zicizrdãçà,l`xyil xn`y dna ,Léà íëì eøa''éìà ãøéå- ¤¨§¨¤¦§¥¥¥¨

xabiy rnyn ,iz` mglie xn` `le 'il` cxie' oeyl xn`y dnne
ilrCãéàå .,l`xyil xn`y dna ,dipy mrt -xy` yi` eze` lr §¦¨

exxazìëeé íà',''Bâå éðkäå ézà íçläìz` hwp dligzy ixd ¦©§¦¨¥¦¦§¦¨¦§
gvepiy zexyt`dCãéàå .,déì øîà÷czilbãåãì`ay drya §¦¨§¨¨©¥§¨¦

,enir mglidléëðà áìëä'jipira'úBì÷îa éìà àá äzà ék £¤¤¨Ÿ¦¦©¨¨¥©©©§
,rnyn ,'il` `a' oeyld xn`y dnne ,mialkd z` mikn mda xy`

ixd ,`xnbd zl`ey .cec ici lr gvepiydéì øîà énð ãåczilbl ¨¦©¦¨©¥
ïBãéëáe úéðçáe áøça 'éìà àa' äzà"z` hwp cec mby ixd ," ©¨¨¥©§¤¤©£¦§¦

.gvip cec ixdy ,oelyik oeyl df oi` ok m`e ,'il` `a' oeyld
cec ,`xnbd zvxzndéì øîà øãädna eixac z` yxite siqed - £©¨©¥

xn`yéìà àá éëðàå"EúBëøòî (ìàøNé) éäìà úBàáö 'ä íLa §¨Ÿ¦¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥¦§¨¥©©§
ìàøNéøLà"zôøçeixac z` jnq cec jkitle .jgvp` df gekae ¦§¨¥£¤¥©§¨

.dyleg zrad eixaca oi`e ,'d ly egek lr
zilba xn`pìtä Lâéå'ézLl`xyi dpgn l`,'áøòäå íkLä ©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥

,`xnbd zx`anïðçBé éaø øîàly ezxhny ,'axrde mkyd' edn , ¨©©¦¨¨
dzid zilbïìháì éãkl`xyilúéáøòå úéøçL òîL úàéøwî §¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦

.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦

dnn cnlp df xace .l`xyia englp xy`øîàpLdcixtd zra ¤¤¡©
inrpn'ãBò äðékázå ïìB÷ äðàNzå'lr sqep ,dipy mrt ekay ixd ©¦¤¨¨©¦§¤¨

,mipir izyn zeika izye ,mcew ekay wxt eze`a xak xkfedy dn
.mixeaib mipa drax`l dzkf df zekfae ,zernc rax` od

áéúkoeyld z` zilb ly ezipg lr'Búéðç õç',dvgn oeyl `edy §¦¥£¦
ïðéø÷å`ed ixwd eli`e -Búéðç õò'epnny ,ur oeyl `ed dfy ' §¨¦©¥£¦

,`xnbd zx`an .zipgd zici dieyr,øæòìà éaø øîàoeyldy ¨©©¦¤§¨¨
,fnxl `a 'ivg'yïééãòzilb zxeab ly xe`izdeðòébä àìepi` - £©¦Ÿ¦¦¨

dvnnBçáL éöçìezxeab gay ivg z` elit` -òLø BúBà ìL. ©£¦¦§¤¨¨
eïàkîep` ezlecb zivgn z` elit` yxit `l `iapdy dnn - ¦¨

,micnlíéòLø ìL ïçáLa øtñì øeñàLz` wx x`iz jkitle ¤¨§©¥§¦§¨¤§¨¦
,ok m` ,`xnbd zl`ey .ezlecb zvwnììk déa çzôì àìårecn - §Ÿ¦§©¥§¨

egay zvwn z` `iapd x`iz,`xnbd zvxzn .xaca xeqi` yi ixd
dzid `xwnd zxhnyãåãc déçáL éòeãBàìzilb mr mgly §¥¦§¥§¨¦

.dnevrd ezxeab zexnl ,egvpe
epivn jke ,dpyna epipyaïBnò éðaxy`eàaeghaeìL BðBçöða §¥©¨§¦§¤

.'eë CáBLmiepiyde ,jaey ly ezxeabe eny z` `xnbd zx`an ©
.ezaizka epivnyáéúkdid enyy l`eny xtqaáéúëe ,'CáBL' §¦¨§¦

enyy minid ixaca,'CôBL'ewlgp df xac xe`iaaeìàeîLe áø, ©©§¥
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רטו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dheq(ycew zay meil)

eòîLäîçìnä éëøòî éøácie`x in ,dnglnd illk z` - ¦§¦§¥©©§¥©¦§¨¨
.xefgl eilr ine ,dnglna x`yidleøæçåmiie`xd lk mzial §¨§

.aald jxe `xide dy` `yepde mxk rhepde zia dpead mdy ,xefgl
,odkd ixac ly ipyd mwlg z` x`al `ziixad dkiynnäîçìna©¦§¨¨

,dnglnd ly dzligza -øîBà àeä äîíëááì Cøé ìà'l` - ' ¨¥©¥©§©§¤
,dnglnd cgtn mkaal xayi'eàøéz ìà'mkailae mkzaygna ©¦§

,dnglnd zni`n'eætçz ìàå',hlnidl exdnz l` -'eöøòz ìàå' §©©§§§©©©§
.dnglnd jldn z` exayiz l` -odkdy ,`ziixad zx`ane

,el` zexdf` rax`a mxidfníéøác äòaøà ãâðkzelert - §¤¤©§¨¨§¨¦
zecgeiníéáëBk éãáBòLmka minglpdïéNBòlihdl zpn lr ¤§¥¨¦¦

,mixacd el`e .mkaala jxenïéôéâî,miqixza miyiwn -ïéòéøîe §¦¦§¦¦
zepxwa mirwez -eïéçåBö,cigtdl zpn lr mlewaïéñîBøåzldva §¦§§¦

.lecb lew rinydl mzxdcae mdiqeq
,dpyna epipyìt.'eë úéìb ìL BðBçöða eàa íézLzx`an §¦§¦¨§¦§¤¨§©

zx`an .eteq did dne l`xyia mglp cvik ,zilb `ed in ,`xnbd
`xwp recn `xnbdúéìb,,ïðçBé éaø øîàiptníéðt éeléâa ãîòL ¨§©¨©©¦¨¨¤¨©§¦¨¦

mipt zefra -àeä Ceøa LBãwä éðôì.ea mgl lekiakeøîàpL ¦§¥©¨¨¤¤¡©
l`xyil zilb xn`yeøa'exga -'éìà ãøéå Léà íëì.ia mglidl §¨¤¦§¥¥¥¨

,`xnbd zx`aneCeøa LBãwä àlà 'Léà' ïéàåàeä,øîàpL §¥¦¤¨©¨¨¤¤¡©
,mid zxiya'äîçìî Léà 'ä'eixacl daeyzke .LBãwä øîà ¦¦§¨¨¨©©¨

àeä Ceøa,zilb lrBìétî éðéøäebxedeãé ìò'Léà ïacec - ' ¨£¥¦©¦©©¤¦
,yi` llkl ribd `le xrp didyãåãå' øîàpLéúøôà Léà ïa'äæä ¤¤¡©§¨¦¤¦¤§¨¦©¤

mgl zia iayein -zxt` ux`a xy`.
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,ìLaúBîB÷î äLyely - ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¦§Ÿ¨§

minrtòLø BúBàì åét Bãëìezltn z` eixaca zilb fnx - §¨¦§¨¨
.zicizrdãçà,l`xyil xn`y dna ,Léà íëì eøa''éìà ãøéå- ¤¨§¨¤¦§¥¥¥¨

xabiy rnyn ,iz` mglie xn` `le 'il` cxie' oeyl xn`y dnne
ilrCãéàå .,l`xyil xn`y dna ,dipy mrt -xy` yi` eze` lr §¦¨

exxazìëeé íà',''Bâå éðkäå ézà íçläìz` hwp dligzy ixd ¦©§¦¨¥¦¦§¦¨¦§
gvepiy zexyt`dCãéàå .,déì øîà÷czilbãåãì`ay drya §¦¨§¨¨©¥§¨¦

,enir mglidléëðà áìëä'jipira'úBì÷îa éìà àá äzà ék £¤¤¨Ÿ¦¦©¨¨¥©©©§
,rnyn ,'il` `a' oeyld xn`y dnne ,mialkd z` mikn mda xy`

ixd ,`xnbd zl`ey .cec ici lr gvepiydéì øîà énð ãåczilbl ¨¦©¦¨©¥
ïBãéëáe úéðçáe áøça 'éìà àa' äzà"z` hwp cec mby ixd ," ©¨¨¥©§¤¤©£¦§¦

.gvip cec ixdy ,oelyik oeyl df oi` ok m`e ,'il` `a' oeyld
cec ,`xnbd zvxzndéì øîà øãädna eixac z` yxite siqed - £©¨©¥

xn`yéìà àá éëðàå"EúBëøòî (ìàøNé) éäìà úBàáö 'ä íLa §¨Ÿ¦¨¥¤§¥§¨¡Ÿ¥¦§¨¥©©§
ìàøNéøLà"zôøçeixac z` jnq cec jkitle .jgvp` df gekae ¦§¨¥£¤¥©§¨

.dyleg zrad eixaca oi`e ,'d ly egek lr
zilba xn`pìtä Lâéå'ézLl`xyi dpgn l`,'áøòäå íkLä ©¦©©§¦§¦©§¥§©£¥

,`xnbd zx`anïðçBé éaø øîàly ezxhny ,'axrde mkyd' edn , ¨©©¦¨¨
dzid zilbïìháì éãkl`xyilúéáøòå úéøçL òîL úàéøwî §¥§©§¨¦§¦©§©©£¦§©§¦

.mdiaie`n milevip md dzekfay,zilba xn`p cerávéúéå'©¦§©¥
'íBé íéòaøà,zeevnn mlhale scble sxgl,ïðçBé éaø øîà ©§¨¦¨©©¦¨¨

`id ,df onf jynl ok zeyrl zexyt` el dzidy mrhdyãâðk§¤¤
äøBz ïäa äðzpL íBé íéòaøàzxyrn dxezd zpizp dxg`zdy ©§¨¦¤¦§¨¨¤¨

.mei mirax` avizdl gk el did jkitl ,zexacd
zilb lr xn`píéðéaä Léà àöiå'ìt úBðçnî.''Bâå íézLzx`an ©¥¥¦©¥©¦¦©£§¦§¦§

,`xnbdíéðéa éàî.jk dpek recn -áø øîàiptn ,äpeánL- ©¥©¦¨©©¤§¤
dwepníeî ìkî.xerik ly menn iwp eteb didy ,øîà ìàeîLe, ¦¨§¥¨©

didy iptnéðBðéairvn` -åéçàaL.eig` zrax` oia -éaø éác ¥¦¤§¤¨§¥©¦
øîà àìéLiptn ,éeNò àeäLax wfega,øîà ïðçBé éaø .ïéðák ¦¨¨©¤¨§¦§¨©¦¨¨¨©

did jkitle ,zg` zaa mizyilt d`n en` lr e`ay iptnøaoa - ©
étt äàî,mit`pn -éàðàð àãçå,izin`d eia` did cg` wxe - ¥¨©¦©£¨©¦

.miyp` daxd oian `viy ,eyexit 'mipiad yi`'e

xn`p weqtaúéìâå'BîL,'úâî,óñBé áø éðzxn`p `ly dnn §¨§©§¦©¨¥©¥
fnxl `a ,'zbn' `l` 'izibd zilb'ïéLc ìkäLmz`iaaBnà úà ¤©Ÿ¨¦¤¦

úâk.zba miaprd zyick -áéúkn didy ,zilb lrúBøòî §©§¦©©§
,mizyiltïðéø÷å`id ef daiz ly ixwde -núBëøòî,mizyilt §¨¦©©©§

`xnbd zx`aneóñBé áø éðzick 'zexrn' zaiz weqtd hwpy ¨¥©¥
,fnxlìkäLBnàa eøòäen` lr e`a -.clepy mcew ¤©Ÿ¤¡§¦

mewnay ,miwelig epivn ,zilb ly en` ly dny zaizka ,ok enk
cg`áéúkdid dnyyáéúëe ,'äôøä'xg` mewna,did dnyy §¦¨¨¨§¦

'ätøò'ewlgp ,df xac xe`iaae .øîà ãç ,ìàeîLe áø,'äôøä' ¨§¨©§¥©¨©¨¨¨
dîL,izin`dàø÷ð änìåzex zlibnadîL''dtøòfnxlìkäL §¨§¨¨¦§¨§¨¨§¨¤©Ÿ

äéøçàî dúBà ïéôøBò,dndad jxck zepfl dnvr z` dxiwtdy - §¦¨¥©£¤¨
.sxer cbpk mipt,øîà ãçå'dtøò'dîL,izin`dàø÷ð änìå §©¨©¨§¨§¨§¨¨¦§¨

dîLl`eny `iapa'äôøä'jk ,zepfl dnvr dxiwtdy fnxl §¨¨¨¨
ïéLc ìkäLdúBàoz`iaaúBôéøäklr eyzkpy ,miyezk mihig - ¤©Ÿ¨¦¨§¨¦

.daexn dyic ici
,'zetixd' mipekn miyezk mihigy jkl di`x `xnbd d`ianeïëå§¥

øîBà àeä,urnig`e ozpedi z` dxizqd xy` dy`d lrç÷zå" ¥©¦©
Cñîä úà NBøôzå äLàäoelied -øàaä éðt ìòexzzqd eay ¨¦¨©¦§¤©¨¨©§¥©§¥

åéìò çèLzådyxty jqnd lr"úBôéøäxcy ,miyezk mihig -j ©¦§©¨¨¨¦
mze` ik ,miyezk mihig od 'zetixd'y o`kne ,myaiil ick mgheyl

.yeaiil yextl milibx,àëäî àîéà úéòa éàå,ilyna xn`py §¦¨¥¥¨¥¨¨
s`yLBzëz íà"wc cr oghz -ìéåàä úàdheyd -Lzëna ¦¦§¤¨¡¦©©§¥

eze` yezkze ,epnn ezehy z` xiqdl ickCBúamr cgi -úBôéøä §¨¦
miyezkd mihigd"éìòa,o`kne .ezleei`n xeqi `l ,yzkna - ©¡¦

.yzkna yezkl jxc el` z`y ,miyezk mihig od 'zetixd'y
cec icia dtxr ipa zltn lr `iapa xn`pd z` zx`an `xnbd

.eicareúòaøà úàå"mixeaibddeãleé älàeclep -äôøäìm` §¤©§©©¥¤§§¨¨¨
zilb"åéãáò ãéáe ãåc ãéá eìtiå úâa`xnbd zx`aneäðéð éàî §©©¦§§©¨¦§©£¨¨©¦§

dl eclepy dl`,àcñç áø øîà ,md mdizenyy,ïBãîe ,óñ ¨©©¦§¨©¨
áBða éaLéå ,úéìb,lirlc weqta xn`p .wxt eze`a mixkfpd ,eìtiå' ¨§¨§¦§¦§©¦§

,'åéãáò ãéáe ãåc ãéá`id cec cia eltpy daiqd ,`xnbd zx`an §©¨¦§©£¨¨
dúBîçì dtøò ÷Mzå' áéúëc,da dwac `le ,'da ä÷áã úeøå, ¦§¦©¦©¨§¨©£¨§¨§¨¨

÷çöé éaø øîà,àeä Ceøa LBãwä øîà,ä÷eLpä éða eàBáé- ¨©©¦¦§¨¨©©¨¨¨§¥©§¨
dtxr `idyeìtéåéða ãéazexä÷eácä.inrpaàáø Løcipa lr §¦§§©§¥©§¨¨©¨¨

mixeaibd dtxr,yìò dtøò äãéøBäL úBòîc òaøà øëNa¦§©©§©§¨¤¦¨¨§¨©
dúBîç,ecxtpy zraäúëædtxríéøBab äòaøà äpnî eàöéå £¨¨§¨§¨§¦¤¨©§¨¨¦¦

dnn cnlp df xace .l`xyia englp xy`øîàpLdcixtd zra ¤¤¡©
inrpn'ãBò äðékázå ïìB÷ äðàNzå'lr sqep ,dipy mrt ekay ixd ©¦¤¨¨©¦§¤¨

,mipir izyn zeika izye ,mcew ekay wxt eze`a xak xkfedy dn
.mixeaib mipa drax`l dzkf df zekfae ,zernc rax` od

áéúkoeyld z` zilb ly ezipg lr'Búéðç õç',dvgn oeyl `edy §¦¥£¦
ïðéø÷å`ed ixwd eli`e -Búéðç õò'epnny ,ur oeyl `ed dfy ' §¨¦©¥£¦

,`xnbd zx`an .zipgd zici dieyr,øæòìà éaø øîàoeyldy ¨©©¦¤§¨¨
,fnxl `a 'ivg'yïééãòzilb zxeab ly xe`izdeðòébä àìepi` - £©¦Ÿ¦¦¨

dvnnBçáL éöçìezxeab gay ivg z` elit` -òLø BúBà ìL. ©£¦¦§¤¨¨
eïàkîep` ezlecb zivgn z` elit` yxit `l `iapdy dnn - ¦¨

,micnlíéòLø ìL ïçáLa øtñì øeñàLz` wx x`iz jkitle ¤¨§©¥§¦§¨¤§¨¦
,ok m` ,`xnbd zl`ey .ezlecb zvwnììk déa çzôì àìårecn - §Ÿ¦§©¥§¨

egay zvwn z` `iapd x`iz,`xnbd zvxzn .xaca xeqi` yi ixd
dzid `xwnd zxhnyãåãc déçáL éòeãBàìzilb mr mgly §¥¦§¥§¨¦

.dnevrd ezxeab zexnl ,egvpe
epivn jke ,dpyna epipyaïBnò éðaxy`eàaeghaeìL BðBçöða §¥©¨§¦§¤

.'eë CáBLmiepiyde ,jaey ly ezxeabe eny z` `xnbd zx`an ©
.ezaizka epivnyáéúkdid enyy l`eny xtqaáéúëe ,'CáBL' §¦¨§¦

enyy minid ixaca,'CôBL'ewlgp df xac xe`iaaeìàeîLe áø, ©©§¥
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שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם וְַאְרָּבִעים יֹום, ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר )מלכות שביסוד(

ביאורים למסכת סוטה דף מב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

עמשך בהמוד רז



ehÎciרטז wxt dinxi - mi`iap

ãé-÷øô äéîøéakÎhi

èéì äe÷ àtøî eðì ïéàå eðúékä òecî ELôð äìòb ïBiöa-íà äãeäé-úà zñàî ñàîäïéàå íBìL £¨¸Ÿ¨©¹§¨¤§À̈¦§¦Æ¨£¨´©§¤½©Æ©Æ¦¦½̈§¥¬−̈©§¥®©¥³§¨Æ§¥´
:äúòá äpäå àtøî úòìe áBèëì eðàèç ék eðéúBáà ïBò eðòLø ýåýé eðòãé:Càëïòîì õàðz-ìà ½§¥¬©§¥−§¦¥¬§¨¨«¨©¯§§¨²¦§¥−£´£¥®¦¬¨−̈¨«©¦§©Æ§©´©

:eðzà Eúéøa øôz-ìà øëæ EãBáë àqk ìaðz-ìà EîLáëíéîMä-íàå íéîLâî íéBbä éìáäa Léä ¦§½©§©¥−¦¥´§¤®§¾Ÿ©¨¥¬§¦«§−¦¨«£¥̧§©§¥³©¦Æ©§¦¦½§¦©¨©−¦
:älà-ìk-úà úéNò äzà-ék Cl-äe÷ðe eðéýìà ýåýé àeä-äzà àìä íéááø eðzé¦§´§¦¦®£¸Ÿ©¨¹§¨³¡Ÿ¥ÆÆ¸§©¤½̈¦«©¨¬¨¦−¨¤¨¥«¤

åè-÷øô äéîøébÎ`

à:eàöéå éðt-ìòî çlL äfä íòä-ìà éLôð ïéà éðôì ìàeîLe äLî ãîòé-íà éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¥©½¦©£¸ŸŸ¤³§¥Æ§¨©½¥¬©§¦−¤¨¨´©¤®©©¬¥«©¨©−§¥¥«
áéìà eøîàé-ék äéäåáøçì áøçì øLàå úånì úånì øLà ýåýé øîà-äk íäéìà zøîàå àöð äðà E §¨¨²¦«Ÿ§¬¥¤−¨´¨¥¥®§¨©§¨̧£¥¤¹«Ÿ¨©´§À̈£¤̧©¨³¤©Æ̈¤Æ©£¤³©¤Æ¤Æ©¤½¤

:éáMì éáMì øLàå áòøì áòøì øLàåââøäì áøçä-úà ýåýé-íàð úBçtLî òaøà íäéìò ézã÷ôe ©£¤³¨«¨¨Æ¨«¨½̈©£¤¬©§¦−©¤«¦¨©§¦̧£¥¤¹©§©³¦§¨Æ§ª§½̈¤©¤´¤©«£½Ÿ
:úéçLäìe ìëàì õøàä úîäa-úàå íéîMä óBò-úàå áçñì íéáìkä-úàå§¤©§¨¦−¦§®Ÿ§¤¯©¨©²¦§¤¤¡©¬¨−̈¤¤¡¬Ÿ§©§¦«

i"yx
(ËÈ).êùôð äìòâ ïåéöá íà עליה לשוב שלא מנת על

מרפא: באין הכיתה מדוע לשוב דעתך אם כי
(‡Î).êîù ïòîì:רחום êãåáë.שנקראת àñë בית

כבודך: בכסא החקוקים ישראל אגדה, ומדרש המדרש.
(·Î).íéáéáø åðúé íéîùä íàå על לא אם מאיליהם

בה"א  הראשונה הכפולה תמיהה כל בתמיה. פיך,
במבצרים אם הבמחנים כגון באם יג)והשנייה (במדבר

רעה אם היא בציון (שם)הטובה אם מאסת המאוס
נפשך ואם (כאן)געלה הגוים בהבלי היש כאן אף

השמים:
(‡).ìàåîùå äùî על רחמים לבקש נזקקו שניהם

התפללו  ואח"כ למוטב החזירום ומתחילה ישראל
שהחזירום  עד אפי להשיב בלבם עלה ולא עליהם

וגו' חרבו איש שימו משה לב)למוטב, על (שמות ויזר
וגו' המים אכפרה,(שם)פני אולי ה' אל אעלה ואח"כ

הבעלים את ישראל בני ויסירו במצפה (שמואל שמואל

ז) ואתפלל א  המצפתה ישראל כל את קבצו ואח"כ
אל (שם)עליכם לכך אלי, להשיבם יכול אינך אתה

עליהם: åâå'.(·)רצוני:éùôð.תתפלל úåîì øùà כל
חרב  מיתת ממות קשה חרב מחבירו קשה בפ' המאוחר
אומר  הוא וכן מנוולת אינה מטתו על ומיתה מנוולת

קטז) קשה (תהלים  רעב לחסידיו המותה ה' בעיני יקר
אומר  הוא וכן מצטער אינו וזה מצטער שזה מחרב
איתנהו  כולהו שבי רעב, מחללי חרב חללי היו טובים

ופקידות:éúã÷ôå.(‚)בגוה: מינוי לגרר áåçñì.לשון
יסחבום לא אם מט וכן :)(לקמן 

cec zcevn
(ËÈ).ÒÂ‡Ó‰תעבה וכי יהודה  את מאסת  וכי  הנביא אמר 

מכה: על  רפואה למצוא ואין הכיתנו מדוע בציון ˜Â‰.נפשך 
לעת נקוה וכאשר שהיה ממה הוטב  ולא לשלום  נקוה  כאשר 

חרדה : עוד  בא  והנה שהרשענוÂÚ„È.(Î)רפואה  אנו מכירים 
לך  חטאנו כולנו  כי  אבותינו בעוון  אנו מכירים  וגם אנחנו 

כמוהם: ˙ı‡.(Î‡)כמונו Ï‡למען אותנו תבזה אל  עכ "ז 
עמו: עזב  יד  שמקוצר  באמרם  העמים בין יחולל  לבל  שמך 

.Ï·˙ Ï‡העמים בפי מחולל להיות כבודך  כסא תוריד  אל 
במ "ש: הדבר  לעםÂÎÊ¯.וכפל  לך  להיות  עמנו שכרת הברית

הברית: את היום תפר נזעק‰È˘.(Î·)ואל  מי אל  כאומר 
אלילים: הם העכו"ם בהבלי  מי  יש  וכי  הגשם  בעבור 

.ÌÈÓÈ˘‚Ó:גשמים ‰˘ÌÈÓ.מורידים  Ì‡Âמערכות וכי 
מקום: גזירות מבלי מעצמם רביבים נותנים ‡˙‰השמים  ‡Ï‰

.'ÂÎÂ:תורידו שאתה  לבדך  לך  נקוה  ולכן  הגשם  את ‡Ï‰.מוריד ÏÎ תטם‡˙ תחפוץ אשר כל  אל  וא"כ השמים  מערכות הם
פיך : את ימרו ולא

(‡).„ÂÓÚÈ Ì‡: ובקשה בתפלה Ï‡ÂÓ˘Â.ר"ל  ‰˘Óמהם מי אם  מ"מ  לפני מקובלת תפלתם שהיה אף ר"ל  שמואל  או משה
להם: מרוצה להיות עליהם  רצוני אין הזה העם בעד  ממנה:˘ÁÏ.יתפלל  ויצאו מארצי לגרשם שאמרתי  בנבואה להם אמור

(·).‡ˆ ‰‡: מה ולתכלית נלך ÂÓÏ˙.להיכן כל ‡˘¯ וכו' לחרב ואשר למיתה יותן דבר במיתת  בעוונו  למות  שראוי  מי 
לו: הראוי בדבר  יעונש עונשין:È˙„˜ÙÂ.(‚)אחד מיני ארבעה ר"ל  משפחות ארבעה  עליהם  לגררÂÁÒÏ·.אמנה  הכלבים דרך 

למקום: ממקום ÈÁ˘‰ÏÂ˙.הנבלות  ÏÂÎ‡Ï: הרגל ברמיסת  להשחית  והבהמות  הנבלות לאכול  העוף 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰ÏÚ‚אתכם נפשי  וגעלה כמו  תיעוב כו)ענין  :(ויקרא
.‰˙Ú·:ורתת כל ˙ı‡.(Î‡)חרדה  נאצו  וכן בזיון ענין

א)תוכחתי צור˙Ï·.:(משלי וינבל  כמו ושפלות  הורדה ענין
לב)ישועתו ביטול:˙Ù¯.:(דברים מלשון·‰·ÈÏ.(Î·)ענין

הגילולים : והם גשם :ÌÈÓÈ˘‚Ó.הבל כן¯·ÌÈ·È.מלשון 
עשב  עלי  וכרביבים כמו  הדק , הגשם  Â˜Â‰.:(שם)נקרא

תקוה: מלשון
(‡).È˘Ù נפשכם את יש  אם כמו  רצון כג)ענין :(בראשית
.ÁÏ˘ ישלח הן כמו וגירושין, טירוד  ג)ענין ‡‰.(·):(לעיל

אעלה  אנה וכן ב)להיכן מינויÈ˙„˜ÙÂ.(‚):(ש"ב ענין
שאלה :ÂÁÙ˘Ó˙.וגזברות : בדרך  כן גרירהÂÁÒÏ·.אמר ענין

והשלך  סחוב  כמו כב)ומשיכה :(לקמן

b wxt zldw - miaezk

â-÷øô úìä÷akÎgi

çé:íäì änä äîäa-íäL úBàøìå íéýìàä íøáì íãàä éða úøác-ìò éaìa éðà ézøîàèéék ¨©³§¦«£¦Æ§¦¦½©¦§©Æ§¥´¨¨½̈§¨−̈¨¡Ÿ¦®§¦§¾§¤§¥¨¬¥−¨¨¤«¦Á
øúBîe ìkì ãçà çeøå äæ úBî ïk äæ úBîk íäì ãçà äø÷îe äîäaä äø÷îe íãàä-éðá äø÷î¦§¤̧§«¥¨¨¹̈¦§¤´©§¥À̈¦§¤³¤¨Æ¨¤½§¬¤Æ¥´´¤½§¬©¤−̈©®Ÿ©̧

:ìáä ìkä ék ïéà äîäaä-ïî íãàäëáL ìkäå øôòä-ïî äéä ìkä ãçà íB÷î-ìà CìBä ìkä ¨¨¨³¦©§¥¨Æ½̈¦¦¬©−Ÿ¨«¤©¬Ÿ¥−¤¨´¤¨®©ŸÆ¨¨´¦¤«¨½̈§©−Ÿ¨¬
:øôòä-ìààë:õøàì ähîì àéä úãøiä äîäaä çeøå äìòîì àéä äìòä íãàä éða çeø òãBé éî ¤¤¨¨«¦´¥À©µ©§¥´¨¨½̈¨Ÿ¨¬¦−§¨®§¨§Æ©Æ©§¥½̈©Ÿ¤¬¤¦−§©¬¨¨¨«¤

áëäéäiL äîa úBàøì epàéáé éî ék B÷ìç àeä-ék åéNòîa íãàä çîNé øLàî áBè ïéà ék éúéàøå§¨¦À¦¦´¥¬Æ¥£¤̧¦§©³¨¨¨Æ§©£½̈¦−¤§®¦´¦³§¦¤ÆÆ¦§½§¤−¤¦§¤¬
:åéøçà©£¨«

i"yx
(ÁÈ).éáìá éðà éúøîà:זאת éðáבראותי úøáã ìò
.íãàä ורבנות שררה לנהוג גאות מדת להם שאחזו

מהם: לבררם)íøáì.בקטנים להודיעם (ס "א הקב"ה
השרים  ואף שהם ולהראותם כלום, שררתם שאין

íäì.והמלכים: äîä äîäá המה וחיה בהמה כשאר
åâå'.(ËÈ)לעצמם: íãàä éðá äø÷î éë הדבר טעם הוא

מקרה  ויש אדם לבני ופגע מקרה הקב"ה נתן אשר
שזה  כשם כי נתן, לשניהם אחד ומקרה לבהמה ופגע

מת: זה כך ïéà.מת äîäáä ïî íãàä øúåîå ויתרונו
משמת,והצלחתו  נראה אינו הבהמה מן יותר אדם של

העפר: אל לשוב הבל להיות נהפך הכל éî(Î‡)כי

.òãåéב)כמו מבין (יואל  אשר הוא מי ישוב יודע מי
ועומדת  למעלה העולה היא אדם בני שרוח לב ונותן
לה  ואין לארץ למטה היורדת היא הבהמה ורוח בדין
שאינה  כבהמה להתנהג שלא צריך וחשבון דין ליתן

מעשיה: על אלה:éúéàøå.(Î·)מקפדת ïéàבכל éë
.áåè:לאדם.åéùòîá íãàä çîùé øùàî כפיו ביגיע

לחמוד  נפשו כשאול להרחיב ולא ויאכל ישמח
לו: לא להתרבות å÷ìç.להתעשר àåä éë כפיו יגיע

ישמח: ובו משמים לו הניתן החלק åðàéáé.הוא éî éë
גם  יצליחו אם לבניו שיהיה במה שמת לאחר לראות

יצליחו: לא או להם והניח הוא שאסף בעושר הם

cec zcevn
(ÁÈ).˙¯·„ ÏÚ:יעשו ומה  יתנהגו  איך  אדם  בני  ענין  על 

.ÌÈ‰Ï‡ Ì¯·Ïגדולות רוממות ויבחנו יבררו שהם לומר , רוצה 
המה בהמה כמו שהם  השכל בבחינת  ולראות האלהים
כאין: המה  האלהים  רוממות מול אבל  וכאומר  לעצמם,

(ËÈ).‰Â˜Ó ÈÎכמקרה לבדם האדם לבני מיוחד  מקרה יש  כי 
וכדומה: ‰·‰Ó‰.העצבון  ‰¯˜ÓÂ:הדעת חסרון בעבור  לבדה לבהמה מיוחד  מקרה Ì‰Ï.ויש  „Á‡ ‰¯˜ÓÂ אחד מקרה  ויש

זה: ימות כן זה ימות כאשר  כי כבהמה,ÁÂ¯Â.לשניהם, כן אם המה  ולזה וכאומר  כזה, זה החיוני  רוח לכולם  יש  חיים  עודם
הלא לאדם, שאין מה  לבדה לבהמה  מקרה  שיש מה ואם כזה, לזה יקרה  המות ומקרה כזה לזה החיוני  רוח  יש חיים עודם כי

לבהמה: שאין  מה  לבדו לאדם  מקרה  יש זה  יש:ÂÓÂ˙¯.נגד  לא  הבהמה מן  האדם יתרון ‰·Ï.ומעלת  ÏÎ‰ ÈÎ,לומר רוצה
ובמעשים בתורה עסק אם הוא  כן לא  אבל  וכדומה, הקנינים  באסיפת  כיֿאם עסק  שלא הבל  היה אדם מעשה  כל  אם זהו

העפר:‰ÏÎ.(Î)טובים: אל  המקרא בסוף  האומר  הוא אחד , מקום  אל הולכים כולם בהמה בין  אדם Â‚Â'.בין ‰È‰ ÏÎ‰רוצה
העפר : אל ישובו במותם כולם  כן העפר, מן היה החי וכל  הראשון אדם  שיצירת כמו Ú„ÂÈ.(Î‡)לומר , ÈÓ מעט לומר , רוצה 

נחצבה אשר  המקור אל למעלה  המיתה אחרי היא  עולה  אשר חשובה , האדם בני רוח  אשר ההפרש את לדעת ישכילו אשר המה 
הואיל  לומר למעלה  ומוסב משם. נחצבה אשר הארץ אל  למטה המיתה  אחרי היא  יורדת  אשר שפלה הבהמה  רוח  אבל  משם ,

להם: המה  בהמה  שהם  יראו לכן זאת, את  להבין יחכמו רבים השכל ,È˙È‡¯Â.(Î·)ולא בבחינת  ראיתי  הדברים אלה  פי על
מהם: ולשמוח  לאכול  ידיו במעשי שקבץ ההון  עם  האדם  ישמח  אשר ממה הענינים  בכל  ומאושר טוב אין Â˜ÏÁ.אשר ‡Â‰ ÈÎ

לזה מותו אחר יביאנו  מי אחריו לבניו ההון ויניח  כשימות כי עוד, ולא  חלקו  לבד  זהו שקבץ , ההון עם העולם  בזה  שמחתו
בטובתם: ישמחו למען הוא שקבץ ההון עם אחריו לבניו  שיהיה ובטובה  בשמחה  לראות  העולם 

oeiv zcevn
(ÁÈ).˙¯·„ ÏÚ( יח מג  (בראשית  הכסף דבר  על  כמו ענין על 

עזי כמו דברת. אמר לזה האדם  בני אל  דבוק שהוא ולפי
ב ): טו (שמות יה ובחינה:Ì¯·Ï.וזמרת דבר בירור  מלשון

(ËÈ).¯˙ÂÓÂ:יתרון יש:‡ÔÈ.מלשון לא כמו  אם:ÈÎ.ענינו 
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:eðzà Eúéøa øôz-ìà øëæ EãBáë àqk ìaðz-ìà EîLáëíéîMä-íàå íéîLâî íéBbä éìáäa Léä ¦§½©§©¥−¦¥´§¤®§¾Ÿ©¨¥¬§¦«§−¦¨«£¥̧§©§¥³©¦Æ©§¦¦½§¦©¨©−¦
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åè-÷øô äéîøébÎ`

à:eàöéå éðt-ìòî çlL äfä íòä-ìà éLôð ïéà éðôì ìàeîLe äLî ãîòé-íà éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¥©½¦©£¸ŸŸ¤³§¥Æ§¨©½¥¬©§¦−¤¨¨´©¤®©©¬¥«©¨©−§¥¥«
áéìà eøîàé-ék äéäåáøçì áøçì øLàå úånì úånì øLà ýåýé øîà-äk íäéìà zøîàå àöð äðà E §¨¨²¦«Ÿ§¬¥¤−¨´¨¥¥®§¨©§¨̧£¥¤¹«Ÿ¨©´§À̈£¤̧©¨³¤©Æ̈¤Æ©£¤³©¤Æ¤Æ©¤½¤

:éáMì éáMì øLàå áòøì áòøì øLàåââøäì áøçä-úà ýåýé-íàð úBçtLî òaøà íäéìò ézã÷ôe ©£¤³¨«¨¨Æ¨«¨½̈©£¤¬©§¦−©¤«¦¨©§¦̧£¥¤¹©§©³¦§¨Æ§ª§½̈¤©¤´¤©«£½Ÿ
:úéçLäìe ìëàì õøàä úîäa-úàå íéîMä óBò-úàå áçñì íéáìkä-úàå§¤©§¨¦−¦§®Ÿ§¤¯©¨©²¦§¤¤¡©¬¨−̈¤¤¡¬Ÿ§©§¦«

i"yx
(ËÈ).êùôð äìòâ ïåéöá íà עליה לשוב שלא מנת על

מרפא: באין הכיתה מדוע לשוב דעתך אם כי
(‡Î).êîù ïòîì:רחום êãåáë.שנקראת àñë בית

כבודך: בכסא החקוקים ישראל אגדה, ומדרש המדרש.
(·Î).íéáéáø åðúé íéîùä íàå על לא אם מאיליהם

בה"א  הראשונה הכפולה תמיהה כל בתמיה. פיך,
במבצרים אם הבמחנים כגון באם יג)והשנייה (במדבר

רעה אם היא בציון (שם)הטובה אם מאסת המאוס
נפשך ואם (כאן)געלה הגוים בהבלי היש כאן אף

השמים:
(‡).ìàåîùå äùî על רחמים לבקש נזקקו שניהם

התפללו  ואח"כ למוטב החזירום ומתחילה ישראל
שהחזירום  עד אפי להשיב בלבם עלה ולא עליהם

וגו' חרבו איש שימו משה לב)למוטב, על (שמות ויזר
וגו' המים אכפרה,(שם)פני אולי ה' אל אעלה ואח"כ

הבעלים את ישראל בני ויסירו במצפה (שמואל שמואל

ז) ואתפלל א  המצפתה ישראל כל את קבצו ואח"כ
אל (שם)עליכם לכך אלי, להשיבם יכול אינך אתה

עליהם: åâå'.(·)רצוני:éùôð.תתפלל úåîì øùà כל
חרב  מיתת ממות קשה חרב מחבירו קשה בפ' המאוחר
אומר  הוא וכן מנוולת אינה מטתו על ומיתה מנוולת

קטז) קשה (תהלים  רעב לחסידיו המותה ה' בעיני יקר
אומר  הוא וכן מצטער אינו וזה מצטער שזה מחרב
איתנהו  כולהו שבי רעב, מחללי חרב חללי היו טובים

ופקידות:éúã÷ôå.(‚)בגוה: מינוי לגרר áåçñì.לשון
יסחבום לא אם מט וכן :)(לקמן 

cec zcevn
(ËÈ).ÒÂ‡Ó‰תעבה וכי יהודה  את מאסת  וכי  הנביא אמר 

מכה: על  רפואה למצוא ואין הכיתנו מדוע בציון ˜Â‰.נפשך 
לעת נקוה וכאשר שהיה ממה הוטב  ולא לשלום  נקוה  כאשר 

חרדה : עוד  בא  והנה שהרשענוÂÚ„È.(Î)רפואה  אנו מכירים 
לך  חטאנו כולנו  כי  אבותינו בעוון  אנו מכירים  וגם אנחנו 

כמוהם: ˙ı‡.(Î‡)כמונו Ï‡למען אותנו תבזה אל  עכ "ז 
עמו: עזב  יד  שמקוצר  באמרם  העמים בין יחולל  לבל  שמך 

.Ï·˙ Ï‡העמים בפי מחולל להיות כבודך  כסא תוריד  אל 
במ "ש: הדבר  לעםÂÎÊ¯.וכפל  לך  להיות  עמנו שכרת הברית

הברית: את היום תפר נזעק‰È˘.(Î·)ואל  מי אל  כאומר 
אלילים: הם העכו"ם בהבלי  מי  יש  וכי  הגשם  בעבור 

.ÌÈÓÈ˘‚Ó:גשמים ‰˘ÌÈÓ.מורידים  Ì‡Âמערכות וכי 
מקום: גזירות מבלי מעצמם רביבים נותנים ‡˙‰השמים  ‡Ï‰

.'ÂÎÂ:תורידו שאתה  לבדך  לך  נקוה  ולכן  הגשם  את ‡Ï‰.מוריד ÏÎ תטם‡˙ תחפוץ אשר כל  אל  וא"כ השמים  מערכות הם
פיך : את ימרו ולא

(‡).„ÂÓÚÈ Ì‡: ובקשה בתפלה Ï‡ÂÓ˘Â.ר"ל  ‰˘Óמהם מי אם  מ"מ  לפני מקובלת תפלתם שהיה אף ר"ל  שמואל  או משה
להם: מרוצה להיות עליהם  רצוני אין הזה העם בעד  ממנה:˘ÁÏ.יתפלל  ויצאו מארצי לגרשם שאמרתי  בנבואה להם אמור

(·).‡ˆ ‰‡: מה ולתכלית נלך ÂÓÏ˙.להיכן כל ‡˘¯ וכו' לחרב ואשר למיתה יותן דבר במיתת  בעוונו  למות  שראוי  מי 
לו: הראוי בדבר  יעונש עונשין:È˙„˜ÙÂ.(‚)אחד מיני ארבעה ר"ל  משפחות ארבעה  עליהם  לגררÂÁÒÏ·.אמנה  הכלבים דרך 

למקום: ממקום ÈÁ˘‰ÏÂ˙.הנבלות  ÏÂÎ‡Ï: הרגל ברמיסת  להשחית  והבהמות  הנבלות לאכול  העוף 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰ÏÚ‚אתכם נפשי  וגעלה כמו  תיעוב כו)ענין  :(ויקרא
.‰˙Ú·:ורתת כל ˙ı‡.(Î‡)חרדה  נאצו  וכן בזיון ענין

א)תוכחתי צור˙Ï·.:(משלי וינבל  כמו ושפלות  הורדה ענין
לב)ישועתו ביטול:˙Ù¯.:(דברים מלשון·‰·ÈÏ.(Î·)ענין

הגילולים : והם גשם :ÌÈÓÈ˘‚Ó.הבל כן¯·ÌÈ·È.מלשון 
עשב  עלי  וכרביבים כמו  הדק , הגשם  Â˜Â‰.:(שם)נקרא

תקוה: מלשון
(‡).È˘Ù נפשכם את יש  אם כמו  רצון כג)ענין :(בראשית
.ÁÏ˘ ישלח הן כמו וגירושין, טירוד  ג)ענין ‡‰.(·):(לעיל

אעלה  אנה וכן ב)להיכן מינויÈ˙„˜ÙÂ.(‚):(ש"ב ענין
שאלה :ÂÁÙ˘Ó˙.וגזברות : בדרך  כן גרירהÂÁÒÏ·.אמר ענין

והשלך  סחוב  כמו כב)ומשיכה :(לקמן

b wxt zldw - miaezk

â-÷øô úìä÷akÎgi

çé:íäì änä äîäa-íäL úBàøìå íéýìàä íøáì íãàä éða úøác-ìò éaìa éðà ézøîàèéék ¨©³§¦«£¦Æ§¦¦½©¦§©Æ§¥´¨¨½̈§¨−̈¨¡Ÿ¦®§¦§¾§¤§¥¨¬¥−¨¨¤«¦Á
øúBîe ìkì ãçà çeøå äæ úBî ïk äæ úBîk íäì ãçà äø÷îe äîäaä äø÷îe íãàä-éðá äø÷î¦§¤̧§«¥¨¨¹̈¦§¤´©§¥À̈¦§¤³¤¨Æ¨¤½§¬¤Æ¥´´¤½§¬©¤−̈©®Ÿ©̧

:ìáä ìkä ék ïéà äîäaä-ïî íãàäëáL ìkäå øôòä-ïî äéä ìkä ãçà íB÷î-ìà CìBä ìkä ¨¨¨³¦©§¥¨Æ½̈¦¦¬©−Ÿ¨«¤©¬Ÿ¥−¤¨´¤¨®©ŸÆ¨¨´¦¤«¨½̈§©−Ÿ¨¬
:øôòä-ìààë:õøàì ähîì àéä úãøiä äîäaä çeøå äìòîì àéä äìòä íãàä éða çeø òãBé éî ¤¤¨¨«¦´¥À©µ©§¥´¨¨½̈¨Ÿ¨¬¦−§¨®§¨§Æ©Æ©§¥½̈©Ÿ¤¬¤¦−§©¬¨¨¨«¤

áëäéäiL äîa úBàøì epàéáé éî ék B÷ìç àeä-ék åéNòîa íãàä çîNé øLàî áBè ïéà ék éúéàøå§¨¦À¦¦´¥¬Æ¥£¤̧¦§©³¨¨¨Æ§©£½̈¦−¤§®¦´¦³§¦¤ÆÆ¦§½§¤−¤¦§¤¬
:åéøçà©£¨«

i"yx
(ÁÈ).éáìá éðà éúøîà:זאת éðáבראותי úøáã ìò
.íãàä ורבנות שררה לנהוג גאות מדת להם שאחזו

מהם: לבררם)íøáì.בקטנים להודיעם (ס "א הקב"ה
השרים  ואף שהם ולהראותם כלום, שררתם שאין

íäì.והמלכים: äîä äîäá המה וחיה בהמה כשאר
åâå'.(ËÈ)לעצמם: íãàä éðá äø÷î éë הדבר טעם הוא

מקרה  ויש אדם לבני ופגע מקרה הקב"ה נתן אשר
שזה  כשם כי נתן, לשניהם אחד ומקרה לבהמה ופגע

מת: זה כך ïéà.מת äîäáä ïî íãàä øúåîå ויתרונו
משמת,והצלחתו  נראה אינו הבהמה מן יותר אדם של

העפר: אל לשוב הבל להיות נהפך הכל éî(Î‡)כי

.òãåéב)כמו מבין (יואל  אשר הוא מי ישוב יודע מי
ועומדת  למעלה העולה היא אדם בני שרוח לב ונותן
לה  ואין לארץ למטה היורדת היא הבהמה ורוח בדין
שאינה  כבהמה להתנהג שלא צריך וחשבון דין ליתן

מעשיה: על אלה:éúéàøå.(Î·)מקפדת ïéàבכל éë
.áåè:לאדם.åéùòîá íãàä çîùé øùàî כפיו ביגיע

לחמוד  נפשו כשאול להרחיב ולא ויאכל ישמח
לו: לא להתרבות å÷ìç.להתעשר àåä éë כפיו יגיע

ישמח: ובו משמים לו הניתן החלק åðàéáé.הוא éî éë
גם  יצליחו אם לבניו שיהיה במה שמת לאחר לראות

יצליחו: לא או להם והניח הוא שאסף בעושר הם

cec zcevn
(ÁÈ).˙¯·„ ÏÚ:יעשו ומה  יתנהגו  איך  אדם  בני  ענין  על 

.ÌÈ‰Ï‡ Ì¯·Ïגדולות רוממות ויבחנו יבררו שהם לומר , רוצה 
המה בהמה כמו שהם  השכל בבחינת  ולראות האלהים
כאין: המה  האלהים  רוממות מול אבל  וכאומר  לעצמם,

(ËÈ).‰Â˜Ó ÈÎכמקרה לבדם האדם לבני מיוחד  מקרה יש  כי 
וכדומה: ‰·‰Ó‰.העצבון  ‰¯˜ÓÂ:הדעת חסרון בעבור  לבדה לבהמה מיוחד  מקרה Ì‰Ï.ויש  „Á‡ ‰¯˜ÓÂ אחד מקרה  ויש

זה: ימות כן זה ימות כאשר  כי כבהמה,ÁÂ¯Â.לשניהם, כן אם המה  ולזה וכאומר  כזה, זה החיוני  רוח לכולם  יש  חיים  עודם
הלא לאדם, שאין מה  לבדה לבהמה  מקרה  שיש מה ואם כזה, לזה יקרה  המות ומקרה כזה לזה החיוני  רוח  יש חיים עודם כי

לבהמה: שאין  מה  לבדו לאדם  מקרה  יש זה  יש:ÂÓÂ˙¯.נגד  לא  הבהמה מן  האדם יתרון ‰·Ï.ומעלת  ÏÎ‰ ÈÎ,לומר רוצה
ובמעשים בתורה עסק אם הוא  כן לא  אבל  וכדומה, הקנינים  באסיפת  כיֿאם עסק  שלא הבל  היה אדם מעשה  כל  אם זהו

העפר:‰ÏÎ.(Î)טובים: אל  המקרא בסוף  האומר  הוא אחד , מקום  אל הולכים כולם בהמה בין  אדם Â‚Â'.בין ‰È‰ ÏÎ‰רוצה
העפר : אל ישובו במותם כולם  כן העפר, מן היה החי וכל  הראשון אדם  שיצירת כמו Ú„ÂÈ.(Î‡)לומר , ÈÓ מעט לומר , רוצה 

נחצבה אשר  המקור אל למעלה  המיתה אחרי היא  עולה  אשר חשובה , האדם בני רוח  אשר ההפרש את לדעת ישכילו אשר המה 
הואיל  לומר למעלה  ומוסב משם. נחצבה אשר הארץ אל  למטה המיתה  אחרי היא  יורדת  אשר שפלה הבהמה  רוח  אבל  משם ,

להם: המה  בהמה  שהם  יראו לכן זאת, את  להבין יחכמו רבים השכל ,È˙È‡¯Â.(Î·)ולא בבחינת  ראיתי  הדברים אלה  פי על
מהם: ולשמוח  לאכול  ידיו במעשי שקבץ ההון  עם  האדם  ישמח  אשר ממה הענינים  בכל  ומאושר טוב אין Â˜ÏÁ.אשר ‡Â‰ ÈÎ

לזה מותו אחר יביאנו  מי אחריו לבניו ההון ויניח  כשימות כי עוד, ולא  חלקו  לבד  זהו שקבץ , ההון עם העולם  בזה  שמחתו
בטובתם: ישמחו למען הוא שקבץ ההון עם אחריו לבניו  שיהיה ובטובה  בשמחה  לראות  העולם 

oeiv zcevn
(ÁÈ).˙¯·„ ÏÚ( יח מג  (בראשית  הכסף דבר  על  כמו ענין על 

עזי כמו דברת. אמר לזה האדם  בני אל  דבוק שהוא ולפי
ב ): טו (שמות יה ובחינה:Ì¯·Ï.וזמרת דבר בירור  מלשון

(ËÈ).¯˙ÂÓÂ:יתרון יש:‡ÔÈ.מלשון לא כמו  אם:ÈÎ.ענינו 

היציאה מן הגלות תהיה על־ידי לימוד פנימיות התורה קודם ביאת המשיח.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז
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ÁàåL úòeáL àéä Bæéà?ì òaLðúà úBpLíãàì òeãiä:áäæ ìL àeäL ïáà ìL ãenòä ìò øîà,ìòå ¥¦§©¨§¦§©§©¤©¨©¨¨¨¨©©¨©¤¤¤¤¤¨¨§©
äMà àeäL Léàä,Léà àéäL äMàä ìòå;øLôà éàL øác ìò òaLð:øéåàa çøBtL ìîb éúéàø àG íà,íàå ¨¦¤¦¨§©¨¦¨¤¦¦¦§©©¨¨¤¦¤§¨¦¨¦¦¨¨¤¥©¨£¦§¦

ãaä úéa úøB÷k Lçð éúéàø àG;íéãòì øîà:éðeãéòäå eàBa,Cãéòð àHL äòeáL;äåönä úà ìháì òaLð: ¨¦¦¨¨§©¥©©¨©¨¥¦§©¦¦§¨¤§¦¨¦§©§©¥¤©¦§¨
äkñ úBNòì àHL,áìeì ìBhì àHLå,ïélôz çéðäì àHLå–àåL úòeáL àéä Bæ,ìòå úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL ¤©£ª¨§¤¦¨§¤§¨¦©§¦¦¦§©¨§¤©¨¦©§¨©§©

øeèt dúââL. ¦§¨¨¨
ËBæ økk ìëàL äòeáL,äpìëà àHL äòeáL–éeha úòeáL äðBLàøä,àåL úòeáL äiðMäå.dìëà–øáò §¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨¨¦¨§©¦§©§¦¨§©¨§£¨¨¨©

àåL úòeáL ìò;dìëà àG–éeha úòeáL ìò øáò. ©§©¨§£¨¨¨©©§©¦
ÈíéLpáe íéLðàa úâäBð éeha úòeáL,íéáBøwáe íé÷Bçøa,ïéìeñtáe íéøLka,úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôa §©¦¤¤¨£¨¦©¨¦¨§¦©§¦©§¥¦©§¦¦§¥¥¦§¤¦§¥¥

gggg.xie`a gxet lnb izi`x `l m`:'åëå éúéàø àì íà éìò íìåòáù úåøéô ìë åøñàé øîåìë.cad zia zxewk ygp.äúøåöå ãáä úéá úøå÷ úéðáúë
:àáåè àëéàã ,àåù úòåáù éåä àì ãáä úéá úøå÷ éáåòë åìéàã.jcirp `ly dreayøîàðù ãéòäì áééç àäã ,àéä äåöî ìåèéá('ä àø÷éå)ãéâé àì íà

:åðåò àùðå
hhhh.`ey zreay lr xar dlk`áééç åæ øëë ìëåàù òáùð éëîã .éåèéá úòåáùà óà øáò ,äìëà àì .àãåçì àåù úòåáù ìò øáò ,äìëà ,øîà÷ éëä

íåùî ,íéúù áééç äì ìéëà àì éàå ,ìëàé àì ïéá ìëàé ïéá àåù úòåáù íåùî ä÷åìå ,äåöîä úà ìèáì òáùð éøä äðìëàé àìù òáùð øãä éëå ,äìëàì
:éåèéá úòåáù íåùî óàå àåù úòåáù

iiii.miypae miyp`a:åìà ìëá úâäåðù éåèéá úòåáùá àðú 'åë íéùðá àìå íéùðàá úâäåð úåãòä úòåáù éðúîì éòáã éãééà.miaexwae miwegxaïåâë

`xephxa yexit
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שבועת  של  שונים סוגים שיש ללמד , משנתנו באה הקודמת, המשנה לסיום כהמשך 
לשוא". אֿלהיך ה' שם את תשא "לא משום עליהם שחייבים שוא,

àåL úòeáL àéä Bæéàעל שחייבין הקודמת, במשנה ששנינו – ÅÄÀÇÈÀ
פטור ? שגגתה ועל  מכות íãàìזדונה òeãiä úà úBpLì òaLðÄÀÇÀÇÆÇÈÇÈÈÈ

כגון: כן , שאינו ידוע שהוא דבר  על נשבע –ìL ãenòä ìò øîàÈÇÇÈÇÆ
äMàä ìòå ,äMà àeäL Léàä ìòå ,áäæ ìL àeäL ïáàÆÆÆÆÈÈÀÇÈÄÆÄÈÀÇÈÄÈ

Léà àéäL כן אם אלא שוא שבועת זו  שאין  מבואר, בגמרא – ÆÄÄ
שנשבע. כמו הדבר  שאין  אדם בני  לשלושה לפחות `cgידוע beq ixd

.`ey zreay lyøLôà éàL øác ìò òaLð,מציאותי שאינו – ÄÀÇÇÈÈÆÄÆÀÈ
בשבועה, עלי שבעולם הפירות כל ייאסרו  שאמר: àGכגון  íàÄ

íàå ,øéåàa çøBtL ìîb éúéàø– אם או  –Lçð éúéàø àG ÈÄÄÈÈÆÅÇÈÂÄÀÄÈÄÄÈÈ
ãaä úéa úøB÷kהבד בבית הזיתים על שנותנים כקורה שצורתו  – ÀÇÅÇÇ

שמנם את לסחוט טובטובטובטוב").").").").כדי יום יום יום יום  וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא שבועה ((((עייןעייןעייןעיין –
עליו  לאסור הנשבע נתכוון  לא בודאי  "שהרי היא, שוא שבועת זו 

תנאי, שום בלא לאסור  לו  היה לכך , מתכוון  היה שאילו  הפירות,
בדבר נדרו תלה ולמה עליו, אסורים הפירות כן גם עכשיו  שהרי 

אותו  שראה לקיים אלא נתכוון , הפירות לאסור  לא ודאי  אלא שאינו ?
שוא" שבועת משום לוקה ולפיכך אפילו ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).דבר, זה, הסבר לפי 

שבעולם" הפירות כל "ייאסרו  אמר  xnba`),לא x`eany itk) אלא
שפורח", גמל ראיתי לא אם בשבועה, עלי  פלוני פרי  "ייאסר אמר :

שוא שבועת זו myaהרי  xg` xaqd `aen my ,"aeh mei zetqez" oiir)
.`ey zreay ly ipy beq edf ± .(y"`xde zetqezdíéãòì øîà– ÈÇÈÅÄ

חברו , את שהלווה שראו  éðeãéòäåכגון eàBa דין לבית בואו  – ÀÇÄÄ
אמרו : והם עדותכם; לי  Cãéòðוהעידו àHL äòeáLכלומר – ÀÈÆÀÄÈ

לבטל שנשבעו לפי  שוא, שבועת זו הרי  לו, יעידו שלא שנשבעו 
שנאמר  התורה, א א א א ):):):):מצוות ה ה ה ה ,,,, ובכלל,((((ויקראויקראויקראויקרא עוונו"; ונשא יגיד לא "אם

äåönäאם úà ìháì òaLð:כגון –äkñ úBNòì àHL– ÄÀÇÀÇÅÆÇÄÀÈÆÇÂËÈ
הסוכות, בחג בסוכה לשבת שלא áìeìכלומר, ìBhì àHLå או – ÀÆÄÈ

הסוכות, בחג לולב נטילת מצוות לקיים ïélôzשלא çéðäì àHLåÀÆÀÈÄÇÀÄÄ
תפילין; יניח שלא נשבע או  –`ey zreay ly iyily beq df ixd עיין)

לפי סוג עוד  מובא שם ה; א, שבועות הל' להרמב"ם תורה במשנה

oebkהירושלמי, ,ok `edy mc`l wtq ea oi`y reci xac lr raypy"
."oa` `idy oa`d lr: שלנו הגמרא לפי ז בהלכה lrושם raypy"

,meie dlil ,mini dyely oyii `ly oebk ,zeyrl ea gek oi`y xac
"...mitevx.(úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL ,àåL úòeáL àéä BæÄÀÇÈÀÆÇÈÄÇÀÈÇ

øeèt dúââL ìòåבגמרא בבבב))))– כא כא כא כא ,,,, זו ,((((שבועותשבועותשבועותשבועות שפיסקה מבואר , ÀÇÄÀÈÈÈ
שכל להשמיענו, כאן חוזרת הקודמת, המשנה בסוף כבר  שנשנתה
אבל שוא; שבועת היא זו  במשנה, שנימנו  הללו מהשבועות אחת

ו  "שאכלתי ", זו הנשבע: אין  – ואכל  אכלתי", "שלא או : אכל ; לא
ה. במשנה עקיבא רבי כדברי ביטוי , שבועת אלא שוא, שבועת

ט ה נ ש מ ר ו א ב

חברתה. את סותרת שאחת שבועות, שתי שנשבע במי ללמד  באה זו משנה

Bæ,האומר : økk ìëàL äòeáL: אמר כך àHLואחר äòeáL ÀÈÆÙÇÄÈÀÈÆ
äpìëà,הראשונה שבועתו  את סותרת השנייה השבועה והרי  – ÙÀÆÈ

éeha úòeáL äðBLàøä,בפרקנו לעיל כמבואר  –úòeáL äiðMäå ÈÄÈÀÇÄÀÇÀÄÈÀÇ
àåL,הכיכר את לאכול  נתחייב הראשונה, שבועתו משנשבע שכן – ÈÀ

הלכך המצוה, את לבטל  נשבע הרי יאכלנה, שלא כך  אחר וכשנשבע

הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  היא, שוא שבועת השנייה שבועתו
dìëà,הראשונה שבועתו  את קיים והרי הכיכר , את אכל  –øáò ÂÈÈÈÇ

àåL úòeáL ìò.מלקות עליה וחייב בלבד , –dìëà àG אם – ÇÀÇÈÀÂÈÈ
הכיכר, את אכל éehaלא úòeáL ìò øáò: מבואר בגמרא –s` ÈÇÇÀÇÄ

על בזה עבר  השנייה, שבועתו את משנשבע שכן ביטוי , שבועת על 
ולא  הכיכר, את אכל שלא כיון אלא לעיל , שבארנו  כפי  שוא, שבועת

ביטוי. שבועת משום אף חייב הריהו  הראשונה, שבועתו  את קיים
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שם  שכן  הבא; בפרק הראשונה המשנה משום נישנו שלאחריה והמשנה משנתנו
בכשרים  בקרובין, ולא ברחוקין בנשים, ולא באנשים נוהגת העדות "שבועת נלמד :

ללמד  משנתנו ובאה בפסולין "... בכולם.ולא נוהגת ביטוי  ששבועת

íéLpáe íéLðàa úâäBð éeha úòeáL שנשבעה אשה אף – ÀÇÄÆÆÈÂÈÄÇÈÄ
חייבת; שבועתה, על ועברה ביטוי, íéáBøwáeשבועת íé÷BçøaÈÀÄÇÀÄ

או  רחוק פלוני אם הבדל  אין לפלוני , שאתן  שבועה שאמר : כגון –
משפחה; קרבת ïéìeñtáeקרוב íéøLkaכשר שהוא באדם בין  – ÇÀÅÄÇÀÄ

פסול שהוא ובין  גגגג););););לעדות גגגג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנהמשנהמשנהמשנה ïéc((((עייןעייןעייןעיין úéa éðôaÄÀÅÅÄ
ïéc úéa éðôa àHLå שנשבע ובין  דין בית בפני  שנשבע בין  – ÀÆÄÀÅÅÄ

דין, בית בפני  Bîöòשלא étî השבועה את הוציא עצמו  שהוא – ÄÄÇÀ
אמן , ענה כן אם אלא חייב אינו אחרים השביעוהו  אם אבל מפיו .
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ïéc,étîBîöò;úBkî dðBãæ ìò ïéáiçå,dúââL ìòåãøBéå äìBò ïaø÷. ¦¦¦©§§©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥
‡ÈíéLpáe íéLðàa úâäBð àåL úòeáL,íéáBøwáe íé÷Bçøa,íéìeñtáe íéøLka,úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôa §©¨§¤¤¨£¨¦©¨¦¨§¦©§¦©§¥¦©§¦¦§¥¥¦§¤¦§¥¥
ïéc,étîeBîöò;úBkî dðBãæ ìò ïéáiçå,dúââL ìòåøeèt.Bæ úçàå Bæ úçà,íéøçà étî òaLnä–áiç. ¦¦¦©§§©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨©©§©©©ª§¨¦¦£¥¦©¨

ãöék?øîà:íBiä ïélôz ézçpä àGå íBiä ézìëà àG,éðà EòéaLî,øîàå:ïîà–áiç. ¥©¨©¨©§¦©§¦©§¦§¦¦©©§¦££¦§¨©¨¥©¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡íéLpa àGå íéLðàa úâäBð úeãòä úòeáL,ïéáBøwa àGå ïé÷Bçøa,ïéìeñta àGå íéøLka,úâäBð dðéàå §©¨¥¤¤¨£¨¦§©¨¦¨§¦§©§¦©§¥¦§©§¦§¥¨¤¤
ãéòäì ïééeàøa àlà;ïéc úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôa,Bîöò étî;íéøçà étîe–eøtëiL ãò ïéáiç ïéà ¤¨¨§¦§¨¦¦§¥¥¦§¤¦§¥¥¦¦¦©§¦¦£¥¦¥©¨¦©¤¦§§

ïéc úéáa ïäa;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøçà étî ïéáe Bîöò étî ïéa–eøtëiL ãò ïéáiç ïðéà ¨¤§¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¦¦©§¥¦¦£¥¦¥¨©¨¦©¤¦§§
ïéc úéáa ïäa. ¨¤§¥¦

:áåø÷ ïéá ÷åçø ïéá .éðåìôì ïúàù.mileqtae mixyka:ìåñôå úåãòì øùëá.envr itnàìå úìëà íéøçà åäåòéáùä íà ìáà .åéôî äòåáù àåä àéöåäù
:áééçå åîöò éôî òáùðë éåä ,åøéáç åòéáùäù øçà ïîà äðò íàå .ïîà äðò àì íà øåèô .êôéäì åà ìëàå éúìëà àì øîàå ,úìëà

`i`i`i`i'ek `ey zreay.miaexwae miwegxa:áåø÷ ïéá ÷åçø ïéá ,äùà àåäù ùéà ìò òáùð.ef zg`e ef zg`,éåèéá úòåáù úçàå àåù úòåáù úçà
:ïîà éðòãá áééç íéøçà éôî òáùåî

c`̀̀̀.miypa `le miyp`a zbdep zecrd zreayáéúëã('ä àø÷éå)áéúëã ,ãéòäì äéåàø äðéà äùàå ,øáãî áåúëä ãéòäì éåàøá ,ãò àåäå(è"é íéøáã)
íéãò íéðù éô ìò ,íéðù ïìäì øîàðå íéðù ïàë øîàð ,áéúëã àåä íéãòá àø÷ àåääå .íéùð àìå íéùðà ,íéùðàä éðù åãîòå]æ"é íù):.miaexwa `le

áéúëã ,åäðéð úåãò éìåñôã(ã"ë íù):íéáåø÷ øàùì ïéãä àåäå .íéðá úåãòá ,íéðá ìò úåáà åúîåé àì.mileqta `leúåé÷ìî éáééçå úåúéî éáééç ïåâë
:ãò òùø úùú ìà äøîà äøåúäå ,íéòùø åø÷éàã .ïìæâå.cirdl oiie`xa `l` zbdep dpi`eïåâë ïðáøãî úåãòì íéìåñôäå ,ãéòî åðéàù êìî é÷åôàì

:äðåé éçéøôîå àéáå÷á é÷çùî.envr itn c"a ipta `lye c"a iptaïéá ã"á éðôá òáùð ïéá ,áééç ,úåãò êì òãåé éðéàù äòåáù òáùð åîöò éôî íà
:ã"á éðôá àìù.mixg` itne:úåãò êì íéòãåé åðà ïéà åì åøîàå ,éðåãéòúå åàåáúù íëéìò éðà òéáùî ïåâë.c"aa extkiy cr oiaiig mpi`áéúëã

`xephxa yexit

הבאה. במשנה שנלמד dúââLכפי  ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáiçåÀÇÈÄÇÀÈÇÀÇÄÀÈÈ
ãøBéå äìBò ïaø÷ שנימנו אלו שכל להשמיע, באה משנתנו  – ÈÀÈÆÀÅ

שוגגים  היו ואם מלקות, חייבים מזידים היו שאם שווה, דינם לעיל ,

ויורד עולה קרבן להביא ישראלישראלישראלישראל").").").").חייבים ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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בכל נוהגת שוא שבועת שאף ללמד , משנתנו  מוסיפה הקודמת למשנה כהמשך 
בהם. נוהגת ביטוי ששבועת לעיל , ששנינו אלו,

íéLpáe íéLðàa úâäBð àåL úòeáL נשים ובין אנשים בין  – ÀÇÈÀÆÆÈÂÈÄÇÈÄ
חייבים; שוא, שבועת íéáBøwáeשנשבעו  íé÷Bçøa שנשבע כגון – ÈÀÄÇÀÄ

רחוק  בין הבדל אין איש, שהיא אשה על  או אשה, שהוא איש על 
קרוב, íéìeñtáeובין  íéøLka ובין לעדות שכשר  באדם בין – ÇÀÅÄÇÀÄ

לעדות, Bîöòבפסול  étîe ,ïéc úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôaÄÀÅÅÄÀÆÄÀÅÅÄÄÄÇÀ
ביטוי, שבועת בענין הקודמת במשנה כמבואר –dðBãæ ìò ïéáiçåÀÇÈÄÇÀÈ

øeèt dúââL ìòå ,úBkî מזידים היו אם לעיל , שנימנו  אלו  כל – ÇÀÇÄÀÈÈÈ
שאין  לגמרי, פטורים שוגגים, היו ואם מלקות, חייבים שוא, בשבועת

שוא. שבועת על קרבן  Bæמביאים úçàå Bæ úçà שבועת בין – ÇÇÀÇÇ
ביטוי, שבועת ובין  íéøçàשוא étî òaLnäשיבואר כמו – ÇËÀÈÄÄÂÅÄ

המשנה, עצמו .áiçבהמשך  מפי הנשבע כדין  –ãöék המושבע – ÇÈÅÇ
חייב? אחרים àGåמפי íBiä ézìëà àG :øîà– לא או – ÈÇÈÇÀÄÇÀ

,íBiä ïélôz ézçpä: חברו לו  éðàואמר  EòéaLî אכלת שלא – ÄÇÀÄÀÄÄÇÇÀÄÂÂÄ
היום, תפילין הנחת שלא או ïîàהיום, :øîàåלאחר אמן  וענה – ÀÈÇÈÅ

חברו, בגמרא áiçשהשביעו  – שקר. דברי  אמר אם השבועה, על – ÇÈ
שבועה  למוציא דומה זה הרי  שבועה, אחר אמן העונה "כל  אמרו :

בסוטה שכתוב כבכבכבכב):):):):בפיו , ה ה ה ה ,,,, ברם,((((במדברבמדברבמדברבמדבר אמן". אמן  האשה "ואמרה

אחד, "אמן " די אלא פעמיים, "אמן" לענות שצריך מסוטה למדים אין 
שבועה, גלגול משום אלא פעמיים "אמן " עונה אינה הסוטה אף שכן

ה. משנה ב פרק סוטה במסכת כמבואר
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א  למשנה בהקדמה בארנו וכבר  העדות; שבועת של הדינים בפרטי עוסק זה פרק

מהם  וכשדרש  כסף, לחברו  חייב שאחד  ממון, עדות ידעו  עדים שאם במסכתנו ,

שבועה  הרי עדות, לו  יודעים שאינם לו  נשבעו דין , בבית לו  ויעידו שיבואו התובע

כמו ויורד , עולה קרבן עליה וחייבים העדות", "שבועת המשנה בלשון  נקראת זו

ואילך): א ה, (ויקרא `eשכתוב d`x e` cr `ede dl` lew drnye `hgz ik ytpe"
z` `iade .dilr `hg xy` dcezde ...my`i ik dide ...epeer `ype cibi `el m` ,rci
m`e ...z`hgl mifr zxiry e` dayk o`vd on dawp `hg xy` ez`hg lr 'dl eny`
`l m`e ...dpei ipa ipy e` mixez izy `hg xy` eny` z` `iade dy ic eci ribz `l
dti`d zixiyr `hg xy` epaxw z` `iade dpei ipa ipyl e` mixez izyl eci biyz

."z`hgl zlq בראויים אלא נוהגת אינה העדות ששבועת ללמד באה משנתנו

חייבים  אינם אחרים מפי  העדים הושבעו  שאם להשמיענו , המשנה באה כן  להעיד .

מאיר  רבי  בזה נחלקו עצמם מפי  העדים נשבעו אם ואילו  דין , בבית שיכפרו  עד 

שיבואר . כפי לאו , אם דין, בבית כפרו  כשלא הם חייבים אם וחכמים,

íéLpa àGå íéLðàa úâäBð úeãòä úòeáL שנאמר ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÇÈÅÆÆÈÂÈÄÀÇÈÄ
להעיד, ראויה אינה ואשה הכתוב, מדבר להעיד  בראוי  עד ", "והוא

יז יז יז יז ):):):):שכתוב יט יט יט יט ,,,, ודרשו:((((דבריםדבריםדבריםדברים האנשים", שני  ולא `miyp"ועמדו
מהכתוב שני " "שני, שווה בגזרה למדים ובגמרא טוטוטוטו))))נשים; שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

– כאן אף בעדים, מדובר שם מה עדים", שני  פי ipy"על  ecnre"
"miyp`d;בעדים מדובר  –ïéáBøwa àGå ïé÷Bçøa,משפחה קרבת – ÈÀÄÀÇÀÄ

לעדות פסולים דדדד););););שקרובים גגגג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנהמשנהמשנהמשנה àGå((((עייןעייןעייןעיין íéøLkaÇÀÅÄÀ
ïéìeñta מלקות וחייבי  מיתות חייבי  כגון  עבירה, מחמת לעדות – ÇÀÄ

;(b ,b oixcdpq dpynd xe`al epzncwd oiir)àlà úâäBð dðéàåÀÅÈÆÆÆÈ
ãéòäì ïééeàøa,מלך להוציא כאן  באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא – ÈÀÄÀÈÄ

שנינו  בבבב):):):):שכן ב ב ב ב ,,,, לעדות ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הפסולים וכן  מעיד ", לא "המלך

בקוביא המשחק כגון  b);מדרבנן, ,b oixcdpq dpyn oiir)úéa éðôaÄÀÅÅ
Bîöò étî ,ïéc úéa éðôa àHLå ïécמפי נשבע העד  אם – ÄÀÆÄÀÅÅÄÄÄÇÀ

שבועת  משום חייב הוא הרי עדות, לו יודע שאינו  לתובע, עצמו
דין ; בבית שלא שנשבע ובין דין בבית שנשבע בין  étîeÄÄהעדות,

íéøçà: שאמר כגון לו, שיעידו העדים את התובע השביע אם אבל  – ÂÅÄ
לך יודעים אנו אין  לו : ואמרו ותעידוני, שתבואו  עליכם אני משביע

אמן , ענו  לא ואף מפיהם, שבועה הוציאו  לא אבל ïéáiçעדות, ïéàÅÇÈÄ
העדות, שבועת משום –ïéc úéáa ïäa eøtëiL ãò אם אלא – ÇÆÄÀÀÈÆÀÅÄ

עדות; לו  יודעים שאינם דין  בית בפני  כפרו  øéàîכן éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ
שכתוב לפי  א א א א ):):):):וטעמו , הההה,,,, ומכאן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עוונו ", ונשא יגיד לא "אם
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ÁàåL úòeáL àéä Bæéà?ì òaLðúà úBpLíãàì òeãiä:áäæ ìL àeäL ïáà ìL ãenòä ìò øîà,ìòå ¥¦§©¨§¦§©§©¤©¨©¨¨¨¨©©¨©¤¤¤¤¤¨¨§©
äMà àeäL Léàä,Léà àéäL äMàä ìòå;øLôà éàL øác ìò òaLð:øéåàa çøBtL ìîb éúéàø àG íà,íàå ¨¦¤¦¨§©¨¦¨¤¦¦¦§©©¨¨¤¦¤§¨¦¨¦¦¨¨¤¥©¨£¦§¦

ãaä úéa úøB÷k Lçð éúéàø àG;íéãòì øîà:éðeãéòäå eàBa,Cãéòð àHL äòeáL;äåönä úà ìháì òaLð: ¨¦¦¨¨§©¥©©¨©¨¥¦§©¦¦§¨¤§¦¨¦§©§©¥¤©¦§¨
äkñ úBNòì àHL,áìeì ìBhì àHLå,ïélôz çéðäì àHLå–àåL úòeáL àéä Bæ,ìòå úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL ¤©£ª¨§¤¦¨§¤§¨¦©§¦¦¦§©¨§¤©¨¦©§¨©§©

øeèt dúââL. ¦§¨¨¨
ËBæ økk ìëàL äòeáL,äpìëà àHL äòeáL–éeha úòeáL äðBLàøä,àåL úòeáL äiðMäå.dìëà–øáò §¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ§¤¨¨¦¨§©¦§©§¦¨§©¨§£¨¨¨©

àåL úòeáL ìò;dìëà àG–éeha úòeáL ìò øáò. ©§©¨§£¨¨¨©©§©¦
ÈíéLpáe íéLðàa úâäBð éeha úòeáL,íéáBøwáe íé÷Bçøa,ïéìeñtáe íéøLka,úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôa §©¦¤¤¨£¨¦©¨¦¨§¦©§¦©§¥¦©§¦¦§¥¥¦§¤¦§¥¥

gggg.xie`a gxet lnb izi`x `l m`:'åëå éúéàø àì íà éìò íìåòáù úåøéô ìë åøñàé øîåìë.cad zia zxewk ygp.äúøåöå ãáä úéá úøå÷ úéðáúë
:àáåè àëéàã ,àåù úòåáù éåä àì ãáä úéá úøå÷ éáåòë åìéàã.jcirp `ly dreayøîàðù ãéòäì áééç àäã ,àéä äåöî ìåèéá('ä àø÷éå)ãéâé àì íà

:åðåò àùðå
hhhh.`ey zreay lr xar dlk`áééç åæ øëë ìëåàù òáùð éëîã .éåèéá úòåáùà óà øáò ,äìëà àì .àãåçì àåù úòåáù ìò øáò ,äìëà ,øîà÷ éëä

íåùî ,íéúù áééç äì ìéëà àì éàå ,ìëàé àì ïéá ìëàé ïéá àåù úòåáù íåùî ä÷åìå ,äåöîä úà ìèáì òáùð éøä äðìëàé àìù òáùð øãä éëå ,äìëàì
:éåèéá úòåáù íåùî óàå àåù úòåáù

iiii.miypae miyp`a:åìà ìëá úâäåðù éåèéá úòåáùá àðú 'åë íéùðá àìå íéùðàá úâäåð úåãòä úòåáù éðúîì éòáã éãééà.miaexwae miwegxaïåâë

`xephxa yexit
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שבועת  של  שונים סוגים שיש ללמד , משנתנו באה הקודמת, המשנה לסיום כהמשך 
לשוא". אֿלהיך ה' שם את תשא "לא משום עליהם שחייבים שוא,

àåL úòeáL àéä Bæéàעל שחייבין הקודמת, במשנה ששנינו – ÅÄÀÇÈÀ
פטור ? שגגתה ועל  מכות íãàìזדונה òeãiä úà úBpLì òaLðÄÀÇÀÇÆÇÈÇÈÈÈ

כגון: כן , שאינו ידוע שהוא דבר  על נשבע –ìL ãenòä ìò øîàÈÇÇÈÇÆ
äMàä ìòå ,äMà àeäL Léàä ìòå ,áäæ ìL àeäL ïáàÆÆÆÆÈÈÀÇÈÄÆÄÈÀÇÈÄÈ

Léà àéäL כן אם אלא שוא שבועת זו  שאין  מבואר, בגמרא – ÆÄÄ
שנשבע. כמו הדבר  שאין  אדם בני  לשלושה לפחות `cgידוע beq ixd

.`ey zreay lyøLôà éàL øác ìò òaLð,מציאותי שאינו – ÄÀÇÇÈÈÆÄÆÀÈ
בשבועה, עלי שבעולם הפירות כל ייאסרו  שאמר: àGכגון  íàÄ

íàå ,øéåàa çøBtL ìîb éúéàø– אם או  –Lçð éúéàø àG ÈÄÄÈÈÆÅÇÈÂÄÀÄÈÄÄÈÈ
ãaä úéa úøB÷kהבד בבית הזיתים על שנותנים כקורה שצורתו  – ÀÇÅÇÇ

שמנם את לסחוט טובטובטובטוב").").").").כדי יום יום יום יום  וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא שבועה ((((עייןעייןעייןעיין –
עליו  לאסור הנשבע נתכוון  לא בודאי  "שהרי היא, שוא שבועת זו 

תנאי, שום בלא לאסור  לו  היה לכך , מתכוון  היה שאילו  הפירות,
בדבר נדרו תלה ולמה עליו, אסורים הפירות כן גם עכשיו  שהרי 

אותו  שראה לקיים אלא נתכוון , הפירות לאסור  לא ודאי  אלא שאינו ?
שוא" שבועת משום לוקה ולפיכך אפילו ((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).דבר, זה, הסבר לפי 

שבעולם" הפירות כל "ייאסרו  אמר  xnba`),לא x`eany itk) אלא
שפורח", גמל ראיתי לא אם בשבועה, עלי  פלוני פרי  "ייאסר אמר :

שוא שבועת זו myaהרי  xg` xaqd `aen my ,"aeh mei zetqez" oiir)
.`ey zreay ly ipy beq edf ± .(y"`xde zetqezdíéãòì øîà– ÈÇÈÅÄ

חברו , את שהלווה שראו  éðeãéòäåכגון eàBa דין לבית בואו  – ÀÇÄÄ
אמרו : והם עדותכם; לי  Cãéòðוהעידו àHL äòeáLכלומר – ÀÈÆÀÄÈ

לבטל שנשבעו לפי  שוא, שבועת זו הרי  לו, יעידו שלא שנשבעו 
שנאמר  התורה, א א א א ):):):):מצוות ה ה ה ה ,,,, ובכלל,((((ויקראויקראויקראויקרא עוונו"; ונשא יגיד לא "אם

äåönäאם úà ìháì òaLð:כגון –äkñ úBNòì àHL– ÄÀÇÀÇÅÆÇÄÀÈÆÇÂËÈ
הסוכות, בחג בסוכה לשבת שלא áìeìכלומר, ìBhì àHLå או – ÀÆÄÈ

הסוכות, בחג לולב נטילת מצוות לקיים ïélôzשלא çéðäì àHLåÀÆÀÈÄÇÀÄÄ
תפילין; יניח שלא נשבע או  –`ey zreay ly iyily beq df ixd עיין)

לפי סוג עוד  מובא שם ה; א, שבועות הל' להרמב"ם תורה במשנה

oebkהירושלמי, ,ok `edy mc`l wtq ea oi`y reci xac lr raypy"
."oa` `idy oa`d lr: שלנו הגמרא לפי ז בהלכה lrושם raypy"

,meie dlil ,mini dyely oyii `ly oebk ,zeyrl ea gek oi`y xac
"...mitevx.(úBkî dðBãæ ìò ïéáiçL ,àåL úòeáL àéä BæÄÀÇÈÀÆÇÈÄÇÀÈÇ

øeèt dúââL ìòåבגמרא בבבב))))– כא כא כא כא ,,,, זו ,((((שבועותשבועותשבועותשבועות שפיסקה מבואר , ÀÇÄÀÈÈÈ
שכל להשמיענו, כאן חוזרת הקודמת, המשנה בסוף כבר  שנשנתה
אבל שוא; שבועת היא זו  במשנה, שנימנו  הללו מהשבועות אחת

ו  "שאכלתי ", זו הנשבע: אין  – ואכל  אכלתי", "שלא או : אכל ; לא
ה. במשנה עקיבא רבי כדברי ביטוי , שבועת אלא שוא, שבועת
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חברתה. את סותרת שאחת שבועות, שתי שנשבע במי ללמד  באה זו משנה

Bæ,האומר : økk ìëàL äòeáL: אמר כך àHLואחר äòeáL ÀÈÆÙÇÄÈÀÈÆ
äpìëà,הראשונה שבועתו  את סותרת השנייה השבועה והרי  – ÙÀÆÈ

éeha úòeáL äðBLàøä,בפרקנו לעיל כמבואר  –úòeáL äiðMäå ÈÄÈÀÇÄÀÇÀÄÈÀÇ
àåL,הכיכר את לאכול  נתחייב הראשונה, שבועתו משנשבע שכן – ÈÀ

הלכך המצוה, את לבטל  נשבע הרי יאכלנה, שלא כך  אחר וכשנשבע

הקודמת. במשנה ששנינו  כמו  היא, שוא שבועת השנייה שבועתו
dìëà,הראשונה שבועתו  את קיים והרי הכיכר , את אכל  –øáò ÂÈÈÈÇ

àåL úòeáL ìò.מלקות עליה וחייב בלבד , –dìëà àG אם – ÇÀÇÈÀÂÈÈ
הכיכר, את אכל éehaלא úòeáL ìò øáò: מבואר בגמרא –s` ÈÇÇÀÇÄ

על בזה עבר  השנייה, שבועתו את משנשבע שכן ביטוי , שבועת על 
ולא  הכיכר, את אכל שלא כיון אלא לעיל , שבארנו  כפי  שוא, שבועת

ביטוי. שבועת משום אף חייב הריהו  הראשונה, שבועתו  את קיים

i p y m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

שם  שכן  הבא; בפרק הראשונה המשנה משום נישנו שלאחריה והמשנה משנתנו
בכשרים  בקרובין, ולא ברחוקין בנשים, ולא באנשים נוהגת העדות "שבועת נלמד :

ללמד  משנתנו ובאה בפסולין "... בכולם.ולא נוהגת ביטוי  ששבועת

íéLpáe íéLðàa úâäBð éeha úòeáL שנשבעה אשה אף – ÀÇÄÆÆÈÂÈÄÇÈÄ
חייבת; שבועתה, על ועברה ביטוי, íéáBøwáeשבועת íé÷BçøaÈÀÄÇÀÄ

או  רחוק פלוני אם הבדל  אין לפלוני , שאתן  שבועה שאמר : כגון –
משפחה; קרבת ïéìeñtáeקרוב íéøLkaכשר שהוא באדם בין  – ÇÀÅÄÇÀÄ

פסול שהוא ובין  גגגג););););לעדות גגגג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנהמשנהמשנהמשנה ïéc((((עייןעייןעייןעיין úéa éðôaÄÀÅÅÄ
ïéc úéa éðôa àHLå שנשבע ובין  דין בית בפני  שנשבע בין  – ÀÆÄÀÅÅÄ

דין, בית בפני  Bîöòשלא étî השבועה את הוציא עצמו  שהוא – ÄÄÇÀ
אמן , ענה כן אם אלא חייב אינו אחרים השביעוהו  אם אבל מפיו .

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriax wxt zereay zkqn

ïéc,étîBîöò;úBkî dðBãæ ìò ïéáiçå,dúââL ìòåãøBéå äìBò ïaø÷. ¦¦¦©§§©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥
‡ÈíéLpáe íéLðàa úâäBð àåL úòeáL,íéáBøwáe íé÷Bçøa,íéìeñtáe íéøLka,úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôa §©¨§¤¤¨£¨¦©¨¦¨§¦©§¦©§¥¦©§¦¦§¥¥¦§¤¦§¥¥
ïéc,étîeBîöò;úBkî dðBãæ ìò ïéáiçå,dúââL ìòåøeèt.Bæ úçàå Bæ úçà,íéøçà étî òaLnä–áiç. ¦¦¦©§§©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨©©§©©©ª§¨¦¦£¥¦©¨

ãöék?øîà:íBiä ïélôz ézçpä àGå íBiä ézìëà àG,éðà EòéaLî,øîàå:ïîà–áiç. ¥©¨©¨©§¦©§¦©§¦§¦¦©©§¦££¦§¨©¨¥©¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡íéLpa àGå íéLðàa úâäBð úeãòä úòeáL,ïéáBøwa àGå ïé÷Bçøa,ïéìeñta àGå íéøLka,úâäBð dðéàå §©¨¥¤¤¨£¨¦§©¨¦¨§¦§©§¦©§¥¦§©§¦§¥¨¤¤
ãéòäì ïééeàøa àlà;ïéc úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôa,Bîöò étî;íéøçà étîe–eøtëiL ãò ïéáiç ïéà ¤¨¨§¦§¨¦¦§¥¥¦§¤¦§¥¥¦¦¦©§¦¦£¥¦¥©¨¦©¤¦§§

ïéc úéáa ïäa;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:íéøçà étî ïéáe Bîöò étî ïéa–eøtëiL ãò ïéáiç ïðéà ¨¤§¥¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¦¦©§¥¦¦£¥¦¥¨©¨¦©¤¦§§
ïéc úéáa ïäa. ¨¤§¥¦

:áåø÷ ïéá ÷åçø ïéá .éðåìôì ïúàù.mileqtae mixyka:ìåñôå úåãòì øùëá.envr itnàìå úìëà íéøçà åäåòéáùä íà ìáà .åéôî äòåáù àåä àéöåäù
:áééçå åîöò éôî òáùðë éåä ,åøéáç åòéáùäù øçà ïîà äðò íàå .ïîà äðò àì íà øåèô .êôéäì åà ìëàå éúìëà àì øîàå ,úìëà

`i`i`i`i'ek `ey zreay.miaexwae miwegxa:áåø÷ ïéá ÷åçø ïéá ,äùà àåäù ùéà ìò òáùð.ef zg`e ef zg`,éåèéá úòåáù úçàå àåù úòåáù úçà
:ïîà éðòãá áééç íéøçà éôî òáùåî

c`̀̀̀.miypa `le miyp`a zbdep zecrd zreayáéúëã('ä àø÷éå)áéúëã ,ãéòäì äéåàø äðéà äùàå ,øáãî áåúëä ãéòäì éåàøá ,ãò àåäå(è"é íéøáã)
íéãò íéðù éô ìò ,íéðù ïìäì øîàðå íéðù ïàë øîàð ,áéúëã àåä íéãòá àø÷ àåääå .íéùð àìå íéùðà ,íéùðàä éðù åãîòå]æ"é íù):.miaexwa `le

áéúëã ,åäðéð úåãò éìåñôã(ã"ë íù):íéáåø÷ øàùì ïéãä àåäå .íéðá úåãòá ,íéðá ìò úåáà åúîåé àì.mileqta `leúåé÷ìî éáééçå úåúéî éáééç ïåâë
:ãò òùø úùú ìà äøîà äøåúäå ,íéòùø åø÷éàã .ïìæâå.cirdl oiie`xa `l` zbdep dpi`eïåâë ïðáøãî úåãòì íéìåñôäå ,ãéòî åðéàù êìî é÷åôàì

:äðåé éçéøôîå àéáå÷á é÷çùî.envr itn c"a ipta `lye c"a iptaïéá ã"á éðôá òáùð ïéá ,áééç ,úåãò êì òãåé éðéàù äòåáù òáùð åîöò éôî íà
:ã"á éðôá àìù.mixg` itne:úåãò êì íéòãåé åðà ïéà åì åøîàå ,éðåãéòúå åàåáúù íëéìò éðà òéáùî ïåâë.c"aa extkiy cr oiaiig mpi`áéúëã

`xephxa yexit

הבאה. במשנה שנלמד dúââLכפי  ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáiçåÀÇÈÄÇÀÈÇÀÇÄÀÈÈ
ãøBéå äìBò ïaø÷ שנימנו אלו שכל להשמיע, באה משנתנו  – ÈÀÈÆÀÅ

שוגגים  היו ואם מלקות, חייבים מזידים היו שאם שווה, דינם לעיל ,

ויורד עולה קרבן להביא ישראלישראלישראלישראל").").").").חייבים ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 
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בכל נוהגת שוא שבועת שאף ללמד , משנתנו  מוסיפה הקודמת למשנה כהמשך 
בהם. נוהגת ביטוי ששבועת לעיל , ששנינו אלו,

íéLpáe íéLðàa úâäBð àåL úòeáL נשים ובין אנשים בין  – ÀÇÈÀÆÆÈÂÈÄÇÈÄ
חייבים; שוא, שבועת íéáBøwáeשנשבעו  íé÷Bçøa שנשבע כגון – ÈÀÄÇÀÄ

רחוק  בין הבדל אין איש, שהיא אשה על  או אשה, שהוא איש על 
קרוב, íéìeñtáeובין  íéøLka ובין לעדות שכשר  באדם בין – ÇÀÅÄÇÀÄ

לעדות, Bîöòבפסול  étîe ,ïéc úéa éðôa àHLå ïéc úéa éðôaÄÀÅÅÄÀÆÄÀÅÅÄÄÄÇÀ
ביטוי, שבועת בענין הקודמת במשנה כמבואר –dðBãæ ìò ïéáiçåÀÇÈÄÇÀÈ

øeèt dúââL ìòå ,úBkî מזידים היו אם לעיל , שנימנו  אלו  כל – ÇÀÇÄÀÈÈÈ
שאין  לגמרי, פטורים שוגגים, היו ואם מלקות, חייבים שוא, בשבועת

שוא. שבועת על קרבן  Bæמביאים úçàå Bæ úçà שבועת בין – ÇÇÀÇÇ
ביטוי, שבועת ובין  íéøçàשוא étî òaLnäשיבואר כמו – ÇËÀÈÄÄÂÅÄ

המשנה, עצמו .áiçבהמשך  מפי הנשבע כדין  –ãöék המושבע – ÇÈÅÇ
חייב? אחרים àGåמפי íBiä ézìëà àG :øîà– לא או – ÈÇÈÇÀÄÇÀ

,íBiä ïélôz ézçpä: חברו לו  éðàואמר  EòéaLî אכלת שלא – ÄÇÀÄÀÄÄÇÇÀÄÂÂÄ
היום, תפילין הנחת שלא או ïîàהיום, :øîàåלאחר אמן  וענה – ÀÈÇÈÅ

חברו, בגמרא áiçשהשביעו  – שקר. דברי  אמר אם השבועה, על – ÇÈ
שבועה  למוציא דומה זה הרי  שבועה, אחר אמן העונה "כל  אמרו :

בסוטה שכתוב כבכבכבכב):):):):בפיו , ה ה ה ה ,,,, ברם,((((במדברבמדברבמדברבמדבר אמן". אמן  האשה "ואמרה

אחד, "אמן " די אלא פעמיים, "אמן" לענות שצריך מסוטה למדים אין 
שבועה, גלגול משום אלא פעמיים "אמן " עונה אינה הסוטה אף שכן

ה. משנה ב פרק סוטה במסכת כמבואר
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א  למשנה בהקדמה בארנו וכבר  העדות; שבועת של הדינים בפרטי עוסק זה פרק

מהם  וכשדרש  כסף, לחברו  חייב שאחד  ממון, עדות ידעו  עדים שאם במסכתנו ,

שבועה  הרי עדות, לו  יודעים שאינם לו  נשבעו דין , בבית לו  ויעידו שיבואו התובע

כמו ויורד , עולה קרבן עליה וחייבים העדות", "שבועת המשנה בלשון  נקראת זו

ואילך): א ה, (ויקרא `eשכתוב d`x e` cr `ede dl` lew drnye `hgz ik ytpe"
z` `iade .dilr `hg xy` dcezde ...my`i ik dide ...epeer `ype cibi `el m` ,rci
m`e ...z`hgl mifr zxiry e` dayk o`vd on dawp `hg xy` ez`hg lr 'dl eny`
`l m`e ...dpei ipa ipy e` mixez izy `hg xy` eny` z` `iade dy ic eci ribz `l
dti`d zixiyr `hg xy` epaxw z` `iade dpei ipa ipyl e` mixez izyl eci biyz

."z`hgl zlq בראויים אלא נוהגת אינה העדות ששבועת ללמד באה משנתנו

חייבים  אינם אחרים מפי  העדים הושבעו  שאם להשמיענו , המשנה באה כן  להעיד .

מאיר  רבי  בזה נחלקו עצמם מפי  העדים נשבעו אם ואילו  דין , בבית שיכפרו  עד 

שיבואר . כפי לאו , אם דין, בבית כפרו  כשלא הם חייבים אם וחכמים,

íéLpa àGå íéLðàa úâäBð úeãòä úòeáL שנאמר ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÇÈÅÆÆÈÂÈÄÀÇÈÄ
להעיד, ראויה אינה ואשה הכתוב, מדבר להעיד  בראוי  עד ", "והוא

יז יז יז יז ):):):):שכתוב יט יט יט יט ,,,, ודרשו:((((דבריםדבריםדבריםדברים האנשים", שני  ולא `miyp"ועמדו
מהכתוב שני " "שני, שווה בגזרה למדים ובגמרא טוטוטוטו))))נשים; שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

– כאן אף בעדים, מדובר שם מה עדים", שני  פי ipy"על  ecnre"
"miyp`d;בעדים מדובר  –ïéáBøwa àGå ïé÷Bçøa,משפחה קרבת – ÈÀÄÀÇÀÄ

לעדות פסולים דדדד););););שקרובים גגגג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנהמשנהמשנהמשנה àGå((((עייןעייןעייןעיין íéøLkaÇÀÅÄÀ
ïéìeñta מלקות וחייבי  מיתות חייבי  כגון  עבירה, מחמת לעדות – ÇÀÄ

;(b ,b oixcdpq dpynd xe`al epzncwd oiir)àlà úâäBð dðéàåÀÅÈÆÆÆÈ
ãéòäì ïééeàøa,מלך להוציא כאן  באה שמשנתנו  מבואר, בגמרא – ÈÀÄÀÈÄ

שנינו  בבבב):):):):שכן ב ב ב ב ,,,, לעדות ((((סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין הפסולים וכן  מעיד ", לא "המלך

בקוביא המשחק כגון  b);מדרבנן, ,b oixcdpq dpyn oiir)úéa éðôaÄÀÅÅ
Bîöò étî ,ïéc úéa éðôa àHLå ïécמפי נשבע העד  אם – ÄÀÆÄÀÅÅÄÄÄÇÀ

שבועת  משום חייב הוא הרי עדות, לו יודע שאינו  לתובע, עצמו
דין ; בבית שלא שנשבע ובין דין בבית שנשבע בין  étîeÄÄהעדות,

íéøçà: שאמר כגון לו, שיעידו העדים את התובע השביע אם אבל  – ÂÅÄ
לך יודעים אנו אין  לו : ואמרו ותעידוני, שתבואו  עליכם אני משביע

אמן , ענו  לא ואף מפיהם, שבועה הוציאו  לא אבל ïéáiçעדות, ïéàÅÇÈÄ
העדות, שבועת משום –ïéc úéáa ïäa eøtëiL ãò אם אלא – ÇÆÄÀÀÈÆÀÅÄ

עדות; לו  יודעים שאינם דין  בית בפני  כפרו  øéàîכן éaø éøác– ÄÀÅÇÄÅÄ
שכתוב לפי  א א א א ):):):):וטעמו , הההה,,,, ומכאן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עוונו ", ונשא יגיד לא "אם

izdw - zex`ean zeipyn
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·äòeáMä ïBãæ ìò ïéáiçå,íò dúââL ìòåúeãòä ïBãæ,dúââL ìò ïéáiç ïðéàå.ïBãæ ìò ïéáiç ïä äîe §©¨¦©§©§¨§©¦§¨¨¦§¨¥§¥¨©¨¦©¦§¨¨©¥©¨¦©§
äòeáMä?ãøBéå äìBò ïaø÷. ©§¨¨§¨¤§¥

‚ãöék úeãòä úòeáL?ì øîàíéðL:eàBaéðeãéòäå;úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL;Bì eøîàL Bà:ïéà §©¨¥¥©¨©¦§©¦§©¦¦§¨¤¥¨§¦¨¥¤¨§¥
úeãò Cì ïéòãBé eðà,íëéìò éðà òéaLî,eøîàå:ïîà–ïéáiç elà éøä.ïäéìò òéaLäúéáì õeç íéîòt äMîç ¨§¦¨¥©§¦©£¦£¥¤§¨§¨¥£¥¥©¨¦¦§¦©£¥¤£¦¨§¨¦§¥

ïéc,eãBäå ïéc úéáì eàáe–íéøeèt;eøôk–úçàå úçà ìk ìò íéáiç.éðôa íéîòt äMîç ïäéìò òéaLä ¦¨§¥¦§§¦¨§©¨¦©¨©©§©©¦§¦©£¥¤£¦¨§¨¦¦§¥
ïéc úéa,eøôëå–úçà àlà ïéáiç ïðéà.øîàïBòîL éaø:íòh äî?úBãBäìe øBæçì íéìBëé íðéàå ìéàBä. ¥¦§¨§¥¨©¨¦¤¨©©¨©©¦¦§©©©¦§¥¨§¦©£§

('ä àø÷éå):øéàî 'øë äëìä ïéàå .áéúë íéøçà éôî òáùåîá àø÷å .ìéòåî äéä ãéâî äéä åìéàù íå÷îá ,åðåò àùðå ãéâé àì íà
aaaa.oiaiigeãøåéå äìåò ïáø÷.dreayd oecf lr:íìòðå äá øîàð àì éøäù.zecrd oecf mr dzbby lreíéòãåé ïéà ìáà äøåñà åæ äòåáùù íéòãåéù

:ïáø÷ äéìò íéáééçù.dzbby lr miaiig oi`eòáùðå åäá ïðéø÷ àìå íéñåðà ïä éøäù .åøëæð ë"çàå úåãò åì ïéòãåé ïéàù íéøåáñë ,éøîâì íä íéââåù íà
:ø÷ù ìò

bbbb.mixeht ecede c"al e`ae:äøéôë äáåùç ã"áì õåç äøéôë ïéàù .äòåáù ìë ìò ã"áì õåç åøôë åìéôàå.zg`e zg` lk lr oiaiig c"aa extk
àø÷ øîàã('ä àø÷éå):úçàå úçà ìë ìò áééçì ,äìàî úçàì íùàé éë äéäå.mrh dnïðéøîà àìå ,óåñáì åøôëå å÷úù åìéôà úçà àìà íéáééç ïéà

:úçàå úçà ìë ìò íáééçì åäìåëà àîéé÷ äøéôë.li`edíéòãåé íðéàù åãéâä øáëù ,úåãåäìå øåæçì ïéìåëé åéä àì áåù äðåùàø íòôá ã"áá åøôë åìéàå
äøéôë äðåùàøá å÷úùù äî íàã .äðåùàøä ïî õåç äìèáì åéä úåòåáùä ìë ,óåñáì àìà åøôë àìã â"òà êëìä .íéãéâîå íéøæåç ïéà áåùå úåãò íåù åì
,úçàå úçà ìë ìò áééçì úçàì áéúë éë êçøë ìò .äòåáù ìò äòåáù åæ äîå ,ïéãîåòå ïéòáùåî éøä äøéôë äðéà íàå ,ïòéáùäì íééåàø íðéà áåù ,àéä

`xephxa yexit

היה  עדותו שם מגיד  היה שאילו  במקום כפר  כן אם אלא חייב שאינו 
שנאמר  אחרים, מפי  במושבע מדבר  והכתוב "ושמעה ((((שם שם שם שם ):):):):מועיל,

משבועת  מאיר רבי  לומד – עצמו מפי  בנשבע ברם, אלה". קול
חייב דין, לבית חוץ כפר שאפילו íéîëçåÇÂÈÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).הפיקדון,

ãò ïéáiç ïðéà ,íéøçà étî ïéáe Bîöò étî ïéa :íéøîBàÀÄÅÄÄÇÀÅÄÄÂÅÄÅÈÇÈÄÇ
ïéc úéáa ïäa eøtëiL משום חייב אינו  עצמו  מפי הנשבע אף – ÆÄÀÀÈÆÀÅÄ

א  העדות, עדות.שבועת לו יודע שאינו  דין , בית בפני  כפר כן אם לא
להלן  שנלמד  כפי  דין , לבית שבא קודם להיות יכולה השבועה ברם,

ג ג ג ג ).).).). העדות ((((משנהמשנהמשנהמשנה שבועת אמנם למדים שחכמים מבואר, בגמרא

על הם חולקים אבל  חייב; עצמו מפי  שהנשבע הפיקדון, משבועת
מפי הנשבע שחייב הפיקדון, משבועת ללמוד  המוסיף מאיר, רבי

דין בית בפני שלא כפר אפילו – העדות שבועת משום – (enkעצמו 
,(lirl epxkfdyמפי שהמושבע העדות, בשבועת ומפורש  שהואיל

למדים  לפיכך  לעיל, כמבואר דין , בבית שיכפור  עד  חייב אינו אחרים
העדות, שבועת משום חייב אינו  עצמו  מפי  הנשבע שאף חכמים, מכאן 

דין  בבית שיכפור אאאא).).).).עד  לאלאלאלא,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  גמרא גמרא גמרא גמרא  minkgk.((((עייןעייןעייןעיין dklde

ב ה נ ש מ ר ו א ב

משום  החיוב הוא כיצד  ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה

העדות. שבועת

ïéáiçå, משנתנו בסוף כמפורש קרבן , –äòeáMä ïBãæ ìò אם – ÀÇÈÄÇÀÇÀÈ
מהם  שתבע למי  עדות שידעו  היינו בשבועתם, לגמרי מזידים היו 

על קרבן  שמתחייבים ידעו  וגם לשקר , במזיד ונשבעו לו, שיעידו
ברייתא: מובאת בגמרא זו . בקרבן olekaשבועתם הכתובים (בכל

– מקדש. וטומאת ביטוי, שבועת כגון  ויורד, oda)רש רש רש רש """"ייייעולה xn`p
o`ke ,"mlrpe"(העדות lr(בשבועת aiigl ± "mlrpe" da xn`p `l
.bbeyk cifndúeãòä ïBãæ íò dúââL ìòå שוגגים שהיו  או – ÀÇÄÀÈÈÄÀÈÅ

זו שבועה על קרבן שחייבים ידעו  שלא כלומר  השבועה, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לגבי 

שאינם  לשקר ונשבעו עדות לו שידעו העדות, בענין  מזידים היו אבל 
dúââLיודעים. ìò ïéáiç ïðéàå שהיו לגמרי , שוגגים היו אם – ÀÅÈÇÈÄÇÄÀÈÈ

קרבן , חייבים אינם נזכרו , כך  ואחר עדות, לו יודעים שאינם סבורים
לשקר" "נשבעים נקראים ואינם הם, אנוסים יש((((רש רש רש רש """"יייי););););שהרי  אבל 

שנשבעו  מפני  פשוט: הוא הטעם הרי  כן, שאם זה, פירוש  על  תמהים

האמת בבבב).).).).על לא לא לא לא ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  רש "י((((תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, שכוונת מבארים, יש  מכאן
אלא  היו , יודעים יודעים", אנו "אין שנשבעו  שעה שבאותה היא,

לו  יודעים שאינם שנשבעו , שמה ונמצא כך , על  דעתם נתנו  שלא

zn`d,עדות, lr erayp `l,שעה באותה לבם אל  נותנים היו  שאילו
חידוש שום בלא נזכרו  כשנתיישבו, מיד שהרי  שיודעים, רואים היו 

הם  הרי  האמת, על  לישבע סבורים שהיו כיון כן פי  על  ואף ידיעה.
היו  שאנוסים משום דהיינו ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).פטורים, בשבועה, בשגגו  הדין  והוא

שפטורים אסורה, זו  ששבועה העדים ידעו יום יום יום יום שלא """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

äòeáMäטוב טוב טוב טוב ").").")."). ïBãæ ìò ïéáiç ïä äîe עם שגגתה על  או  – ÇÅÇÈÄÇÀÇÀÈ
גורסים: ויש  העדות? dpecf?זדון  lr oiaiig od dneäìBò ïaø÷ÈÀÈÆ

ãøBéå בתורה הכתוב לפי הקודמת, המשנה לבאור  בהקדמה כמבואר  – ÀÅ
ה ה ה ה ).).).). ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

i r i a x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

דינים  פרטי  להשמיענו  מוסיפה והיא העדות, שבועת של  דוגמאות מביאה משנתנו
זו. שבועה בחיובי

éðeãéòäå eàBa :íéðLì øîà ?ãöék úeãòä úòeáL והם – ÀÇÈÅÅÇÈÇÄÀÇÄÀÇÄÄ
לו : ïéòãBéהשיבו eðà ïéàL äòeáLúeãò Cì,לשקר ונשבעו  – ÀÈÆÅÈÀÄÈÅ

Bì eøîàL Bà:שבועה בלא –úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéà– ÆÈÀÅÈÀÄÈÅ
התובע: íëéìòואמר  éðà òéaLî,שאמרתם מה היא שאמת – ÇÀÄÇÂÄÂÅÆ
ïîà :eøîàå,שקר היה וזה –ïéáiç elà éøä עולה קרבן – ÀÈÀÈÅÂÅÅÇÈÄ

העדות שבועת משום ישראלישראלישראלישראל").").").").ויורד  ו ו ו ו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ïäéìò òéaLä,התובע –ïéc úéáì õeç íéîòt äMîç– ÄÀÄÇÂÅÆÂÄÈÀÈÄÀÅÄ
שהשביעם, פעם בכל eãBäåוכפרו ïéc úéáì eàáe לו שיודעים – ÈÀÅÄÀ

ששנינו íéøeètעדות, כמו  חייבים, אין דין לבית חוץ כפירה שעל  – ÀÄ
שנאמר  א, א א א א ):):):):במשנה ה ה ה ה ,,,, לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – עוונו " ונשא יגיד  לא "אם

ממון  זה מתחייב זה, מגיד שאילו  במקום אלא לך  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אמרתי 

בפני שלא אפילו  עצמו  מפי  הנשבע את המחייב מאיר רבי ואפילו 
דין בבית והודו  הואיל שפטורים, כאן מודה דין, eøôkÈÀ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).בית

הדין , בבית גם –úçàå úçà ìk ìò íéáiç שבועה כל  על  – ÇÈÄÇÈÇÇÀÇÇ
שנאמר דין, לבית חוץ שהשביעם הההה):):):):ושבועה ה ה ה ה ,,,, כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "והיה

ואחת אחת כל על  לחייב הכתוב בא – מאלה" לאחת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).יאשם

אם eøôëåאבל  ,ïéc úéa éðôa íéîòt äMîç ïäéìò òéaLäÄÀÄÇÂÅÆÂÄÈÀÈÄÄÀÅÅÄÀÈÀ
אלא  כפרו ולא ששתקו  ובין  שהשביעם, פעם בכל  שכפרו  בין –

úçàלבסוף, àlà ïéáiç ïðéà.אחת שבועה משום –éaø øîà ÅÈÇÈÄÆÈÇÇÈÇÇÄ
íòh äî :ïBòîL?אחת אלא חייבים אינם –íðéàå ìéàBä ÄÀÇÇÇÄÀÅÈ

úBãBäìe øBæçì íéìBëé הדין בית בפני העדים שכפרו לאחר – ÀÄÇÂÀ
ולהודות  בהם לחזור יכולים אינם שוב עדות, לו יודעים שאינם ואמרו

שנאמר א א א א ):):):):שיודעים, הההה,,,, שהגיד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כיון ודרשו: – יגיד " לא "אם

izdw - zex`ean zeipyn
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„úçàk ïäéðL eøôk–ïéáiç ïäéðL;äæ øçà äæa–øeèt éðMäå áiç ïBLàøä.ãçà äãBäå ãçà øôk ¨§§¥¤§©©§¥¤©¨¦¨¤©©¤¨¦©¨§©¥¦¨¨©¤¨§¨¤¨
–áiç øôBkä.íéãò ézk ézL eéä,äiðMä äøôk Ck øçàå äðBLàøä äøôk–úBáiç ïäézL,éðtî ©¥©¨¨§¥¦¥¥¦¨§¨¨¦¨§©©¨¨§¨©§¦¨§¥¤©¨¦§¥

ïäézLa íi÷úäì äìBëé úeãòäL. ¤¨¥§¨§¦§©¥¦§¥¤
‰ò éðà òéaLîéðeãéòúe eàáz àG íà íëéì,äãáàå ìæâå ãé úîeNúe ïBãwt éðBìt ãéa éì LiL–ïéàL äòeáL ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¤¦§©§¦¦¨§¤¨§¨¥©£¥¨§¨¤¥

úeãò Cì ïéòãBé eðà–úçà àlà ïéáiç ïéà;ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL,Cì LiLéðBìt ãéa,ãé úîeNúe ïBãwt ¨§¦¨¥¥©¨¦¤¨©©§¨¤¥¨§¦¤¤¨§©§¦¦¨§¤¨
äãáàå ìæâå–úçàå úçà ìk ìò ïéáiç.éðà òéaLîéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò,éðBìt ãéa éì LiL §¨¥©£¥¨©¨¦©¨©©§©©©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¤¦§©§¦

ïBãwt:ïéîqëå íéøBòNe ïéhç;úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL–úçà àlà ïéáiç ïéà;ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL ¦¨¦¦§¦§ª§¦§¨¤¥¨§¦¨¥¥©¨¦¤¨©©§¨¤¥¨§¦
éðBìt ãéa Cì LiL úeãò Cì,ïéîqëå ïéøBòNe ïéhç–úçàå úçà ìk ìò ïéáiç. ¨¥¤¤¨§©§¦¦¦§¦§ª§¦©¨¦©¨©©§©©

éåàøå ,äìèáì åàöé àì åãéòéå ã"áì åàåáéù ïòéáùî äéäù ã"áì õåç úåòåáùã ,áéúë ã"áá åøôëå ã"áì õåç úòåáùàäðåùàøá íù åøôë íàù ÷ìçì úå
:ïòéáùäìå øåæçì éåàø äéä

cccc.cg`k mdipy extk:øåáéã éãë êåúá.df xg` dfa:øåáéã éãëî øúåé äæì äæ ïéá äéäù.aiig oey`xdáåù ïåùàøä øôëù ïåéëù ,øåèô éðùä ìáà
:éãéçé àåäù ,ãéòäì éåàø éðùä ïéà.zeaiig odizy,éðùîå .íúøéôëá íéðåùàøä åäåãéñôä äîå ,äéðù úë àîéé÷ àä úáééç éàîà äðåùàø ,êéøô àøîâá

ì"éé÷ã ïåéë àîéúã åäî .úåññåâ ïäéúåùðå ,äðåùàø úë äøôëùë ãéòäì íéøùë åéä àìù ,ïäéúåùðá íéáåø÷ äéðù úë ìù íéãòä åéäù ïåâë éøééà ïéúéðúîã
úë àìà äøéôë úòùá íù äéä àìù àöîðå áåëù àì àäéî àúùä ì"î÷ ,äéðù àîéé÷ àäã äðåùàø úë øèôúå åúî åìéàë åäì ååä äúéîì íéññåâ áåø

:ïéáééç êëéôìå ,ãáìá äðåùàø
dddd.ci zneyz:ïåîî åãéá íùù .äàåìä.dcia`e:éúãéáà àöîù.oinqeke oixerye oihgïðéòåîùà àôéñå .úå÷åìç úåòéáúå ãçà ïéî ïðéòåîùà àùéø

:íé÷åìç ïéðéîå ,ïåã÷ô íìåë úçà äòéáú

`xephxa yexit

הראשונה  כפירתם על אלא חייבים אינם הלכך  ומגיד . חוזר  אינו  שוב
חמש כל  שהשביעם לאחר אלא כפרו ולא שתקו  ואפילו  בלבד.

השבועות  חמש בכל כפירה היא זו שכפירתם אומרים אנו  אין השבועות,
היא, כפירה הראשונה שתיקתם אם שכן ואחת, אחת כל  על לחייבם
אינה  ואם בלבד ; הראשונה כפירתם על  אלא חייבים שאין  אמרנו  הרי

על חלה שבועה שאין אחת, שבועה אלא עליהן  חלה לא כפירה,
אחת. אלא חייבים אינם הלכך  ועומדים, מושבעים שהרי שבועה,
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אם  אלא העדות, שבועת משום חייבים עדים שאין להשמיענו , מוסיפה זו  משנה
בכפירתם. ממון  התובע את הפסידו כן 

úçàk ïäéðL eøôkבתוך לכפור  השני שהתחיל  מבואר, בגמרא – ÈÀÀÅÆÀÇÇ
חברו, של דיבורו  ïéáiçכדי ïäéðL;העדות שבועת משום –äæa ÀÅÆÇÈÄÈÆ

äæ øçàהשני העד של  וכפירתו הראשון  העד של  כפירתו שבין – ÇÇÆ
דיבור , מכדי  יותר øeètעבר  éðMäå áiç ïBLàøäשלאחר – ÈÄÇÈÀÇÅÄÈ

אינו  אחד עד שהרי להעיד, ראוי השני אין  שוב הראשון , העד  שכפר 
הלכך ממון , התובע את הפסיד  לא שבכפירתו  ונמצא ממון , מחייב

העדות. שבועת משום מקרבן פטור  ãçàהשני  äãBäå ãçà øôkÈÇÆÈÀÈÆÈ
השני , שכפר  ובין הראשון שכפר בין  –áiç øôBkä משום קרבן, – ÇÅÇÈ

בגמרא  בכפירתו. ממון  התובע את הפסיד שהרי  העדות, שבועת
אחד וחזר כאחד שניהם כפרו  שאם להשמיע, באה שמשנתנו מבואר,

בכפירתו  והעומד פטור , שהודה זה הרי דיבור, כדי  בתוך והודה מהם
íéãòחייב. ézk ézL eéä, לו להעיד  התובע ידי על שהושבעו – ÈÀÅÄÅÅÄ

äðBLàøä äøôk,הראשונה העדים כת –äiðMä äøôk Ck øçàå ÈÀÈÈÄÈÀÇÇÈÈÀÈÇÀÄÈ
השנייה, העדים כת –úBáiç ïäézL חייבות העדים כתות שתי  – ÀÅÆÇÈ
העדות, שבועת ïäézLaמשום íi÷úäì äìBëé úeãòäL éðtîÄÀÅÆÈÅÀÈÀÄÀÇÅÄÀÅÆ

להעיד, ראויה השנייה הכת שאם מבואר, בגמרא לחוד . וכת כת בכל –
ונמצאת  השנייה, הכת על היא שסומכת לפי פטורה, הראשונה הכת הרי

שמדובר אלא ממון , התובע את בכפירתה הפסידה לא הראשונה
השנייה  הכת עדי היו  הראשונה הכת שכפרה שבשעה בכגון  במשנתנו 

ובאה  גוססות; היו  ונשותיהן לנתבע, או  לתובע בנשותיהם קרובים
מכל למיתה, גוססים שרוב שידוע פי  על שאף להשמיענו , המשנה

שלא  נמצא להעיד; ראויה השנייה הכת אין  מתו, שלא זמן  כל מקום
חייבת. היא הרי שכפרה, וכיון בלבד, ראשונה כת אלא כאן  היתה

ראויה  שנעשתה כיון  נשותיהן, שמתו  אחרי השנייה הכת כפרה ואם
במשנתנו: ששנינו מה זה העדות. שבועת משום חייבת היא אף להעיד ,
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לתובע  בנשותיהם קרובים היו  השניה הכת שעדי  בכגון  הרמב"ם, לפי בארנו 
בנשותיהם, לזה זה קרובים היו  עצמם שהעדים מפרש, רש"י אבל  לנתבע. או 
הרב  גם מפרש וכן  אחת. בעדות כשרים ואינם אחיות, שתי שנשאו  כגון

הפירושים). שני על  שמקשה טוב" יום "תוספות (ועיין  מברטנורא
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השביע  אחד שאם להשמיענו  באה והיא העדות, שבועת בדיני ממשיכה משנתנו

בשבועתם  פירטו  לא אם מחברו , שתובע שונות תביעות על לו שיעידו העדים את

חייבים  אינם עדות, לך יודעים אנו  שאין  שבועה אמרו: אלא הללו , התביעות את

על הם חייבים התביעות, את בשבועתם פירטו  אם אבל אחת. שבועה משום אלא

שיבואר . כפי עצמה, בפני  ואחת אחת כל 

לעדים: LiLאמר  ,éðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄÆÆ
ïBãwt éðBìt ãéa éì, אצלו שהפקדתי דבר  –ãé úîeNúe– ÄÀÇÀÄÄÈÀÆÈ

לו שנתתי deln),והלואה zxeza oenn ecia iznyy)ìæâå וגזילה – ÀÈÅ
ממני, השיבו:äãáàåשגזל  והעדים שמצא; ואבדתי –äòeáL ÇÂÅÈÀÈ

úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL,תביעותיו פרטי על  חזרו ולא –ïéà ÆÅÈÀÄÈÅÅ
úçà àlà ïéáiç:אמרו אם אבל אחת. שבועה משום –äòeáL ÇÈÄÆÈÇÇÀÈ

ãé úîeNúe ïBãwt ,éðBìt ãéa Cì LiL ,ïéòãBé eðà ïéàLÆÅÈÀÄÆÆÈÀÇÀÄÄÈÀÆÈ
äãáàå ìæâå, תביעותיו כל  את בשבועתם שמנו  –ìk ìò ïéáiç ÀÈÅÇÂÅÈÇÈÄÇÈ
úçàå úçàבפני ותביעה תביעה כל על  העדות שבועת שנשבעו – ÇÇÀÇÇ

לעדים: אמר  אם וכן  eàázעצמה. àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙ
ïéîqëå íéøBòNe ïéhç :ïBãwt éðBìt ãéa éì LiL ,éðeãéòúeÀÄÄÆÆÄÀÇÀÄÄÈÄÄÀÄÀËÀÄ
והעדים  שונים; מינים של  אבל  פיקדון, של  אחת תביעה כאן  ויש –

úeãòהשיבו : Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL הדברים בכל  – ÀÈÆÅÈÀÄÈÅ
תובע, שאתה úçàהללו  àlà ïéáiç ïéà שבועה משום אלא – ÅÇÈÄÆÈÇÇ

אמרו : אם אבל  LiLאחת. úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáLÀÈÆÅÈÀÄÈÅÆÆ
ïéîqëå ïéøBòNe ïéhç ,éðBìt ãéa Cì בשבועתם שפירטו – ÈÀÇÀÄÄÄÀÄÀËÀÄ

תביעה  אלא כאן שאין  אף מחברו , תובע שהוא השונים המינים את

פיקדון, של  úçàåאחת úçà ìk ìò ïéáiç בשבועתם שנשבעו  – ÇÈÄÇÈÇÇÀÇÇ
עצמו . בפני ומין  מין כל  על  זו 
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·äòeáMä ïBãæ ìò ïéáiçå,íò dúââL ìòåúeãòä ïBãæ,dúââL ìò ïéáiç ïðéàå.ïBãæ ìò ïéáiç ïä äîe §©¨¦©§©§¨§©¦§¨¨¦§¨¥§¥¨©¨¦©¦§¨¨©¥©¨¦©§
äòeáMä?ãøBéå äìBò ïaø÷. ©§¨¨§¨¤§¥

‚ãöék úeãòä úòeáL?ì øîàíéðL:eàBaéðeãéòäå;úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL;Bì eøîàL Bà:ïéà §©¨¥¥©¨©¦§©¦§©¦¦§¨¤¥¨§¦¨¥¤¨§¥
úeãò Cì ïéòãBé eðà,íëéìò éðà òéaLî,eøîàå:ïîà–ïéáiç elà éøä.ïäéìò òéaLäúéáì õeç íéîòt äMîç ¨§¦¨¥©§¦©£¦£¥¤§¨§¨¥£¥¥©¨¦¦§¦©£¥¤£¦¨§¨¦§¥

ïéc,eãBäå ïéc úéáì eàáe–íéøeèt;eøôk–úçàå úçà ìk ìò íéáiç.éðôa íéîòt äMîç ïäéìò òéaLä ¦¨§¥¦§§¦¨§©¨¦©¨©©§©©¦§¦©£¥¤£¦¨§¨¦¦§¥
ïéc úéa,eøôëå–úçà àlà ïéáiç ïðéà.øîàïBòîL éaø:íòh äî?úBãBäìe øBæçì íéìBëé íðéàå ìéàBä. ¥¦§¨§¥¨©¨¦¤¨©©¨©©¦¦§©©©¦§¥¨§¦©£§

('ä àø÷éå):øéàî 'øë äëìä ïéàå .áéúë íéøçà éôî òáùåîá àø÷å .ìéòåî äéä ãéâî äéä åìéàù íå÷îá ,åðåò àùðå ãéâé àì íà
aaaa.oiaiigeãøåéå äìåò ïáø÷.dreayd oecf lr:íìòðå äá øîàð àì éøäù.zecrd oecf mr dzbby lreíéòãåé ïéà ìáà äøåñà åæ äòåáùù íéòãåéù

:ïáø÷ äéìò íéáééçù.dzbby lr miaiig oi`eòáùðå åäá ïðéø÷ àìå íéñåðà ïä éøäù .åøëæð ë"çàå úåãò åì ïéòãåé ïéàù íéøåáñë ,éøîâì íä íéââåù íà
:ø÷ù ìò

bbbb.mixeht ecede c"al e`ae:äøéôë äáåùç ã"áì õåç äøéôë ïéàù .äòåáù ìë ìò ã"áì õåç åøôë åìéôàå.zg`e zg` lk lr oiaiig c"aa extk
àø÷ øîàã('ä àø÷éå):úçàå úçà ìë ìò áééçì ,äìàî úçàì íùàé éë äéäå.mrh dnïðéøîà àìå ,óåñáì åøôëå å÷úù åìéôà úçà àìà íéáééç ïéà

:úçàå úçà ìë ìò íáééçì åäìåëà àîéé÷ äøéôë.li`edíéòãåé íðéàù åãéâä øáëù ,úåãåäìå øåæçì ïéìåëé åéä àì áåù äðåùàø íòôá ã"áá åøôë åìéàå
äøéôë äðåùàøá å÷úùù äî íàã .äðåùàøä ïî õåç äìèáì åéä úåòåáùä ìë ,óåñáì àìà åøôë àìã â"òà êëìä .íéãéâîå íéøæåç ïéà áåùå úåãò íåù åì
,úçàå úçà ìë ìò áééçì úçàì áéúë éë êçøë ìò .äòåáù ìò äòåáù åæ äîå ,ïéãîåòå ïéòáùåî éøä äøéôë äðéà íàå ,ïòéáùäì íééåàø íðéà áåù ,àéä
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היה  עדותו שם מגיד  היה שאילו  במקום כפר  כן אם אלא חייב שאינו 
שנאמר  אחרים, מפי  במושבע מדבר  והכתוב "ושמעה ((((שם שם שם שם ):):):):מועיל,

משבועת  מאיר רבי  לומד – עצמו מפי  בנשבע ברם, אלה". קול
חייב דין, לבית חוץ כפר שאפילו íéîëçåÇÂÈÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).הפיקדון,

ãò ïéáiç ïðéà ,íéøçà étî ïéáe Bîöò étî ïéa :íéøîBàÀÄÅÄÄÇÀÅÄÄÂÅÄÅÈÇÈÄÇ
ïéc úéáa ïäa eøtëiL משום חייב אינו  עצמו  מפי הנשבע אף – ÆÄÀÀÈÆÀÅÄ

א  העדות, עדות.שבועת לו יודע שאינו  דין , בית בפני  כפר כן אם לא
להלן  שנלמד  כפי  דין , לבית שבא קודם להיות יכולה השבועה ברם,

ג ג ג ג ).).).). העדות ((((משנהמשנהמשנהמשנה שבועת אמנם למדים שחכמים מבואר, בגמרא

על הם חולקים אבל  חייב; עצמו מפי  שהנשבע הפיקדון, משבועת
מפי הנשבע שחייב הפיקדון, משבועת ללמוד  המוסיף מאיר, רבי

דין בית בפני שלא כפר אפילו – העדות שבועת משום – (enkעצמו 
,(lirl epxkfdyמפי שהמושבע העדות, בשבועת ומפורש  שהואיל

למדים  לפיכך  לעיל, כמבואר דין , בבית שיכפור  עד  חייב אינו אחרים
העדות, שבועת משום חייב אינו  עצמו  מפי  הנשבע שאף חכמים, מכאן 

דין  בבית שיכפור אאאא).).).).עד  לאלאלאלא,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  גמרא גמרא גמרא גמרא  minkgk.((((עייןעייןעייןעיין dklde
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משום  החיוב הוא כיצד  ללמדנו, באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו  משנה

העדות. שבועת

ïéáiçå, משנתנו בסוף כמפורש קרבן , –äòeáMä ïBãæ ìò אם – ÀÇÈÄÇÀÇÀÈ
מהם  שתבע למי  עדות שידעו  היינו בשבועתם, לגמרי מזידים היו 

על קרבן  שמתחייבים ידעו  וגם לשקר , במזיד ונשבעו לו, שיעידו
ברייתא: מובאת בגמרא זו . בקרבן olekaשבועתם הכתובים (בכל

– מקדש. וטומאת ביטוי, שבועת כגון  ויורד, oda)רש רש רש רש """"ייייעולה xn`p
o`ke ,"mlrpe"(העדות lr(בשבועת aiigl ± "mlrpe" da xn`p `l
.bbeyk cifndúeãòä ïBãæ íò dúââL ìòå שוגגים שהיו  או – ÀÇÄÀÈÈÄÀÈÅ

זו שבועה על קרבן שחייבים ידעו  שלא כלומר  השבועה, ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),לגבי 

שאינם  לשקר ונשבעו עדות לו שידעו העדות, בענין  מזידים היו אבל 
dúââLיודעים. ìò ïéáiç ïðéàå שהיו לגמרי , שוגגים היו אם – ÀÅÈÇÈÄÇÄÀÈÈ

קרבן , חייבים אינם נזכרו , כך  ואחר עדות, לו יודעים שאינם סבורים
לשקר" "נשבעים נקראים ואינם הם, אנוסים יש((((רש רש רש רש """"יייי););););שהרי  אבל 

שנשבעו  מפני  פשוט: הוא הטעם הרי  כן, שאם זה, פירוש  על  תמהים

האמת בבבב).).).).על לא לא לא לא ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  רש "י((((תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, שכוונת מבארים, יש  מכאן
אלא  היו , יודעים יודעים", אנו "אין שנשבעו  שעה שבאותה היא,

לו  יודעים שאינם שנשבעו , שמה ונמצא כך , על  דעתם נתנו  שלא

zn`d,עדות, lr erayp `l,שעה באותה לבם אל  נותנים היו  שאילו
חידוש שום בלא נזכרו  כשנתיישבו, מיד שהרי  שיודעים, רואים היו 

הם  הרי  האמת, על  לישבע סבורים שהיו כיון כן פי  על  ואף ידיעה.
היו  שאנוסים משום דהיינו ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).פטורים, בשבועה, בשגגו  הדין  והוא

שפטורים אסורה, זו  ששבועה העדים ידעו יום יום יום יום שלא """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

äòeáMäטוב טוב טוב טוב ").").")."). ïBãæ ìò ïéáiç ïä äîe עם שגגתה על  או  – ÇÅÇÈÄÇÀÇÀÈ
גורסים: ויש  העדות? dpecf?זדון  lr oiaiig od dneäìBò ïaø÷ÈÀÈÆ

ãøBéå בתורה הכתוב לפי הקודמת, המשנה לבאור  בהקדמה כמבואר  – ÀÅ
ה ה ה ה ).).).). ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
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דינים  פרטי  להשמיענו  מוסיפה והיא העדות, שבועת של  דוגמאות מביאה משנתנו
זו. שבועה בחיובי

éðeãéòäå eàBa :íéðLì øîà ?ãöék úeãòä úòeáL והם – ÀÇÈÅÅÇÈÇÄÀÇÄÀÇÄÄ
לו : ïéòãBéהשיבו eðà ïéàL äòeáLúeãò Cì,לשקר ונשבעו  – ÀÈÆÅÈÀÄÈÅ

Bì eøîàL Bà:שבועה בלא –úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéà– ÆÈÀÅÈÀÄÈÅ
התובע: íëéìòואמר  éðà òéaLî,שאמרתם מה היא שאמת – ÇÀÄÇÂÄÂÅÆ
ïîà :eøîàå,שקר היה וזה –ïéáiç elà éøä עולה קרבן – ÀÈÀÈÅÂÅÅÇÈÄ

העדות שבועת משום ישראלישראלישראלישראל").").").").ויורד  ו ו ו ו """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב"""" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין

ïäéìò òéaLä,התובע –ïéc úéáì õeç íéîòt äMîç– ÄÀÄÇÂÅÆÂÄÈÀÈÄÀÅÄ
שהשביעם, פעם בכל eãBäåוכפרו ïéc úéáì eàáe לו שיודעים – ÈÀÅÄÀ

ששנינו íéøeètעדות, כמו  חייבים, אין דין לבית חוץ כפירה שעל  – ÀÄ
שנאמר  א, א א א א ):):):):במשנה ה ה ה ה ,,,, לא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  – עוונו " ונשא יגיד  לא "אם

ממון  זה מתחייב זה, מגיד שאילו  במקום אלא לך  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אמרתי 

בפני שלא אפילו  עצמו  מפי  הנשבע את המחייב מאיר רבי ואפילו 
דין בבית והודו  הואיל שפטורים, כאן מודה דין, eøôkÈÀ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).בית

הדין , בבית גם –úçàå úçà ìk ìò íéáiç שבועה כל  על  – ÇÈÄÇÈÇÇÀÇÇ
שנאמר דין, לבית חוץ שהשביעם הההה):):):):ושבועה ה ה ה ה ,,,, כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "והיה

ואחת אחת כל על  לחייב הכתוב בא – מאלה" לאחת ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).יאשם

אם eøôëåאבל  ,ïéc úéa éðôa íéîòt äMîç ïäéìò òéaLäÄÀÄÇÂÅÆÂÄÈÀÈÄÄÀÅÅÄÀÈÀ
אלא  כפרו ולא ששתקו  ובין  שהשביעם, פעם בכל  שכפרו  בין –

úçàלבסוף, àlà ïéáiç ïðéà.אחת שבועה משום –éaø øîà ÅÈÇÈÄÆÈÇÇÈÇÇÄ
íòh äî :ïBòîL?אחת אלא חייבים אינם –íðéàå ìéàBä ÄÀÇÇÇÄÀÅÈ

úBãBäìe øBæçì íéìBëé הדין בית בפני העדים שכפרו לאחר – ÀÄÇÂÀ
ולהודות  בהם לחזור יכולים אינם שוב עדות, לו יודעים שאינם ואמרו

שנאמר א א א א ):):):):שיודעים, הההה,,,, שהגיד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כיון ודרשו: – יגיד " לא "אם

izdw - zex`ean zeipyn
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„úçàk ïäéðL eøôk–ïéáiç ïäéðL;äæ øçà äæa–øeèt éðMäå áiç ïBLàøä.ãçà äãBäå ãçà øôk ¨§§¥¤§©©§¥¤©¨¦¨¤©©¤¨¦©¨§©¥¦¨¨©¤¨§¨¤¨
–áiç øôBkä.íéãò ézk ézL eéä,äiðMä äøôk Ck øçàå äðBLàøä äøôk–úBáiç ïäézL,éðtî ©¥©¨¨§¥¦¥¥¦¨§¨¨¦¨§©©¨¨§¨©§¦¨§¥¤©¨¦§¥

ïäézLa íi÷úäì äìBëé úeãòäL. ¤¨¥§¨§¦§©¥¦§¥¤
‰ò éðà òéaLîéðeãéòúe eàáz àG íà íëéì,äãáàå ìæâå ãé úîeNúe ïBãwt éðBìt ãéa éì LiL–ïéàL äòeáL ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¤¦§©§¦¦¨§¤¨§¨¥©£¥¨§¨¤¥

úeãò Cì ïéòãBé eðà–úçà àlà ïéáiç ïéà;ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL,Cì LiLéðBìt ãéa,ãé úîeNúe ïBãwt ¨§¦¨¥¥©¨¦¤¨©©§¨¤¥¨§¦¤¤¨§©§¦¦¨§¤¨
äãáàå ìæâå–úçàå úçà ìk ìò ïéáiç.éðà òéaLîéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò,éðBìt ãéa éì LiL §¨¥©£¥¨©¨¦©¨©©§©©©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¤¦§©§¦

ïBãwt:ïéîqëå íéøBòNe ïéhç;úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL–úçà àlà ïéáiç ïéà;ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL ¦¨¦¦§¦§ª§¦§¨¤¥¨§¦¨¥¥©¨¦¤¨©©§¨¤¥¨§¦
éðBìt ãéa Cì LiL úeãò Cì,ïéîqëå ïéøBòNe ïéhç–úçàå úçà ìk ìò ïéáiç. ¨¥¤¤¨§©§¦¦¦§¦§ª§¦©¨¦©¨©©§©©

éåàøå ,äìèáì åàöé àì åãéòéå ã"áì åàåáéù ïòéáùî äéäù ã"áì õåç úåòåáùã ,áéúë ã"áá åøôëå ã"áì õåç úòåáùàäðåùàøá íù åøôë íàù ÷ìçì úå
:ïòéáùäìå øåæçì éåàø äéä

cccc.cg`k mdipy extk:øåáéã éãë êåúá.df xg` dfa:øåáéã éãëî øúåé äæì äæ ïéá äéäù.aiig oey`xdáåù ïåùàøä øôëù ïåéëù ,øåèô éðùä ìáà
:éãéçé àåäù ,ãéòäì éåàø éðùä ïéà.zeaiig odizy,éðùîå .íúøéôëá íéðåùàøä åäåãéñôä äîå ,äéðù úë àîéé÷ àä úáééç éàîà äðåùàø ,êéøô àøîâá

ì"éé÷ã ïåéë àîéúã åäî .úåññåâ ïäéúåùðå ,äðåùàø úë äøôëùë ãéòäì íéøùë åéä àìù ,ïäéúåùðá íéáåø÷ äéðù úë ìù íéãòä åéäù ïåâë éøééà ïéúéðúîã
úë àìà äøéôë úòùá íù äéä àìù àöîðå áåëù àì àäéî àúùä ì"î÷ ,äéðù àîéé÷ àäã äðåùàø úë øèôúå åúî åìéàë åäì ååä äúéîì íéññåâ áåø

:ïéáééç êëéôìå ,ãáìá äðåùàø
dddd.ci zneyz:ïåîî åãéá íùù .äàåìä.dcia`e:éúãéáà àöîù.oinqeke oixerye oihgïðéòåîùà àôéñå .úå÷åìç úåòéáúå ãçà ïéî ïðéòåîùà àùéø

:íé÷åìç ïéðéîå ,ïåã÷ô íìåë úçà äòéáú

`xephxa yexit

הראשונה  כפירתם על אלא חייבים אינם הלכך  ומגיד . חוזר  אינו  שוב
חמש כל  שהשביעם לאחר אלא כפרו ולא שתקו  ואפילו  בלבד.

השבועות  חמש בכל כפירה היא זו שכפירתם אומרים אנו  אין השבועות,
היא, כפירה הראשונה שתיקתם אם שכן ואחת, אחת כל  על לחייבם
אינה  ואם בלבד ; הראשונה כפירתם על  אלא חייבים שאין  אמרנו  הרי

על חלה שבועה שאין אחת, שבועה אלא עליהן  חלה לא כפירה,
אחת. אלא חייבים אינם הלכך  ועומדים, מושבעים שהרי שבועה,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

אם  אלא העדות, שבועת משום חייבים עדים שאין להשמיענו , מוסיפה זו  משנה
בכפירתם. ממון  התובע את הפסידו כן 

úçàk ïäéðL eøôkבתוך לכפור  השני שהתחיל  מבואר, בגמרא – ÈÀÀÅÆÀÇÇ
חברו, של דיבורו  ïéáiçכדי ïäéðL;העדות שבועת משום –äæa ÀÅÆÇÈÄÈÆ

äæ øçàהשני העד של  וכפירתו הראשון  העד של  כפירתו שבין – ÇÇÆ
דיבור , מכדי  יותר øeètעבר  éðMäå áiç ïBLàøäשלאחר – ÈÄÇÈÀÇÅÄÈ

אינו  אחד עד שהרי להעיד, ראוי השני אין  שוב הראשון , העד  שכפר 
הלכך ממון , התובע את הפסיד  לא שבכפירתו  ונמצא ממון , מחייב

העדות. שבועת משום מקרבן פטור  ãçàהשני  äãBäå ãçà øôkÈÇÆÈÀÈÆÈ
השני , שכפר  ובין הראשון שכפר בין  –áiç øôBkä משום קרבן, – ÇÅÇÈ

בגמרא  בכפירתו. ממון  התובע את הפסיד שהרי  העדות, שבועת
אחד וחזר כאחד שניהם כפרו  שאם להשמיע, באה שמשנתנו מבואר,

בכפירתו  והעומד פטור , שהודה זה הרי דיבור, כדי  בתוך והודה מהם
íéãòחייב. ézk ézL eéä, לו להעיד  התובע ידי על שהושבעו – ÈÀÅÄÅÅÄ

äðBLàøä äøôk,הראשונה העדים כת –äiðMä äøôk Ck øçàå ÈÀÈÈÄÈÀÇÇÈÈÀÈÇÀÄÈ
השנייה, העדים כת –úBáiç ïäézL חייבות העדים כתות שתי  – ÀÅÆÇÈ
העדות, שבועת ïäézLaמשום íi÷úäì äìBëé úeãòäL éðtîÄÀÅÆÈÅÀÈÀÄÀÇÅÄÀÅÆ

להעיד, ראויה השנייה הכת שאם מבואר, בגמרא לחוד . וכת כת בכל –
ונמצאת  השנייה, הכת על היא שסומכת לפי פטורה, הראשונה הכת הרי

שמדובר אלא ממון , התובע את בכפירתה הפסידה לא הראשונה
השנייה  הכת עדי היו  הראשונה הכת שכפרה שבשעה בכגון  במשנתנו 

ובאה  גוססות; היו  ונשותיהן לנתבע, או  לתובע בנשותיהם קרובים
מכל למיתה, גוססים שרוב שידוע פי  על שאף להשמיענו , המשנה

שלא  נמצא להעיד; ראויה השנייה הכת אין  מתו, שלא זמן  כל מקום
חייבת. היא הרי שכפרה, וכיון בלבד, ראשונה כת אלא כאן  היתה

ראויה  שנעשתה כיון  נשותיהן, שמתו  אחרי השנייה הכת כפרה ואם
במשנתנו: ששנינו מה זה העדות. שבועת משום חייבת היא אף להעיד ,

.odizya miiwzdl dleki zecrdy iptn ,zeaiig odizy

לתובע  בנשותיהם קרובים היו  השניה הכת שעדי  בכגון  הרמב"ם, לפי בארנו 
בנשותיהם, לזה זה קרובים היו  עצמם שהעדים מפרש, רש"י אבל  לנתבע. או 
הרב  גם מפרש וכן  אחת. בעדות כשרים ואינם אחיות, שתי שנשאו  כגון

הפירושים). שני על  שמקשה טוב" יום "תוספות (ועיין  מברטנורא

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

השביע  אחד שאם להשמיענו  באה והיא העדות, שבועת בדיני ממשיכה משנתנו

בשבועתם  פירטו  לא אם מחברו , שתובע שונות תביעות על לו שיעידו העדים את

חייבים  אינם עדות, לך יודעים אנו  שאין  שבועה אמרו: אלא הללו , התביעות את

על הם חייבים התביעות, את בשבועתם פירטו  אם אבל אחת. שבועה משום אלא

שיבואר . כפי עצמה, בפני  ואחת אחת כל 

לעדים: LiLאמר  ,éðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄÆÆ
ïBãwt éðBìt ãéa éì, אצלו שהפקדתי דבר  –ãé úîeNúe– ÄÀÇÀÄÄÈÀÆÈ

לו שנתתי deln),והלואה zxeza oenn ecia iznyy)ìæâå וגזילה – ÀÈÅ
ממני, השיבו:äãáàåשגזל  והעדים שמצא; ואבדתי –äòeáL ÇÂÅÈÀÈ

úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL,תביעותיו פרטי על  חזרו ולא –ïéà ÆÅÈÀÄÈÅÅ
úçà àlà ïéáiç:אמרו אם אבל אחת. שבועה משום –äòeáL ÇÈÄÆÈÇÇÀÈ

ãé úîeNúe ïBãwt ,éðBìt ãéa Cì LiL ,ïéòãBé eðà ïéàLÆÅÈÀÄÆÆÈÀÇÀÄÄÈÀÆÈ
äãáàå ìæâå, תביעותיו כל  את בשבועתם שמנו  –ìk ìò ïéáiç ÀÈÅÇÂÅÈÇÈÄÇÈ
úçàå úçàבפני ותביעה תביעה כל על  העדות שבועת שנשבעו – ÇÇÀÇÇ

לעדים: אמר  אם וכן  eàázעצמה. àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙ
ïéîqëå íéøBòNe ïéhç :ïBãwt éðBìt ãéa éì LiL ,éðeãéòúeÀÄÄÆÆÄÀÇÀÄÄÈÄÄÀÄÀËÀÄ
והעדים  שונים; מינים של  אבל  פיקדון, של  אחת תביעה כאן  ויש –

úeãòהשיבו : Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL הדברים בכל  – ÀÈÆÅÈÀÄÈÅ
תובע, שאתה úçàהללו  àlà ïéáiç ïéà שבועה משום אלא – ÅÇÈÄÆÈÇÇ

אמרו : אם אבל  LiLאחת. úeãò Cì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáLÀÈÆÅÈÀÄÈÅÆÆ
ïéîqëå ïéøBòNe ïéhç ,éðBìt ãéa Cì בשבועתם שפירטו – ÈÀÇÀÄÄÄÀÄÀËÀÄ

תביעה  אלא כאן שאין  אף מחברו , תובע שהוא השונים המינים את

פיקדון, של  úçàåאחת úçà ìk ìò ïéáiç בשבועתם שנשבעו  – ÇÈÄÇÈÇÇÀÇÇ
עצמו . בפני ומין  מין כל  על  זו 

izdw - zex`ean zeipyn



fרכב dpyn iriax wxt zereay zkqn

Âéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLî,÷æð éöçå ÷æð éðBìt ãéa éì LiL,ìôë éîeìLz,äòaøà éîeìLz ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¤¦§©§¦¤¤©£¦¤¤©§¥¤¤©§¥©§¨¨
äMîçå,éza úà éðBìt Léà ñðàLå,éza úà äzôe,éða éðkäLå,éøáç éa ìáçLå,íBéa éLéãb úà ÷éìãäLå ©£¦¨§¤¨©¦§¦¤¦¦¦¨¤¦¦§¤¦©¦§¦§¤¨©¦£¥¦§¤¦§¦¤§¦¦§

íéøetkä–ïéáiç elà éøä. ©¦¦£¥¥©¨¦
Êéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLî,ïäk éðàL,éåì éðàL,äLeøb ïa éðéàL,äöeìç ïa éðéàL, ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤£¦Ÿ¥¤£¦¥¦¤¥¦¤§¨¤¥¦¤£¨

ïäk éðBìt LéàL,éåì éðBìt LéàL,äLeøb ïa BðéàL,äöeìç ïa BðéàL,Bza úà éðBìt Léà ñðàL,äzôe ¤¦§¦Ÿ¥¤¦§¦¥¦¤¥¤§¨¤¥¤£¨¤¨©¦§¦¤¦¦¨
Bza úà,éða éa ìáçLå,úaLa éLéãb ÷éìãäLå éøáç éa ìáçLå–ïéøeèt elà éøä. ¤¦§¤¨©¦§¦§¤¨©¦£¥¦§¤¦§¦§¦¦§©¨£¥¥§¦

eeee.wfp ivge wfp:ïéáééç ïéà ñð÷ ìù úåãòá ïðéøîàã .àñð÷ àìå àåä àðåîîã úåøåøö ÷æð éöçá.dynge drax` inelyze ltk inelyz:àðø÷ íåùî
lt yi` qp`ye.iza z` dzite ipe:àåä àðåîîã íâôå úùåá íåùî.ipa ipkdyeäúéî àëéìã ïåéëå .äúéî äéìò áééç åðéàù äøåáç äá ïéàù äàëä

:ïåîî àëéà.k"deia ixag ia lagye:ïåîî áééç úøë ùåðòã â"òàã ,äì è÷ðå
ffff.odk ip`y:ïåîî úåòéáú åá ùéù øáãá åøôëùë àìà ïéáééç íéãòä ïéàù ,ïéøåèô.ipelt ly eza dzit e` ipelt yi` qp`yùéàà ,éðú÷ã åúáå

éðåìô åúåà ìù åúá úà éðåìô ùéà ñðàù ïòéáùäù åà [éà÷ äéìòå ,äùåøâ ïá åðéàå éåì åà ïäë éðåìô ùéàù äéðéî ìéòì àðúã] ,éà÷ ìéòìã ïäë éðåìô
áùçð ïéàã ïðéòåîùàå .íéáééç åéä ,éåä øçà ïåîî úòéáú éàå .äàùøäá àáá äì é÷åî àøîâáå .òáåúä éôî åòîùéù ïðéòáã ,íéøåèô .àúùä ãò äéá éøééàã

:äéìò äàùøä áúëîì éöî àì ,íìåòî äéãéì àèî àì ìàåù àåäù ïåîîã ïåéëã ,ïåîî øàùë äæá ïéã ìòá äùøåîä.ipa ia lagye.äøåáç àéä äìáç
:ïåîî àìå äúéî áééçúî äéä åäåãéòä íàù ,ïéøåèô.zaya iyicb z` wilcdye ixag ia lagye:ïåîîä ïî íéøåèôå åäðéð äúéî áåéç åäééåøúã

`xephxa yexit

העדים: בתשובת המשנה שנקטה מה על תמהים d"יש r e a yoircei ep` oi`y
,"zecr jl:התובע שאמר mשכיון k i l r i p ` r i a y n,,הם מושבעים העדים הרי

העדות  שבועת שעיקר  ומכאן  אלה", קול  "ושמעה א), ה, (ויקרא שנאמר  כמו
צריכים  העדים אין ושוב אחרים, מפי מושבעים שהעדים היינו בתורה האמורה

אמן לענות אפילו  או שבועה בלשון  dnלהשיב my oiir ,"aeh mei zetqez")
.(uxzny,העדות שבועת של אופנים לשני משנתנו שכוונת מפרשים, יש ברם,

כדלקמן : הוא המשנה e`eazופירוש `l m` mkilr ip` riayn" :micrl xn`
"oecwit ipelt cia il yiy ipecirze עדות לך  יודעים אנו אין  השיבו: והם וכו ',

בואו להם: אמר  שהוא או  מפיהם); אמן  עניית או  שבועה להוציא (מבלי 
לו: ענו והם zecr"...והעידוני, jl mircei ep` oi`y dreay";"שלמה ("מלאכת

ישראל"). "תפארת
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שחייב  והעידו כך  אחר  עדים באו ואפילו מלשלמו; פטור בקנס שמודה היא, הלכה
פטורין וכפרו , קנס עדי  המשביע – ומכאן  פטור . הריהו  והודה, שקדם כיון קנס,
העדים  נמצאו פטור , הריהו  והודה, הנתבע קדם ואם שהואיל העדות, משבועת
כפירת  עם עדותם אלא ממון , הנתבע את לחייב בעדותם  מועילים אינם לבדם
כפרו אם עדותם, תועיל לא הודה שאם וכיון ממון, אותו  המחייבת היא הנתבע

פטורין ונשבעו c).בה ,h zereay 'ld m"anx) השביע שאם להשמיע, באה משנתנו 
תביעה  על  השביעם אם וכן ממון, וגם קנס גם בה שיש  תביעה על לו  שיעידו  עדים
מפני העדות, שבועת משום חייבים הם הרי  תשלומים, וגם כרת עונש גם בה שיש 

בתביעתו. שיש הממון  חיוב

לעדים: LiLאמר  ,éðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄÆÆ
÷æð éðBìt ãéa éì,נזק תשלומי לי  לשלם חייב שפלוני –éöçå ÄÀÇÀÄÆÆÇÂÄ

÷æð,צרורות נזק בחצי  כאן שמדובר  מבואר , בגמרא נזק. חצי  או – ÆÆ
שנינו  א א א א ):):):):שכן בבבב,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  צרורות((((משנהמשנהמשנהמשנה zephw)"היו  mipa`e minqiw)

רגליה מתחת dndad),מנתזין ly)חצי משלם הכלים, את ושברה
ממון ; אלא קנס אינו  זה ותשלום ìôëנזק"; éîeìLzשפלוני או – ÇÀÅÆÆ

הקרן; תשלום גם בהם כלול  והרי כפל, תשלומי  גניבה בעד  לי  חייב
çåאו äòaøà éîeìLzäMî וטבחו שה או שור אצלי שגנב – ÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

תחת  צאן וארבע השור , תחת בקר חמישה לשלם וחייב מכרו , או
הקרן; כלול הרי אלו בתשלומים ואף –ñðàLåהשה; שאנס או – ÀÆÈÇ

äzôe ,éza úà éðBìt Léà– שפיתה או –éza úàוהרי – ÄÀÄÆÄÄÄÈÆÄÄ
ממון  שתשלומי ופגם, בושת דמי גם לשלם חייב הקנס, תשלום מלבד

éðaהם; éðkäLå לא אם עליכם, אני  משביע לעדים: שאמר או  – ÀÆÄÇÄÀÄ
כאן  שאין  וכיון  חבורה, בה שאין מכה בני  שהכני ותעידוני  תבואו 

מיתה א א א א ),),),),חיוב יא יא יא יא ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנהמשנהמשנהמשנה כגון ((((עייןעייןעייןעיין תשלומים, חיוב כאן  יש 

וצער; –ìáçLåבושת שחבל או –÷éìãäLå ,éøáç éa או – ÀÆÈÇÄÂÅÄÀÆÄÀÄ
– íéøetkäשהדליק íBéa éLéãb úàשהחובל פי  על  שאף – ÆÀÄÄÀÇÄÄ

כרת, ענוש  הכיפורים ביום גדישו  המדליק או הכיפורים ביום בחברו 
בתשלומים גם חייב גגגג),),),),הריהו ח ח ח ח ,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  משנהמשנהמשנהמשנה אחת ((((עייןעייןעייןעיין בכל  –

העדים, כפרו  אם לפיכך  ממון, חיוב בהן ויש  הואיל  הללו , מהתביעות

ïéáiç elà éøä.לעיל שבארנו  כמו  העדות, שבועת משום קרבן  – ÂÅÅÇÈÄ
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ונשבעו ממון, תביעת בו  שאין  בדבר  להעיד עדים נתבעו שאם ללמד, באה משנתנו
בגמרא  ומבואר העדות; שבועת משום חייבים אינם זו, עדות יודעים שאינם לשקר

העדו שבועת שווה בגזרה שלמדים ב), לג, מה (שבועות הפיקדון, משבועת ת
אינו העדות בשבועת אף ממון, בתביעת אלא מדבר  הכתוב אין הפיקדון בשבועת

ממון. בתביעת אלא מדבר 

לעדים: אחד éðeãéòúe,אמר  eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄ
ïäk éðàL או בתרומה, לאכול לי  ומותר  –éåì éðàLוזכאי – ÆÂÄÙÅÆÂÄÅÄ

או מעשרות, äLeøb,לקבל ïa éðéàLאוäöeìç ïa éðéàL– ÆÅÄÆÀÈÆÅÄÆÂÈ
חלל  כהן שאינני א א א א ),),),),כלומר  א א א א ,,,, מכות מכות מכות מכות  משנהמשנהמשנהמשנה אין ((((עייןעייןעייןעיין אלו בכל  והרי –

ממון  ישראלישראלישראלישראל");");");");תביעת """"תפארתתפארתתפארתתפארת שיעידו ((((עיין עיין עיין עיין  העדים את השביע אם וכן

,ïäk éðBìt LéàLאו,éåì éðBìt LéàLאו,äLeøb ïa BðéàL ÆÄÀÄÙÅÆÄÀÄÅÄÆÅÆÀÈ
äöeìçאו  ïa BðéàL אדם בא אם ממון , בתביעת אפילו שכן  – ÆÅÆÂÈ

העדים  אין  כסף, לו חייב שחברו  לפלוני , שיעידו העדים את והשביע
שנלמד כפי התובע, מפי שישמעו  עד העדות, שבועת משום חייבים

יב יב יב יב ).).).).להלן פי((((משנהמשנהמשנהמשנה על אף חייבים, והעדים יש ממון בתביעת ברם,
לפי בהרשאה, שבא אדם שהשביעם כגון התובע, מפי שמעו  שלא

שנימנו  בעניינים כן לא התובע. של  ככוחו  המורשה של  שכוחו 
וכן  כלל. הרשאה בהם שייך ולא ממון, תביעת בהם שאין במשנתנו ,

שיעידו, העדים את השביע Bzaאם úà éðBìt Léà ñðàLשל – ÆÈÇÄÀÄÆÄ
במשנתנו ), קודם עליו (שמדובר  פלוני  –äzôeאותו שפיתה או  – ÄÈ

Bza úà בושת דמי לו לשלם חייב קנס, תשלום ומלבד  פלוני , של – ÆÄ
הוא שממון  הקודמת הקודמת הקודמת הקודמת ););););ופגם, במשנהבמשנהבמשנהבמשנה שהשביעם ((((כמבואר כמבואר כמבואר כמבואר  זה – בא אפילו 

העדות, שבועת משום העדים את לחייב מועיל  זה אין  בהרשאה, –
שהיה  ממון לגבי אלא התובע של  ככוחו המורשה של כוחו שאין

ממון  לגבי לא אבל  הנתבע, של  בידו  הוא ועכשיו התובע של  בידו
מעולם. בידו היה שלא ממפתה, או מאונס éðaשתובע éa ìáçLåÀÆÈÇÄÀÄ

שחבל ותעידוני , תבואו לא אם עליכם אני  משביע לעדים: שאמר או  –

חבורה, בי  ועשה שהכני כלומר בני , –ìáçLåבי  שחבל  או –éa ÀÆÈÇÄ
éøáçúaLa éLéãb ÷éìãäLå שהדליק או  בשבת, בי שחבל – ÂÅÄÀÆÄÀÄÀÄÄÀÇÈ

חיוב  בהם ויש  הואיל שבסיפא, הללו  העניינים בשלשת – בשבת; גדישי
ממון חיוב בהם אין  ה ה ה ה ););););מיתה, חחחח,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  משנהמשנהמשנהמשנה מפרשים,((((עייןעייןעייןעיין ויש 

בפיסקה eza"שאף z` dzte ,eza z` ipelt yi` qp`ye" בענין מדובר 
האב  שפלוני  הוא, פירושה לדעתם שכן  ממון , ולא מיתה חיוב בו  שיש 

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriax wxt zereay zkqn

Áéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLî,éì ïúð àGå æeæ íéúàî éì ïzì éðBìt Léà øîàL–elà éøä ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¨©¦§¦¦¤¦¨©¦§¨©¦£¥¥
íéøeèt,ïBãwtk ïBîî úòéáz ìò àlà ïéáiç ïéàL. §¦¤¥©¨¦¤¨©§¦©¨©¦¨
Ëíëéìò éðà òéaLî,eàBázL úeãò éì ïeòãzLkéðeãéòúe–íéøeèt elà éøä,úeãòì äòeáL äîãwL éðtî. ©§¦©£¦£¥¤§¤¥§¦¥¤¨§¦¦£¥¥§¦¦§¥¤¨§¨§¨¨¥
Èúñðkä úéáa ãîò,øîàå:úeãò éì íéòãBé ízà íàL íëéìò éðà òéaLî,éðeãéòúe eàBázL–elà éøä ¨©§¥©§¤¤§¨©©§¦©£¦£¥¤¤¦©¤§¦¦¥¤¨§¦¦£¥¥

ïéøeèt,íäì ïekúî äéäiL ãò. §¦©¤¦§¤¦§©¥¨¤

gggg.mixeht 'eke il ozil ipelt yi` xn`yùéù ïåîî úòéáú ìò ïåã÷ôä úòåáù äî ,àèçú ïåã÷ôä úòåáùá áéúëå ,àèçú úåãòä úòåáùá áéúëã
åì ùéù ïåîî úòéáú äðéà æåæ íéúàî éì ïúéì éðåìô ùéà øîàù ïòåèù äæå ,åéìò åì ùéù ïåîî úòéáú ìò äéäúù êéøö úåãòä úòåáù óà ,åøéáç ìò åì

:åæ äøéîà ìéáùá íåìë åá áééç åøáç ïéà æåæ íéúàî åì ïúéù åøáç åì øîàù åéøáãë àåä åìéôàù ,åøáç ìò
hhhh.zecrl dreay dncwy iptnøîà àðîçøå('ä àø÷éå)÷ù ,òãé åà äàø åà ãò àåäå äìà ìå÷ äòîùå:úåãòì äòåáù äîã÷ù àìå äòåáùì úåãòä äîã
iiii.oixeht 'eke zecr il mz` mircei m`:åéãò úà ãçééù ãò ,ãò àåäå áéúëã

`xephxa yexit

בתו  על א א א א ).).).).בא לד לד לד לד ,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות בגמראבגמראבגמראבגמרא ותוספותותוספותותוספותותוספות רשרשרשרש""""יייי בכל((((עייןעייןעייןעיין מקום מכל
שאינם  ואמרו  לשקר, העדים נשבעו  אם במשנתנו, שנימנו העניינים

עדות, לו ïéøeètיודעים elà éøä.לעיל שבארנו כמו  – ÂÅÅÀÄ
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אם  אלא העדות, שבועת משום חייבים העדים שאין  ללמדנו מוסיפה זו  משנה
בעדות ממון.כפרו  תביעת של 

לעדים: אחד éðeãéòúe,אמר  eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄ
éì ïúð àGå æeæ íéúàî éì ïzì éðBìt Léà øîàL ואמרו – ÆÈÇÄÀÄÄÆÄÈÇÄÀÈÇÄ
לשקר , נשבעים ונמצאו  עדות, לך יודעים אנו אין  elàהעדים: éøäÂÅÅ

íéøeèt,העדות שבועת משום קרבן  מלהביא –ïéáiç ïéàL– ÀÄÆÅÇÈÄ
העדות, שבועת משום שכפרו , ïBîîהעדים úòéáz ìò àlàÆÈÇÀÄÇÈ

ïBãwtkכתוב העדות בשבועת שכן  א א א א ):):):):– הההה,,,, כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  hgz`"ונפש  ÇÄÈ
כתוב הפיקדון ובשבועת אלה", קול כא כא כא כא ):):):):ושמעה ה ה ה ה ,,,, כי((((ויקראויקראויקראויקרא "נפש

`hgz שווה בגזרה ולמדים בפקדון", בעמיתו  וכחש  בה', מעל ומעלה
ביד לו שיש ממון בתביעת הפיקדון שבועת מה – תחטא" "תחטא,

לו  שיש ממון בתביעת אלא נוהגת אינה העדות שבועת אף חברו ,
אינה  זוז " מאתיים לי  ליתן  פלוני  איש  "שאמר זו טענה ברם, עליו;
חברו  לו שאמר  דבריו , נכונים שאפילו חברו , על לו שיש  ממון תביעת

זו  אמירה בשביל  כלום לו  ליתן חייב חברו  אין זוז , מאתיים לו  שיתן
אלא ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); לו  חייב אינו  עני, הוא התובע שאפילו מוסיפים, ויש

נדר dwcvl),מטעם xcpy),צד בשום ממון חיוב עליו  שאין  ונמצא
לנכסיו יורדין דין בית dwcvl),שאין xcpy sqkd z` zeabl) אינו אם

מוצא  שיקיים עד  אותו מכין  או  אותו, שמנדין  אלא נדרו, לקיים רוצה
טובטובטובטוב");");");");שפתיו  יום יום יום יום  נדרו ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות להתיר  יכול  שהרי ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת ועוד ,

לו ישראלישראלישראלישראל").").")."). יודעים שאינם ואמרו  כשכפרו  העדים, פטורים הלכך
עדות  העידו  אפילו שהרי זו, את עדות לקיים חייב פלוני  היה לא ם,

בי חוזרני  לומר: יכול  שהיה הכסף, את לו ולתת ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הבטחתו

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

קדמה  כן אם אלא העדות, שבועת משום חייבים העדים שאין ללמד, באה משנתנו
שבועה  קדמה אם אבל  העדות. ידעו  כבר שנשבעו שבזמן  כלומר לשבועה, עדות

פטורים. הם הרי  במשנה, שיבואר  כפי לעדות,

:micrl xne`deàBázL úeãò éì ïeòãzLk ,íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÀÆÅÀÄÅÆÈ
éðeãéòúeשבועתו וקיבלו  ח ח ח ח ););););– ט ט ט ט ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ויש((((עייןעייןעייןעיין ÀÄÄ

כלל לו השיבו שלא איגראיגראיגראיגר););););מפרשים, עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  ר ר ר ר '''' זמן ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  ולאחר
יודעים  שאין  ואמרו, כפרו והם לו , להעיד  אותם ותבע עדות, לו  ידעו

עדות, íéøeètלו elà éøä,העדות שבועת משום מקרבן  –éðtî ÂÅÅÀÄÄÀÅ
úeãòì äòeáL äîãwL לו ידעו  לא עדיין  שהשביעם שבשעה – ÆÈÀÈÀÈÈÅ

אמרה והתורה אאאא):):):):עדות, הההה,,,, או ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עד והוא אלה קול "ושמעה
לעדות  שבועה שקדמה ולא לשבועה עדות שקדמה מי – ידע" או  ראה

((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).
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כן אם אלא העדות, שבועת משום חייבים העדים שאין ללמדנו, באה זו  משנה

התובע אותם cgeina),ייחד mdil` dpt) לרבים פנה אם אבל לו. שיעידו והשביעם
עדיו והיו לו, ויעיד דין לבית יבוא עדות לו שיודע מי  שכל והשביעם יחד שעמדו 

פטורין, אלו הרי  עדות, לו יודעים שאינם כפרו להעיד אותם וכשתבע ביניהם,
עצמם בפני  בשבועה אותם ייחד שלא (m"anx).מפני

øîàå ,úñðkä úéáa ãîò: הציבור לכל  –íëéìò éðà òéaLî ÈÇÀÅÇÀÆÆÀÈÇÇÀÄÇÂÄÂÅÆ
éðeãéòúe eàBázL ,úeãò éì íéòãBé ízà íàLשכל כלומר  – ÆÄÇÆÀÄÄÅÆÈÀÄÄ

ביניהם  והיו  אמן , כולם: וענו לי, ויעידו  יבואו  עדות לי היודעים אלה
וכפרו, להעיד, כך אחר אותם ותבע עדות, לו שידעו  elàשניים éøäÂÅÅ

ïéøeèt,העדות משבועת –íäì ïekúî äéäiL ãò לאותם – ÀÄÇÆÄÀÆÄÀÇÅÈÆ
העדות: בשבועת שנאמר  עדות, לו שיודעים המיוחדים האנשים

אלה קול cr"ושמעה `ede: אמר אם ברם, עדיו . את שייחד עד – "
עדות  לי  יודעים אתם שאם כאן, העומדים כל עליכם אני  משביע

משום  חייבים הם הרי  וכפרו , ביניהם עדיו  והיו ותעידוני , שתבואו
עדיו . ייחד  הרי  כאן ", העומדים "כל ואמר שהואיל  העדות, שבועת

בגמרא בברייתא שנו  אאאא):):):):וכך לה לה לה לה ,,,, אדם ((((שבועותשבועותשבועותשבועות בני  של  סיעה "ראה
יודעין  אתם אם עליכם "משביעני  להן : ואמר ביניהן, ועדיו עומדין ,

והוא  לומר: תלמוד חייבין? יהיו יכול – ותעידוני ", שתבואו עדות לי
כאן " העומדים "כל אמר : אפילו יכול – עדיו . ייחד לא והרי עד ",

?(mixeht eidi) עדיו ייחד והרי עד", "והוא לומר: גמרא גמרא גמרא גמרא תלמוד ((((עייןעייןעייןעיין

–––– טטטט ט ט ט ט ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  הלכות הלכות הלכות הלכות  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  משנה משנה משנה משנה """" """"לחם לחם לחם לחם  ועייןועייןועייןועיין מבואר,ורשורשורשורש""""יייי;;;; שם

עליכם", "משביעני  אמר אם מכירם, היה והוא שם שעדיו  ידע שאפילו 
חייבים). אינם כאן", העומדים "כל אמר : ולא

izdw - zex`ean zeipyn
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Âéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLî,÷æð éöçå ÷æð éðBìt ãéa éì LiL,ìôë éîeìLz,äòaøà éîeìLz ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¤¦§©§¦¤¤©£¦¤¤©§¥¤¤©§¥©§¨¨
äMîçå,éza úà éðBìt Léà ñðàLå,éza úà äzôe,éða éðkäLå,éøáç éa ìáçLå,íBéa éLéãb úà ÷éìãäLå ©£¦¨§¤¨©¦§¦¤¦¦¦¨¤¦¦§¤¦©¦§¦§¤¨©¦£¥¦§¤¦§¦¤§¦¦§

íéøetkä–ïéáiç elà éøä. ©¦¦£¥¥©¨¦
Êéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLî,ïäk éðàL,éåì éðàL,äLeøb ïa éðéàL,äöeìç ïa éðéàL, ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤£¦Ÿ¥¤£¦¥¦¤¥¦¤§¨¤¥¦¤£¨

ïäk éðBìt LéàL,éåì éðBìt LéàL,äLeøb ïa BðéàL,äöeìç ïa BðéàL,Bza úà éðBìt Léà ñðàL,äzôe ¤¦§¦Ÿ¥¤¦§¦¥¦¤¥¤§¨¤¥¤£¨¤¨©¦§¦¤¦¦¨
Bza úà,éða éa ìáçLå,úaLa éLéãb ÷éìãäLå éøáç éa ìáçLå–ïéøeèt elà éøä. ¤¦§¤¨©¦§¦§¤¨©¦£¥¦§¤¦§¦§¦¦§©¨£¥¥§¦

eeee.wfp ivge wfp:ïéáééç ïéà ñð÷ ìù úåãòá ïðéøîàã .àñð÷ àìå àåä àðåîîã úåøåøö ÷æð éöçá.dynge drax` inelyze ltk inelyz:àðø÷ íåùî
lt yi` qp`ye.iza z` dzite ipe:àåä àðåîîã íâôå úùåá íåùî.ipa ipkdyeäúéî àëéìã ïåéëå .äúéî äéìò áééç åðéàù äøåáç äá ïéàù äàëä

:ïåîî àëéà.k"deia ixag ia lagye:ïåîî áééç úøë ùåðòã â"òàã ,äì è÷ðå
ffff.odk ip`y:ïåîî úåòéáú åá ùéù øáãá åøôëùë àìà ïéáééç íéãòä ïéàù ,ïéøåèô.ipelt ly eza dzit e` ipelt yi` qp`yùéàà ,éðú÷ã åúáå

éðåìô åúåà ìù åúá úà éðåìô ùéà ñðàù ïòéáùäù åà [éà÷ äéìòå ,äùåøâ ïá åðéàå éåì åà ïäë éðåìô ùéàù äéðéî ìéòì àðúã] ,éà÷ ìéòìã ïäë éðåìô
áùçð ïéàã ïðéòåîùàå .íéáééç åéä ,éåä øçà ïåîî úòéáú éàå .äàùøäá àáá äì é÷åî àøîâáå .òáåúä éôî åòîùéù ïðéòáã ,íéøåèô .àúùä ãò äéá éøééàã

:äéìò äàùøä áúëîì éöî àì ,íìåòî äéãéì àèî àì ìàåù àåäù ïåîîã ïåéëã ,ïåîî øàùë äæá ïéã ìòá äùøåîä.ipa ia lagye.äøåáç àéä äìáç
:ïåîî àìå äúéî áééçúî äéä åäåãéòä íàù ,ïéøåèô.zaya iyicb z` wilcdye ixag ia lagye:ïåîîä ïî íéøåèôå åäðéð äúéî áåéç åäééåøúã

`xephxa yexit

העדים: בתשובת המשנה שנקטה מה על תמהים d"יש r e a yoircei ep` oi`y
,"zecr jl:התובע שאמר mשכיון k i l r i p ` r i a y n,,הם מושבעים העדים הרי

העדות  שבועת שעיקר  ומכאן  אלה", קול  "ושמעה א), ה, (ויקרא שנאמר  כמו
צריכים  העדים אין ושוב אחרים, מפי מושבעים שהעדים היינו בתורה האמורה

אמן לענות אפילו  או שבועה בלשון  dnלהשיב my oiir ,"aeh mei zetqez")
.(uxzny,העדות שבועת של אופנים לשני משנתנו שכוונת מפרשים, יש ברם,

כדלקמן : הוא המשנה e`eazופירוש `l m` mkilr ip` riayn" :micrl xn`
"oecwit ipelt cia il yiy ipecirze עדות לך  יודעים אנו אין  השיבו: והם וכו ',

בואו להם: אמר  שהוא או  מפיהם); אמן  עניית או  שבועה להוציא (מבלי 
לו: ענו והם zecr"...והעידוני, jl mircei ep` oi`y dreay";"שלמה ("מלאכת

ישראל"). "תפארת

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שחייב  והעידו כך  אחר  עדים באו ואפילו מלשלמו; פטור בקנס שמודה היא, הלכה
פטורין וכפרו , קנס עדי  המשביע – ומכאן  פטור . הריהו  והודה, שקדם כיון קנס,
העדים  נמצאו פטור , הריהו  והודה, הנתבע קדם ואם שהואיל העדות, משבועת
כפירת  עם עדותם אלא ממון , הנתבע את לחייב בעדותם  מועילים אינם לבדם
כפרו אם עדותם, תועיל לא הודה שאם וכיון ממון, אותו  המחייבת היא הנתבע

פטורין ונשבעו c).בה ,h zereay 'ld m"anx) השביע שאם להשמיע, באה משנתנו 
תביעה  על  השביעם אם וכן ממון, וגם קנס גם בה שיש  תביעה על לו  שיעידו  עדים
מפני העדות, שבועת משום חייבים הם הרי  תשלומים, וגם כרת עונש גם בה שיש 

בתביעתו. שיש הממון  חיוב

לעדים: LiLאמר  ,éðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄÆÆ
÷æð éðBìt ãéa éì,נזק תשלומי לי  לשלם חייב שפלוני –éöçå ÄÀÇÀÄÆÆÇÂÄ

÷æð,צרורות נזק בחצי  כאן שמדובר  מבואר , בגמרא נזק. חצי  או – ÆÆ
שנינו  א א א א ):):):):שכן בבבב,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  צרורות((((משנהמשנהמשנהמשנה zephw)"היו  mipa`e minqiw)

רגליה מתחת dndad),מנתזין ly)חצי משלם הכלים, את ושברה
ממון ; אלא קנס אינו  זה ותשלום ìôëנזק"; éîeìLzשפלוני או – ÇÀÅÆÆ

הקרן; תשלום גם בהם כלול  והרי כפל, תשלומי  גניבה בעד  לי  חייב
çåאו äòaøà éîeìLzäMî וטבחו שה או שור אצלי שגנב – ÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

תחת  צאן וארבע השור , תחת בקר חמישה לשלם וחייב מכרו , או
הקרן; כלול הרי אלו בתשלומים ואף –ñðàLåהשה; שאנס או – ÀÆÈÇ

äzôe ,éza úà éðBìt Léà– שפיתה או –éza úàוהרי – ÄÀÄÆÄÄÄÈÆÄÄ
ממון  שתשלומי ופגם, בושת דמי גם לשלם חייב הקנס, תשלום מלבד

éðaהם; éðkäLå לא אם עליכם, אני  משביע לעדים: שאמר או  – ÀÆÄÇÄÀÄ
כאן  שאין  וכיון  חבורה, בה שאין מכה בני  שהכני ותעידוני  תבואו 

מיתה א א א א ),),),),חיוב יא יא יא יא ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנהמשנהמשנהמשנה כגון ((((עייןעייןעייןעיין תשלומים, חיוב כאן  יש 

וצער; –ìáçLåבושת שחבל או –÷éìãäLå ,éøáç éa או – ÀÆÈÇÄÂÅÄÀÆÄÀÄ
– íéøetkäשהדליק íBéa éLéãb úàשהחובל פי  על  שאף – ÆÀÄÄÀÇÄÄ

כרת, ענוש  הכיפורים ביום גדישו  המדליק או הכיפורים ביום בחברו 
בתשלומים גם חייב גגגג),),),),הריהו ח ח ח ח ,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  משנהמשנהמשנהמשנה אחת ((((עייןעייןעייןעיין בכל  –

העדים, כפרו  אם לפיכך  ממון, חיוב בהן ויש  הואיל  הללו , מהתביעות

ïéáiç elà éøä.לעיל שבארנו  כמו  העדות, שבועת משום קרבן  – ÂÅÅÇÈÄ

i y y m e i
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ונשבעו ממון, תביעת בו  שאין  בדבר  להעיד עדים נתבעו שאם ללמד, באה משנתנו
בגמרא  ומבואר העדות; שבועת משום חייבים אינם זו, עדות יודעים שאינם לשקר

העדו שבועת שווה בגזרה שלמדים ב), לג, מה (שבועות הפיקדון, משבועת ת
אינו העדות בשבועת אף ממון, בתביעת אלא מדבר  הכתוב אין הפיקדון בשבועת

ממון. בתביעת אלא מדבר 

לעדים: אחד éðeãéòúe,אמר  eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄ
ïäk éðàL או בתרומה, לאכול לי  ומותר  –éåì éðàLוזכאי – ÆÂÄÙÅÆÂÄÅÄ

או מעשרות, äLeøb,לקבל ïa éðéàLאוäöeìç ïa éðéàL– ÆÅÄÆÀÈÆÅÄÆÂÈ
חלל  כהן שאינני א א א א ),),),),כלומר  א א א א ,,,, מכות מכות מכות מכות  משנהמשנהמשנהמשנה אין ((((עייןעייןעייןעיין אלו בכל  והרי –

ממון  ישראלישראלישראלישראל");");");");תביעת """"תפארתתפארתתפארתתפארת שיעידו ((((עיין עיין עיין עיין  העדים את השביע אם וכן

,ïäk éðBìt LéàLאו,éåì éðBìt LéàLאו,äLeøb ïa BðéàL ÆÄÀÄÙÅÆÄÀÄÅÄÆÅÆÀÈ
äöeìçאו  ïa BðéàL אדם בא אם ממון , בתביעת אפילו שכן  – ÆÅÆÂÈ

העדים  אין  כסף, לו חייב שחברו  לפלוני , שיעידו העדים את והשביע
שנלמד כפי התובע, מפי שישמעו  עד העדות, שבועת משום חייבים

יב יב יב יב ).).).).להלן פי((((משנהמשנהמשנהמשנה על אף חייבים, והעדים יש ממון בתביעת ברם,
לפי בהרשאה, שבא אדם שהשביעם כגון התובע, מפי שמעו  שלא

שנימנו  בעניינים כן לא התובע. של  ככוחו  המורשה של  שכוחו 
וכן  כלל. הרשאה בהם שייך ולא ממון, תביעת בהם שאין במשנתנו ,

שיעידו, העדים את השביע Bzaאם úà éðBìt Léà ñðàLשל – ÆÈÇÄÀÄÆÄ
במשנתנו ), קודם עליו (שמדובר  פלוני  –äzôeאותו שפיתה או  – ÄÈ

Bza úà בושת דמי לו לשלם חייב קנס, תשלום ומלבד  פלוני , של – ÆÄ
הוא שממון  הקודמת הקודמת הקודמת הקודמת ););););ופגם, במשנהבמשנהבמשנהבמשנה שהשביעם ((((כמבואר כמבואר כמבואר כמבואר  זה – בא אפילו 

העדות, שבועת משום העדים את לחייב מועיל  זה אין  בהרשאה, –
שהיה  ממון לגבי אלא התובע של  ככוחו המורשה של כוחו שאין

ממון  לגבי לא אבל  הנתבע, של  בידו  הוא ועכשיו התובע של  בידו
מעולם. בידו היה שלא ממפתה, או מאונס éðaשתובע éa ìáçLåÀÆÈÇÄÀÄ

שחבל ותעידוני , תבואו לא אם עליכם אני  משביע לעדים: שאמר או  –

חבורה, בי  ועשה שהכני כלומר בני , –ìáçLåבי  שחבל  או –éa ÀÆÈÇÄ
éøáçúaLa éLéãb ÷éìãäLå שהדליק או  בשבת, בי שחבל – ÂÅÄÀÆÄÀÄÀÄÄÀÇÈ

חיוב  בהם ויש  הואיל שבסיפא, הללו  העניינים בשלשת – בשבת; גדישי
ממון חיוב בהם אין  ה ה ה ה ););););מיתה, חחחח,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  משנהמשנהמשנהמשנה מפרשים,((((עייןעייןעייןעיין ויש 

בפיסקה eza"שאף z` dzte ,eza z` ipelt yi` qp`ye" בענין מדובר 
האב  שפלוני  הוא, פירושה לדעתם שכן  ממון , ולא מיתה חיוב בו  שיש 

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriax wxt zereay zkqn

Áéðeãéòúe eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLî,éì ïúð àGå æeæ íéúàî éì ïzì éðBìt Léà øîàL–elà éøä ©§¦©£¦£¥¤¦¨Ÿ§¦¦¤¨©¦§¦¦¤¦¨©¦§¨©¦£¥¥
íéøeèt,ïBãwtk ïBîî úòéáz ìò àlà ïéáiç ïéàL. §¦¤¥©¨¦¤¨©§¦©¨©¦¨
Ëíëéìò éðà òéaLî,eàBázL úeãò éì ïeòãzLkéðeãéòúe–íéøeèt elà éøä,úeãòì äòeáL äîãwL éðtî. ©§¦©£¦£¥¤§¤¥§¦¥¤¨§¦¦£¥¥§¦¦§¥¤¨§¨§¨¨¥
Èúñðkä úéáa ãîò,øîàå:úeãò éì íéòãBé ízà íàL íëéìò éðà òéaLî,éðeãéòúe eàBázL–elà éøä ¨©§¥©§¤¤§¨©©§¦©£¦£¥¤¤¦©¤§¦¦¥¤¨§¦¦£¥¥

ïéøeèt,íäì ïekúî äéäiL ãò. §¦©¤¦§¤¦§©¥¨¤

gggg.mixeht 'eke il ozil ipelt yi` xn`yùéù ïåîî úòéáú ìò ïåã÷ôä úòåáù äî ,àèçú ïåã÷ôä úòåáùá áéúëå ,àèçú úåãòä úòåáùá áéúëã
åì ùéù ïåîî úòéáú äðéà æåæ íéúàî éì ïúéì éðåìô ùéà øîàù ïòåèù äæå ,åéìò åì ùéù ïåîî úòéáú ìò äéäúù êéøö úåãòä úòåáù óà ,åøéáç ìò åì

:åæ äøéîà ìéáùá íåìë åá áééç åøáç ïéà æåæ íéúàî åì ïúéù åøáç åì øîàù åéøáãë àåä åìéôàù ,åøáç ìò
hhhh.zecrl dreay dncwy iptnøîà àðîçøå('ä àø÷éå)÷ù ,òãé åà äàø åà ãò àåäå äìà ìå÷ äòîùå:úåãòì äòåáù äîã÷ù àìå äòåáùì úåãòä äîã
iiii.oixeht 'eke zecr il mz` mircei m`:åéãò úà ãçééù ãò ,ãò àåäå áéúëã

`xephxa yexit

בתו  על א א א א ).).).).בא לד לד לד לד ,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות בגמראבגמראבגמראבגמרא ותוספותותוספותותוספותותוספות רשרשרשרש""""יייי בכל((((עייןעייןעייןעיין מקום מכל
שאינם  ואמרו  לשקר, העדים נשבעו  אם במשנתנו, שנימנו העניינים

עדות, לו ïéøeètיודעים elà éøä.לעיל שבארנו כמו  – ÂÅÅÀÄ

ח ה נ ש מ ר ו א ב

אם  אלא העדות, שבועת משום חייבים העדים שאין  ללמדנו מוסיפה זו  משנה
בעדות ממון.כפרו  תביעת של 

לעדים: אחד éðeãéòúe,אמר  eàáz àG íà íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÄÈÙÀÄÄ
éì ïúð àGå æeæ íéúàî éì ïzì éðBìt Léà øîàL ואמרו – ÆÈÇÄÀÄÄÆÄÈÇÄÀÈÇÄ
לשקר , נשבעים ונמצאו  עדות, לך יודעים אנו אין  elàהעדים: éøäÂÅÅ

íéøeèt,העדות שבועת משום קרבן  מלהביא –ïéáiç ïéàL– ÀÄÆÅÇÈÄ
העדות, שבועת משום שכפרו , ïBîîהעדים úòéáz ìò àlàÆÈÇÀÄÇÈ

ïBãwtkכתוב העדות בשבועת שכן  א א א א ):):):):– הההה,,,, כי((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  hgz`"ונפש  ÇÄÈ
כתוב הפיקדון ובשבועת אלה", קול כא כא כא כא ):):):):ושמעה ה ה ה ה ,,,, כי((((ויקראויקראויקראויקרא "נפש

`hgz שווה בגזרה ולמדים בפקדון", בעמיתו  וכחש  בה', מעל ומעלה
ביד לו שיש ממון בתביעת הפיקדון שבועת מה – תחטא" "תחטא,

לו  שיש ממון בתביעת אלא נוהגת אינה העדות שבועת אף חברו ,
אינה  זוז " מאתיים לי  ליתן  פלוני  איש  "שאמר זו טענה ברם, עליו;
חברו  לו שאמר  דבריו , נכונים שאפילו חברו , על לו שיש  ממון תביעת

זו  אמירה בשביל  כלום לו  ליתן חייב חברו  אין זוז , מאתיים לו  שיתן
אלא ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); לו  חייב אינו  עני, הוא התובע שאפילו מוסיפים, ויש

נדר dwcvl),מטעם xcpy),צד בשום ממון חיוב עליו  שאין  ונמצא
לנכסיו יורדין דין בית dwcvl),שאין xcpy sqkd z` zeabl) אינו אם

מוצא  שיקיים עד  אותו מכין  או  אותו, שמנדין  אלא נדרו, לקיים רוצה
טובטובטובטוב");");");");שפתיו  יום יום יום יום  נדרו ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות להתיר  יכול  שהרי ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת ועוד ,

לו ישראלישראלישראלישראל").").")."). יודעים שאינם ואמרו  כשכפרו  העדים, פטורים הלכך
עדות  העידו  אפילו שהרי זו, את עדות לקיים חייב פלוני  היה לא ם,

בי חוזרני  לומר: יכול  שהיה הכסף, את לו ולתת ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הבטחתו

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

קדמה  כן אם אלא העדות, שבועת משום חייבים העדים שאין ללמד, באה משנתנו
שבועה  קדמה אם אבל  העדות. ידעו  כבר שנשבעו שבזמן  כלומר לשבועה, עדות

פטורים. הם הרי  במשנה, שיבואר  כפי לעדות,

:micrl xne`deàBázL úeãò éì ïeòãzLk ,íëéìò éðà òéaLîÇÀÄÇÂÄÂÅÆÀÆÅÀÄÅÆÈ
éðeãéòúeשבועתו וקיבלו  ח ח ח ח ););););– ט ט ט ט ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם ויש((((עייןעייןעייןעיין ÀÄÄ

כלל לו השיבו שלא איגראיגראיגראיגר););););מפרשים, עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  ר ר ר ר '''' זמן ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  ולאחר
יודעים  שאין  ואמרו, כפרו והם לו , להעיד  אותם ותבע עדות, לו  ידעו

עדות, íéøeètלו elà éøä,העדות שבועת משום מקרבן  –éðtî ÂÅÅÀÄÄÀÅ
úeãòì äòeáL äîãwL לו ידעו  לא עדיין  שהשביעם שבשעה – ÆÈÀÈÀÈÈÅ

אמרה והתורה אאאא):):):):עדות, הההה,,,, או ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  עד והוא אלה קול "ושמעה
לעדות  שבועה שקדמה ולא לשבועה עדות שקדמה מי – ידע" או  ראה

((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).

י ה נ ש מ ר ו א ב
כן אם אלא העדות, שבועת משום חייבים העדים שאין ללמדנו, באה זו  משנה

התובע אותם cgeina),ייחד mdil` dpt) לרבים פנה אם אבל לו. שיעידו והשביעם
עדיו והיו לו, ויעיד דין לבית יבוא עדות לו שיודע מי  שכל והשביעם יחד שעמדו 

פטורין, אלו הרי  עדות, לו יודעים שאינם כפרו להעיד אותם וכשתבע ביניהם,
עצמם בפני  בשבועה אותם ייחד שלא (m"anx).מפני

øîàå ,úñðkä úéáa ãîò: הציבור לכל  –íëéìò éðà òéaLî ÈÇÀÅÇÀÆÆÀÈÇÇÀÄÇÂÄÂÅÆ
éðeãéòúe eàBázL ,úeãò éì íéòãBé ízà íàLשכל כלומר  – ÆÄÇÆÀÄÄÅÆÈÀÄÄ

ביניהם  והיו  אמן , כולם: וענו לי, ויעידו  יבואו  עדות לי היודעים אלה
וכפרו, להעיד, כך אחר אותם ותבע עדות, לו שידעו  elàשניים éøäÂÅÅ

ïéøeèt,העדות משבועת –íäì ïekúî äéäiL ãò לאותם – ÀÄÇÆÄÀÆÄÀÇÅÈÆ
העדות: בשבועת שנאמר  עדות, לו שיודעים המיוחדים האנשים

אלה קול cr"ושמעה `ede: אמר אם ברם, עדיו . את שייחד עד – "
עדות  לי  יודעים אתם שאם כאן, העומדים כל עליכם אני  משביע

משום  חייבים הם הרי  וכפרו , ביניהם עדיו  והיו ותעידוני , שתבואו
עדיו . ייחד  הרי  כאן ", העומדים "כל ואמר שהואיל  העדות, שבועת

בגמרא בברייתא שנו  אאאא):):):):וכך לה לה לה לה ,,,, אדם ((((שבועותשבועותשבועותשבועות בני  של  סיעה "ראה
יודעין  אתם אם עליכם "משביעני  להן : ואמר ביניהן, ועדיו עומדין ,

והוא  לומר: תלמוד חייבין? יהיו יכול – ותעידוני ", שתבואו עדות לי
כאן " העומדים "כל אמר : אפילו יכול – עדיו . ייחד לא והרי עד ",

?(mixeht eidi) עדיו ייחד והרי עד", "והוא לומר: גמרא גמרא גמרא גמרא תלמוד ((((עייןעייןעייןעיין

–––– טטטט ט ט ט ט ,,,, שבועות שבועות שבועות שבועות  הלכות הלכות הלכות הלכות  הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  משנה משנה משנה משנה """" """"לחם לחם לחם לחם  ועייןועייןועייןועיין מבואר,ורשורשורשורש""""יייי;;;; שם

עליכם", "משביעני  אמר אם מכירם, היה והוא שם שעדיו  ידע שאפילו 
חייבים). אינם כאן", העומדים "כל אמר : ולא

izdw - zex`ean zeipyn

"לא יהיה עוד פעם מתן־תורה" כי כל העניינים "ניתנו" במתן־תורה.
משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז



dlibnרכד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יד øzñàדף äúàø äî ,ïðaø eðz .'äzLnä ìà ïîäå Cìnä àBáé'¨©¤¤§¨¨¤©¦§¤¨©¨¨¨¨£¨¤§¥

ïîä úà äðnéfL,ישראל את להציל אחרת בדרך פעלה ולא øæòéìàלמשתה, éaø ¤¦§¨¤¨¨©¦¡¦¤¤
Bì äðîè íéçt ,øîBà,מכשול להמן תביא המשתה ידי שעל התכוונה -øîàpL ¥©¦¨§¨¤¤¡©

כג) סט çôì'(תהלים íäéðôì íðçìL éäé'äéáà úéaî ,øîBà òLBäé éaø . §¦ª§¨¨¦§¥¤§¨©¦§ª©¥¦¥¨¦¨
äãîì שמעה התינוקות - מהמפי כא)בפסוקøîàpLאת כה EàðN,(משלי áòø íà' ¨§¨¤¤¡©¦¨¥©£

'åâå íçì eäìéëàä'ראׁשֹו על חתה אּתה גחלים היא ּכי לרשעים שסעודה והיינו . ©£¦¥¨¤ִִֶֶַַָָֹֹ

למפלתם. øîBà,פתח øéàî éaøהמן את זימנה Lאסתר éãk ו לאחשורוש àìיכנע ©¦¥¦¥§¥¤Ÿ
ãBøîéå äöò ìBhé הגזירה באחשורוש את לבטל אצלו השתדלותה תועיל לא ואז ,. ¦¥¨§¦§
,øîBà äãeäé éaø המן את úéãeäé,זימנה àéäL da eøéké àlL éãk יפריעו ולא ©¦§¨¥§¥¤Ÿ©¦¨¤¦§¦

ישראל  על להשתדל úBçà.לה ,ìàøNé eøîàé àlL éãk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥§¥¤ŸŸ§¦§¨¥¨
,Cìnä úéáa eðì Lé,בה ביטחונם éñBéוישימו éaø .íéîçøä ïî ïzòc eçéqéå ¥¨§¥©¤¤§©¦©§¨¦¨©£¦©¦¥
àäiL éãk ,øîBàהמןúò ìëa dì éeöî דבר תמצא אולי אחשורוש, לפני ¥§¥¤§¥¨¨§¨¥

ויהרגהו  המלך לפני øîBà,.להכשילו àéñðî ïa ïBòîL éaø,אסתר éìeàאמרה ©¦¦§¤§©§¨¥©
íB÷nä Lébøé עלינו וירחם ישראל שונאי את מקרבת éaø,שאני .ñð eðì äNòéå ©§¦©¨§©£¤¨¥©¦
ø÷ ïa òLBäéíéðt Bì øéañà ,øîBà äç ויחשוד שוחקות, פנים להמן אראה - §ª©¤¨§¨¥©§¦¨¦

בי, חושק שהוא àéäåהמלך àeä âøäiL éãk בכעסו שנינו את יהרוג שהמלך -, §¥¤¥¨¥§¦
גזירותיו. יתבטלו המן ïëtëôäוכשיהרג Cìî ,øîBà ìàéìîb ïaøבדעותיוäéä ©¨©§¦¥¥¤¤£©§§¨¨¨

גזירותיו, את ולבטל המן את להרוג לפתותו תצליח אם שאף אסתר וחששה אחשורוש,

בינתים. בו לחזור יכול להרגו מיד מזומן המן יהיה לא אם

,ìàéìîb éaø øîà,שנאמרו הטעמים כל אחר ìאף eðà ïéëéøö ïééãò של טעמו ¨©©¦©§¦¥£©¦§¦¦¨§
ה  אליעזר ÷ezàpרבי Cìna ezàp÷ ,øîBà éòãBnä øæòéìà éaø ,àéðúc .éòãBî¨¦§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¦¥¦§©©¤¤¦§©

íéøNa,בעיניה חשוב המן כמה שיראה המלך, מצד גם קנאה להמן גרמה אסתר - ©¨¦
יחוסו  ולא יהרגוהו בו, יקנאו שכולם ידי ועל מהם, חשוב שהמן שיראו השרים, מצד וגם

øîà,עליו. äaø לבוא הקרובה למפלה סימן וזה רבה, גדולה לו יש הרשע מפלת טרם ©¨¨©
שנאמר יח)עליו, טז ïBàb',(משלי øáL éðôì' לגדולה המן את אסתר הביאה ולכן ¦§¥¤¤¨

מפלתו. תתחיל כך אחר שמיד כדי eäééåøz,רבה, éøîàc àáøå éiaà פורענות ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§
וכורש דריוש את ניצח שבה מהמלחמה כשחזר בלשצר על שנאמר משתה, מתוך להם באה לט)הרשעים נא úéLà,(ירמיה ínça'§ª¨¨¦

'åâå íäézLî úà שמחמת כדי החום, בעת משתיהם שיהא אכוין כלומר, יקיצּו', ולא עֹולם ׁשנת ויׁשנּו יעלזּו למען והׁשּכרּתים ¤¦§¥¤ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָֹֹ

הלילה  ובאותו והשתכרו, לשתות וישבו ועייפים חמים היו וסיעתו בלשצר ואכן פורענות, להם ותבוא וישתכרו הרבה ישתו הצמאון

לרשעים  פורענות תבוא המשתה שמתוך אמרה, אסתר ואף פורענות, להם מביא הרשעים שמשתה הרי בלשצר, .נהרג

הגמרא: déì[-מצאֹו]déçkLàמספרת øîà ,eäiìàì äeáà øa äaø,לאליהו éëä,רבה àãáòå øzñà àéæç ïàîk ©§§¥©¨©£¨§¥¦¨¨©¥§©©§¨¤§¥§¨§¨¨¦
למשתה. המן את להזמין אסתר את הביא הנזכרים הטעמים מכל טעם איזה déìכלומר, øîà,אליהוeäleëke éàpz eäleëk ¨©¥§§©¨¥§§

éàøBîà.והאמוראים התנאים שאמרו הטעמים מכל - ¨¨¥
.'åéða áøå BøLò ãBák úà ïîä íäì øtñéå':הגמרא åéða',מבררת áø' änëå בדבר חידוש שהיה משמע 'רוב' .שמלשון ©§©¥¨¤¨¨¤§¨§§Ÿ¨¨§©¨Ÿ¨¨

ìL ,áø øîàíéL להמן היו טבעית,eúîמהם äøNò,בנים במגילה,eìúðאחרים äøNòåבמיתה אחרים äøNòåכמסופר ¨©©§Ÿ¦£¨¨¥©£¨¨¦§©£¨¨
ו  ללחם רעבים íéçútäהיו ìò ïéøfçîïðaøå רב . של מדרשו àéåä,בבית íéòáL íéçútä ìò ïéøfçnL ïúBà ,éøîà §©§¦©©§¨¦§©¨¨¨§¥¨¤§©§¦©©§¨¦¦§¦©§¨

ונתלו, שמתו העשרים ה)áéúëcמלבד  ב א' eøkNð',,(שמואל íçla íéòáN' שבעים הם אם  שהרי כפשוטו , לפרש אפשר ואי  ¦§¦§¥¦©¤¤¦§¨
אלא לחם, בשביל נשכרו 'íéòáL',מדוע àlà 'íéòáN' éø÷z ìà לחם לבקש הפתחים על שחיזרו המן בני לשבעים .והכוונה ©¦§¥§¥¦¤¨¦§¦

,øîà àaà øa éîøå המן ללחם,ïlekבני ושרעבו ושנתלו שמתו -eåä äðBîLe íéúàî,'åéða áøå' øîàpL וגימטריא , §¨¦©©¨¨©¨¨©¦§¨£¤¤¡©§Ÿ¨¨
ושמונה. מאתים הוא 'ורב' הגמרא:של eåäהרי מקשה øñéaøàå ïúàî àiøèîéâa 'áBøå'.:הגמרא ïîçðמתרצת áø øîà §§¦©§¦¨¨¨§©§¥©£¨©©©§¨

'áøå' ,÷çöé øa חסר.áéúk ©¦§¨§Ÿ§¦

i"yx

äãîì äéáà úéáîÐdrny
.ok mixne` zewepizdãåøîéåÐ

.zglvn ezry dzidy ,jlna
dl ievn `diyÐlkez ile`

.jlnd iptl xac meya eliykdl
àåä êåøá ùåã÷ä ùéâøéÐs`y

zaxwn ip`.l`xyi ly odi`pey
sipgdl dkixv ip`y yibxi inp i`

.iceaka lflfle df ryxâøäéù
àéäå àåäÐjlnd ipcygiy

:xg` gqep] epipy z` bexdie ,epnn
ediipin cg zine dxifb ixfb ike

.[dxifbd ilhaäéä êôëôä êìî
Ð`ny :dxn` ,exeaica xfege

`l m`e ,ebxedle ezeztl lke`
onefn `diÐxefgie dryd xearz

.eaíäéúùî úà úéùà íîåçáÐ
maeya ,xn`p ezriqe xvyla lr
eid yxeke yeixcy .dnglnd on
eze` xvyla ogvpe laa lr oixv
eayie ,minge mitiir eide ,meid
meid eze`ae ,exkzype zezyl
jezn :dxn` xzq` s`e .bxdp
mdl d`a miryx ly odizyn

.zeprxetåøëùð íçìá íéòáùÐ
.ond ly eipa lr mbxz ozpei



רכה dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יד øzñàדף äúàø äî ,ïðaø eðz .'äzLnä ìà ïîäå Cìnä àBáé'¨©¤¤§¨¨¤©¦§¤¨©¨¨¨¨£¨¤§¥

ïîä úà äðnéfL,ישראל את להציל אחרת בדרך פעלה ולא øæòéìàלמשתה, éaø ¤¦§¨¤¨¨©¦¡¦¤¤
Bì äðîè íéçt ,øîBà,מכשול להמן תביא המשתה ידי שעל התכוונה -øîàpL ¥©¦¨§¨¤¤¡©

כג) סט çôì'(תהלים íäéðôì íðçìL éäé'äéáà úéaî ,øîBà òLBäé éaø . §¦ª§¨¨¦§¥¤§¨©¦§ª©¥¦¥¨¦¨
äãîì שמעה התינוקות - מהמפי כא)בפסוקøîàpLאת כה EàðN,(משלי áòø íà' ¨§¨¤¤¡©¦¨¥©£

'åâå íçì eäìéëàä'ראׁשֹו על חתה אּתה גחלים היא ּכי לרשעים שסעודה והיינו . ©£¦¥¨¤ִִֶֶַַָָֹֹ

למפלתם. øîBà,פתח øéàî éaøהמן את זימנה Lאסתר éãk ו לאחשורוש àìיכנע ©¦¥¦¥§¥¤Ÿ
ãBøîéå äöò ìBhé הגזירה באחשורוש את לבטל אצלו השתדלותה תועיל לא ואז ,. ¦¥¨§¦§
,øîBà äãeäé éaø המן את úéãeäé,זימנה àéäL da eøéké àlL éãk יפריעו ולא ©¦§¨¥§¥¤Ÿ©¦¨¤¦§¦

ישראל  על להשתדל úBçà.לה ,ìàøNé eøîàé àlL éãk ,øîBà äéîçð éaø©¦§¤§¨¥§¥¤ŸŸ§¦§¨¥¨
,Cìnä úéáa eðì Lé,בה ביטחונם éñBéוישימו éaø .íéîçøä ïî ïzòc eçéqéå ¥¨§¥©¤¤§©¦©§¨¦¨©£¦©¦¥
àäiL éãk ,øîBàהמןúò ìëa dì éeöî דבר תמצא אולי אחשורוש, לפני ¥§¥¤§¥¨¨§¨¥

ויהרגהו  המלך לפני øîBà,.להכשילו àéñðî ïa ïBòîL éaø,אסתר éìeàאמרה ©¦¦§¤§©§¨¥©
íB÷nä Lébøé עלינו וירחם ישראל שונאי את מקרבת éaø,שאני .ñð eðì äNòéå ©§¦©¨§©£¤¨¥©¦
ø÷ ïa òLBäéíéðt Bì øéañà ,øîBà äç ויחשוד שוחקות, פנים להמן אראה - §ª©¤¨§¨¥©§¦¨¦

בי, חושק שהוא àéäåהמלך àeä âøäiL éãk בכעסו שנינו את יהרוג שהמלך -, §¥¤¥¨¥§¦
גזירותיו. יתבטלו המן ïëtëôäוכשיהרג Cìî ,øîBà ìàéìîb ïaøבדעותיוäéä ©¨©§¦¥¥¤¤£©§§¨¨¨

גזירותיו, את ולבטל המן את להרוג לפתותו תצליח אם שאף אסתר וחששה אחשורוש,

בינתים. בו לחזור יכול להרגו מיד מזומן המן יהיה לא אם

,ìàéìîb éaø øîà,שנאמרו הטעמים כל אחר ìאף eðà ïéëéøö ïééãò של טעמו ¨©©¦©§¦¥£©¦§¦¦¨§
ה  אליעזר ÷ezàpרבי Cìna ezàp÷ ,øîBà éòãBnä øæòéìà éaø ,àéðúc .éòãBî¨¦§©§¨©¦¡¦¤¤©¨¦¥¦§©©¤¤¦§©

íéøNa,בעיניה חשוב המן כמה שיראה המלך, מצד גם קנאה להמן גרמה אסתר - ©¨¦
יחוסו  ולא יהרגוהו בו, יקנאו שכולם ידי ועל מהם, חשוב שהמן שיראו השרים, מצד וגם

øîà,עליו. äaø לבוא הקרובה למפלה סימן וזה רבה, גדולה לו יש הרשע מפלת טרם ©¨¨©
שנאמר יח)עליו, טז ïBàb',(משלי øáL éðôì' לגדולה המן את אסתר הביאה ולכן ¦§¥¤¤¨

מפלתו. תתחיל כך אחר שמיד כדי eäééåøz,רבה, éøîàc àáøå éiaà פורענות ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§
וכורש דריוש את ניצח שבה מהמלחמה כשחזר בלשצר על שנאמר משתה, מתוך להם באה לט)הרשעים נא úéLà,(ירמיה ínça'§ª¨¨¦

'åâå íäézLî úà שמחמת כדי החום, בעת משתיהם שיהא אכוין כלומר, יקיצּו', ולא עֹולם ׁשנת ויׁשנּו יעלזּו למען והׁשּכרּתים ¤¦§¥¤ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָֹֹ

הלילה  ובאותו והשתכרו, לשתות וישבו ועייפים חמים היו וסיעתו בלשצר ואכן פורענות, להם ותבוא וישתכרו הרבה ישתו הצמאון

לרשעים  פורענות תבוא המשתה שמתוך אמרה, אסתר ואף פורענות, להם מביא הרשעים שמשתה הרי בלשצר, .נהרג

הגמרא: déì[-מצאֹו]déçkLàמספרת øîà ,eäiìàì äeáà øa äaø,לאליהו éëä,רבה àãáòå øzñà àéæç ïàîk ©§§¥©¨©£¨§¥¦¨¨©¥§©©§¨¤§¥§¨§¨¨¦
למשתה. המן את להזמין אסתר את הביא הנזכרים הטעמים מכל טעם איזה déìכלומר, øîà,אליהוeäleëke éàpz eäleëk ¨©¥§§©¨¥§§

éàøBîà.והאמוראים התנאים שאמרו הטעמים מכל - ¨¨¥
.'åéða áøå BøLò ãBák úà ïîä íäì øtñéå':הגמרא åéða',מבררת áø' änëå בדבר חידוש שהיה משמע 'רוב' .שמלשון ©§©¥¨¤¨¨¤§¨§§Ÿ¨¨§©¨Ÿ¨¨

ìL ,áø øîàíéL להמן היו טבעית,eúîמהם äøNò,בנים במגילה,eìúðאחרים äøNòåבמיתה אחרים äøNòåכמסופר ¨©©§Ÿ¦£¨¨¥©£¨¨¦§©£¨¨
ו  ללחם רעבים íéçútäהיו ìò ïéøfçîïðaøå רב . של מדרשו àéåä,בבית íéòáL íéçútä ìò ïéøfçnL ïúBà ,éøîà §©§¦©©§¨¦§©¨¨¨§¥¨¤§©§¦©©§¨¦¦§¦©§¨

ונתלו, שמתו העשרים ה)áéúëcמלבד  ב א' eøkNð',,(שמואל íçla íéòáN' שבעים הם אם  שהרי כפשוטו , לפרש אפשר ואי  ¦§¦§¥¦©¤¤¦§¨
אלא לחם, בשביל נשכרו 'íéòáL',מדוע àlà 'íéòáN' éø÷z ìà לחם לבקש הפתחים על שחיזרו המן בני לשבעים .והכוונה ©¦§¥§¥¦¤¨¦§¦

,øîà àaà øa éîøå המן ללחם,ïlekבני ושרעבו ושנתלו שמתו -eåä äðBîLe íéúàî,'åéða áøå' øîàpL וגימטריא , §¨¦©©¨¨©¨¨©¦§¨£¤¤¡©§Ÿ¨¨
ושמונה. מאתים הוא 'ורב' הגמרא:של eåäהרי מקשה øñéaøàå ïúàî àiøèîéâa 'áBøå'.:הגמרא ïîçðמתרצת áø øîà §§¦©§¦¨¨¨§©§¥©£¨©©©§¨

'áøå' ,÷çöé øa חסר.áéúk ©¦§¨§Ÿ§¦

i"yx

äãîì äéáà úéáîÐdrny
.ok mixne` zewepizdãåøîéåÐ

.zglvn ezry dzidy ,jlna
dl ievn `diyÐlkez ile`

.jlnd iptl xac meya eliykdl
àåä êåøá ùåã÷ä ùéâøéÐs`y

zaxwn ip`.l`xyi ly odi`pey
sipgdl dkixv ip`y yibxi inp i`

.iceaka lflfle df ryxâøäéù
àéäå àåäÐjlnd ipcygiy

:xg` gqep] epipy z` bexdie ,epnn
ediipin cg zine dxifb ixfb ike

.[dxifbd ilhaäéä êôëôä êìî
Ð`ny :dxn` ,exeaica xfege

`l m`e ,ebxedle ezeztl lke`
onefn `diÐxefgie dryd xearz

.eaíäéúùî úà úéùà íîåçáÐ
maeya ,xn`p ezriqe xvyla lr
eid yxeke yeixcy .dnglnd on
eze` xvyla ogvpe laa lr oixv
eayie ,minge mitiir eide ,meid
meid eze`ae ,exkzype zezyl
jezn :dxn` xzq` s`e .bxdp
mdl d`a miryx ly odizyn

.zeprxetåøëùð íçìá íéòáùÐ
.ond ly eipa lr mbxz ozpei

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd zx`an .men lra df ixdeðL àì ,àðeä áø øîàoic ¨©©¨Ÿ¨
,dtixh `le men lra `ed jkay dfàlàote`aøúéå øñçL ¤¨¤¨¥§¨¥

,ãiazg` dxqgy oebke ,dndad ly zincwd lbxd `idy ©¨
lra `edy epipy el` mipte` lry ,ztqep ci dtqep e` micidn
,dtixhl dndad z` miyer mpi` ci ztqeze oexqg ik ,men

ìáàxzie xqg m`ìâøa,dndad ly zixeg`déåä énð äôøè £¨¨¤¤§¥¨©¦¨¥
`ed llky oeik ,men zlra wx `le ,dtixh mb zaygp dndad -

éîc ìeèðk øéúé ìëceli`k aygp dndaa xzein xa` lky - §¨¨¥§¨¨¥
dndae ,xqgk `ed ixd xzi s`y `vnpe ,xa` dpnn lhip

.dtixh `id dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy
zx`an .men df ixd xeng lyk zehelw eilbxye :dpyna epipy

:`xnbdàîéz àì ,àtt áø øîàote`a `weecy xn`z l` - ¨©©¨¨Ÿ¥¨
,d`nh dndal ixnbl zenec eilbxyï÷éãñ àìå ïìéâòc- ©£¦¨§Ÿ§¦¨

,men df ixd ,zereqy mpi` mbe zelebr mb eizeqxtyïåék àlà¤¨¥¨
ïìéâòc,zelebr eizeqxty -ï÷éãñc áb ìò óàmd m` elit` - ©£¦¨©©©¦§¦¨

.zelebr mpi` dxedh dnda ilbx ik ,men lra `ed ixd ,zereqy
:dpyna epipyìeñkäå ìeçMäå,men df ixd.'åëåd`ian §©¨§©¨

:epzpyn z` zx`and `ziixa `xnbd'ìeñk' eäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨
Bëéøé äèîLpL ,'ìeçL' ,'ìeçL' eäæéàåekixi mvr d`viy - §¥¤¨¨¤¦§§¨§¥

.dnewnnéab ìò ãçà Bìâøå ìñkä CBúa ãçà BìâøL ,'ìeñk'¨¤©§¤¨§©¤¤§©§¤¨©©¥
ìñkädlrnl dipyde ,lqkd jeza drewy ely zg` jxi - ©¤¤

.lqkdn
:milbxa minen ipin cer d`iand `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨

dnda inen zyxta xn`p ,`ziixaa(bk ak `xwie)dUe xFWe'§¨¤
zyxtn ,'dvxi `l xcplE Fz` dUrY dacp hElwe rExÜ©§¨§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤

md in `ziixadèeìwäå òeøOä,weqta exn`py'òeøN'df ©¨©§©¨¨©
Bëéøé Bì áaøzLpL,dzxiagn dlecb eizekixin zg`y - ¤¦§©§¥§¥

èeì÷'df 'ìâøLñeñ ìLëe øBîç ìLk úBèeì÷ åéeizeqxty - ¨¤©§¨§§¤£§¤
,d`nh dnda zeqxtk zelebr.qeqe xeng oebk

äðùî
:dndaa lbxe ci inen hxtl dkiynn dpyndBãé íöò øaLð¦§©¤¤¨

zincwdåm` okBìâø íöò,dxayp xekad ly zixeg`dóà §¤¤©§©
L ét ìòenvr xaydøkéð Bðéàixd ,rlev `edy oeik ,ueg itlk ©¦¤¥¦¨

:dpynd dtiqen .men lra `edelà ïéîeîlirl exkfedyäðî ¦¥¨¨
àléàdaiyia cnile,äðáéaBì eãBäåmda.íéîëçãBòå ¦¨§©§¤§£¨¦§
ìLäLminenéñBäómdilre ,cnll `li`Bì eøîàminkgàì §Ÿ¨¦¨§Ÿ

elà úà [àlà] eðòîLdylyd z` `le ,lirl exkfedy ¨©§¤¨¤¥
in ,siqedy minend md el`e .mitqepdk ìBâò Bðéò ìbìbLlblb ¤©§©¥¨§

epir,íãà ìL.jeyn dpir lblby dndan dpeyeey inåéô ¤¨¨¦
,øéæç ìLk äîBc.dpezgzd ezty lr ztcer dpeilrd eztyy ¤§¤£¦

åinìa øaãîä áBø ìhépLBðBLaex xqgp m` -oeyld wlg §¤¦©©§©¥¦§
df wlga ik ,'xacnd' wlg `xwpe ,oezgzd jigl xaegn epi`y

.xeaicl ynzyn mc` oeyld lyj`ïäéøçà ìL ïéc úéa¥¦¤©£¥¤
eøîàelld minend zylya s`y `li`k ewqt -íeî äæ éøä ¨§£¥¤

.xekad z` xizny

àøîâ
xkip epi`y it lr s` ,elbx mvre eci mvr xayp :dpyna epipy

:`xnbd dywn .men df ixdàîeî éåä à÷ éî økéð Bðéàike - ¥¦¨¦¨¨¥¨
zayiin .dlik`a xeka xiznd men aygp xkip epi`y men

:`xnbd,àtt áø øîày xayl dpynd zpeekøkéð Bðéà ¨©©¨¨¥¦¨
Bîöò úîçî,uegan d`xp epi`y -äëàìî úîçî økéð ìáà ¥£©©§£¨¦¨¥£©§¨¨

.ezkilda rlev `edy ici lr xkid el yi -
:dpyna epipyäðî elà ïéîeî`li`'åëå,siqed dyly cere ¦¥¨¨

:`xnbd ddnz .mc` lyk lebr epir lblby z`àøîéîì- §¥§¨

xnel dpynd d`a m`ddéçøBà eðééä åàìcdnda jxc oi`y - §¨©§§¥
.mc` ipirk milebr dipir ilblb eidiyeäðéîøe`ld ,dywe - §¦§

dcpa epipy(.`k)dy` ,úìtnäenk ed`xny cleäîäa ïéî ©©¤¤¦§¥¨
,óBòå äiçåïéaser e` dig dndak ed`xny,ïéàîèïéa §©¨¨¥§¥¦¥
k ed`xny,ïéøBäèíàoinn `ed cled,øëæøëæì áLz- §¦¦¨¨¥¥§¨¨

oick xdeh ini dyelye miyelye dcil z`neh ini dray dpnz
e ,xkf zcleiíàoinn `ed cledäá÷ðì áLz ,äá÷ðdpnz - ¦§¥¨¥¥¦§¥¨

zclei oick xdeh ini dyye miyiye d`neh ini xyr drax`
m`e ,dawpòeãé Bðéà,dawp e` xkf `ed cled m`øëæì áLz ¥¨©¥¥§¨¨
äá÷ðìå,dawpae xkfay `xnegk dxdhe d`neh ini dpnz - §¦§¥¨

ini zepnl miiqze ,dawp zcleik d`neh ini xyr drax` epiidc
wx dl yiy `vnpe ,xkf zclei oick mei mirax` xg` xdeh

,xdeh ini dyye mixyrøa øa äaø øîàå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§¨©©¨©©
øéàî éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîà äpçzcleidy xn`y ©¨¨©©¦¨¨©©£¨§©¦¥¦

,xenb cle zcleik d`neh ipica zbdep dnda oinìbìâå ìéàBä¦§©§©
Bðéòsere dndae dig ly.íãà ìLk ìBâòdnda jxcy ixd ¥¨§¤¨¨

.epzpyna x`eank `lye ,mc` lyl dnec dipir lblb didiy
:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîààéL÷ àì,zeipynd oia dxizq ¨©©¥Ÿ©§¨
cinrdl yi ikàädnda ly dipir lblby dcpa exn`y dn - ¨

epiid mc` lyk `edàîkeàa,dndad oir ly xegyd wlga - §§¨
eli`e ,mc` ly oirk lebr `edyàäepzpyna epipyy dn - ¨

xaecn ,mc` lyk epi` dnda ly dipir lblbyàøåeéça- §¦¨¨
m` okle ,mc` ly oirk lebr epi`y ,dndad oir ly oald wlga
df ixd ,mc` lyk lebr dndad ipir ly oald wlgy `vnp

.men
:dpyna epipyøéæç ìLk äîBc åéôezx`an .men df ixd ¦¤§¤£¦

:`xnbdàîéz àì ,àtt áø øîàdpynd zpeeky xn`z l` - ¨©©¨¨Ÿ¥¨
mb ,xifgl ixnbl dnec eit didiy cr men aygp epi`yãéôLc¦§¦

,lebr eity -åmbñeøôzepeilrd eiigle dpeilrd ezty - §¨
,zepezgzd lr zeqexte zetcerñeøôc ïåék ,àlàeztyy - ¤¨¥¨§¨

,men lra df ixd ,dpezgzd lr ztcer dpeilrdàìc áb ìò óà©©©§Ÿ
ãéôL.xifg ly dtk lebr epi` eity - §¦

:dpyna epipyìaL øaãîä áBø ìhépLåBðBL.men df ixd §¤¦©©§©¥¤¦§
:`xnbd zx`anépî ïéúéðúîzrck ,diepy in zrck -éaø ©§¦¦©¦©¦

àéðúc .àéä äãeäé,xeka inen iabl ,`ziixaaáBø ìhépL úàå §¨¦§©§¨§¤¤¦©
läïBL.men df ixd,øîBà äãeäé éaøaex lhpzy jxev oi` ©¨©¦§¨¥

lhpiy ic `l` ,dlek oeyldáBøwlgdì ìL øaãîä.BðBL ©§©¥¤§

äðùî
äNòîexekaaïBzçzä éçläLdid ely,ïBéìòä ìò óãBò ©£¤¤©¤¦©©§¥©¨¤§

íéîëçì ìàéìîb ïaø ìàLå,men aygp m`däæ éøä eøîàå §¨©©¨©§¦¥©£¨¦§¨§£¥¤
.íeîdyrnn di`x dpynd d`iad oic dfi`l x`azi `xnbae
.df

àøîâ
lr scer oezgzd igld didy xekaa dyrn :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .men `edy minkg exn`e oeilrdàðz éàî©§¨
äNòîe éðz÷cepipy eilry zencewd zeipyna epipy oic dfi` - §¨¨¥©£¤

:`xnbd zx`an .df dyrnn dgkedïðúc íeMîdpyna ¦¦§©
' ly men siqed `li` iaxy zncewdéâéìôe ,'øéæçì äîBc åét¦¤©£¦§¦¦

éaøc déìò ïðaøiepiyy exn`e `li` iax lr minkg ewlgpe - ©¨¨£¥§©¦
,men aygp epi` dfïðéøîà÷ådaiyid ipa exn` jk lre - §¨¨§¦©

,epzpynaaøc déìò ïðaø éâéìt ékéminkg ewlgpy dn lk - ¦§¦¦©¨¨£¥§©¦
wx `ed ,men df oi`y exn`e `li` iax lray ote`BúôN §§¨

,äðBzçzä ìò úôãBò äðBéìòìáàote`aúôãBò äðBzçzäL ¤§¨¤¤©©©§¨£¨§©©§¨¤¤
,äðBéìòä ìòy micen minkg mb.íeî äæ éøä ©¨¤§¨£¥¤
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום שני המ' א



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zexeka(oey`x meil)

àîìc Bàzxbexbk elik`dl jixv `ny e` -äãeòñ ìëa ¦§¨§¨§¨
äãeòñeøîBì éöîéz íà .`l` zxbexbk elik`dl jxev oi`y §¨¦¦§¥©

,äðBLàø äceòñaoazd z` elik`dl jixv m`d ,oecl yi ¦§¨¦¨
`weecBà ,äìéëà íãB÷mb elik`dl xyt`.äìéëà øçàì ¤£¦¨§©©£¦¨

:`xnbd zx`anànñk déì éìòî éàcå äìéëà íãB÷lk enk ± ¤£¦¨©©©£¥¥§©¨
,dlik` mcew d`etxl dzey mc`y mq,éàî äìéëà øçàì§©©£¦¨©

.`l e` dwicale d`etxl dliren ef dlik` m`d
elik`dl jixv :`xnbd dpc cerBà ,äiúL íãB÷ozipy ¤§¦¨

mb elik`dl.äiúL øçàì:`xnbd zx`aníãB÷(å)äiúL §©©§¦¨§¤§¦¨
éøòNk déì éìòî éàcå,mixery zlik`k dlik`d el dliren ± ©©©£¥¥¦§¨¥

,dizy mcew mixery lek`l dnda jxcy,éàî äiúL øçàì§©©§¦¨©
.`l e` dwicale d`etxl dliren ef dlik` m`d

`edyk elik`dl ozip :`xnbd dpc cerBà ,øeL÷jixvy ¨
`edyk wx elik`dl.øzeî`edyk :`xnbd zx`an,øzeî ¨¨

déì éìòî éàcålke`e xxgeyn `ed ik ,dlik`d el dliren - ©©©£¥¥
`edyk ,dgnyaéàî øeL÷,d`etxl dliren ef dlik` m`d ¨©
.`l e` dwicale

`edyk elik`dl ozip :`xnbd dpc cerBà ,Bcáìjixv §©
`edyk `weec elik`dl.Bøéáç íò:`xnbd zx`an,Bøéáç íò ¦£¥¦£¥

déì éìòî éàcålke` `edyk el gep ik ,el dliren dlik`d - ©©©£¥¥
,`zeeva,éàî Bcáìdwicale d`etxl dliren ef dlik` m`d §©©
.`l e`

elik`dl ozip :`xnbd dpc ceräãOáe øéòa±oiae xira oia ¨¦©¨¤
lk` :`xnbd zx`an .`l e` dcyadéì éìòî éàcå äãOa± ©¨¤©©©£¥¥

la` ,gv xie`a lke` ik ,el dliren dlik`déàî ,øéòa,m`d ¨¦©
.`l e` dwicale d`etxl dliren ef dlik` mb

øîBì éöîéz íà ,éMà áø éòadlik` wxyäãOa,dliren ¨¥©©¦¦¦§¥©©¨¤
a edelik`d,éàî ,øéòì äëeîqä äpéb`id dpiba dlik`d m`d ¦¨©§¨¨¦©

`idy oeiky e` ,dwicae d`etxl dlirene ,dcya dlik`k
.zwceae d`txn dpi`y xira lk`k `id ixd ,xirl dkenq

:`xnbd dwiqn.e÷éz¥
:dpyna epipy['åëå] øîBà ñBðâéèðà ïa àéððç éaøeze` oiwcea ©¦£©§¨¤©§¦§¥

.mei mipeny jeza minrt yly
:xeexegl miyery zewicad zyly ipnf z` zx`an `xnbd

leLî eäiL ãáìáe ,÷çöé øa ïîçð áø øîàíéLzwica ± ¨©©©§¨©¦§¨¦§©¤§§¨¦
ly miey miwlg dylya ziyrp m` wx dliren xeexegd
mini ivge dyye mixyr dpen ,meid d`x m`y ,mei mipeny
,dipy mrt wceae mini ivge dyye mixyr dpen aeye ,wceae
mrt wceae ,mei mipenyd seq mdy mini draye mixyr dpene
mipnf dylya ik ,dwical el` mipnf zyly erawe .ziyily
men df ixd `vnpe wca m`e ,d`xp epi`e xearl df men jxc el`

.xaer men `ed ixd ,d`xp `le wca m`e ,reaw
,men mde mireaw mindy draw dwicady ote`a dpc `xnbd

:men lra aygp xekad iznndeçà ñçðt dépéî éòa[eig`-] ¨¥¦¥¦§¨£©
ìëà ,ìàeîMî ìàeîL øîcie`xd jxck yai jk xg`e gl oaz §©§¥¦§¥¨©

,ez`etxléqzéà àìåxxazn m`d ,`txzd `le ±xaky §Ÿ¦©¥
Bà ,àîeî éåä òøôîìwx `ny.àîeî éåä àaäìe ïkéî §©§¥©¨¥¨¦¨§©¨¨¥¨

:`xnbd zx`andpéî à÷ôð éàîìdf oecipn `vei oic dfi` - §©¨§¨¦¨
,ea epc jklyBðBéãôa ìòîéîìznda mda dcty zern iabl ± §¦§©§¦§

dzwica dnlypy mcewe zernc zeblef dipir eidy miycw
oi`y `vnpe dndad zwica dnlyp jk xg`e ,zerna dpdp

,dnenl d`etxúøîà éàxaky xxazny,àîeî éåä òøôîì ¦¨§©§©§¥©¨¥¨
ìéòî,oaxwd zyecw mda qtzpy zerna dpdp ixdy ,lrn ± ¨¦

àîeî éåä àaäìe ïkéî éàådnlypy dryn wx m` la` ± §¦¦¨§©¨¨¥¨
,men zlrak zaygp dwicadìéòî àìoeik ,lrn `l - Ÿ¨¦

dninz dzid oiicr d`ctyk ik ,dyecw qtzp `l oeictay

,oeict dl oi`yéàî.df oecipa oicd dn ±déìò ìàeîL éø÷± ©§¦§¥£¥
waezkd z` ,ef dl`y el`yy qgpt eig` lr l`eny `xediryi)

(bk bl,(æåá) 'eææa íéçñt'xyt` i`y mixac yiy ernyny ¦§¦¨§©
jpi` dz` jk ,zefia miffea mixbg eidiy oebk ,ze`ivna eidiy
dilr aiydl rcei ipi`y efk dl`y zl`ye ,jk lk ccegn

.daeyz

äðùî
:dndad itae mhega miievnd minen zhxtn dpyndBîèBç§

xeka lyáwépL,eizevignn zg`aíbôpLåea dyrpy e` ± ¤¦©§¤¦§©
,oexqg÷cñpLå-.men df ixd ,oexqg ea oi`y s` wcqpy e` §¤¦§©
BîôN,xeka ly ezty ±äáwépLe`äîbôpLe`,ä÷cñpLixd §¨¤¦§¨¤¦§§¨¤¦§§¨

.men df

àøîâ
äæ CBúì äæ ïéîèBç eáwéð ,ïðaø eðzdawipy mhegd zevign ± ¨©¨¨¦§§¦¤§¤

dawip m` ,cvl cvn odn zg`õeçaî,zipevigd dvignd ± ¦©
,d`xp awpde,íeî äæ éøädawip m`eíéðôaîdvignd - £¥¤¦¦§¦

,d`xp awpd oi`e ,mhegd rvn`ay ziniptd,íeî Bðéà`ed ik ¥
.xzqay men
:dpyna epipyáø øîà .ä÷cñpLå äîbôpLå äáwépL BúôN§¨¤¦§¨§¤¦§§¨§¤¦§§¨¨©©

,àttlr mdyk wx xekad ztya milqet minendàøa àøBz ¨¨¨¨¨
dézôéNcwcqp e` mbtpy epiidc ,dtyd ly dpevigd dxey - §¦§¥

.eagxl wcqp e` mbtpyk `le ,dtyd ly oevigd wlgd

äðùî
:dikipgae dndad ipiya miievnd minen zhxtn dpyndïéèeç¦

úBðBöéçä,zeincwd miikipg ±eîbôpL,zvw odn xqgpy ± ©¦¤¦§§
eîîâpLå,odn xqg `ly s` ,dlrnln oagexl ekzgpy e` ± §¤¦§§

eíéîéðtämipiyd zereaw oday ,zeixeg`d miikipg oke ± ©§¦¦
,zelecbdeø÷òpL.men df ixd ,onewnn ixnblïa àðéðç éaø ¤¤¤§©¦£¦¨¤

íéðôìå úîBézä ïî ïé÷ãBa ïéà ,øîBà ñBðâéèðàmipiydn ± ©§¦§¥¥§¦¦©§¤§¦§¦
mipiy izyk zi`xp odn zg` lky ,zelecbd zeiniptd
ik ,wecal jxev oi` mipt cvl jli`e myne ,zene`zk zexaegn
eilr mihgey oi`e ,ielbay men aygp epi` my `vnpd men

,xekaúîBézä úà àì óàåmipiyd cbpky miikipgd z` mbe ± §©Ÿ¤©§¤
aygp mday mend oi`y oeik ,miwcea oi` ,zelecbd zeiniptd

.ielb men

àøîâ
d`ian `xnbd .miptle zneizd on oiwcea oi` :dpyna epipy

:jenqa dze` zyxtne ,`ziixaeäæéà ,úîBézä ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¤¥¤
úîBézä ïî ,'úîBéz'å ,íéðôìåly miikipgdddîöò úîBéz §¤¦©§¤§¦§¦§§¤©§¨

opicíéðôìk,zneizdn mipt cvl ze`vnpd miikipgd enk ± §¦§¦
.oda `vnpd men lr mihgey oi`eéàöBô÷ ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¨©

ìò àlà ïéèçBL ïéà ,øîBàmiikipga `vnpd menúBðBöéçä ¥¥£¦¤¨©©¦
ìò ïéçébLî ïéà ,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø .ãáìa¦§¨©¦£¦¨¤©§¦§¥¥©§¦¦©

,øwéò ìk úîBézädlqtl elit` liren epi` da `vnpd mene ©§¤¨¦¨
.oaxwn

:`xnbd zl`eyøîà÷ éàîefi`' dxn`a `ziixad zpeek dn ± ©¨¨©
,'miptle zneizd on zneizeúåixac ixd ,cere ±ïa òLBäé éaø §©¦§ª©¤

eðééä éàöBô÷ixack md ±,àn÷ àpzwxy exn` mdipy ixdy ¨©©§©¨©¨
miikipga `vnpd men `le lqet zeipevigd miikipga men

:`xnbd daiyn .ewlgp dnae ,zeiniptdéëäå àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦
éðz÷yi jke ,dxiqg `id eli`k `ziixad z` cenll yi - ¨¨¥
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עמשך בהמוד רנד

oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay
'åë àîìã åà'ek dpey`x dcerqa xnel ivniz m`dcerq lka zxn` i`c Ð

,dlik` xg`l e` dlik` mcew i` ol ztki` `l i`cec ,icin irain `l ez Ð
xnel ivniz m` la` .dil opilkene `ed dlik` xg` dipy dcerqa `dc

.ol irain ,mei lkay dpey`x dcerqa `l` dil opiadi `lcäìéëà íãå÷
àîñë äéì éìòî éàãålky ,mq jxck Ð

.dlik` mcew d`etxl mq dzey mc`øçàì
éàî äìéëàe` ikda dwica `ied in Ð

`l:opiqxb ikdéìòî éàãå äéúù íãå÷
éøòùë äéìmixery lek`l dnda jxcy Ð

.dizy mcewäéì éìòî éàãå øúåîÐ
.`nlr dil `gipcåøéáç íòdil giip Ð

.dlik` dil `ipdne ,`zeevaäãùá`gip Ð
.`xie`a diløéòì äëåîñä äðéâ`ied Ð
`l e` dcykíéùìåùî åäéùdylyl Ð

o`kn epwcai Ð meid ep`xi m`y ,miwlg
dyy meil xcde ,ivge dyye mixyr meil
,draye mixyr meil xcde ,ivge mixyre
elld mipnf ylyay itl .mipeny eedilc
iede ,d`xp epi`e ,xearl mend eze` jxc

.xaer men dilåðåéãôá ìòîéîìe`l Ð
`l` .oeict dia `kiiy `lc ,ira xekan
yixtde ,zethpn mdipiry oiycwen x`ya

legn od ixd" :xn`e mpeict cinlr zel
dlkzy mcewe ,ewca jk xg`e ."elld zern
.oeictd on dpdp miycg yly ezwica onf

àîåî éåä òøôîì úøîà éàgkzyi` Ð
oi`iane ,yecw epeicte ,lelig ied eleligc

.dlirn oaxwäéìò ìàåîù éø÷i`d Ð
zrcd oi`y xac iedc ,"fa effa migqt" :`xw
,xnelk .zefia miffea mixbg ediy ,zlaeq
ipi`y efk dli`y zl`ye ,ccegn jpi` dz`

.daeyz rceiäðùîåîôù.dty =àøîâ
õåçáîzevign eawpy ,d`xp awpdy Ð

.mheg ly zepevigdíéðôáîdawipy Ð
.mhegd z` zwlegd dvigníåî åðéàÐ

.`ed xzq mewnayäéúôéùã àøá àøåú
dceg ,xnelk .dty ly dpevig dxey Ð

.dagx `le ,dty lyäðùîúåîéàúîÐ
zg`y ,y"xilypiin oixewy zelecb miipiy

.mizyk zi`xpúåîéàúîä úà àì óàåÐ
.men ied `l Ð ocbpk oihegd exwrp m`y

àøîâúîåéúä åæéà.onwl yxtn dlek Ð
íéðôìë äîöò úîåéúåoihgey oi`e Ð

.dilrúåðåöéçä.dtd rvn`ay Ðïéà
ïéçéâùî.lqtp `l gafn on elit`c Ð

øîà÷ éàîÐ zneiz efi`" :xn`wc Ð
"miptle zneizd onàéä åæéà øîà÷ éëä

úéîéðôäexwrp :oizipzna dlr opixn`c Ð
ied `l Ð ennbpy e` enbtp ,men ied Ð

.menìñôéî éìåñôéà ìáàiab lrn Ð
.ephgyie ,xg` men ea letiy oiznie .gafnd¥

áéúë øåòå çñô,oi` Ð ielba :rnync Ð¦
.`l Ð xzqaéèåçúùéàìlr ,xeka Ð
.miptay oexqgé÷åøôàìå`l ,miycw Ð

.i`d ilek `nen aiyg `lc ,il `irain
ïåöøì.gafn Ðúåéìëä éúù úàåÐ

.(zeilk) aizk zepaxwaäðøéñé:rnyn Ð
.dpxihwie dpxiqi zg` `ilekäéøá ïéà

úçàá.xqg xqgin Ð zg` `l` da oi`y `de .zg` `ileka z`xap dixa oi` Ðàä`ziixa `de .xkip enewnc opifgc ,exqge mizya z`xapyk Ð iliqtc Ð
.oexqg `kilc ,zg`a `xapc oebk Ð zxykncúçàá äéøá ïéà øáñ ìéñôã øîylyc `inec" inp dil iywn `l i`n` :ixenl dil `wtzqi`e .xqg i`ce i`de Ð

"ipzwz`xapa i`ce Ð yly icda diipz inp `ede ,zg`a dixa yie li`ed :opiywn ded ,zg`a dixa yi `nlr ilekc jzrc `wlq `w ikc ,icin `iyw `l icicle
xqgin `de ,zg`a dixa oi`c diail` inwe` `kxit i`d meyne .mipta ied `l oexqge ,`ed ielba men `lc ,leqt i`n` opirci ded `l `nrhe .leqt inp zg`a

leqt i`n` ok m` Ð zg`a dixa yic diail` miwep :`niz ike .zg`a dixa oi` `dc ,`id ylyc `inec e`l digxek lrae .xqgäèéçù íãå÷ äøñç.dlqt Ð
íøåöä
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åäéùyxtl yi df oiprae .mipeny rvn`ae mipeny seqae mipeny zlgza Ð oiyleyn

da lihd m`y xn`c ,dlibn iab (`,hi dlibn) "dlibnd z` `xewd" wxta

ervn`ae scd zlgza :yexit .oiyleyn ediy calae :xn`wc ,dxyk oicib oiheg dyly

oia dlrnln oia ,exiagl cibnk cibd cr scd y`xn didiy i"yx yxit mye .eteqae

,df oiprk ied i`ce (a,h) zeknc `idde .dhnln

,zeyleyn ediy Ð "zylye" :hlwn ixr iab

oexagne ,mkyl oexagnk oexagl mexcn `diy

ycwnk ycwl mkyne ,ycwl mkynk mkyl

l`xyi ux` y`xa ediy opixn` `le .oetvl

ediy i"yx yxit o`ke .dzirvn`ae dteqae

Ð meid ed`xi m`y ,miwlg dylyl miyleyn

xcde ,ivge dyye mixyr meil o`kn epwcai

dnece .mipeny mei `edc 'ek dyye mixyr meil

`l edine .(my) zeknc dhiy yxtl jk yxity

wecaiy yxtl el didy ,`idd ik ied ixnbl

,miyy seqle mirax` seqle mixyr seql

dwica xg`l mixyr mipenyd on x`yiy

dwica mcew mixyr yiy enk ,dpexg`

enk `l` ,llk ok yxtl okzi `le .dpey`x

"lxrd" wxta rnynck ,dlgzn izyxty

`ly lk :yxtnc ,dng qixq iab (`,t zenai)

`ny yegile :jixte .ezexyka dry d`x

a `ixadiewl eteqe ezligzc oeik :ipyne !mizpi

epiid minrt ylyc rnyn .opiyiig `l Ð

mixtk"c d`xpe .drvn`e dteqe dlgz

`l (`,fp oiaexir) "oixarn cvik"a "miyleynd

.zeknc `idd ik `le ,i`d ik `l ,ied
xn`de
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äãeòñ ìëa àîìc BàøîBì éöîéz íà äãeòñe ¦§¨§¨§¨§¨¦¦§¥©
äìéëà øçàì Bà äìéëà íãB÷ ,äðBLàø äãeòña¦§¨¦¨¤£¦¨§©©£¦¨

äìéëà íãB÷¯déì élòî éàcåànñkäìéëà øçàì , ¤£¦¨©©§©¥¥§©¨§©©£¦¨
äiúL íãB÷å äiúL øçàì Bà äiúL íãB÷ éàî¯éàcå ©¤§¦¨§©©§¦¨§¤§¦¨©©

déì élòîéøòNkøzeî Bà øeL÷ éàî äiúL øçàì , §©¥¥§©£¥§©©§¦¨©¨¨
øzeî¯Bøéáç íò Bà Bcáì éàî øeL÷ ,déì élòî éàcå ¨©©§©¥¥¨©§©¦£¥

Bøéáç íò¯øéòa éàî Bcáì ,déì élòî éàcåäãOáe ¦£¥©©§©¥¥§©©¨¦©¨¤
äãOa¯íà :éLà áø éòa éàî øéòa ,déì élòî éàcå ©¨¤©©§©¥¥¨¦©¨¥©©¦¦

.e÷éz éàî øéòì äëeîqä äpéb ,äãOa øîBì éöîéz¦§¥©©¨¤¦¨©§¨¨¦©¥
øa ïîçð áø øîà ."øîBà ñBðâéèðà ïa àéððç éaø"©¦£©§¨¤©§¦§¥¨©©©§¨©

leLî eäiL ãáìáe :÷çöédeçà ñçðt dépéî éòa .íéL ¦§¨¦§©¤§§¨¦¨¥¦¥¦§¨£
àìå ìëà :ìàeîMî ìàeîL øîcéqzéà¯éåä òøôîì §¨§¥¦§¥£©§¨¦©¥§©§¥©¨¥

dðéî à÷ôð éàîì àîeî éåä àaäìe ïkéî Bà ,àîeî¨¦¨§©¨¨¥¨§©¨§¨¦¨
¯ìòîéîìàîeî éåä òøôîì zøîà éà ;BðBéãôa¯ §¦§©§¦§¦¨§©§§©§¥©¨¥¨

àîeî éåä àaäìe ïkéî éàå ,ìéòî¯éø÷ éàî .ìéòî àì ¨¥§¦¦¨§©¨¨¥¨¨¨¥©¨¥
íéçñt" :déìò ìàeîL."æ(å)á eææaäðùîBîèBç §¥£¥¦§¦¨§©§

áwépLíbôpLå÷cñpLå.BîôN,äáwépL,äîbôpL ¤¦©§¤¦§©§¤¦§©§¨¤¦§¨¤¦§§¨
ä÷cñpL.àøîâCBúì äæ ïéîèBç eáwéð :ïðaø eðz ¤¦§§¨¨©¨©¦§¨¦¤§

õeçaî ,äæ¯íéðôaî ,íeî äæ éøä¯äáwépL BúôN" .íeî BðéàåäîbôpL."ä÷cñpLåáø øîà ¤¦©£¥¤¦¦§¦¥§¨¤¦§¨§¤¦§§¨§¤¦§§¨¨©©
àøa àøez :àtt.déúôéNcäðùîúBðBöéçä ïéèeçíéîéðtä ,eîîâpLå eîbôpL¯.eø÷òpL ©¨¨¨¨§¦§¥¦©¦¤¦§§§¤¦§§©§¦¦¤¤¡§
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רכז
oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

'åë àîìã åà'ek dpey`x dcerqa xnel ivniz m`dcerq lka zxn` i`c Ð
,dlik` xg`l e` dlik` mcew i` ol ztki` `l i`cec ,icin irain `l ez Ð
xnel ivniz m` la` .dil opilkene `ed dlik` xg` dipy dcerqa `dc

.ol irain ,mei lkay dpey`x dcerqa `l` dil opiadi `lcäìéëà íãå÷
àîñë äéì éìòî éàãålky ,mq jxck Ð

.dlik` mcew d`etxl mq dzey mc`øçàì
éàî äìéëàe` ikda dwica `ied in Ð

`l:opiqxb ikdéìòî éàãå äéúù íãå÷
éøòùë äéìmixery lek`l dnda jxcy Ð

.dizy mcewäéì éìòî éàãå øúåîÐ
.`nlr dil `gipcåøéáç íòdil giip Ð

.dlik` dil `ipdne ,`zeevaäãùá`gip Ð
.`xie`a diløéòì äëåîñä äðéâ`ied Ð
`l e` dcykíéùìåùî åäéùdylyl Ð

o`kn epwcai Ð meid ep`xi m`y ,miwlg
dyy meil xcde ,ivge dyye mixyr meil
,draye mixyr meil xcde ,ivge mixyre
elld mipnf ylyay itl .mipeny eedilc
iede ,d`xp epi`e ,xearl mend eze` jxc

.xaer men dilåðåéãôá ìòîéîìe`l Ð
`l` .oeict dia `kiiy `lc ,ira xekan
yixtde ,zethpn mdipiry oiycwen x`ya

legn od ixd" :xn`e mpeict cinlr zel
dlkzy mcewe ,ewca jk xg`e ."elld zern
.oeictd on dpdp miycg yly ezwica onf

àîåî éåä òøôîì úøîà éàgkzyi` Ð
oi`iane ,yecw epeicte ,lelig ied eleligc

.dlirn oaxwäéìò ìàåîù éø÷i`d Ð
zrcd oi`y xac iedc ,"fa effa migqt" :`xw
,xnelk .zefia miffea mixbg ediy ,zlaeq
ipi`y efk dli`y zl`ye ,ccegn jpi` dz`

.daeyz rceiäðùîåîôù.dty =àøîâ
õåçáîzevign eawpy ,d`xp awpdy Ð

.mheg ly zepevigdíéðôáîdawipy Ð
.mhegd z` zwlegd dvigníåî åðéàÐ

.`ed xzq mewnayäéúôéùã àøá àøåú
dceg ,xnelk .dty ly dpevig dxey Ð

.dagx `le ,dty lyäðùîúåîéàúîÐ
zg`y ,y"xilypiin oixewy zelecb miipiy

.mizyk zi`xpúåîéàúîä úà àì óàåÐ
.men ied `l Ð ocbpk oihegd exwrp m`y

àøîâúîåéúä åæéà.onwl yxtn dlek Ð
íéðôìë äîöò úîåéúåoihgey oi`e Ð

.dilrúåðåöéçä.dtd rvn`ay Ðïéà
ïéçéâùî.lqtp `l gafn on elit`c Ð

øîà÷ éàîÐ zneiz efi`" :xn`wc Ð
"miptle zneizd onàéä åæéà øîà÷ éëä

úéîéðôäexwrp :oizipzna dlr opixn`c Ð
ied `l Ð ennbpy e` enbtp ,men ied Ð

.menìñôéî éìåñôéà ìáàiab lrn Ð
.ephgyie ,xg` men ea letiy oiznie .gafnd¥

áéúë øåòå çñô,oi` Ð ielba :rnync Ð¦
.`l Ð xzqaéèåçúùéàìlr ,xeka Ð
.miptay oexqgé÷åøôàìå`l ,miycw Ð

.i`d ilek `nen aiyg `lc ,il `irain
ïåöøì.gafn Ðúåéìëä éúù úàåÐ

.(zeilk) aizk zepaxwaäðøéñé:rnyn Ð
.dpxihwie dpxiqi zg` `ilekäéøá ïéà

úçàá.xqg xqgin Ð zg` `l` da oi`y `de .zg` `ileka z`xap dixa oi` Ðàä`ziixa `de .xkip enewnc opifgc ,exqge mizya z`xapyk Ð iliqtc Ð
.oexqg `kilc ,zg`a `xapc oebk Ð zxykncúçàá äéøá ïéà øáñ ìéñôã øîylyc `inec" inp dil iywn `l i`n` :ixenl dil `wtzqi`e .xqg i`ce i`de Ð

"ipzwz`xapa i`ce Ð yly icda diipz inp `ede ,zg`a dixa yie li`ed :opiywn ded ,zg`a dixa yi `nlr ilekc jzrc `wlq `w ikc ,icin `iyw `l icicle
xqgin `de ,zg`a dixa oi`c diail` inwe` `kxit i`d meyne .mipta ied `l oexqge ,`ed ielba men `lc ,leqt i`n` opirci ded `l `nrhe .leqt inp zg`a

leqt i`n` ok m` Ð zg`a dixa yic diail` miwep :`niz ike .zg`a dixa oi` `dc ,`id ylyc `inec e`l digxek lrae .xqgäèéçù íãå÷ äøñç.dlqt Ð
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åäéùyxtl yi df oiprae .mipeny rvn`ae mipeny seqae mipeny zlgza Ð oiyleyn

da lihd m`y xn`c ,dlibn iab (`,hi dlibn) "dlibnd z` `xewd" wxta

ervn`ae scd zlgza :yexit .oiyleyn ediy calae :xn`wc ,dxyk oicib oiheg dyly

oia dlrnln oia ,exiagl cibnk cibd cr scd y`xn didiy i"yx yxit mye .eteqae

,df oiprk ied i`ce (a,h) zeknc `idde .dhnln

,zeyleyn ediy Ð "zylye" :hlwn ixr iab

oexagne ,mkyl oexagnk oexagl mexcn `diy

ycwnk ycwl mkyne ,ycwl mkynk mkyl

l`xyi ux` y`xa ediy opixn` `le .oetvl

ediy i"yx yxit o`ke .dzirvn`ae dteqae

Ð meid ed`xi m`y ,miwlg dylyl miyleyn

xcde ,ivge dyye mixyr meil o`kn epwcai

dnece .mipeny mei `edc 'ek dyye mixyr meil

`l edine .(my) zeknc dhiy yxtl jk yxity

wecaiy yxtl el didy ,`idd ik ied ixnbl

,miyy seqle mirax` seqle mixyr seql

dwica xg`l mixyr mipenyd on x`yiy

dwica mcew mixyr yiy enk ,dpexg`

enk `l` ,llk ok yxtl okzi `le .dpey`x

"lxrd" wxta rnynck ,dlgzn izyxty

`ly lk :yxtnc ,dng qixq iab (`,t zenai)

`ny yegile :jixte .ezexyka dry d`x

a `ixadiewl eteqe ezligzc oeik :ipyne !mizpi

epiid minrt ylyc rnyn .opiyiig `l Ð

mixtk"c d`xpe .drvn`e dteqe dlgz

`l (`,fp oiaexir) "oixarn cvik"a "miyleynd

.zeknc `idd ik `le ,i`d ik `l ,ied
xn`de
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íéðôaî ïåøñçå ,úçàa äiøa ïéà àîìò éleëc :øîà ïðçBé éaøå¯,àéL÷ àìå ;ïBøñç déîL §©¦¨¨¨©§¥¨§¨¥§¦¨§©©§¤§Ÿ¦¦§¦§¥¤§§¨©§¨

ïàk ,äèéçL íãB÷ äøñçL ïàk¯éøL éî äìa÷ íãB÷ äèéçL øçàìe .äèéçL øçàì äøñçL ¨¤¨§¨¤§¦¨¨¤¨§¨§©©§¦¨§©©§¦¨¤©¨¨¦¨¥
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`oifgeרכח mipya cenr hl sc ± oey`x wxtzereay
øôä ïæà íøåöä.dhigy xg`l giyn odk Ðøáë äéäùmcd zlaw zrya Ð

.mly didäðù ïáà àîâøú.i`w dpy oa` Ð "eizeied lk ediy" ipzwc `d Ð
.dlawe dhigya `l` opira `l mz la`àøáúñî éîð éëäxg` xqegnc Ð

.xyk dlawøùá úéæë.mc` zlik` ick `ki`c Ðáìç úéæë åàick `ki`c Ð
.gafn zlik`íãä úà ÷øåæ`l m`e Ð

:(ai mixac) aizkc ,wixf `l Ð melk xiizyp
xya oi` m` ,"mcde xyad jizeler ziyre"
Ð zifk xiizyp m`c `din ipzwe .mc oi` Ð
,dlek xqgy dfn lecb xqegn jl oi`e .wixf
"eizeied lk" ipzwc `d :`nl` ,wixfc ipzwe

.i`w dpy oa` Ðåô úåòùúåìñiz`we Ð
cwzy` df dlh clep m`c opireny`l
,meia zery dpenya oqipa xyr drax`a
.ziriyz dry mcew ephgyiy dzr xdfi
dpya qpkpk iede ,ea zlqet ziriyz dryc

.dipyàîéìi`pz ,ieacg` axc `ira jd Ð
.`idãéâá àìå íéöéáá,xnelk .dinza Ð

men ied `l in edpip ciba i`ith i`ce `d
!miviad on xzei `ed ielba cibc ,men ied

úåúë.genipy cr mipa`a ezzky Ð÷åúð
.qika oiielz oiicry `l` ,ixnbl cia Ð

úåøëoixerne ,qika oiielz oiicre ,oikqa Ð
oxn`ck ,wezpn xiva ied zexkc .zvw
xg` wzep `iadl :(a,bl) lirlc oiwxita

.onwl yxtn iqei iaxc `nrh .zxekïìåë
ãéâáoexqg xaq dcedi iax .miviaa `l Ð

.oexqg diny miptanïéîåîá àëä àìà
éâéìô éåìâáùmiptan oexqg `nlr ilekc Ð

e`l Ð miviaa liqtc o`n .oexqg diny
.men meyn `l` ,oexqg meynïééìú÷ãÐ

oi`y uegan oi`xpe ,qika zehagpe zelez
.dlrnl zewec`ïöååëã ïéðîéæ,h"xiihx Ð

.ze`ixa odyk elit`åäðúéì àäãÐ
.ied oexqgeäðùîïáåæäwezxp edf Ð

.ea ieag qikdyäá÷ð ìù äéøòäå
ïéùã÷åîáoda yiy ,miycw x`ya Ð

`ki`c minlyae .dawp `kil xekac ,dawp
.men ied dixrd dnbtp ,dawp÷øôä ïîÐ

m` ,dkex` dlrn Ð miwxtd oia mbtp m`
.hrn mbtp `l` apfd lk jzgp `låà

íöòä úà ìéöôî áðæä ùàøùy`x Ð
x`ype ,xyae xerd slwp dhnl ielzd
,dkex` dlrn oi` aey Ð dlebn mvrd
:enk Ð "lvtn" .`ed apfd y`xae li`ed

.(l ziy`xa) "lvt xy`"àøîâíâôðÐ
.`ixa xcd `l men ied ,oaefdìèéð àìåÐ

.epzi`l xfegc ,men ied `l lhipcñéëÐ
envr cib ,zexkf la` .men ied mbtp m`
.dkex` dlrnc ,`ed men `l Ð mbtpy

áàæ ìèðù.oaefd lk z` Ðåøîàù òáöà
'åëåikdle ,i`w `kid `zyd opirci `le Ð

.exn` `zkld i`nl :iraäòáøàî ãçà
çôèá.zeey zerav`d oi`y itl Ð

:(a,`n) "zlkzd" wxta zegpna opixn`c
,lcEba zerav` rax` Ð `ziixe`c gth¨
xn`we .rav`a `zlize yng ,dphwa ziy
cg` rav`a minkg exikfdc `kidc ,`kd
epiide ,opira mc` lk ly gtha Ð rax`n

.lcEbàúëìä éàîì.rav` exikfd Ðäîë ¨
ïéèåç.ziviva exikfd ÐúùìåùîÐ

.cbad jeza zerav` dyly dze` oidiabn `l` ,ynn cbad ztya dze` oipzep oi` ixdy .cbad spkn dhnl dielzäòáøàî úçàied cg` lkc ,oilceb dyly Ð
.licb epi`y sprn cal ,licbn da `di dnk Ð zyleyn :xg` oeyl .gtha rax`n zg`úåîà éúù.dn` okxe`y zelwn ipy Ð
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øîàäå.mxevd `ipzc :opiqxb (a,dk) migafc ipy wxta Ð mxevd ax xn` `xif iax

ïìåëixii` "eyrz `l mkvx`a"c `xwc ditiq edine Ð miviaa `le ciba

dpeny" wxta opixq` mgiiziy ici lr elit`c .qxzqny mewn lka ,miviaa elit`

.jenqa `nrh yxitck ,ielbay men aiyg `lc `ed men iabe .(a,iw zay) "mivxyåà
:qxhpewa yxit Ð mvrd z` lvtn apfd y`xy

enk ,dlebn mvrd x`ype ,xyade xerd slwpy

cenlzde dpyn oeylac :dywe ."lvt xy`"

lvtny :yxtl d`xpe !"slwpe" xninl dil ded

,mipxw iabc "zelvetn" enk ,mipyl mvrd z`

(mzde) .o`kle o`kl zelvetny Ð (a,hp) oileg

apfd y`x didiy e` :ipzw (c wxt) `ztqeza

.zenvr ipyl lvetn

äîëmixne` i`ny zia ozep `ed oiheg

oia drax` m` wcwcl jixv Ð drax`

m` mbe .zlkzl rax`e oall rax` e` ,lkd

eede ,xqziy ied itiirin ikc ,zelitk mcew ixiin

.oal myl opicarc oiheg dpeny jpd `zyd

zegpn) "zlkzd"a opiwqt i`ny ziakc :yexit

ab lr s`e ,leqt mdn cg` wqtp m`e .(a,`n

ipdc ,oal` mwe zlkz mecxb`c opixyknc

zyxta ixtqa rnyn efe .md oal myl edlek

.xn`w oine oin lkl oiheg rax`c "`vz ik"

zegt oi` ?zeyrp milicb dnk :mzd ipzwc

i`ny zia .lld zia ixack ,oiheg dylyn

ly drax`e zlkz ly oiheg drax` :mixne`

ixack dklde .zerav` rax` [ly] (lr) oal

dinxi iax :"zlkzd"c i`dn ,edine .i`ny zia

dixa xn ,ixqzy oepi`c `ipnz inx izticn

miyer maexy rnyn Ð ocic ik ciar `piaxc

rax` :yxtn did `nye .`piaxc dixa xnk

epiid Ð i`ny zia ixn`wc zlkzl rax`e oall

mcew oin lkn mipy epiidc ,edpitiirc xzal

ied eiykr oiyer ep`y dn ,df itle .eltkpy

,edine .zlkz myl `blte oal myl `blt

mcew epigxk lr Ð lld zia ixn`wc dyly

.eltkpy xg`l zgkyn `l dylyc ,eltkpy

.i`ny zial drax`c `inec `zyd ied `le

äîëspkn dhnl dielz :qxhpewa yxit Ð

ztya dze` oipzep oi` ixdy .cbad

zerav` yly dze` oidiabn `l` ,ynn cbad

:eyexitl dywe .i`ny zial rax`e ,lld zial

xyw `lnk opihytnc `ed oxwd on oiprlc

zerav` dyly jeza myl xkfed `le .lceb

oeylk d`xpe !ylyn dlrnl iwet`l `l`

Ð zyleyn `dz dnk :qxhpewa yxity xg`

.licb epi`y sprd cal ,licbn da `di dnk

,`zyde .zerav` rax` :i`ny zia ixn`we

spr iyily ipye licb yily Ð ziviv xecid

dpeny Ð spre ,zerav` rax` Ð licb .ied

jke .lkd oia zerav` dxyr mizy ,zerav`

rax` [ly] (lr) oal ly rax`e" rnyn

yxit (a,`n zegpn) "zlkzd" wxtae ."zerav`

on cal spra dielz Ð zyleyn :qxhpewa

ziviv xecid ,eyexitle .zerav` rax` licbd

.spr rax`e ,licb zerav` izy
oxita
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øçàå øtä ïæà íøBvä :áø øîà àøéæ éaø øîàäå§¨¨©©¦¥¨¨©©©¥Ÿ¤©¨§©©
Bîc ìaé÷ Ck¯"øtä ícî ç÷ìå" :øîàpL ,ìeñt¯ ¨¦¥¨¨¤¤¡©§¨©¦©©¨

!øák äéäL øtä¯ïàk :àlà¯,äìa÷ íãB÷ äøñçL ©¨¤¨¨§¨¤¨¨¤¨§¨¤©¨¨
ïàk¯.äìa÷ øçàì äøñçL¯íãB÷ äìa÷ øçàìe ¨¤¨§¨§©©©¨¨§©©©¨¨¤

äéäé äðL ïa øëæ íéîz äN" :àéðúäå éøL éî ,ä÷éøæ§¦¨¦¨¥§¨©§¨¤¨¦¨¨¤¨¨¦§¤
"íëì¯ïépîe ;äèéçL úòLa äðL ïa íéîz àäiL ¨¤¤§¥¨¦¤¨¨¦§©§¦¨¦©¦

äëìBäå äìa÷a"äéäé" :øîBì ãeîìz äééfäå¯eäiL §©¨¨§¨¨§©¨¨©§©¦§¤¤§
ìk!äðL ïáe íz åéúBéåä¯àîbøzïaàäðLéëä . ¨£¨¨¨¤¨¨©§§¨©¤¨¨¨¦

ìk :øîBà òLBäé éaø ,àéðúc ,àøazñî éîðíéçáfä ©¦¦§©§¨§©§¨©¦§ª©¥¨©§¨¦
äøBzaLøéizLpLáìç úéfk Bà øNa úéfk ïäî¯÷øBæ ¤©¨¤¦§©¥¥¤©©¦¨¨©©¦¥¤¥

.dpéî òîL .ícä úà¯äèéçL úòLác éãéî àkéà éîe ¤©¨§©¦¨¦¦¨¦¥§¦§©§¦¨
íéðL ézL ïa éåä äëìBäå äìa÷ úòLáe ,äðL ïa éåä̈¥¤¨¨¦§©©¨¨§¨¨¨¥¤§¥¨¦

øîààîéì .íéLã÷a úBìñBt úBòL :úøîBà úàæ ,àáø £©¨¨Ÿ¤¤¨§§¨¨¦¥¨
"úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe" :éàpúk¯,íéöéaa ïlek §©¨¥¨§¨§¨§¨¨©¥¦

.äãeäé éaø éøáã¯ãéba àìå íéöéaa¯óà :àîéà ¦§¥©¦§¨©¥¦§Ÿ©¦¥¨©
:øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .äãeäé éaø éøác ,íéöéaa©¥¦¦§¥©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

úeúëå Ceòî :øîBà éñBé éaø .ãéba ïlek¯,íéöéaa óà ¨©¦©¦¥¥¨§¨©©¥¦
úeøëå ÷eúð¯àäa åàì éàî .àì íéöéaa ,ïéà ãéba ¨§¨©¦¦©¥¦¨©¨§¨

íéðôaî ïBøñç :øáñ øîc ,éâìtéî÷¯øîe ,ïBøñç déîL ¨¦©§¦§¨¨©¤§¦¦§¦§¥¤§¨
ïBøñç déîL àì :øáñ¯øáñ÷ éàî éñBé éaø àøañúå ¨©¨§¥¤§§¦§§¨©¦¥©¨¨©

ïBøñç déîL íéðôaî ïBøñç øáñ÷ éà¯÷eúð eléôà ¦¨¨©¤§¦¦§¦§¥¤§£¦¨
ïBøñç déîL àì øáñ÷ éàå ,éîð úeøëå¯Ceòî eléôà §¨©¦§¦¨¨©¨§¥¤§£¦¨

àëä ,àlà !àì éîð úeúëåíéîeîa,éâìtéî÷ éeìâaL §¨©¦¨¤¨¨¨§¦¤§¨¨¦©§¦
àîeî éåä úeúëå Ceòî :øáñ äãeäé éaø¯ïöåekéîc, ©¦§¨¨©¨§¨¨¥¨§¦©§¨

àîeî éåä úeøëå ÷eúð¯àäcïééìz.aøïa øæòéìà é ¨§¨¨¥¨§¨©§¨©¦¡¦¤¤¤
àîeî éåä àì úeúëå Ceòî :øáñ á÷òé¯éîð àøwéòîc ©£Ÿ¨©¨§¨¨¨¥¨§¥¦¨¨©¦

àîeî éåä àì úeøëå ÷eúð ,ïöåekéîc ïéðîæ¯àøwéòîc ¦§¦§¦©§¨¨§¨¨¨¥¨§¥¦¨¨
c ïéðîéæ éîð.ïééìzéåä úeúëå Ceòî :øáñ éñBé éaøå ©¦¦§¦§©§¨§©¦¥¨©¨§¨¨¥

àîeî¯àîeî éåä àì úeøëå ÷eúð ,eäðúéì àäc¯ ¨§¨¥§§¨§¨¨¨¥¨
.eäðúéà àäcäðùîíbôðïáBfä,äéøòääá÷ð ìL §¨¦§§¦§©©¤¨¤§¨¤§¥¨

áðfä íbôð .ïéLc÷enaïî àì ìáà íöòä ïî÷øtäBà , ©§¨¦¦§©©¨¨¦¨¤¤£¨Ÿ¦©¤¤
LàøLáðæìvôî,øàLð íöòäå øNaäå øBòä äôì÷ð , ¤Ÿ¨¨§ª¨¦§§¨¨§©¨¨§¨¤¤¦§©

øNa LiL Bà.òaöà àìî àéìeçì àéìeçîàøîâ ¤¥¨¨¥§¨§§¨§Ÿ¤§©
íbôð :øæòìà éaø øîà¯ñék ,ìhéð àìå¯àìåúeøëæ. ¨©©¦¤§¨¨¦§©§Ÿ¦©¦§Ÿ©§
íbôð :éëä éîð àéðz¯ñék ,ìhéð àìå¯.úeøëæ àìå ©§¨©¦¨¦¦§©§Ÿ¦©¦§Ÿ©§

äNòî :íleLîä ïa éñBé éaø øîàìaðéòaãçàBìèpL ¨©©¦¥¤©§¨©£¤§¦§¨¤¨¤§¨
"íöòä ïî áðfä äîbôð" .Bðúéàì øæçå ,áàæåëå:àðz .' §¥§¨©§¥¨¦§§¨©¨¨¦¨¤¤¨¨

eøîàL òaöà¯.íãàä ìk ìL çôèa äòaøàî ãçà ¤§©¤¨§¤¨¥©§¨¨§¤©¤¨¨¨¨
änk :àéðúc .úìëz ïéðòì :äaø øîà àúëìä éàîì§©¦§§¨¨©©¨§¦§©§¥¤§©§¨©¨
úéáe ,äòaøà :íéøîBà éànL úéa ïúBð àeä ïéèeç¦¥¥©©§¦©§¨¨¥

ìL :íéøîBà ìläleLî àäz änëå .äLéànL úéa úL ¦¥§¦§¨§©¨§¥§¤¤¥©©
ìL :íéøîBà ìlä úéáe ,äòaøà :íéøîBàíéøîBà ìlä úéaL LéìLe .äL¯òaøàî ãçà §¦©§¨¨¥¦¥§¦§¨§¦¤¥¦¥§¦¤¨¥©§©

ì :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø .íãà ìk ìL çôèaeéä úBnà ézL :ïðúc .úBnà ézL §¤©¤¨¨¨©¨§¥§©§ª©¨©¦§¥©¦§©§¥©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zexeka(oey`x meil)

íøBvä ,áø øîà àøéæ éaø øîàäåz` [mbetd-]øtä ïæàly §¨¨©©¦¥¨¨©©©¥Ÿ¤©¨
,ezhigy xg`l giyn odkìeñt ,Bîc ìaé÷ Ck øçàåmcd §©©¨¦¥¨¨

,dwixfløîàpL(d c `xwie)ç÷ìå'giynd odkd,'øtä ícî ¤¤¡©§¨©¦©©¨
n zeidl dkixv mcd zlawy ernyneøák äéäL øtäzrya ©¨¤¨¨§¨

m`e .men lra mihgey oi` ixdy ,mly did i`cea f`y ,dhigy
daye ,leqt oaxwd ,dhigyd xg` dilk dxqgpy ote`a mb ok
lra zeaxl `a 'dpxiqi'y `ziixaa epipy ote` dfi`a `iyewd

.zg` dilk
:xg` ote`a mi`pzd zwelgn z` zx`an `xnbdïàk ,àlà- ¤¨¨

`ed ,oaxwl dleqt zg` dilk wx da yiy dnday eyxcy dn
käøñçLdilkdíãB÷d,äìa÷eli`eïàk`idy eyxcy dn - ¤¨§¨¤©¨¨¨

k `ed ,oaxwl dxykäøñçLdilkdøçàìd.äìa÷day ¤¨§¨§©©©¨¨
:dywne `xnbdådilkd dxqgy ote`a ikíãB÷ äìa÷ øçàì §§©©©¨¨¤
éøL éî ä÷éøæ,daixwdlàéðúäågqt oaxwa xen`d lrzeny) §¦¨¦¨¦§¨©§¨

(d ai,,'íëì äéäé äðL ïa øëæ íéîú äN'jixvyàäiLoaxwd ¤¨¦¨¨¤¨¨¦§¤¨¤¤§¥
íéîzdidie ,men ilaïépîe .äèéçL úòLa äðL ïaok didiy ¨¦¤¨¨¦§©§¦¨¦©¦

mbazecear onf,'äéäé' øîBì ãeîìz ,äééfäå äëìBäå äìa÷ ¦©¨¨§¨¨§©¨¨©§©¦§¤
rnyneåéúBéåä ìk eäiL`edyk [eizecear-].äðL ïáe íz ¤§¨£¨¨¨¤¨¨

mcewe dlaw xg` dilk dxqgy ote`a mby `vnp ok m`e
dxiykd df ote` lry xnel xyt` i`e ,leqt oaxwd ,dwixfd

.zg` dilk oexqg `ziixad
:`xnbd zvxznàîbøz`ziixad zyxc z` cinrdl jl yi - ©§§¨

wx ,'didi'nïaà[oa lr-],äðLoa zeidl jixv gqtdy myky ©¤¨¨
la` ,zecear x`ya mb zeidl eilr ok ,dhigy zrya dpy
zrya `le ,dlawe dhigy zrya `l` lqet epi` xa` oexqg
ok dgiken .'dpy oa'l jenqa dazkp 'didi' zaiz oky dwixf

:`xnbd,àøazñî énð éëäzlaw xg`l lqet epi` oexqgy ¨¦©¦¦§©§¨
,mcdàéðúc(.hr migqt)íéçáfä ìk ,øîBà òLBäé éaø , §©§¨©¦§ª©¥¨©§¨¦

L äøBzaL,dhigy xg` mxya ca`pøNa úéfk ïäî øéizLpå ¤©¨¤¦§©¥¥¤©©¦¨¨
,dlik`láìç úéfk Bà,dxhwdl,ícä úà ÷øBæm` ixde ©©¦¥¤¥¤©¨

`l` ,mcd z` wxef ji`e ,dfn lecb men jl oi` zifk wx xiizyp
dpéî òîLcinrdl yi ok m`e .dwixf zrya lqet epi` xqgy §©¦¨

iptle mcd zlaw xg` dilk dxqgpa `ziixad zyxc z`
.ezwixf

didi zeceard lkay xnel aezkd jxved recn :`xnbd dywn
,dpy oaéãéî àkéà éîeyi ike -xacïa éåä äèéçL úòLác ¦¦¨¦¦§¦§©§¦¨¨¥¤

,íéðL ézL ïa éåä äëìBäå äìa÷ úòLae äðLzecear lk ixde ¨¨¦§©©¨¨§¨¨¨¥¤§¥¨¦
:`xnbd zvxzn .mei eze`a zeyrp oaxwdúàæ ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zexeka(oey`x meil)

íøBvä ,áø øîà àøéæ éaø øîàäåz` [mbetd-]øtä ïæàly §¨¨©©¦¥¨¨©©©¥Ÿ¤©¨
,ezhigy xg`l giyn odkìeñt ,Bîc ìaé÷ Ck øçàåmcd §©©¨¦¥¨¨

,dwixfløîàpL(d c `xwie)ç÷ìå'giynd odkd,'øtä ícî ¤¤¡©§¨©¦©©¨
n zeidl dkixv mcd zlawy ernyneøák äéäL øtäzrya ©¨¤¨¨§¨

m`e .men lra mihgey oi` ixdy ,mly did i`cea f`y ,dhigy
daye ,leqt oaxwd ,dhigyd xg` dilk dxqgpy ote`a mb ok
lra zeaxl `a 'dpxiqi'y `ziixaa epipy ote` dfi`a `iyewd

.zg` dilk
:xg` ote`a mi`pzd zwelgn z` zx`an `xnbdïàk ,àlà- ¤¨¨

`ed ,oaxwl dleqt zg` dilk wx da yiy dnday eyxcy dn
käøñçLdilkdíãB÷d,äìa÷eli`eïàk`idy eyxcy dn - ¤¨§¨¤©¨¨¨

k `ed ,oaxwl dxykäøñçLdilkdøçàìd.äìa÷day ¤¨§¨§©©©¨¨
:dywne `xnbdådilkd dxqgy ote`a ikíãB÷ äìa÷ øçàì §§©©©¨¨¤
éøL éî ä÷éøæ,daixwdlàéðúäågqt oaxwa xen`d lrzeny) §¦¨¦¨¦§¨©§¨

(d ai,,'íëì äéäé äðL ïa øëæ íéîú äN'jixvyàäiLoaxwd ¤¨¦¨¨¤¨¨¦§¤¨¤¤§¥
íéîzdidie ,men ilaïépîe .äèéçL úòLa äðL ïaok didiy ¨¦¤¨¨¦§©§¦¨¦©¦

mbazecear onf,'äéäé' øîBì ãeîìz ,äééfäå äëìBäå äìa÷ ¦©¨¨§¨¨§©¨¨©§©¦§¤
rnyneåéúBéåä ìk eäiL`edyk [eizecear-].äðL ïáe íz ¤§¨£¨¨¨¤¨¨

mcewe dlaw xg` dilk dxqgy ote`a mby `vnp ok m`e
dxiykd df ote` lry xnel xyt` i`e ,leqt oaxwd ,dwixfd

.zg` dilk oexqg `ziixad
:`xnbd zvxznàîbøz`ziixad zyxc z` cinrdl jl yi - ©§§¨

wx ,'didi'nïaà[oa lr-],äðLoa zeidl jixv gqtdy myky ©¤¨¨
la` ,zecear x`ya mb zeidl eilr ok ,dhigy zrya dpy
zrya `le ,dlawe dhigy zrya `l` lqet epi` xa` oexqg
ok dgiken .'dpy oa'l jenqa dazkp 'didi' zaiz oky dwixf

:`xnbd,àøazñî énð éëäzlaw xg`l lqet epi` oexqgy ¨¦©¦¦§©§¨
,mcdàéðúc(.hr migqt)íéçáfä ìk ,øîBà òLBäé éaø , §©§¨©¦§ª©¥¨©§¨¦

L äøBzaL,dhigy xg` mxya ca`pøNa úéfk ïäî øéizLpå ¤©¨¤¦§©¥¥¤©©¦¨¨
,dlik`láìç úéfk Bà,dxhwdl,ícä úà ÷øBæm` ixde ©©¦¥¤¥¤©¨

`l` ,mcd z` wxef ji`e ,dfn lecb men jl oi` zifk wx xiizyp
dpéî òîLcinrdl yi ok m`e .dwixf zrya lqet epi` xqgy §©¦¨

iptle mcd zlaw xg` dilk dxqgpa `ziixad zyxc z`
.ezwixf

didi zeceard lkay xnel aezkd jxved recn :`xnbd dywn
,dpy oaéãéî àkéà éîeyi ike -xacïa éåä äèéçL úòLác ¦¦¨¦¦§¦§©§¦¨¨¥¤
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:`ziixad zx`ane ,''dl eaixwz `l ,[zvw zexern md oiicre

ïlekmd el` minen lk -.äãeäé éaø éøác ,íéöéaa`xnbd ¨©¥¦¦§¥©¦§¨
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,ãéba:`xnbd daiyn .mivian xzei ielb cib ixdeàîéàxen` - ©¦¥¨

men miaygp el` minen lk ,`ziixad z` jkóàmdyk ©
,íéöéaa,ciba mdyk oky lke.äãeäé éaø éøác ©¥¦¦§¥©¦§¨
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ïlek ,øîBàwx milqet el` minen lk -,ãéba.miviaa `leéaø ¥¨©¦©¦

úeúëå Ceòî ,øîBà éñBémilqet,íéöéaa óàmixkip md ik ¥¥¨§¨©©¥¦
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.dawp mb mi`ay minly oebk

,áðfä íbôðm`íöòä ïîapfd zeilegn zg` ly mvrd - ¦§©©¨¨¦¨¤¤
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efn ef zewegx apfdòaöà àìî,men df ixd ,lceb` agex epiidc §Ÿ¤§©
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zexeka(ipy meil)

äøéaä ïLeLaly igxfnd xry lrn iepa didy rivia - §©©¦¨
,'dxiad oyey' iexwd dxfrddn`úçàzgpenúéçøæî ïø÷ ìò ©©©¤¤¦§¨¦

,úéðBôöådn`úçàzgpen,úéîBøc úéçøæî ïø÷ ìòdn`d §¦§©©©¤¤¦§¨¦§¦
ìò äøéúé äúéä ,úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìòLdn`äLî ìL ¤©¤¤¦§¨¦§¦¨§¨§¥¨©¤Ÿ¤

,òaöà éöç,weica migth dyy za dzid dyn ly dn`dy £¦¤§©
.rav` ivga xzei dkex` dzid ef dn`eådn`dïø÷ ìòL §¤©¤¤

äéìò äøéúé äúéä úéîBøc úéçøæîcer dpey`xd dn`d lr - ¦§¨¦§¦¨§¨§¥¨¨¤¨
úàöîð ,òaöà éöçzinexc zigxfn oxw lr zgpend dn`d £¦¤§©¦§¥

ìò äøéúédn`.òaöà äLî ìL,dpynd zx`aneéä änìå §¥¨©¤Ÿ¤¤§©§¨¨¨
zen` oze`l mikixväpè÷ úçàå äìBãb úçàic did `le ©©§¨§©©§©¨
ik .dyn ly dn`aïéìèBð ïéðneà eéäLkmdilr milawn - §¤¨¨¦§¦

,ycwd xear dk`ln zeyrlmnr dpzn xafbd dideäpèwa- ©§©¨
dphwd `idy weica migth dyy ly dyn ly dn` itl
mieqn jq elawi migth dyy ly dn` lk lry ,ycwnay

,oxkyaäìBãba ïéøéæçîelawl mi`ae mzk`ln eliky xg`e - ©£¦¦©§¨
zen`dn zg` `idy ,dlecb dn` zcna mdl miccen ,oxky
elawi dlecb dn` lk lr wxy ,'dxiad oyey'a zegpen eidy
ick ,mnr rawpy dn lr mdlyn etiqei jkae ,xky eze` z`

äìéòî éãéì eàBáé àlLezgti mevnva eccni m` `ny - ¤Ÿ¨¦¥§¦¨
dnn xzei ycwddn milawn mdy `vnpe ,mnr erawy dcndn

ae ,mzcear cbpk mdl rawpy.dlirn icil mi`
lirl epipy dlecbd dn`a etiqedy ef rav` xeriy lre

.mc` lk ly gtha drax`n cg` `ed dxeriyy
:`xnbd zl`eyéì änì ézøzizyl ekxved dnl oiicr - ©§¥¨¨¦

ic ixde ,mipey mixeriya dyn ly dn`n zelecbd zen`
zayiin .dlirn icil e`eai `ly ick dlecb zg` dn`a

:`xnbdàáäãå àtñëc àãçivg wx dxizid zg` dn` - £¨§©§¨§©£¨
mipne`l cecnl zcrein dzid ,dyn ly dn` lr rav`
`le ,dxwie dyw mzcear ik ,adfe sqk ly zetxeva miwqerd

,zecind oiay yxtda daxd mciqtdl evxàðééðác àãçå- ©£¨§¦§¨¨
zcrein dzid dyn ly dn` lr rav` dxizid zg` dn`e
,dxwi dpi` mzcear ik ,dnegd oipaa miwqerd mipne`l cecnl

.zecind oiay yxtda daxd miciqtn `le
:epipyy rav` xeriy z` xg` oipra yxtn ongp axïîçð áø©©§¨

ïúð øa àðeä áø àîézéàå ÷çöé øa`ziixad oecip ,xn` ©¦§¨§¦¥¨©¨©¨¨
dpyp ,rav` xeriyaìiabdúBàdkldeðéðMLepzpyna §¨¤¨¦
ote`ay ,xekad inenaàéìeçì àéìeç ïéa øNa LiLly ¤¥¨¨¥§¨§§¨

efn ef zewegx mde apfd zenvr,òaöà àìîmen df ixdlre , §Ÿ¤§©
ly gtha drax`n cg` `edy `ziixaa epipy ef rav` xeriy

.mc` lk

äðùî
m` :dnda ly rxfd ixa`a minen cer zhxtn dpyndBì ïéà¥

izy xekal -íéöéa,llk,úçà äöéa àlà Bì ïéà Bàdf ixd ¥¦¥¤¨¥¨©©
.men lraïéñéë éðL Bì Lé íà ,øîBà ìàòîLé éaøgxkda ©¦¦§¨¥¥¦¤§¥¦¦

y,íéöéá ézL Bì Lém` mle`àlà Bì ïéà ïéñéë éðL Bì ïéà ¤§¥¥¦¥§¥¦¦¥¤¨
.úçà äöéa¥¨©©

,øîBà àáé÷ò éaøoi` ,zg` dvia wxe miqik ipy el yiy in ©¦£¦¨¥
dvia el yi m` ewcal jixv `l` ,mivia izy el yiy gxkd

okle ,ztqepBáéLBîxekad z` -Còîîe ,Bæekò ìòynynne - ¦©©§©¥
,milqkae qikaLé íàmy,úàöì dôBñ ,äöéadpi` m`e ¦¥¥¨¨¨¥

`pz wlgp eay dyrn dpynd d`ian .men lra `ed ixd d`vei
:`aiwr iax lrCòénL äNòîxeka ly qikaàöé àìådvia ©£¤¤¦¥§Ÿ¨¨

e ,ztqepäèçLðdndadúàöîðå`idy ztqep dvia dkeza ¦§£¨§¦§¥
íéìñka ä÷eác,dilkl jenq jxid ly miiniptd mixixya - §¨©§¨¦

àáé÷ò éaø øézäåel yiy xxazdy s` ,dlik`a xekad z` §¦¦©¦£¦¨
xxazd yenyna dviad z` `vn `ly oeiky ,mivia izy

.men df ixde ,dnewna dpi`yøñàåeze`éøeð ïa ïðçBé éaøik §¨©©¦¨¨¤¦
,mivia izy el yiy xxazd seq seq.men lra epi`e

àøîâ
df ixd zg` dvia `l` el oi` e` mivia el oi` :dpyna epipy

:`xnbd dywn .menàzLäm`y xg`n -äöéa àlà Bì ïéà ©§¨¥¤¨¥¨
àîeî éåä úøîà úçàm` ,men lra `edy eilr epipy -ïéà ©©¨§©¨¥¨¥

Bìmiviaàéòaéî ììkel oi`y ote`a mby xnel jxvp ike - §¨¦©§¨
:`xnbd zvxzn .`ed oky lk ixde ,men lra `ed llk mivia

éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç`id eli`k dpynd z` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqgàlà ïéñéë éðLa íéöéá ézL Bì ïéà¥§¥¥¦¦§¥¦¦¤¨

mdizyénð éà ,ãçà ñéëael eid m` ,sqep ote`e -ïéñéë éðL §¦¤¨¦©¦§¥¦¦
,íeî äæ éøä ,úçà äöéáe.`nw `pz zrc edfìàòîLé éaø ¥¨©©£¥¤©¦¦§¨¥

,øîBàmiqik ipy el yiy ote`ay `nw `pz xn`y df xac ¥
m` ik ,oekp epi` ,men `ed zg` dviaeòeãéa íéñéë éðL Bì Lé¤§¥¦¦§¨©

gxkda -,íéöéá ézL Bì LiLdcen `ed la` .men lra epi`e ¤¤§¥¥¦
y ote`aãçà ñék àlà Bì ïéàd ik ,men lra `edy`ed ixéîk ¥¤¨¦¤¨§¦

àúàå .éîc úçà äöéa àlà Bì ïéàL`ae -àáé÷ò éaø ¤¥¤¨¥¨©©¨¥©£¨©¦£¦¨
ïðéøîà àì òeãéa ,øîéîìmiqik ipy el yi m`y mixne` `l - §¥©§¨©Ÿ¨§¦©
,mivia izy el yi gxkdaàlàokle ,ewcal jixvBáéLBîz` ¤¨¦

xekadCòîîe ,Bæekò ìò,qika ynynne -Lé íàeaäöéa ©©§©¥¦¥¥¨
,ztqep,úàöì dôBñ.men lra `ed ixd z`vei dpi` m`e ¨¨¥

:dpyna epipy'åëå àöé àìå CòénL äNòîez`vnpe dhgype ©£¤¤¦¥§Ÿ¨¨
:df oirk `ziixa `xnbd d`ian .milqka dweac dviad,àéðz©§¨

ïøéôa äNòî ,éñBé éaø øîàxtk my -,íçðî úéa ìLCòénL ¨©©¦¥©£¤§¦¨¤¥§©¥¤¦¥
xeka ly qika dgnenúàöé àìå,ztqep dviaäèçLðå §Ÿ¨¨§¦§£¨

dndadúàöîðåztqep dviaéaø øézäå ,íéìñka ä÷eác §¦§¥§¨©§¨¦§¦¦©¦
àáé÷òixd yenyna d`vnp `ly oeiky ,dlik`a xekad z` £¦¨

,men lra aygpe ,dnewna dpi`,éøeð ïa ïðçBé éaø øñàåik §¨©©¦¨¨¤¦
.men lra epi`y xxazd dviad z`ivnay xaqéaø Bì øîà̈©©¦

ìL ïðBîî älëî äzà éúî ãò ,éøeð ïa ïðçBé éaøì àáé÷ò£¦¨§©¦¨¨¤¦©¨©©¨§©¤¨¨¤
,ìàøùérawp ezwicaa ixdy ,xzend xac mdl xqe` dz`y ¦§¨¥

oi` ,ekeza dweac dvia z`vnp jk xg`y s`e ,men lra `edy
.lha mendéaø Bì øîàéúî ãò ,àáé÷ò éaøì éøeð ïa ïðçBé ¨©©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨©¨©

,úBìéáð ìàøNé ìéëàî äzà,men lra epi`y xxazd ixdy ©¨©£¦¦§¨¥§¥
oa opgei iax dpik dnl :`xnbd zl`ey .exya z` lek`l xeq`e

,'zeliap' zlik`k xeka zlik` z` ixepdéèçL èçLéî åàì- ¨¦§¨©£¥
:`xnbd dper .xekad z` hgy `l ike,àlàoa opgei iax zpeek ¤¨

mlik`n dz` izn cr xnel ixep.úBôéøèdywn jk lr mb j` §¥
ixd :`xnbd.àeä úBôéøè øeqéà àì:`xnbd zayiin,àlà Ÿ¦§¥¤¨

`aiwr iaxl xnel ixep oa opgei iax zpeekìéëàî äzà éúî ãò©¨©©¨©£¦
,õeça íéLã÷ ìàøNécner `ede ,df xekaa men oi` ixdy ¦§¨¥¨¨¦©

.milyexia `l` mlke`l xeq` milw miycwe ,ezyecwa

äðùî
xeka :dnda ilbxa miievnd minend z` zhxtn dpyndìòa©©

ìL àlà Bì ïéàL Bà ,íéìâø LîçLzg` dxqge milbx ¨¥©§©¦¤¥¤¨¨Ÿ
.men df ixd ,eilbxnøBîç ìLk úBèeì÷ (àeäL) åéìâøLå- §¤©§¨¤§§¤£

oeik ,men df ixd ,d`nh dnda zeqxtk zelebr eizeqxty
.zelebr opi` dxedh dnda zeqxtyåokìeñkäå ìeçMäixd §©¨§©¨

.men dfeBëéøé äèîLpL ,ìeçL eäæéàekixi mvr d`viy - ¥¤¨¤¦§§¨§¥
,dnewnnúBäBáb íéëéøéî úçàL ,ìeñëåely zg` jxi - §¨¤©©¦¥©¦§

,abd lv` lqkdn dlrnl zxaegn dipyde dnewna drewy
.dipyd jxidn ddeab `idy `vnpe

àøîâ
milbx yly `l` el oi`y e` milbx yng lra :dpyna epipy
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עמשך בהמוד רכע

oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxtzereay
äøéáä ïùåùwxta zegpna ,"dxiad oyey" ixwne ,gxfn xry lr ieyry rivi Ð

.(`,gv) "mgld izy"äðè÷á ïéìèåð ïéðîåà åäéùoipne`d mr oipzn eidyk Ð
dcnl oiyer ode ,dyn lya oipzn eid ,ziad wcal dk`ln zen` jke jk zeyrl

.dxiad oyeya oiyeryzg`zcnldlecbdäìéòî éãéì åàåáé àìùon epdi `lyÐ
oipzny dcn dze`a oiyer eid m`c .ycwdd
jklid ,mvnvl xyt` i`c ,ezgti `ny Ð

.dlecba oixifgnéì äîì éúøúåibq cga Ð
dyy`idy ,dynly [dze`ncal] (dze`a)

!migthàôñëå àáäãì àãçzk`lny Ð
oixifgne ,dyn lya oipzn Ð `id gxeh

.rav` ivgdpniddlecbydze`làðéðáìÐ
dze`a oixifgne ,dyn lya oilhep ,dnegc

.rav` dilr dxiziyäðùîíéöéá åì ïéà
úçà äöéá àìà åì ïéà åà.men ied Ðéðù

ïéñéëqik dvia lkl dl yi dnda lkl Ð
uegane .ezirvn`a welg qikdy itl ,zg`
ea zi`xpe ,rweyn `ed rvn`a ixdy ,xkip

.dwenrd dxeyåæåëò ìò åúåà ïéáéùåîåÐ
cvik" wxta oiaexira opixn` ikde .opiqxb
opz "efekr" e` ,opz "efek`" :(a,bp) "oixarn
z` oiaiyen zg` eizeabr lr Ð efekr lr

ad.zg` dvia `l` el oi`y xekêòîîåÐ
dteq Ð yi m`e ,milqkae qika ynynne

.men ied Ð d`vei dpi` m`e ,z`vlíéìñë
.y"wplt Ðàáé÷ò éáø øéúäå,men iedc Ð

.dnewnadpi`e li`edàøîâàøñçî éøåñç
'åë,biltc `ed `tiq` l`rnyi iaxe Ð

zg` dvia `l` el oi` :`nw `pz xn`wc
l`rnyi iax iz`e ,men ied oiqik ipya
la` .mivia izy el yiy recia :xninl
cg` qik `l` el oi` ikc jl `picen `yix`
.inc jernke ,zg`dvia `l` el oi`y inkÐ

ïøéôá.xtkd myÐõåçá íéùã÷ea oi`yÐ
.`ed ezyecwae ,menäðùîåëéøé äèîùðù

diaip lkri` i`c .diaip lkri` `lc oebk Ð
"zetixh el`"a opixn`ck ,ied inp dtixh Ð
syc `nh`c `wea i`d :(a,cp oileg)
lekri`c ilin ipde ,dtixh Ð dizkecn

.diaipäúøéáçî äåáâ`nh`c`wea mewnÐ
xzei abd lr dlrnl dlr ef jxi ly

.dzxiagnàøîâåðù àìyng lrac Ð
.dtixh `le ,men iedc dyly e` milbxàìà

xeqigdyÐlral elyiy ,cia eed xeziid e`
lrale ,milbx izye mici yly milbx yng
jiiy `l ciac ,zg` cie milbx izy Ð yly

.zetixhéîã ìåèðëjxi lhpy dndae Ð
dndaa ol `niiwe .dliap Ð dly llge
Ð dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy
Ðdizkecn syc`nh`c`wea ,cere .dtixh

.dtixhàîéú àì,xenglzeneclke lkncÐ
.oiwicq `le oilibrcïéìéâòã ïåéë àìàÐ

dxedhdndazeqxtc ,men iedÐxenglyk
.zelebr opi`éìñë.w"plt =ìñëä êåúáÐ

dil`a zxaegn jxidy ,dndad jxc jk
milqkd on dlrnl `le ,milqkl jenq

.dil`d ab lr epiidcåëéøé äááøúùðùÐ
.dzxiagn dlecb eizekixin zg`yäðùîøëéð åðéàù éô ìò óà.yxtn `xnbaÐåìà àìà åðòîù àì.'ek epir lblbyz` :siqedydylyd od el`e .dlrnl exkfedyÐ

øéæç ìùì.`xnba yxtnÐøáãîä áåø.eigewlna weac epi`y oeyld zvw epiid Ðàøîâåîöò úîçîlbxd jelide .rlevy zngn `ed xkip la` ,d`xp xayd oi`yÐ
.ezk`ln `id efäéçøåà åðééä åàìã.lebr dnda ly lblb `diyÐøëæì áùú.xdeh ini dylye miylye ,drayd`neh iniÐäá÷ðì áùúmiyye mi`nh xyrdrax`Ð
.oixedh dyyeäá÷ðìå øëæì.xdeh ini dylye miyly `l` dl `di `lcÐ xkfc xdeh inie ,miireayÐ daiwpc d`neh ini .`xneglÐøéàî éáøã àîòè éàî:xn`cÐ

.`ilrn clek ,dcil d`nhÐ dnda oin zcleidìéàåä.oird lblba mc`l dnece Ðàîëåàá.mc` lyk lebr (epi`) dndad oir ly xegyÐàøéöá àäayen zia lk Ð
.mc` lyk lebr [epi`] i`ce `ede ,"`ixiv" ixw `xiqde oaeldàîéú àìmiigle dpeilr dtyy Ð qixt ,lebr eit Ð city .qixte cityc ,lke lkn xifgl dnec opirac Ð

.cetyk zeccgzne zekled zepeilrd eiigly Ð cityc ,`kti` ol xnzi` dxend itne .zepezgzd lr zetcer zepeilrdàøîâàðú éàî:ipzwc ,dyrn i`dl incc Ð
äùòîå
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ïøéôádxta" :aezk (c wxt) `ztqezae .xtkd my :qxhpewa yxit Ð mgpn zia ly

dly m`d dlhipy [mgpn zia ly dxta dyrn] `edda enk ,"mgpn zia ly

.(`,bl oixcdpq)äèîùðù`lc oebke .frla x"iyiielyi` :qxhpewa yxit Ð ekixi

Ð diaip lekri` i`c ,diaip lekri`oileg) "zetixh el`"a xn`ck ,ied inp dtixh

Ð dizkecn syc `nh`c `wea i`d :(a,dp

.diaip lekri`c ilin ipde ,dtixh`iywe

`l elit` mzd sixhc o`n `ki`c :eyexitl

dhnypc :yxtl yi `l` !weqti` `le lekri`

.jenqa "daaxzyp" oke .dziixa zlgzn ok
eit
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ïLeLaìò úçàå úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò úçà ,äøéaä §©©¦¨©©©¤¤¦§¨¦§¦§©©©
äúéä úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìòL .úéîBøc úéçøæî ïø÷¤¤¦§¨¦§¦¤©¤¤¦§¨¦§¦¨§¨
úéçøæî ïø÷ ìòLå ,òaöà éöç äùî ìL ìò äøéúé§¥¨©¤Ÿ¤£¦¤§©§¤©¤¤¦§¨¦
äøéúé úàöîð ,òaöà éöç äéìò äøéúé äúéä úéîBøc§¦¨§¨§¥¨¨¤¨£¦¤§©¦§¥§¥¨

ïéøéæçîe äpè÷a ïéìèBð ïéðîeà eéäLk äpè÷ úçàå äìBãb úçà eéä änìå .òaöà äùî ìL ìò©¤Ÿ¤¤§©§¨¨¨©©§¨§©©§©¨§¤¨¨¦§¦¦§©¨©£¦¦
àtñëc àãç éì änì ézøz .äìéòî éãéì eàBáé àlL ,äìBãâaàáäæåàãçå ,ácàðééðøa ïîçð áø . ¦§¨¤Ÿ¨¦¥§¦¨©§¥¨¨¦£¨§©§¨§©£¨©£¨§¦§¨¨©©§¨©

dúBàì :ïúð øa àðeä áø àîéz éàå ,÷çöéeðéðMLàéìeçì àéìeç ïéa øNa LiL"."òaöà àìî ¦§¨§¦¥¨©¨©¨¨§¨¤¨¦¤¥¨¨¥§¨§§¨§Ÿ¤§©
äðùîïéñéë éðL Bì Lé íà :øîBà ìàòîLé éaø .úçà äöéa àlà Bì ïéà Bà íéöéa Bì ïéà¯Lé ¥¥¦¥¤¨¥¨©©©¦¦§¨¥¥¦¥§¥¦¦¥
ézL BìéðL Bì ïéà ,íéöéáïéñéë¯:øîBà àáé÷ò éaø .úçà äöéa àlà Bì ïéàBáéLBîìòkòBæe §¥¥¦¥§¥¦¦¥¤¨¥¨©©©¦£¦¨¥¦©©
òîîeCäöéa Lé íà ,¯úàöîðå ,äèçLð ,àöé àìå CòénL äNòî .úàöì BôBñä÷eácéìñkaí, §©¥¦¥¥¨¨¥©£¤¤¦¥§Ÿ¨¨¦§£¨§¦§¥§¨©§¨¦

.éøeð ïa ïðçBé éaø øñàå àáé÷ò éaø øézäåàøîâéåä zøîà úçà äöéa àlà Bì ïéà àzLä §¦¦©¦£¦¨§¨©©¦¨¨¤¦¨§¨¥¤¨¥¨©©¨§©§¨¥
àéòaéî ììk Bì ïéà ,àîeî¯àlà ïéñéë ézLa íéöéá ézL Bì ïéà :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç ¨¥§¨¦¨£¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¥§¥¥¦¦§¥¦¦¤¨

ïéñéë ézL éîð éà ,ãçà ñéëaäöéáeúçà¯ézL Bì Lé :øîBà ìàòîLé éaø .íeî äæ éøäéñéëí §¦¤¨¦©¦§¥¦¦¥¨©©£¥¤©¦¦§¨¥¥¥§¥¦¦
¯ãçà ñék àlà Bì ïéà ,íéöéá ézL Bì LiL òeãéa¯àúàå .éîc úçà äöéa àlà Bì ïéàL éîk §¨©¤¥§¥¥¦¥¤¨¦¤¨§¦¤¥¤¨¥¨©©¨¥©£¨

àlà ,ïðéøîà àì òeãéa :øîéîì àáé÷ò éaøòîîe Bæekò ìò BáéLBî.úàöì BôBñ äöéa Lé íà ,C ©¦£¦¨§¥©§¨©¨¨§¦©¤¨¦©©§©¥¦¥¥¨¨¥
"àöé àìå CòénL äNòîe"åëåäNòî :éñBé éaø øîà ,àéðz .'ïøéôaàìå CòénL íçðî úéa ìL ©£¤¤¦¥§Ÿ¨¨©§¨¨©©¦¥©£¤§¦¨¤¥§©¥¤¦¥§Ÿ
úàöîðå äèçLðå ,úàöééìñka ä÷eácBì øîà .éøeð ïa ïðçBé éaø øñàå ,àáé÷ò éaø øézäå ,í ¨¨§¦§¨¨§¦§¥§¨©§¨¦§¦¦©¦£¦¨§¨©©¦¨¨¤¦¨©
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àîéz àì :àtt áø øîà ."øéæç ìLk äîBc åéôe" .àøåeéça¯ãéôLcñeøôeïåék àlà ,ñeøôc¯ §¦¨¨¦¤§¤£¦¨©©©¨¨¥¨¦§¦¨¤¨¥¨§¨

ìaL øaãîä áBø ìhépLå" .ãéôL àìc áb ìò óàúàå :àéðúc .àéä äãeäé éaø éðî ïéúéðúî ."BðBL ©©©§¨§¦§¤¦©©§©¥¤¦§©§¦¦¨¦©¦§¨¦§©§¨§¤
ìhépLlä áBøì ìL øaãîä áBø :øîBà äãeäé éaø ,ïBL.BðBLäðùîäNòîeéçläLïBzçzä ¤¦©©¨©¦§¨¥©§©¥¤§©£¤¤©¤¦©©§
óãBò.íeî äæ éøä :eøîàå ,íéîëçì ìàéìîb ïaø ìàLå ,ïBéìòä ìòàøîâéðú÷c àðz éàî ¥©¨¤§§¨©©¨©§¦¥©£¨¦§¨§£¥¤©§¨§¨¨¥

"äNòîe"¯äîBc åét :ïðúc íeMîøéæçì;éaøc déìò ïðaø éâéìôe ,ïðéøîà÷ådéìò ïðaø éâéìt ék : ©£¤¦¦§©¦¤©£¦§¦¦©¨©£¥§©¦§¨¨§¦©¦§¦¦©¨©£¥
BúôNa éaøcäðBéìòúôãBò.íeî äæ éøä äðBéìòä ìò úôãBò äðBzçzäL ìáà ,äðBzçzä ìò §©¦¦§¨¤§¨¤¤©©©§¨£¨¤©©§¨¤¤©¨¤§¨£¥¤
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`oifgeרלב mipya cenr n sc ± oey`x wxtzereay
.dyrneíãà éáâ.odk Ðíöò äá úéàã àälr scer oezgzd igld mvr m` Ð

dkex` dpezgzd eztyy `l` ,mvr da oi` la` .dndaa elit` men ied ,oeilrd
.dndaa `le ,men ied mc`a Ð dilr ztcere dpeilrd zlawneäðùîéãâä ïæà

äìåôë äúéäùofe` ,cg` cvn mipf` izy el yiy Ð.ofe` jezaíöò àåäù ïîæá
ãçàltkpy ,cg` jepz `l` mdl oi`y Ð

ixd Ð dhnl xagzpe ekezl oeilrd jepz
.men dfãçà íöò äðéà íàåmikepzdy Ð

`l `nrhe .men epi` Ð dlrnl milcaen
,milbx yng zlral inc `le .il yxtzi`

.jk lk d`xp epi` ofe` jeza ofe` i`dcìùì
øéæç.`xnba yxtn Ðàøîâíåìá=
.xvwúåîìåáîc"iltwp` .agexa zexvw Ð
.frlaçåéøä úîçî íàlk geix el oi`y Ð

Ð miztyd xyaa `le mvra `le ,dta jk
.men epi`íöòä úîçî íàåmiztydy Ð

efa ef zewec` miigld la` ,dti zegezt
lik` ikc ,ogzetl leki epi`yirt e`

ixd Ð cepk mvrd d`xpe ,miztyd aigxn
zngn zexvw eilbxy ,milbxa oke .men df
ly xyade mvrd ,zg` dcn ly gexd
epi` Ð jk lk oiagx eid `ly milbxd zetk
xvw mvrdy ,mvrd zngn m`e .men
ixd Ð uegl `veie dhnln aigxn xyade
."gexd zngn" :qixb dxende .men df
oi` oeyld owzl la` ,`pyixtck dyexite
"geixd zngn" :iqxbc `ki`e .zleki
.getp Ð mela eit :xg` oeyl .`pyixtck
epi` Ð `vic zngn gtpy ,gexd zngn m`¦
dary ,mvrd zngn m`e .`ixa xcdc ,men
zexekac `ztqezae .men df ixd Ð xzeia
,men epi` gexd zngn :ep`vn (c wxt)

.men df ixd envr zngnñåçñç.jepz =
àðéè÷.c`n dwc =àëéøëapfy .dlebr =

.diaer lr xzi dagx ied dlhdíéúù éãâá
.men df ixd Ð apfa zeileg Ðàùéøof` Ð

.zeileg yly da oi` Ð `tiq .icbdäðùî
úìáé.o"i`exe =åãé íöò íâôðùåxkipc Ð

.xaypa ixii` lirle .mendåéôáù åîöòÐ
.oihegd on dlrnle .ea zereaw miipiydy
ennbp e` enbtp elit` Ð diteb oiheg i`c

.inpäàøîá.efn dlecb efy d`xp lkly Ð
äãîá àì ìáà`l` xkip oi` m`y Ð

.men epi` Ð dcnaåì åãåä àìåiax` Ð
.i`w dcediàøîâùã÷îá àìlqtpc Ð
.gafnd onäðéãîá àìåxenb men epi`c Ð

.uega eilr hgyiláøâ.ziffg =àøáñúå
.`ed men `lc Ðúìáé áéúë àäå

àúééøåàá:(ak `xwie) oixenb oinen iab Ð
."zlai e` uexg e` xeay e` zxer"åôåâá.`ed xenb men `l Ðàîúñ àø÷ àäå.aizk Ðàìà,men ied eteba elit`c rnync `xw `iyw `le ,men ied inp eteba Ð

etebac `zipzn jci`e ,men ied oirac `kd oizipzne ,mvr dia zi`c Ð `xw .hgyil `le lqtil `ed men eteba la` ,oira `l` xenb men epi`c rnync oizipzn`
.mvr da zilca Ð men ied `léåä äìåñô åôåâá íöò äéá úéìå.dinza Ðìåúìúoebk ,ea miielzd xya zekizg Ðzerevx mdipf` lv` mdl yiy mc` ipa

.md on` irnne ,xya ly zephwíãàá ïéìåñô.oxd` ly erxfa dey opirac ,dcearl leqt Ð `ed odk m` Ðïéòá éãéàå éãéà àìà`le ,i`w oizipzn` Ð
.`xw`ïáìá ïéîåî ïéà àäå.hegyl xyk ycwna elit`e Ðéãéàå éãéàoala oinen oi` :ipzwc inp `de ,oala Ð dpicnae ycwna oihgey oi` :ipzwc `d Ð

.dpicna `le ycwna `l oihgey oi` :oizipzn ipzw dlre ,`ed dpebn Ð xry dia zi` .oalay oinena zlail ediiexz Ðúéìãá ïáìá ïéîåî ïéà éðú÷ã àäå
øòù äáhwp i`n` ,mvr da zi`ca `kdc oizipzn i`c .mvr da zi`ca Ð `xwe .mvr inp zilcae ,xegya :`pniwe`ck Ð `ed xenb menc oizipzne Ð
"epira"ïðáøåixyknc dphw dzxiag `dz dnk cr ,miviaa el eced `lc Ðäðùîáå÷øòì.aewxr dfi` yxtn `xnbae .jxiay wxtl Ðíéìâò úéáøî ìë

cr zegznpe zekled Ð milecb odyke ,`nen ied ipdn xiva ,jklid .aewxrl zeribn oapf yiy ,`ed jk milbr ly bdpn zeaxz lk Ð.dhnlêøéä òöîàáùÐ
.`xnba yxtn
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åéôÐ "melae" yxity oey`x oeyla .'eke getp :ipy oeyla qxhpewa yxit Ð mela

,(a,bn) "el` oinen" wxta onwlc "mela enheg" enk ,dnizq oeyl `ed melac ,xvw

wxta "daixn zrya envr mlea" enke .qxhpewa onwl yxitck ,oinezq eiawp :eyexitc

.(`,ht oileg) "mcd ieqik"àäålirl `id `zbeltc ab lr s`e Ð oala oinen oi`

xn`c o`nk oizipzn lirl `pniwe` `d ,(a,gl)

.oala oinen oi`

àìàopiqxb `le ,opiqxb Ð xegya ici`e ici`

."oala"
ikd]

1

2

3

4

5

6

7

8

éîð äNòîeéçlLìàL ,ïBéìòä ìò óãBò ïBzçzä ©£¤©¦¤¤¦©©§¥©¨¤§¨©
äæ éøä :eøîàå ,íéîëçì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¨§£¥¤

.íeî¯äðBéìòä BúôN :ïðúc àeä íãà éab àäå§¨©¥¨¨¦§©§¨¨¤§¨
ìò úôãBò äðBzçzL Bà ,äðBzçzä ìò úôãBò¤¤©©©§¨¤©§¨¤¤©

äðBéìòä¯"ïøäà òøfî Léà Léà" :áéúëc àeä íãà éaâ ;íeî äæ éøä¯LéàäåML ¨¤§¨£¥¤©¥¨¨¦§¦¦¦¦¤©©£Ÿ¦¤¨¤
àä ,àéL÷ àì :àtt áø øîà !àì äîäáa ìáà ,ïøäà ìL Bòøæa¯,íöò da úéàc §©§¤©£Ÿ£¨¦§¥¨¨£©©©¨¨©§¨¨§¦¨¤¤

àä¯.íöò da úéìcäðùîíöò àeäL ïîæa :íéîëç eøîà ,äìeôk äúéä éãbä ïæBà ¨§¥¨¤¤¤©§¦¨§¨§¨¨§£¨¦¦§©¤¤¤
ãçà¯íöò Ba ïéàL ïîæa ,íeî¯éãbä áðæ :øîBà ìàéìîb ïa àéððç éaø .íeî Bðéà ¤¨¦§©¤¥¤¤¥©¦£©§¨¤©§¦¥¥§©©§¦

ì äîBc àeäLìL da ïéàLå ,øéæç ìLúBéìeç L¯.íeî äæ éøäàøîâåét :ïðaø eðz ¤¤§¤£¦§¤¥¨¨§£¥¤¨©¨©¦
íeìaåéìâøåúBîleáîçeøä úîçî ,¯íöòä úîçî ,íeî Bðéà¯åéðæà .íeî äæ éøä ¨§©§¨§¨¥£©¨©¥¥£©¨¤¤£¥¤¨§¨

,úBìeôkúeñçñçaúçà¯ézLa ,íeî äæ éøäúBiñçñç¯ìàéìîb ïaø" .íeî Bðéà §§©§©©©£¥¤¦§¥©§©¦¥©¨©§¦¥
ì äîBc àeäL éãbä áðæ :øîBààlà ,àðéè÷c àîéz àì :àtt áø øîà ."øéæç ìL ¥§©©§¦¤¤§¤£¦¨©©©¨¨¥¨¦§¦¨¤¨

àëéøëcìò óà ,ábìL da ïéàL Bà" .àîélàcL:àðeä áø øîà .'åëå "úBéìeçéãâa, ¦§¦¨©©©§©¦¨¤¥¨¨§¨©©¨¦§¦
íézL¯ìL ,íeî äæ éøäL¯;íeî BðéàäìèaìL ,L¯òaøà ,íeî äæ éøä¯Bðéà §©¦£¥¤¨¥§¨¤¨£¥¤©§©¥

úçà ,éãâa :éáéúéî .íeî¯íézL ,íeî äæ éøä¯íézL ,äìèa ;íeî Bðéà¯äæ éøä ¥¦¥¦§¦©©£¥¤§©¦¥§¨¤§©¦£¥¤
ìL ,íeîL¯:øáñ eäéà ;déúéòèà ïéúéðúî ,àðeä áøå .àðeä áøc àzáeéz !íeî Bðéà ¨¥§§¨§©¨§©¨©§¦¦©§¦¥¦¨©

éãâa àLéøcî¯.äìèa àôéñå ,éãâa àLéø ,àéä àìå .éãâa éîð àôéñäðùîéaø ¦§¥¨¦§¦¥¨©¦¦§¦§¨¦¥¨¦§¦§¥¨§¨¤©¦
úà :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçúìaiL,åéðéòaíbôpLå÷øôpLå ,Bìâøå Bãé íöòBîöò £¦¨¤©§¦§¥¤¤©¤¤§¥¨§¤¦§©¤¤¨§©§§¤¦§©©§

ìáà äàøîa ,äpè÷ ãçàå äìBãb ãçà Bðæà ,äpè÷ úçàå äìBãb úçà Bðéò .åét ìL¤¦¥©©§¨§©©§©¨¨§¤¨§¨§¤¨§©¨§©§¤£¨
íézLk äìBãb úçà ,åéöéá ézL :øîBà äãeäé éaø .äcîa àìeãBä àìå .dzøéáçaL Ÿ§¦¨©¦§¨¥§¥¥¨©©§¨¦§©¦¤©£¥§¨§Ÿ

.íéîëç Bìàøîâàøîéîìúìaécàì ïäéìò ïéèçBL ïéàL elàå ,eäðéîøe àîeî éåä £¨¦§¥§¨§©¤¤¨¥¨§¦§§¥¤¥£¦£¥¤Ÿ
!úìaé ìòáe áøb ìòa :äðéãna àìå Lc÷na¯!àúééøBàa úìaé àáéúk àä àøañúå ©¦§¨§Ÿ©§¦¨©©¨¨©©©¤¤§¦§§¨¨§¦¨©¤¤§©§¨

àlààìàéL÷àä ,¯àä ,Bôeâa¯.Bðéòa¯él äîe Bôeâa él äî ,àîúñ àø÷ éãkî ¤¨¨©§¨¨§¨§¥¦§¥§¨§¨¨©¦§©¦
,àéL÷ àì àlà Bðéòaàä¯àä ,íöò da úéàc¯àø÷c ;íöò da úéìc¯úéàc §¥¤¨¨©§¨¨§¦¨¤¤¨§¥¨¤¤¦§¨§¦

ïéúéðúî ,íöò da¯Bðéòa ;íöò da úéìc¯,àîeî éåäàôeâa¯.àîeî éåä àì¯ ¨¤¤©§¦¦§¥¨¤¤§¥¨¥¨§¨¨¨¥¨
éøä äìeñt àôeâa íöò dì úéìåìezìzéaø ,ïðúc ,àeä àîìòaøæòéìàéìòa :øîBà §¥¨¤¤§¨§¨£¥¦§§¨§¨¦§©©¦¡¦¤¤¥©£¥

ïéìelézäíãàa ïéìeñtïéøéLëeàä ,àéL÷ àìå ,Bðéòa éãéàå éãéà ,àlà !äîäaa¯ ©¦¦§¦¨¨¨§¥¦©§¥¨¤¨¦¦§¦¦§¥§¨©§¨¨
àä ,øBçMa¯.ïála¯:Lé÷ì Léø øîàå ,ïála éãéàå éãéà ,àlà !ïála ïéîeî ïéà àäå ©¨¨©¨¨§¨¥¦©¨¨¤¨¦¦§¦¦©¨¨§¨©¥¨¦

àä ,àéL÷ àì¯àä ,øòN da úéàc¯.'åëå "äìBãb úçà Bðéò" .øòN da úéìc ¨©§¨¨§¦¨¥¨¨§¥¨¥¨¥©©§¨
äìBãb :àðz¯äpè÷ ,ìâò ìLk¯änk ãò ïðaøå .'åëå "äìBãb úçà Bðæà" .æåeà ìLk ¨¨§¨§¤¥¤§©¨§¤©¨¨§©©§¨§©¨©©©¨

ìBôk àlà äiðMì äðéà eléôà :íéøîBà íéøçà ,àéðz¯.äøéLkäðùîìâòä áðæ ©§¨£¥¦§¦£¦¥¨©§¦¨¤¨§§¥¨§©¨¥¤
ïä ïéìcâî eäiL ïîæ ìk ,ïk íéìâò úéaøî ìk :íéîëç eøîà .áB÷øòì úòbî äðéàL¤¥¨©©©¨©§¨§£¨¦¨©§¦£¨¦¥¨§©¤§§©§¦¥

úBçzîðeäæéà .áB÷øò:øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø eøîàLáB÷øòa.Cøiä òöîàaL ¦§¨¥¤©§¤¨§©¦£¦¨¤©§¦§¥¨©§¤§¤§¨©¨¥
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zexeka(ipy meil)

,xn`e `pzd `iad jk lreénð äNòîexekaaïBzçzä éçlL ©£¤©¦¤¤¦©©§
did ely,ïBéìòä ìò óãBòeìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ìàL ¥©¨¤§¨©©¨¦§¤©§¦¥
íéîëçì,epic dnäæ éøä eøîàå.íeî ©£¨¦§¨§£¥¤

dpezgzd dztyy dnday ,minkg ixac lr dywn `xnbd
:men zlra zaygp dpeilrd lr ztcerïðúc àeä íãà éab àäå§¨©¥¨¨¦§©

ok epipy mipdkd inena ixde -(.cn oldl)m`'äðBéìòä BúôN§¨¨¤§¨
éøä äðBéìòä ìò úôãBò äðBzçzL Bà ,äðBzçzä ìò úôãBò¤¤©©©§¨¤©§¨¤¤©¨¤§¨£¥

,'íeî äæl wxy rnyneàeä íãà éabmeyn ,menáéúëc`xwie) ¤©¥¨¨¦§¦
(c ak,'ïøäà òøfî Léà Léà'wxy ,eyxceBòøæa äåML Léà ¦¦¦¤©©£Ÿ¦¤¨¤§©§

,ïøäà ìLla` ,dcearl xyk miyp` x`yn dpey ed`xn oi`e ¤©£Ÿ
dpeyy oeik ,leqt dpeilrd lr ztcer dpezgzd eztyy in

,miyp` x`ynàì äîäaa ìáà.men epi` ik ,df iepiy leqti £¨©§¥¨Ÿ
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àtt áø øîàexn`y dn - ¨©©¨¨Ÿ©§¨¨

,men aygp dpeilrd lr ztcer dpezgzd ezty m`y minkg
ote`a `edíöò da úéàcscer oezgzd igld ly mvrdy - §¦¨¤¤

,oeilrd igld lràädpi` dnday dpyndn rnyny dne - ¨
tpote`a xaecn ,df mena zlq,íöò da úéìcezty wx `l` §¥¨¤¤

`le mc`a men `ed df ote`ae ,dpeilrd lr ztcer dpezgzd
.dndaa

äðùî
:dndad apfae ofe`a miievnd minen zhxtn dpyndéãbä ïæBà¤©§¦

,äìeôk äúéäL,ofe` jeza ofe` ,cg` cvn mipf` ipy el yiy ¤¨§¨§¨
ãçà íöò àeäL ïîæa íéîëç eøîà`l` mdl oi`y ote`a - ¨§£¨¦¦§©¤¤¤¤¨

df ixd ,dhnl xagzde ekezl oeilrd jepz ltkpy ,cg` jepz
íöò Ba ïéàL ïîæa ,íeî,dlrnl milcaen mikepzdy -Bðéà ¦§©¤¥¤¤¥

àeäL éãbä áðæ ,øîBà ìàéìîb ïa àéððç éaø .íeîe lebräîBc ©¦£©§¨¤©§¦¥¥§©©§¦¤¤
ìapfda ïéàLå ,øéæç ìLapfa -ìL.íeî äæ éøä ,úBéìeç L §¤£¦§¤¥¨¨Ÿ§£¥¤

àøîâ
:mitqep minena dpcd `ziixa d`ian `xnbdåét ,ïðaø eðz̈©¨¨¦

íeìa,[getp-]úBîleáî åéìâøå`ed m` ,zegetp eilbxy e` - ¨§©§¨§¨
úîçîn ophvdy,íeî Bðéà çeøäeteq gex zngn `ad men ik ¥£©¨©¥

`ed m` j` .dpicna xeka zhigy xizn epi`e ,`ixadlúîçî¥£©
,íöòä,xzeia dar `idy,úBìeôk åéðæà .íeî äæ éøä ¨¤¤£¥¤¨§¨§

úçà úeñçñça,cg` jepz odizyl yi -,íeî äæ éøäla` §©§£©©£¥¤
úBiñçñç ézLa,envr ipta jepz zg` lkl yiy -.íeî Bðéà ¦§¥©§£¦¥
:dpyna epipy,øîBà ìàéìîb ïaøì äîBc àeäL éãbä áðæìL ©¨©§¦¥¥§©©§¦¤¤§¤

àðéè÷c àîéz àì ,àtt áø øîà .øéæçapfk c`n wc apf - £¦¨©©¨¨Ÿ¥¨¦§¦¨
,xifgàëéøëc àlàmen aygpy ,lebr `edy apf -áb ìò óà ¤¨¦§¦¨©©©

àîélàcxzei eagxy apf ly ekxc ik ,dar `edy elit` - §©¦¨
.eiaern

:dpyna epipyìL da ïéàL Bà,àðeä áø øîà .'åëå úBéìeç L ¤¥¨¨Ÿ§¨©©¨
zwqer epzpyn,éãâaeapfa yi m`yíézL,zeileg izy -éøä ¦§¦§©¦£¥

,íeî äæeapfa yi m` j`ìLL,zeileg.íeî Bðéàmle`,äìèa ¤¨Ÿ¥§¨¤
ìLL,zeilegòaøà ,íeî äæ éøäzeileg,íeî Bðéà`l eilre ¨Ÿ£¥¤©§©¥

.epzpyn dxaic
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,éãâadileg el yi m` ¥¦¥¦§¦

,íeî äæ éøä ,úçàel yi m` la`.íeî Bðéà ,íézLeli`e ©©£¥¤§©¦¥
,äìèael yi m`,íeî äæ éøä ,íézLel yi m` la`ìLBðéà L §¨¤§©¦£¥¤¨Ÿ¥
,íeîe ,zeileg izy el `diy icbl icy ixd.àðeä áøc àúáeéz§§¨§©¨

:`xnbd zx`andéúéòèà ïéúéðúî àðeä áøådpynd ixac - §©¨©§¦¦©§¦¥
,eze` drhdéãâa àLéøcî ,øáñ eäéà`yixa oecipdy myk - ¦¨©¦§¥¨¦§¦

,icba wqer ,ofe` leqt iabléãâa énð àôéñ`tiqa oecipd mb - ¥¨©¦¦§¦
`tiqd z` cinrd okle ,icba wqer ,apfd zeilega oexqg iabl

.icbaàéä àìå`l` ,ok dpi` zn`d mle` -,éãâa àLéø §Ÿ¦¥¨¦§¦
,äìèa àôéñå.zeileg izya el ic icbd apf ik §¥¨§¨¤

äðùî
:dndaa miievnd minen dnk zece` dpc dpyndïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤

L úà ,øîBà ñBðâéèðàel yiBãé íöò íbôpLå ,åéðéòa úìai ©§¦§¥¤¤©¤¤§¥¨§¤¦§©¤¤¨
Bìâøå,xkip oexqgde ,elbx e` eci mvrn wlg xqgpy -÷øôpLå §©§§¤¦§©

åét ìL Bîöòxayde ,da zereaw mipiydy zqld mvr xayp - ©§¤¦
,uega xkipäìBãb úçà Bðæà ,äpè÷ úçàå äìBãb úçà Bðéò¥©©§¨§©©§©¨¨§©©§¨

,äpè÷ úçàåxkip mdipia yxtdd m` `l` men df oi`e §©©§©¨
àì ìáà ,äàøîawx xkip `edyk,äcîa.men epi` f`yéaø §©§¤£¨Ÿ§¦¨©¦

,øîBà äãeäély lcebd oia yxtd yi m`,åéöéá ézLcr §¨¥§¥¥¨
yúçàodnäzøéáçaL íézLk äìBãb,dzxagn mizy it - ©©§¨¦§©¦¤©£¤§¨

,men df ixdíéîëç Bì eãBä àìå.dcedi iaxl §Ÿ£¨¦

àøîâ
eipira zlai yiy in xne` qepbihp` oa `pipg iax :dpyna epipy

:`xnbd ddnz .men lra aygpàøîéîìcenll yi ike - §¥§¨
ef dpynnàîeî éåä úìaécxeka dilr hegyl ozipy xenb §©¤¤¨¥¨

,daxwd `la elk`leeäðéîøeepipyy dnn jk lr dywe - §¦§
dpyna(.`n)elàå'minenïäéìò ïéèçBL ïéàLxekaàì §¥¤¥£¦£¥¤Ÿ
Lc÷na,oaxwd z` milqet md ikäðéãna àìåmen mpi` ik ©¦§¨§Ÿ©§¦¨

,uega mdilr hegyl xizdl xenb,'úìaé ìòáe áøb ìòaixd ©©¨¨©©©¤¤
.daxwd `ll xeka dilr hegyl xizdl xenb men dpi` zlaiy

:ddinza `xnbd daiynàøañúå,ok xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨
,xenb men dpi` zlaiy,àúééøBàa úìaé àáéúk àäxn`py ¨§¦¨©¤¤§©§¨

(ak ak `xwie)ztNi F` axb F` zlAi F` uExg F` xEaW F` zxEr'©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤
.''dl dN` Eaixwz `làéL÷ àì àlà,zeipynd oia dxizqd Ÿ©§¦¥¤©¤¨Ÿ©§¨

ikàäzlaia `ed ,xenb men dpi` zlaiy oldl epipyy dn - ¨
y,Bôeâaeli`eàä,xenb men zlaiy epzpyna epipyy dn - §¨

y zlaia `ed.Bðéòa:`xnbd dywnéãkîixd -àîúñ àø÷ §¥¦§¦§¨§¨¨
ok m`e ,xenb menk mzq zlai xikfd weqtd -él äî`id m` ©¦

él äîe Bôeâa`id m`.Bðéòaoi`y oldl epipy dnl dyw aeye §©¦§¥
.uega zlai el yiy xeka oihgey

:zeipynl weqtd oia xg` welig zwlgn `xnbdàlàmlerl ¤¨
e ,weqtdn rnyny enk ,xenb men zaygp mewn lka zlaiàìŸ

àéL÷c meyn ,men `ed oira wxy rnyny zeipynd lràä ©§¨¨
ote`a xaecn ,men `id sebd lka zlaiyúéàcyiy -da §¦¨

,íöòeàäzlai `id ,oira `l` men dpi`y zlaie -úéìc- ¤¤¨§¥
oi`y,íöò da,lkd ayein jkaeàø÷caiygny weqtd - ¨¤¤¦§¨

zlaia xacn ,mewn lka xenb menl zlai,íöò da úéàc§¦¨¤¤
eïéúéðúîzlaia exaic zeipynde -úéìcoi`y -,íöò da ©§¦¦§¥¨¤¤

`id m` wx menl ef zlai daiygd epzpyn jkle,Bðéòaf`y §¥
,àîeî éåä`idyk zwqer oldl dpynde,Bôeâaoi`y oeik jkle ¨¥¨§
mvr da.àîeî éåä àìŸ¨¥¨

:`xnbd dywnBôeâa íöò dì úéìåda oi`y eteba zlai ike - §¥¨¤¤§
,mvräìeñt`l' oldl dpyna x`eany enk ,daxwdl §¨

e ,'ycwnaìezìz éøäielz xya zkizg -,àeä àîìòaoi`e £¥¦§§¨§¨
,men dfïðúcoldl(:dn),ïéìelézä éìòa ,øîBà øæòéìà éaø- ¦§©©¦¡¦¤¤¥©£¥©¦¦

,zeielz xya zekizg mdl yiy el`íãàa ïéìeñtmilqet - §¦¨¨¨
,dcearl mipdkäîäaa ïéøéLëe.daixwdl §¥¦©§¥¨

,àlàik zraewe ,zeipynd oia weligdn `xnbd zxfegéãéà ¤¨¦¦
éãéàåy zlaia zewqer zeipynd izy -àéL÷ àìå ,Bðéòa §¦¦§¥§Ÿ©§¨

ik ,zeipynd oiay dxizqdàäzlaiy epzpyna epipyy dn - ¨
,xenb men `id`idy xaecnad wlgøBçMe ,oirayàädn - ©¨¨

`idyk xaecn ,xenb men dpi` zlaiy oldl epipyyawlg ©
dïál.oird ly ¨¨

zlaia oldl dpynd z` cinrdl okzi ji` :`xnbd dywn
,oird ly oald wlgaïála ïéîeî ïéà àäåxekade ,oird ly §¨¥¦©¨¨

:`xnbd zayiin .ycwna ehgeyl elit` xykéãéàå éãéà ,àlà¤¨¦¦§¦¦
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עמשך בהמוד כב



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zexeka(iyily meil)

àøîâ
:aewxrd mewn okid zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz- ¨¨

epipy,`ziixaaïBéìòä õô÷epiidc ,oeilrd zenvrd xyw - ¨©¨¤§
,jxide weyd xeaig mewn myy ,ezaekx`ïBzçzä õô÷ àìå- §Ÿ¨©©©§

,zeqxtl jenqd oezgzd xeaig `leBcâðëedf xeaig mewne - §¤§
,økéð ìîbaitlk zhlead mvr daekx`d cbpk el yiy meyn ©¨¨¦¨

.ueg

äðùî
cr zeipyna exkfedy minend lk ly mpic dn zx`an dpynd

:dkïéîeî elà ìò,dk cr zeipyna exkfedyúà ïéèçBL ©¥¦£¦¤
øBëaä,daxwd `ll dpicna xeka hegyl xzen -éìeñôe ©§§¥

ïäéìò ïécôð ïéLc÷enä,el` minenn cg` mda ltpy miycw - ©§¨¦¦§¦£¥¤
.mzyecwn mzectl ozipe ,elqtp

àøîâ
ddnz .dpicna xeka oihgey el` minen lry ,dpyna epipy

:`xnbdéì änì ez àädf oic eprinydl `pzd jxved dnl - ¨¨¨¦
,aeyàLéø déì àðz àälirl ok epipy xak ixde -(.fl)ìò' ¨¨¨¥¥¨©

,'øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elàzvxzn .minend z` dhxite ¥¦£¦¤©§
:`xnbdàëéøèöéà àôéñick df oic letkl jxved `pzd - ¥¨¦§§¦¨

y ,`tiqa xen`d z` eprinydl.ïäéìò ïécôð ïéLc÷enä éìeñt§¥©§¨¦¦§¦£¥¤
:dywne `xnbd day,àèéLt énð àädpyna epcnly xg` ik ¨©¦§¦¨

cïðéèçL èçLéîehgyl ozip el` minen ea eltpy xekay - ¦§¨¨£¦©
,uegaàéòaéî ÷øôéîixde ,ezectl ozipy epcnll jixv ike - ¦§¨¦©§¨

xyt`y i`cae ,uega hgydl xeka mixizn el` minen m`
.mdilr zectl

:xg` ote`a `xnbd zayiinàðúc éãééà àlàlirl(.n)ìLäL ¤¨©§¥§¨¨§Ÿ¨
minenéñBäó,`li`Bì eøîàåminkgeðòîL àì`l`úà ¦§¨§Ÿ¨©§¤
elàexkfedyzeipyna,lirläàãéçéc éúàå éðz÷åxg`e - ¥§¨¨¥§¨¥¦¦¨¨
jk(:n)iax enk micigi mi`pz epny minen dpene `pzd ay

mby `pin` dede ,l`ilnb oa `pipg iaxe qepbihp` oa `pipg
`pzd ay okl ,minkg ewlg mdilreäleëa dì íéúñ à÷å- §¨¨¦¨§§

mzqa dpyeéìeñôe øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìò'©¥¦£¦¤©§§¥
,'ïäéìò ïécôð ïéLc÷enämi`pz epny el` mineny eprinydl ©§¨¦¦§¦£¥¤

.mixenb minen miaygp micigi

äðùî
elàåmixacïäéìò ïéèçBL ïéàL,xekaLc÷na àìeaixwdl §¥¤¥£¦£¥¤Ÿ©¦§¨

,oaxwd z` milqet el` mixac ik ,epick,äðéãna àìåmpi` ik §Ÿ©§¦¨
.uega ehgyl xizdl xenb menkøåøåeçd`xpy ,oird ileg - ©©§¨

,oira zepal zetihkïéòeá÷ ïéàL íénäåmiblefd min e` - §©©¦¤¥§¦
.mdil`n mixaere ,reaw ote`a `l j` oirdnúBiîéðtä ïéèeçå§¦©§¦¦

,zelecbd mipiyd zereaw mday ,zeixeg`d miikipg oke -
eîbôpL,zvw mdn xqgpy -eø÷òpL àì ìáà,mnewnn ixnbl ¤¦§§£¨Ÿ¤¤¤§

.xenb men df ixd exwrpyk ikáøb ìòáe`ede ,`ed oigy oin - ©©¨¨
,miptane uegan glúìaé ìòáeoald wlga zlai el yiy - ©©©¤¤

,xrye mvr da oi`e ,oirayúéææç ìòáe`ede ,`ed oigy oin - ©©£¨¦
.xaer menï÷æ,dpwf zngn crexe zzex `edy -,äìBçå ¨¥§¤

íäBæîe.rx egixy -äøéáò Ba äãáòpLåici lr raxpy - §¨§¤¤¤§¨£¥¨
,mc`,íãà úéîäLå,zindy e` raxpy micr ipy oi`y s` §¤¥¦¨¨

wx `id jk lr dricide.íéìòaä ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò©¦¥¤¨©¦©§¨¦
íeèîeèåoigadl xyt` i`e ,miqekn ezeawpe ezexkf ipniqy §§

,dawp e` xkf `ed m`ñBðéâBøcðàåmbe xkf ipniq mb el yiy §©§§¦
dawp ipniq.dawp wtq xkf wtq miaygp mdipye ,

hgyp epi` ,elld mixacdn cg` ea yiy xeka lkLc÷na àìŸ©¦§¨

,epick eaixwdläðéãna àìå.oileg xyak elk`le ehgyl §Ÿ©§¦¨
,mi`pz ewlgp qepibexcp` xeka oica mpn`,øîBà (ïBòîL éaø)©¦¦§¥

qepibexcp`,äfî ìBãb íeî Eì ïéàoniq ,xkf `edy cvd lry ¥§¨¦¤
dfiba xeq`e dpicna hgype ,men aygp uixg `edy zeawpd

.dceare,íéøîBà íéîëçåipta dixak aygp qepibexcp` ©£¨¦§¦
okle ,dnvrBðéàzyecwa llk yecwãáòðå ææâð àlà ,øBëa ¥§¤¨¦§¨§¤¡¨

.mixenb oilegk

àøîâ
xizdl men miaygp mpi` ziffge axb lray ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .uega xeka hegylåikàì áøâmen aygp §¨¨Ÿ
,xenbáéúëäå(ak ak `xwie)àúééøBàa 'áøb'.dndad inen oia §¨§¦¨¨§©§¨

:`xnbd dywn ceråikàì úéææç,xenb men zaygpáéúëäå §£¨¦Ÿ§¨§¦
(my)àúééøBàa 'úôlé',dndad inen oiaäæ 'áøb' ,àéðúåoigy ©¤¤§©§¨§©§¨¨¨¤

enk dywyúéøönä úéææç Bæ 'úôlé' ,ñøçä`aedy oigy - ©¤¤©¤¤£¨¦©¦§¦
.oigy zkna mixvnd lrdîL àø÷ð änì Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦¨¨¦§¨§¨

,'úôlé'meynúôtìnLea dweac `idy -úëìBäåenrãò ©¤¤¤§©¤¤§¤¤©
.äúénä íBédxeza exkfedy minen md ziffge axby ixd ©¦¨

.uega xeka mdilr mihgey oi` dnle ,mixenb minenk
:`iyewdn wlg zayiin `xnbdàì úéææçà úéææç àîìLa¦§¨¨£¨¦©£¨¦Ÿ

,àéL÷ik ,xnele wlgl yi ixdyïàk,minena xen`d weqtd - ©§¨¨
wqer,úéøönä úéææça,xenb men zaygpe dyw oigy oin `idy ©£¨¦©¦§¦
eli`eïàkzwqer ,dpynd -àîìòc úéææçamen dpi` `idy ¨©£¨¦§¨§¨
.xenbàéL÷ áøbà áøb àlàxkfend axbn dywi oiicr mle` - ¤¨¨¨©¨¨©§¨

lqet wxy menk dpyna xkfend axbl xenb menk dxeza
.daxwdl

:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì énð áøbà áøbwlgl yi ixdy ¨¨©¨¨©¦Ÿ©§¨
ik ,xneleàäzwqer dpynd -aoigy,çìeli`eàäweqtd - ¨§©¨

wqeraoigy.Láébd zx`aneoigy :weligd mrh z` `xnçì §¨¥©
éqzéàoigye ,xenb men epi` okle xaere `txzn -àì Láé ¦©¥¨¥Ÿ
éqzéî:dywne `xnbd day .`txzn epi` -éqzéî çìåike - ¦©¥§©¦©¥

,`txzn gl oigyáéúëäå(fk gk mixac)íéøöî ïéçLa 'ä äëké' §¨§¦©§¨¦§¦¦§©¦
'åâå,'`txdl lkEz `l xW` qxgaE axBaE mixghaEáéúëcîe ©§Ÿ¦©¨¨¤¨¤£¤Ÿ©§¥¨¥¦¦§¦

mb df weqta,'ñøçáe',yai oigy ernynyøeîà çì áøb éøä ¤¨¤£¥¨¨©¨
,gl axb `ed df weqta xkfend 'axb'dy gxkda -øLà' øîà÷å§¨¨©£¤

,'àôøäì ìëeú àìzayiin .`txzn epi` gl axb mby ixd Ÿ©§¥¨¥
:`xnbdeåä àúìz ,àlà.` :'axb' ibeq dyly yi -àø÷c- ¤¨§¨¨¨¦§¨

oigy df ,qxgk `edy eyxc eilry ,minen zyxta xen`d axbd
,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa Láéokle ,`txzn epi` yai `edy oeike ¨¥¥¦¦§¦¥¦©

axbd .a .xenb men `ed,ïéúéðúîcoigy `edõeçaî çì §©§¦¦©¦©
,íéðôaîeaxbd .b .xenb men epi`e ,`txzn ezegl llbae ¦¦§¦

oigy mr zellwa xkfedy,íéøöîcaxba' ekeiy ea xn`pe §¦§©¦
oigy `ed ,'qxgaeõeçaî çìå íéðôaî Láéáéúëc ,zkna ¨¥¦¦§¦§©¦©¦§¦

oigy(i h zeny),'íãàa çøBt úBòeaòáà ïéçL éäéå'ernyne ©§¦§¦£©§¥©¨¨¨
`edy oeik j` ,gl epiidc ,rarane ,ueg itlk d`xpe gxet didy

.xenb men `ed xekaae ,`txzn epi` ,miptan yai
:dpyna epipy.íäBæîäå äìBçäå ï÷fäå§©¨¥§©¤§©§¨

:`xnbd zl`eyéléî éðäðîoaxwd z` milqet el` mixacy §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .ycwna axwdlïðaø eðúcxen`d weqtd lr §¨©¨¨

dler oaxwa(i ` `xwie)m`e'ïàvä ïîFpAxw[Bà] íéáNkä ïî §¦¦©Ÿ¨§¨¦©§¨¦
,'íéfòä ïîmiyxec df weqta miaezkd 'on' minrt ylyne ¦¨¦¦
,mihrnne.íäBæîìå äìBçìe ï÷æì èøt§¨§¨¥§¤§¦§¨

:miherin dyly ekxved dnl zx`an `xnbdéëéøöeekxved - §¦¦
meyn ,miherind dyly lkàðîçø áúk éàccg` herin §¦¨©©£¨¨

,ï÷æ éèeòîìmeyn ,leqt owf wxy xnel mewn didøãä àìc §©¥¨¥§Ÿ¨©
àéøa,`ixa zeidle xefgl cizr epi`y -øãäc äìBç ìáà ¨¦£¨¤§¨©
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עמשך בהמוד לג

oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay
àøîâïåéìòä õô÷weyd xeag mewn ,ezaekx` epiid Ð oeilrd .xyw = utw Ð

.zeqxtl jenq oezgzd utw `le ,jxideøëéð ìîâá åãâðëcbpk el yi lnbdy Ð
oebk :izrny xg` oeyl .oileg zhigya ixen oeyl .uegl hlea mvr daekx`d

.mewxr eze` cr zrbn lnb apfyäàãéçéã éúàå éðú÷å:lirl oxn`c meyn Ð
mipey`xd el` z` `l` 'ek eprny `l
oinena `z`e `pz xcde .dpaia dpny
,edl ixn`w i`cigi `l` ,`nzq mpi`y
oa `pipg iaxe qepbihp` oa `pipg iax oebk
Ð ediilr opax ibilt jzrc `wlqe .l`ilnb
oinen el` lr :edlek` mzqe xcd ikdl

.'ek oihgeyäðùîúìáé ìòáåÐ
i`c ,mvr da oi`ca Ð 'ek lirl `pniwe`ck
,xry da oi`e .xenb men `ied Ð mvr `ki`
lezlz Ð eteba i`c .oir ly oala da yie

.`ed `nlraúéææçå áøâ.oigy ipin Ð
íäåæî.gixqn Ðäøéáò åá äãáòðùåÐ

.raxpyãçà ãò éô ìò íãà úéîäù åàÐ
`le driaxa `l ,cg` cr `l` oi`y

.dgibpaåîöò éô ìò`l` ,cr my oi`y Ð
Ð xaca micr ipy eed i`c .exn` milra
.xqzin d`pda elit` ,dliwqa ied

ñåðéâåøãðàå íåèîåèå,iycwe xkf wtq Ð
.iycw `le od dawp wtqìåãâ íåî êì ïéà

äæîied zeawp mewnc .i`w qepibexcp`` Ð
,dpicna hgype ,men lra xekak iede ,menk

.dceare dfiba xeq`eåðéà íéøîåà íéîëçå
øåëáffbpe ,`ed dnvr ipta dixac Ð

.carpeàøîâàì áøâåxenb men ied Ð
àúééøåàá áøâ áéúëäåiab (ak `xwie) Ð

!"ztli e` axb e`" :aizkc ,"xeay e` zxEr"©¤¤
àì úéææç åúå`ed xenb men Ðaizkde

!`ziixe`añøç äæ.qxgk dywy oigy Ð
úéøöîä úéææçlr `aedy oigy Ð

.mixvndúôôìî,ea dweac Ð
.sitle Ð "xagie" (el zeny) opinbxznck

àø÷ã ååä áøâ àúìú àìà,oinen iab Ð
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רלו
oifge` mipya cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

äéì à÷ôñî é÷åôñ àîìéã åàenen" :xn`wc i`de .`ed dawp m` `ed xkf m` Ð
.enr enen ixd Ð xeka wtq xnel `vniz m` :xn`w "xnel `vniz m`" Ð "enr

'åë äéìò à÷ìéîìxeq` inp men lra xekac ,iwl Ð `ed xeka zxn` i` Ð
.dil opiwln `l `witqn Ð `ed wtq m`e .dceare dfibaïäëì äéáúéîì éîð éà

elke`e ,odkl epzep Ð `ed xeka m` Ð
l`xyi elke` Ð `ed wtq m`e .df mena
enena lk`pd xeka wtq oick ,df mena
.di`xd eilr exiagn `ivendc ,milral

øîà÷ øîåì àöîéú íà àîìéã,xnelk Ð
opiqxb ikd .enr enen ixd Ð `ed xeka m`

:mipdk zxezaäá÷ð àìå øëæ"xkf" Ð
,"epaixwi minz xkf" ,xwa zler iab aizk

.dawp `le Ð rnyneøëæ øîåà àåäùë
äèîì.o`v zlera Ðøîåì ãåîìú ïéàù

`dc ,dawp ihernl ditebl jixv `lc Ð
.dl `hirni`ñåðéâåøãðàå íåèîåè àéöåäì

.`z`c `ed Ðéðîhirni`c i`d Ð
.`xza "xkf"n qepibexcp`e mehnehàîéìéà

àî÷ àðúmehneh `d ,oizipznc Ð
.`ed wtq qepibexcp`eàø÷ àëéøèöéàå

à÷éôñ éèåòîìwtq `kil `d .dinza Ð
ipta dixac meyn i`ce `l` !`iny inw
.`nw `pzk `lce ,dil hirnnw `ed envr

éàøúá ïðáø àìà`hiytc ,oizipznc Ð
`l` ,xeka epi` :ixn`we .`ed dixac edl
mehneh Ð dil wetiz .carpe ffbp
iab `dc ,"xkf" cgn dawpe qepibexcp`e
hrnnwe ,"xkf" cg `l` aizk `l xeka
cgn ,qepibexcp`e mehneh ,edlek dipin

."xkf"ìàòîùé éáøãë àèéùô àìàÐ
jpdk `dc ,iyextl opiracke ,dl opinwen
xkfc dil `hiyte .`nwe`l opivn `l opax

.`edéèåòîì êéøèöéàã åðééälr s`c Ð
m` dyecw mey yecw `l Ð `ed xkfc ab
ol `wtp `l `nw "xkf"ne .ixy dceare dfiba elit`e ,dler meyl diycw`
l`rnyi iax dil hirnn `le "xkf" cg aizk xeka iab `dc ,dyecwn ihernl

.hgyil `l` men meyn ixy `lc ,dfibnäéì à÷ôñî é÷åôñ éà àìàxkf m` Ð
wtq ihernl `xwc ,[l`rnyi iaxc] diail` jd `nwezin `l ez Ð dawp m`

dil znwen o`nke .iz` `l(c)éàøúá ïðáø íìåòìcgn il wetiz :zxn`wce Ð
.iaizk ixz xeka iabc ,`id `l Ð edl `wtp `xw cgn xeka iab `dc ,`xwøëæä

."yicwz xkfd" Ðíéøëæä'dl mixkfd jl didi xy`" Ð."ú÷åìçîixn`wc Ð
.qepibexcp`a Ð `ed dixa i`xza opax÷ôñ ìëä éøáã íåèîåè ìáàxeq`e Ð

.dpicna `le ycwna `l hgyp epi`e .dfibaäúòî àìàoikxra Ð `ed wtqc Ð
!dy` jxra e` yi` jxra e` ,mc`a jxri
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àîéìéà:xn`z m`e Ð `witq ihernl `xw iz`e `ed `witq (xaq) `nw `pz

zeiniptd mihega ied `nlic ?`witq meyn `nw `pzc `nrhc dil `pn

,dpicna hgyil men ied `le ,ycwna oihgey oi`c oiprl men iedc ,ennbpye enbtpy

ziixaa l`rnyi iax xn`wcnc :xnel yie !i`ce xeka mlerle,enr enene `ed xeka `

.xeka i`ce ied `l `nw `pzlc llkn

éúàå`peeb i`d ik Ð `witq ihernl `xw

iab (`,cr) `neic `xza wxta jixt

wxtae (`,`k) "dhigy mc" wxta zezixkae ,iek

dfay aedvd zlgz iab (a,ak) oilegc `nw

wtq opihrnnc izkec x`yl inc `le .dfaye

xn` i`ce ixiyr :(a,gp)`xzawxta onwl ,`xwn

xifp seqa zxda oke ,wtq ixiyr `le `pngx

,mcw oal xry wtq dncw zxda wtq :(a,dq)

gzte li`ed "e`nhl e` exdhl"n dil hrnnc

mehnehe .jkdidyminrt .dlgzdxdhaaezkd

yie xkf mdn yiy ,ihernl xity jiiy ded inp

.wtq `edy onf lk aezkd exhte ,dawp mdn

,miey olek qepibexcp`e aedvd zlgze iek la`

m`e ,dnda m` dig m` iek `ilb `iny inwc

qepibexcp` m`e ,ohw e` lecb aeyg aedv zlgz

`xiaqc ax `d :xn`z m`e .dawp e` xkf

seqa yxtnck ,`ed `witq qepibexcp`c dil

.mce`ae oaela `nhnc (`,gk dcp) "zltnd"

dkld :(`,bt zenai) "lxrd" seqa xn`wcne

,dawp e` xkf m` ea erixkd `lc ,iqei iaxk

Ð `ziixaa iqei iax xn`wc envr ipta dixae

z`ia oiprl ax dil hrnn ikd elit`e ,`wec e`l

,i`ce xkf Ð "dawp cre xkfn" aizkcn ycwn

ikide .qepibexcp`e mehneh `le ,zi`ce dawp

jixt `kdc :xnel yie ?`witq ihernl `xw iz`

`xizi "xkfd"n qepibexcp` dil hrnnc ,xity

,xkf `ed elit` ihernl`am`e .dler iab aizkc

opihrnncn ok m` ,mixkf x`yn dpeync meyn

dawp `le `ed xkf dpin rny Ð "xkfd"n dil

dedc ,iaizk iherin ixz axc `idda la` .`ed `witq :xn`c `nw `pzk `iz` `l `nl`

cge mehnehl ediipin cg `z`e ,"mc` cr dawp"n e` ,"mc` cre xkfn" azkinl ivn

cr" iz`Ðdawp`ed m`e ,ihernl "xkf"n `iz`Ðxkf `ed qepibexcp`m`e .qepibexcp`l

`cqg ax xn`c `d axl xitydil zi` ,df mrh itle .dpeyn`edy mrhn ,ihernl "dawp

:yexit .`witqn `ed yecwe ,ded `witq Ð mehneha la` ,qepibexcp`a zwelgn :jenqa

iwe`c`de .dqekn`edy`l`,df e`df e` i`ce`edy ,mehnehl`herin inewe`l olzilc

,axc iherin ixz jpd ikixvc :yxtl yi cere .`xezi `ki`c meynÐmehnehl `herin ax

cr"e ,dpeynxkf`edy itl ,xkf`edm`qepibexcp`hrnl ick "xkf" aezkl jxvedy oeikc

`wec xkf xn`z `ly ick ,mdipy aezkl jixv jgxk lr Ð dawp `ed m` ihernl "dawp

lkne ."mc` cr" azknl ivn dedc yxtp `le .xkf `le (la`) `wec dawp e` ,dawp `le

opgei iax ogky` inp onwlc .`cqg axk`le ,mehnehl `herin inp opinwenc ax xaq mewn

m` Ð dawp oicne ,xkf `vnp jk xg` m` Ð xkf oicn dicic `witq ihernl ,ediiexz ikixv dicegl mehneh meyn inp xninl epivne .`cqg axc dil zilc`ede .dawp `vnp jk xg`

yie .`xezi `ki`c meyn mehneh hrnn (`,c) dbibgc `nw wxta iia` oke .`cqg axc `iddc axl dil zile .od milewye ,dawp x`yn e` xkf x`yn dpeyn `edy itl ,qepibexcp` oicd

?`iyew i`n .mehneh o`kn inq :ipyne ."dawp m` xkfd"n dy`e yi` jxrn dil hirnnc`ziixan di`x iziine ,jxri oikxra dzrn `l` :onwl jixtwc ,denzlmeync ,xezi `ki` mzd

xkf m`"n jixtc`de :xn`z m`e .dawp jxra didie ,dawpn rxb `l :`pin`ded ,ihernl "xkfd" aizk i`c ,qepibexcp`l ediiexz ikixv inp mzdc :xnelyie !cg `l`jixv `l qepibexcp`

epiax xne`e !(`,gk dcp) "zltnd" wxta xn`wck ,herin `ed "m`"c ,"dawp m` xkf m`" iherin ixz `ki` minly iab `d `nlic ?`iyew i`n ,qepibexcp`e mehneh `ivedl "dawp m`

,(a,eh) ipy wxta lirle ,mipdk zxeza mzd dil yixcÐ xwa inlya aizkc "dawp m` xkf m`" la` .mipdk zxeza dil yixc ikdc ,o`v inlya `xwa aizkc "dawp e` xkf" qxbc :wgvi

"fr e`" ,mi`lkl hxtÐ "ayk e`" enk ,hrnl "e`" iede ,`herin cg `l` aizk`l`xw i`dac ,`cqg axl xity jixt `zyde .oinen ilra cle zeaxl :(a,fi) "miycw el`" wxta dxenzae

.dncpl hxtéèòî÷å.qepibexcp`e dawp meyn "edlek" hwp ,mehneh o`kn inq :xn`c ,jenqac inp `cqg axle .qepibexcp`e mehneh dawpÐ edlek :yexitÐdipin edlek

éà!gafn iabl leqtÐ`ed men lrac oeikc ,`xw irail `l diteb `nrh i`dn :dnize .ihernl `xw jixhvi`c epiid ,enr enene `ed xekac :yexit Ðdil `hiyt hytin `nlya zxn`

ol `wtp `l `nw "xkf"ne .ixy dceare dfiba elit`e ,dler myldiycw m`dyecw mey yicw`lÐ`ed xkfc ab lr s`c ,ihernl `xw jixhvi`c epiid :xn`w ikdc qxhpewa yxite

dfiba xiq` `l `xwirn men :eyexitl dywe .epeyl o`k cr .hgyil `l` men meyn dil ixy `lc ,dfibn l`rnyi iax dil hirnn `le ,"xkf" cg aizk xeka iab `dc ,dyecwn ihernl

ihernl `xw jixhv`c epiid :mda aezky i"yxnmixg` miyexit yie !opax da exfb sebd zyecwa`tlginc gafn zyecw :xn`c ,(`,ci) ipy wxta lirl dil gkenck ,opaxcn`l` dceare

:uxize .lirlc `axe iia`c `yxcn iwet`l ,`nen ded xya mewna :opirny`l `xw i`d `z`c xnel jixv df itle .men ded ely zeawpc ,dil `piaxwn `l `ed xkfc ab lr s`c Ð

ihernl ,jixhvi` xity ?`witq ihernl `xw iz`e ,`witq `nw `pzl `nili` :jixtw i`n ,ok m` :xn`z m`e .dxenza qtzp men lrac ,men lran rxbc opireny`l ,ihernl jixhvi`c

y oeike .(a,hi) "miycw el`" wxta dxenza oerny iaxc opaxl ,drxzc ,my`l dawp ied elit` ,qtzpc jzrc `wlqc .dxenza qtzp oi`c.dxenza qtzinc rnyn ,sebd zyecw da yi

itl ,`witq ied elit` `kd `xw dil hrnnc qepibexcp` iabe .drexe ,diegc dyecwl dxenza qtzp ikd elit`e ,daixw dpi`y ie`xc gqtd zxenz enk ,die`x dyecw dxenz dyer mbe

dil ded`l dawp ied elit`Ðdxenz oicn ehrnl i`c .`ed dawp wtqc oeik ,dler zaxwdndihrnlÐ "xkf" `xw jixhvi`cn :jixt ikdc xnel yie !dxenb dawp`le xenb xkf `l epi`y

wxtc iqei iax oebk ,`edxkf :ixaqc ,ipixg` i`pzk`iz``nlic ?l`rnyi iaxldil`hiythytincwiic ikid :xn`zm`e .xenbxkf epi`cmrhndilhrnncrnync ,xkfa`xezi azkinl
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רלז oifge` mipya cenr `n sc ± oey`x wxtzereay
äéì à÷ôñî é÷åôñ àîìéã åàenen" :xn`wc i`de .`ed dawp m` `ed xkf m` Ð

.enr enen ixd Ð xeka wtq xnel `vniz m` :xn`w "xnel `vniz m`" Ð "enr
'åë äéìò à÷ìéîìxeq` inp men lra xekac ,iwl Ð `ed xeka zxn` i` Ð

.dil opiwln `l `witqn Ð `ed wtq m`e .dceare dfibaïäëì äéáúéîì éîð éà
elke`e ,odkl epzep Ð `ed xeka m` Ð
l`xyi elke` Ð `ed wtq m`e .df mena
enena lk`pd xeka wtq oick ,df mena
.di`xd eilr exiagn `ivendc ,milral

øîà÷ øîåì àöîéú íà àîìéã,xnelk Ð
opiqxb ikd .enr enen ixd Ð `ed xeka m`

:mipdk zxezaäá÷ð àìå øëæ"xkf" Ð
,"epaixwi minz xkf" ,xwa zler iab aizk

.dawp `le Ð rnyneøëæ øîåà àåäùë
äèîì.o`v zlera Ðøîåì ãåîìú ïéàù

`dc ,dawp ihernl ditebl jixv `lc Ð
.dl `hirni`ñåðéâåøãðàå íåèîåè àéöåäì

.`z`c `ed Ðéðîhirni`c i`d Ð
.`xza "xkf"n qepibexcp`e mehnehàîéìéà

àî÷ àðúmehneh `d ,oizipznc Ð
.`ed wtq qepibexcp`eàø÷ àëéøèöéàå

à÷éôñ éèåòîìwtq `kil `d .dinza Ð
ipta dixac meyn i`ce `l` !`iny inw
.`nw `pzk `lce ,dil hirnnw `ed envr

éàøúá ïðáø àìà`hiytc ,oizipznc Ð
`l` ,xeka epi` :ixn`we .`ed dixac edl
mehneh Ð dil wetiz .carpe ffbp
iab `dc ,"xkf" cgn dawpe qepibexcp`e
hrnnwe ,"xkf" cg `l` aizk `l xeka
cgn ,qepibexcp`e mehneh ,edlek dipin

."xkf"ìàòîùé éáøãë àèéùô àìàÐ
jpdk `dc ,iyextl opiracke ,dl opinwen
xkfc dil `hiyte .`nwe`l opivn `l opax

.`edéèåòîì êéøèöéàã åðééälr s`c Ð
m` dyecw mey yecw `l Ð `ed xkfc ab
ol `wtp `l `nw "xkf"ne .ixy dceare dfiba elit`e ,dler meyl diycw`
l`rnyi iax dil hirnn `le "xkf" cg aizk xeka iab `dc ,dyecwn ihernl

.hgyil `l` men meyn ixy `lc ,dfibnäéì à÷ôñî é÷åôñ éà àìàxkf m` Ð
wtq ihernl `xwc ,[l`rnyi iaxc] diail` jd `nwezin `l ez Ð dawp m`

dil znwen o`nke .iz` `l(c)éàøúá ïðáø íìåòìcgn il wetiz :zxn`wce Ð
.iaizk ixz xeka iabc ,`id `l Ð edl `wtp `xw cgn xeka iab `dc ,`xwøëæä

."yicwz xkfd" Ðíéøëæä'dl mixkfd jl didi xy`" Ð."ú÷åìçîixn`wc Ð
.qepibexcp`a Ð `ed dixa i`xza opax÷ôñ ìëä éøáã íåèîåè ìáàxeq`e Ð

.dpicna `le ycwna `l hgyp epi`e .dfibaäúòî àìàoikxra Ð `ed wtqc Ð
!dy` jxra e` yi` jxra e` ,mc`a jxri
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àîéìéà:xn`z m`e Ð `witq ihernl `xw iz`e `ed `witq (xaq) `nw `pz

zeiniptd mihega ied `nlic ?`witq meyn `nw `pzc `nrhc dil `pn

,dpicna hgyil men ied `le ,ycwna oihgey oi`c oiprl men iedc ,ennbpye enbtpy

ziixaa l`rnyi iax xn`wcnc :xnel yie !i`ce xeka mlerle,enr enene `ed xeka `

.xeka i`ce ied `l `nw `pzlc llkn

éúàå`peeb i`d ik Ð `witq ihernl `xw

iab (`,cr) `neic `xza wxta jixt

wxtae (`,`k) "dhigy mc" wxta zezixkae ,iek

dfay aedvd zlgz iab (a,ak) oilegc `nw

wtq opihrnnc izkec x`yl inc `le .dfaye

xn` i`ce ixiyr :(a,gp)`xzawxta onwl ,`xwn

xifp seqa zxda oke ,wtq ixiyr `le `pngx

,mcw oal xry wtq dncw zxda wtq :(a,dq)

gzte li`ed "e`nhl e` exdhl"n dil hrnnc

mehnehe .jkdidyminrt .dlgzdxdhaaezkd

yie xkf mdn yiy ,ihernl xity jiiy ded inp

.wtq `edy onf lk aezkd exhte ,dawp mdn

,miey olek qepibexcp`e aedvd zlgze iek la`

m`e ,dnda m` dig m` iek `ilb `iny inwc

qepibexcp` m`e ,ohw e` lecb aeyg aedv zlgz

`xiaqc ax `d :xn`z m`e .dawp e` xkf

seqa yxtnck ,`ed `witq qepibexcp`c dil

.mce`ae oaela `nhnc (`,gk dcp) "zltnd"

dkld :(`,bt zenai) "lxrd" seqa xn`wcne

,dawp e` xkf m` ea erixkd `lc ,iqei iaxk

Ð `ziixaa iqei iax xn`wc envr ipta dixae

z`ia oiprl ax dil hrnn ikd elit`e ,`wec e`l

,i`ce xkf Ð "dawp cre xkfn" aizkcn ycwn

ikide .qepibexcp`e mehneh `le ,zi`ce dawp

jixt `kdc :xnel yie ?`witq ihernl `xw iz`

`xizi "xkfd"n qepibexcp` dil hrnnc ,xity

,xkf `ed elit` ihernl`am`e .dler iab aizkc

opihrnncn ok m` ,mixkf x`yn dpeync meyn

dawp `le `ed xkf dpin rny Ð "xkfd"n dil

dedc ,iaizk iherin ixz axc `idda la` .`ed `witq :xn`c `nw `pzk `iz` `l `nl`

cge mehnehl ediipin cg `z`e ,"mc` cr dawp"n e` ,"mc` cre xkfn" azkinl ivn

cr" iz`Ðdawp`ed m`e ,ihernl "xkf"n `iz`Ðxkf `ed qepibexcp`m`e .qepibexcp`l

`cqg ax xn`c `d axl xitydil zi` ,df mrh itle .dpeyn`edy mrhn ,ihernl "dawp

:yexit .`witqn `ed yecwe ,ded `witq Ð mehneha la` ,qepibexcp`a zwelgn :jenqa

iwe`c`de .dqekn`edy`l`,df e`df e` i`ce`edy ,mehnehl`herin inewe`l olzilc

,axc iherin ixz jpd ikixvc :yxtl yi cere .`xezi `ki`c meynÐmehnehl `herin ax

cr"e ,dpeynxkf`edy itl ,xkf`edm`qepibexcp`hrnl ick "xkf" aezkl jxvedy oeikc

`wec xkf xn`z `ly ick ,mdipy aezkl jixv jgxk lr Ð dawp `ed m` ihernl "dawp

lkne ."mc` cr" azknl ivn dedc yxtp `le .xkf `le (la`) `wec dawp e` ,dawp `le

opgei iax ogky` inp onwlc .`cqg axk`le ,mehnehl `herin inp opinwenc ax xaq mewn

m` Ð dawp oicne ,xkf `vnp jk xg` m` Ð xkf oicn dicic `witq ihernl ,ediiexz ikixv dicegl mehneh meyn inp xninl epivne .`cqg axc dil zilc`ede .dawp `vnp jk xg`

yie .`xezi `ki`c meyn mehneh hrnn (`,c) dbibgc `nw wxta iia` oke .`cqg axc `iddc axl dil zile .od milewye ,dawp x`yn e` xkf x`yn dpeyn `edy itl ,qepibexcp` oicd

?`iyew i`n .mehneh o`kn inq :ipyne ."dawp m` xkfd"n dy`e yi` jxrn dil hirnnc`ziixan di`x iziine ,jxri oikxra dzrn `l` :onwl jixtwc ,denzlmeync ,xezi `ki` mzd

xkf m`"n jixtc`de :xn`z m`e .dawp jxra didie ,dawpn rxb `l :`pin`ded ,ihernl "xkfd" aizk i`c ,qepibexcp`l ediiexz ikixv inp mzdc :xnelyie !cg `l`jixv `l qepibexcp`

epiax xne`e !(`,gk dcp) "zltnd" wxta xn`wck ,herin `ed "m`"c ,"dawp m` xkf m`" iherin ixz `ki` minly iab `d `nlic ?`iyew i`n ,qepibexcp`e mehneh `ivedl "dawp m`

,(a,eh) ipy wxta lirle ,mipdk zxeza mzd dil yixcÐ xwa inlya aizkc "dawp m` xkf m`" la` .mipdk zxeza dil yixc ikdc ,o`v inlya `xwa aizkc "dawp e` xkf" qxbc :wgvi

"fr e`" ,mi`lkl hxtÐ "ayk e`" enk ,hrnl "e`" iede ,`herin cg `l` aizk`l`xw i`dac ,`cqg axl xity jixt `zyde .oinen ilra cle zeaxl :(a,fi) "miycw el`" wxta dxenzae

.dncpl hxtéèòî÷å.qepibexcp`e dawp meyn "edlek" hwp ,mehneh o`kn inq :xn`c ,jenqac inp `cqg axle .qepibexcp`e mehneh dawpÐ edlek :yexitÐdipin edlek

éà!gafn iabl leqtÐ`ed men lrac oeikc ,`xw irail `l diteb `nrh i`dn :dnize .ihernl `xw jixhvi`c epiid ,enr enene `ed xekac :yexit Ðdil `hiyt hytin `nlya zxn`

ol `wtp `l `nw "xkf"ne .ixy dceare dfiba elit`e ,dler myldiycw m`dyecw mey yicw`lÐ`ed xkfc ab lr s`c ,ihernl `xw jixhvi`c epiid :xn`w ikdc qxhpewa yxite

dfiba xiq` `l `xwirn men :eyexitl dywe .epeyl o`k cr .hgyil `l` men meyn dil ixy `lc ,dfibn l`rnyi iax dil hirnn `le ,"xkf" cg aizk xeka iab `dc ,dyecwn ihernl

ihernl `xw jixhv`c epiid :mda aezky i"yxnmixg` miyexit yie !opax da exfb sebd zyecwa`tlginc gafn zyecw :xn`c ,(`,ci) ipy wxta lirl dil gkenck ,opaxcn`l` dceare

:uxize .lirlc `axe iia`c `yxcn iwet`l ,`nen ded xya mewna :opirny`l `xw i`d `z`c xnel jixv df itle .men ded ely zeawpc ,dil `piaxwn `l `ed xkfc ab lr s`c Ð

ihernl ,jixhvi` xity ?`witq ihernl `xw iz`e ,`witq `nw `pzl `nili` :jixtw i`n ,ok m` :xn`z m`e .dxenza qtzp men lrac ,men lran rxbc opireny`l ,ihernl jixhvi`c

y oeike .(a,hi) "miycw el`" wxta dxenza oerny iaxc opaxl ,drxzc ,my`l dawp ied elit` ,qtzpc jzrc `wlqc .dxenza qtzp oi`c.dxenza qtzinc rnyn ,sebd zyecw da yi

itl ,`witq ied elit` `kd `xw dil hrnnc qepibexcp` iabe .drexe ,diegc dyecwl dxenza qtzp ikd elit`e ,daixw dpi`y ie`xc gqtd zxenz enk ,die`x dyecw dxenz dyer mbe

dil ded`l dawp ied elit`Ðdxenz oicn ehrnl i`c .`ed dawp wtqc oeik ,dler zaxwdndihrnlÐ "xkf" `xw jixhvi`cn :jixt ikdc xnel yie !dxenb dawp`le xenb xkf `l epi`y

wxtc iqei iax oebk ,`edxkf :ixaqc ,ipixg` i`pzk`iz``nlic ?l`rnyi iaxldil`hiythytincwiic ikid :xn`zm`e .xenbxkf epi`cmrhndilhrnncrnync ,xkfa`xezi azkinl
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ñBðéâBøcðà :déì¯àîìéc Bà .Bnò Bîeîe àeä øBëa ¥©§§¦§¦¦§¨

íà :øîà÷ "øîBì àöîéz íà"å ,déì à÷tqî é÷etñ©¥¦©§¨¥§¦¦§¨©¨¨©¦
àeä øBëa øîBì àöîéz¯à÷ôð éàîì .Bnò Bîeî éøä ¦§¨©§£¥¦§©©§¨

dpéî¯,éîð éà .äãBáòå äféb íeMî déìò à÷ìéîì ¦¨§¦§¨£¥¦¦¨©£¨¦©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zexeka(iyily meil)

:l`rnyi iax ly enrha `xnbd zwtzqnéàî ,àáø éòä¥¨¨©
ìàòîLé éaøc àîòèoi` ik uega qepibexcp` hegyl xiznd ©£¨§©¦¦§¨¥

m`d ,qepibexcp`n lecb menñBðéâBøcðà déì àèéLt èLôéî¦§¨§¦¨¥©§§¦
Bnò Bîeîe àeä øBëadlge xkf `ed qepibexcp`y el heyt - §¦

zngn men lrak aygpy xaeqy `l` ,dxeka zyecw eilr
,uega ehgyl xzen okle ,ezeawp mewné÷etñ àîìéc Bà¦§¨©¥

déì à÷tñîxkf `ed m` wtzqn l`rnyi iax s` `ny e` - §©§¨¥
,dawp e`øîà÷ øîBì àöîéz íàålra `edy xn`y dne - §¦¦§¨©¨¨©

,xeka `edy cvd lr elit` exizdl mrh ztqez `ed men
s`y ezpeekeøîBì àöîéz íàqepibexcp`yxkf i`ce `ed ¦¦§¨©

e,àeä øBëamewn lknBnò Bîeî éøä.uega ehgyl xzene §£¥¦
:`xnbd zx`andpéî à÷ôð éàîìwelig `vi oic dfi` oiprl - §©¨§¨¦¨

,l`rnyi iax ly enrha `ax oc jkly ,df oecipnà÷ìéîì§¦§¨
äãBáòå äféb íeMî déìòdceare dfib lr zewln aiigl - £¥¦¦¨©£¨

xeka `ed m`y ,qepibexcp` xekaa`ed m`e ,eilr dwel ,i`ce
.wtqn eilr dwel epi` ,xeka wtq wxénð éàielz sqep oic - ¦©¦

,df oecipaïäkì dáúéîì`ed m`y ,odkl epzil aiig m` - §¥§¨©Ÿ¥
j` ,df men zngn elke`e ehgeye odkl epzil aiegn ,xeka i`ce
exiagn `ivend ik odkl epzil aiegn epi` ,xeka wtq `ed m`
lk`pd xeka wtq oick elke`l l`xyid leki `l` ,di`xd eilr

.milral enena
:wtqd z` heytl di`x `xnbd d`ian,òîL àzéàòléà éaø ¨§©©¦¦§©

,Bnò Bîeîe àeä øBëa ñBðéâBøcðà ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¦§¨¥©§§¦§¦
,ef oeyla i`rli` iax e`iady oeikeàèéLt èLôéî dpéî òîL§©¦¨¦§¨§¦¨

déìdlge ,xkf `ed qepibexcp`y l`rnyi iaxl heyt didy - ¥
mewn zngn men lrak aygpy `l` ,dxeka zyecw eilr

.ezeawp
:`xnbd dgecøîà÷ øîBì àöîéz íà àîìéãåzpeek `ny - §¦§¨¦¦§¨©¨¨©

,xeka i`ce `edy xnel dvxz m` elit`y xnel l`rnyi iax
.men lra `ed ixd ik ,uega ehgyl xzen

:wtqd z` heytl `ziixan zxg` di`x `xnbd d`ianàz̈
,òîLdler oaxw iabl weqta xn`py dnn ,`ziixaa epipy §©

xwad on d`ad(b ` `xwie)minY xkf xwAd on FpAxw dlr m`'¦Ÿ¨¨§¨¦©¨¨¨¨¨¦
`weecy micnl 'EPaixwiøëædlerl xyk,äá÷ð àìåeäLkàe ©§¦¤¨¨§Ÿ§¥¨§¤

e xfeg [aezkd-]ähîì øîBào`v zler iabl oldl -(i ` my) ¥§©¨
dlrl miGrd on F` miaUMd on FpAxw o`Sd on m`e'øëæminY §¦¦©Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦¨¦¦§Ÿ¨¨¨¨¦

,'EPaixwiøîBì ãeîìz ïéàLdpi` df weqta 'xkf' zaizy - ©§¦¤¤¥©§©
,dawp hrnl aey zkxvpgxkdaeøîBì ãeîìz äî`id dn - ©©§©

,epcnll d`añBðéâBøcðàå íeèîeè àéöBäìmixyk mpi`y §¦§§©§§¦
:`xnbd jk lr dpce .i`ce xkf wx `l` ,dlerlépîin zrck - ©¦

mehneh leqtl `a weqtdy dyxcy ef `ziixa diepy
,dlerl qepibexcp`eàîéìéàzrck diepyy xn`p m` -àpz ¦¥¨©¨

àn÷ycwna qepibexcp`e mehneh hegyl xq`y epizpyna ©¨
qepibexcp`y xaqy meyn enrh ixd ,uegaeàeä à÷éôñwtq - §¥¨

,dywi ok m`e ,uega ehgyl xeq` okle ,`ed dawp wtq xkf
à÷éôñ éèeòîì àø÷ éúàå`a dlera xen`d weqtd ike - §¨¥§¨§©¥§¥¨

,dawp e` xkf `ed m` wtq oi` d"awd lv` ixd ,df wtq hrnl
dixak aygpy meyn `ed ehrnl aezkd jxvedy dn gxkdae
.`nw `pz zrck zipyp `l ef `ziixay `vnpe ,dnvr ipta

àlàzrck zipyp ef `ziixay ,xn`z dnéàøúa ïðaø- ¤¨©¨¨©§¨¥
xeka epi` qepibexcp`y mixaeqd dpynd seqa e`aedy minkg

ipta dixak aygpy exaq i`ce mdy ,carpe ffbp `l` llk
mb mle` .dlerl xyk epi`y hrnl aezkd jxved eze`e ,dnvr
letkl dler oaxwa xen`d aezkd jxved dnl ,dywi mdixacl

ixd ,dawpe qepibexcp`e mehneh hrnl ick 'xkf' zaizãçî¥©
é÷ôð àø÷zg` 'xkf' zaizn mzyly z` hrnl ozip - §¨¨§¦

,weqta dxn`pyáéúëc àeä øëæ ãç øBëa éab àäceà÷ §¨©¥§©¨¨¦§¦¨
eäéépéî eälek éèòîîmrt wx xn`p xeka iabl mb ixdy - §©£¦§¦©§

.qepibexcp`e mehneh mbe dawp mb epnn ehrine ,'xkf' zg`àlà¤¨
gxkdaàèéLtzrck `l` zipyp `l ef `ziixayéaø §¦¨©¦
ìàòîLémewn zngn men lrak aygp qepibexcp`y xn`y ¦§¨¥

.dler oaxwn leqty hrnl aezkd jxved ezhiyly ,ezeawp
åoky ,l`rnyi iax ly enrh edn heytl yi o`kny `vnpéà §¦

déì àèéLt èLôéî ìàòîLé éaø àîìùa úøîà`ziixa - ¨§©¦§¨¨©¦¦§¨¥¦§¨§¦¨¥
qepibexcp`y l`rnyi iaxl heyt didy xn`z m` wx zpaen ef
lrak aygpy `l` ,dxeka zyecw eilr dlge xkf i`ce `ed

,ezeawp zngn menéøèöéàc eðééäéèeòîì àø÷ Cokly - ©§§¦§§¦§¨§©¥
.xkf i`ce `edy s` ,dlerl ie`x epi`y ehrnl aezkd jxved

déì à÷tñî úøîà éà àlàl`rnyi iaxy xn`z m` mle` - ¤¨¦¨§©§©§¨¥
dywi ixd ,dawp e` xkf `ed qepibexcp` m` wtzqnéøèöàC ¦§§¦

à÷éôñ éèeòîì àø÷hrnl `a dlera xen`d weqtd ike - §¨§©¥§¥¨
xkf `ed m` wtq oi` d"awd lv` ixde ,wtqdfne .dawp e`

qepibexcp` l`rnyi iax zrcl gxkda ehrnl aezkd jxvedy
lrak aygpy `l` ,dxeka zyecw eilr dlge xkf i`ce aygp

.ezeawp zngn men
:`xnbd dgecíìBòìzrck diepy `ziixad zn`a -ïðaø §¨©¨¨

éàøúamehnehy mixaeqd dpynd seqay minkg - ©§¨¥
ixdy dywedy dne ,carpe ffbp `l` xeka epi` qepibexcp`e
mbe dawp mb epnn ehrine ,'xkf' zg` mrt wx xn`p xeka iabl
oaxwa xen`d aezkd jxved dnl ok m`e ,qepibexcp`e mehneh
`le dawpe qepibexcp`e mehneh hrnl 'xkf' xnele letkl dler

,cg` weqtn mzyly hrin`iyew ef oi`ézøz øBëa éaâå§©¥§©§¥
áéúk éàø÷ea xn`p ,miherin ipy exn`p xeka iabl mb ik - §¨¥§¦
(hi eh mixac)Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd lM'øëfäWiCwY ¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦

,'jidl` 'dlåmb ea xn`p(ai bi zeny)xW` dndA xbW xhR lke' ©¡Ÿ¤§§¨¤¤¤¤§¥¨£¤
Ll didiíéøëfäeid `l ,df herin aezkd ltky ilele ,'dl ¦§¤§©§¨¦©

oaxwa mb okle ,dxeka zyecwn qepibexcp`e mehneh mihrnn
mb hrnl 'xkf' miinrt xnele letkl aezkd jxved dler

.qepibexcp`e mehneh
:dpyna epipyíéøîBà íéîëçå'åë øBëa Bðéà.carpe ffbp `l` ©£¨¦§¦¥§

:`xnbd zx`anú÷Bìçî ,àcñç áø øîàiaxe `nw `pz ly ef ¨©©¦§¨©£¤
seqa exn`y minkg mr xeka wtq `edy mixaeqd l`rnyi
zyecw eilr dlg `le dnvr ipta dixak aygpy dpynd

wx `ed ,dxekaìkä éøác íeèîeèa ìáà ,ñBðéâBøcðàa§©§§¦£¨§§¦§¥©Ÿ
àeä à÷éôñ,dawp wtq xkf wtq `ed mlek zrcl -LBã÷å §¥¨§¨

à÷éôqîhgyp epi`e dfiba xeq` okle ,xkf `vnie rxwi `ny ¦§¥¨
.dpicna `le ycwna `l

:`xnbd zl`eyàáø déì øîà,`cqg axläzòî àlà- ¨©¥¨¨¤¨¥©¨
ok m` ,dawp wtq xkf wtq aygp mehneh jixac itly xg`n

Cøòé ïéëøòajxr e` wtqn ozil aiig didi mehneh jixrnd - ©£¨¦¥¨¥
dy` jxr e` yi`,
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zexeka(iriax meil)

àéðz äîlàzyxta xn`py dnny ,`ziixaa epipy dnle - ©¨¨©§¨
oikxr(b fk `xwie)zaizay '`"d' ze` xezi 'xkGd LMxr dide'§¨¨¤§§©¨¨
'øëfä',ekxra aiig i`ce xkf jixrn wxy cnlnàìåjixrnd ©¨¨§Ÿ

.ñBðéâBøcðàå íeèîeè§§©§§¦
:`xnbd zvxzníeèîeè ïkéî énñz` ef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

meyn qepibexcp` `l` hrnzp `l ok` ik ,'mehneh' zaiz
xkf jxra wtqn aiig mehneh jixrnd la` ,dixak aygpy
.xkf jxrk `xnegl ekixrdl yi wtqny ,dawp jxrn daexnd

:`ziixad jyndn `cqg ax lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,my `ziixad jyndaìBëémehneh jixrndy xnel ziid ¨

mpn` qepibexcp`eàäé àìaiig,Léà Cøòaàäé ìáàaiig Ÿ§¥§¥¤¦£¨§¥
äMà Cøòa,hrnzp `l `ed dy` jxrn ik ,yi` jxrn zegtd §¥¤¦¨
øîBì ãeîìzaezkd epcnln -(c,b fk my)LMxr dide'øëfä,'ebe ©§©§¨¨¤§§©¨¨

eäá÷ð íàmicnl 'm`e' zaiz xeziny ,'ebe LMxr dide `id §¦§¥¨¦§¨¨¤§§
,dy` jxra aiig `ed dawp jixrnd wxyàìåjixrnd §Ÿ

.ñBðéâBøcðàå íeèîeè`cqg ax ixack m` ,dyw dzrne §§©§§¦
,aezkd ehrin recn ,dawp e` xkf m` wtq eze`ivn mehnehy
oica dide ,dawp e` xkf `ed m` zewitq oi` d"awd lv` `ld
epipyy dnne ,dawpk e` xkfk e` ekxra aiigzi ekixrndy
,dixak `ed mehnehy x`ean hrnzd mehneh s`y `ziixaa

.`cqg axk `lce
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

meyn qepibexcp` `l` hrnzp `l ok` ik ,'mehneh' zaiz z`
.xkf jxra wtqn aiig mehneh jixrnd la` ,dixak aygpy

oaxw oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd
:minly,òîL àz,`ziixaa epipyoaxw iabl xn`py dnn ¨§©
minly(` b `xwie)aixwn `Ed xwAd on m`'äá÷ð íà øëæ íà ¦¦©¨¨©§¦¦¨¨¦§¥¨

,'EPaixwi minY`l` oaxwl mi`ian oi`y micnléàcå øëæe` ¨¦©§¦¤¨¨©©
.ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ðm` ,dyw dzrne §¥¨©¨¦§Ÿ§§©§§¦

epipy recn ,dawp wtq xkf wtq `ed mehnehy `cqg ax ixack
,dawp oiae xkf oia xyk minly oaxwl `ld ,aezkd ehriny
oin `l` `iadl ozip did `l m` s`e ,e`iadl leki jytp dnne
d"awd lv` ixd ik ,mehneh hrnn aezkd did `l ,miieqn
`ziixad zxaeq gxkdae ,dawp e` xkf `ed m` reci xacd
e`iadl xyt` i`y hrnzp okle ,dixak aygp mehnehy

.`cqg axk `lce ,oaxwl
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

oi`y qepibexcp` `l` hrnzp `l ik ,'mehneh' zaiz z`
mehneh la` ,dixak aygpy meyn minlyl eze` mi`ian
oaxwl jytp dnn e`iadl xyt` dawp wtq xkf wtq `edy

.minly
oaxw oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd

:xwa zler,òîL àzdler oipra xn`py dnn ,`ziixaa epipy ¨§©
xwad on d`ad(b ` `xwie)minY xkf xwAd on FpAxw dlr m`'¦Ÿ¨¨§¨¦©¨¨¨¨¨¦

`weecy micnl 'EPaixwiøëædlerl xyk,äá÷ð àìåeàeäLk ©§¦¤¨¨§Ÿ§¥¨§¤
[aezkd-]ähîì øîBào`v zler iabl jynda -(i ` my)m`e' ¥§©¨§¦

dlrl miGrd on F` miaUMd on FpAxw o`Sd onøëæminY ¦©Ÿ¨§¨¦©§¨¦¦¨¦¦§Ÿ¨¨¨¨¦
,'xkf' zaiz jka lteke ,'EPaixwiøîBì ãeîìz ïéàLoi`y - ©§¦¤¤¥©§©

,xwa zlera dhrnzp xak ik ,dawp hrnl zkxvp ef daiz
gxkdaeøîBì ãeîìz äî,epcnll `a df weqt dn -àéöBäì ©©§©§¦

ñBðéâBøcðàå íeèîeèxkf wx `l` ,dler oaxwl mixyk mpi`y §§©§§¦
xkf wtqk aygp mehnehy `cqg ax ixack m` dzrne .i`ce

qxacd d"awd lv` ixd ,ehrnl aezkd jxved recn ,dawp wt
hrnzp xak ixd dawp `ed m`e ,dawp e` xkf `ed m` reci
,dixak aygp mehnehy `ziixad zxaeq gxkdae .xwa zlera

.oaxwl e`iadl xyt` i`y hrnl aezkd jxved okle

:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñef `ziixan xqd - ©¥¦¨§
mi`ian oi`y `l` hrnzp `l ok` ik ,'mehneh' zaiz z`
`edy mehneh la` ,dixak aygp `ed wxy ,dlerl qepibexcp`

.ehrnl aezkd jxved `l ,wtq
oaxw oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd

:zeter,òîL àzon ede`iady ser oaxw ,`ziixaa epipy ¨§©
ãáòpä,el eegzydy oebk ,dxf dcear eze` ecary ser -eon ©¤¡¨

äö÷enä,dxf dcear zaexwzl dvwedy ser -ïðúàäåser - ©§¤§¨¤§¨
,dnr zepfl melyzk dpefl ozipyøéçnäåxigna ozipy ser - §©§¦

,alk,ñBðéâBøcðàå íeèîeèåzetery oeik ,ycwna oze` ewlne §§§©§§¦
icin mxdhl mzwiln dlired `l ,daxwdl miie`x mpi` el`

md ixde ,dliapäòéìaä úéaà íéãâa ïéànèî ïlekdrya - ¨§©§¦§¨¦©¥©§¦¨
.mlke`d mc`d ly drilad ziaa mdy,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥

mdy miycw zeterñBðéâBøcðàå íeèîeè,ewlnpyïéà §§©§§¦¥
,äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèîicin oz`iven ozwiln `l` §©§¦§¨¦©¥©§¦¨

xfril` iax xaqy meyn ,ewlnpy miycw zeter x`yk dliap
,daxwdl oixyk qepibexcp`e mehneh zeteryäéäLéaø ¤¨¨©¦

,øîBà øæòéìà,llkøîàpL íB÷î ìkoeyl dxeza'øëæ' ¡¦¤¤¥¨¨¤¤¡©¨¨
'äá÷ð'e,dnda zepaxwa oebkàéöBî äzàhrnn -íeèîeè §¥¨©¨¦§

,íäéðéaî ñBðéâBøcðàå`l` ,dawp `le xkf `l mpi`y oeik §©§§¦¦¥¥¤
,dixakåd oaxwa mle`'äá÷ð'e 'øëæ' Ba øîàð àìå ìéàBä óBò §¦§Ÿ¤¡©¨¨§¥¨

,íäéðéaî ñBðéâBøcðàå íeèîeè àéöBî äzà ïéàxyt`e ¥©¨¦§§©§§¦¦¥¥¤
leqt mehnehy exn`y minkg ixacne .ser oaxwk maixwdl
wtq xkf wtq `ed m` ik ,dixak `ed mehnehy gken ser oaxwl
zeter oaxwa ixdy ,jytp dnn dwiln ea lirez `l recn dawp

.xyk oaxwd dawp m` oiae xkf `ed m` oia
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

dwilnd oi`y epipy qepibexcp` ser lr wxe ,'mehneh' zaiz z`
,oaxwl xyk epi`e dixak aygpy meyn ,dliap icin ezxdhn
dnn ser oaxwl xyk dawp wtq xkf wtq `edy mehneh la`

.dwiln ea dlirene ,jytp
zxenz oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd

:oaxw,òîL àz,oaxw zxenz iabl `ziixaa epipyøæòìà éaø ¨§©©¦¤§¨¨
,øîBàdndaíéàìkäå ,äôéøhä,mipey mipin ipyn dclepy - ¥©§¥¨§©¦§©¦

ïôBã àöBéåd`vi `l dzcilay -jxc `l` mgxd gzt jxc §¥¤
`idy dnda e` ,mgxd oteca jzg,ñBðéâBøcðàå íeèîeèlk §§©§§¦

el`.ïéLéc÷î àìå íéLBã÷ àì:`xnbd zyxtn,ìàeîL øîàå Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦§¨©§¥
,xnel xfrl` iax zpeekäøeîúa íéLBã÷ àìoaxw xind m` - Ÿ§¦¦§¨

,dyecw mdilr dlg `l ,el` zendan zg` lrïéLéc÷î àìå§Ÿ©§¦¦
äøeîz úBNòìexinde ,zeyecw eid xak el` zenda m`e - ©£§¨

z` oiyicwn mpi` ,oaxwl dxyk `idy zxg` dndaa mze`
`l mehneh mby `ziixaa x`ean ixd .mda exindy dndad
`ed mehnehy `cqg ax ixack m`e ,dxenz zyecw eilr dlg
oia jytp dnn dyecwd eilr dlg `l recn ,dawp wtq xkf wtq
.dixak `edy x`ean gxkdae ,dawp `ed m` oia xkf `ed m`

:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñef `ziixan xqd - ©¥¦¨§
,dixak `ed mehneh m` gikedl oi` ok m`e ,'mehneh' zaiz z`

.dawp wtq xkf wtq `ny e`
:oaxw zxenz oipra zxg` `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd

,òîL àz,`ziixaa epipyäMîç ,øîBà øæòìà éaøipin ¨§©©¦¤§¨¨¥£¦¨
y mdl minxeb zendaa zepexqgàìeidiïéLéc÷î àìå íéLBã÷ Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦

,dxenzaíeèîeèå ïôBã àöBéå íéàìkäå äôéøhä ,ïä elàå§¥¥©§¥¨§©¦§©¦§¥¤§§
.ñBðéâBøcðàåeilr dlg `l mehneh mby `ziixaa x`ean ixd §©§§¦

xkf wtq `ed mehnehy `cqg ax ixack m`e ,dxenz zyecw
dtiqen .jytp dnn dyecw eilr dlg `l recn ,dawp wtq

:`iyewd z` zwfgne `xnbdénð àëä àîéz éëåxn`z m`e - §¦¥¨¨¨©¦
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עמשך בהמוד צ



רלט oifge` mipy` cenr an sc ± oey`x wxtzereay
øëæä àéðú äîìàjxr .mehneh`le :ol`wtp `"dc`ieaixne ,"xkfd jkxrdide"Ð

."ipiqxda"zyxtayxtnck ,oiey oi`dy`eyi`äá÷ð íà`wtp "m`"c`ieaixnÐ
`l` .`kil `iny inw `witqc ,`xw dil hirnn `l `witq meyn .mehneh `le :ol

.dil hirnn dixa meyn i`ceíåèîåè ïàëî éîñ`l` hrnn `l `xwn Ð
mehneh la` .dixa meyne ,qepibexcp`

.xkfk jxrp `xnegle ,jxrpíà øëæ íà
äá÷ðmeyne .(b `xwie) aizk minlya Ð

dawp oia xkf oia ,cere .`xw hrnn `l wtq
.`ed dixa i`ce `l` .minlyl xykøëæä

äá÷ð àìåziyixtc dler iabc jd epiidc Ð
Ð `xw dihrncne .mehneh `ivedl ,lirl
.`xw hrnn `l wtq meync ,`ed dixa

òáåøä.zetera jiiy `lc ,opiqxb `l Ð
ãáòðä.ixiinw zeterc zepaxwa dlek Ð

äòéìáä úéáà íéãâá íéàîèîx`yk Ð
iede ,dwiln dpi` ezwilnc ,xedh ser zlap
dwiln dpi` i`n` ,`eddixa e`l i`e .dliap
ixd dawp m`e ,xyk `ed xkf m` ,jytp dn
,cere !aezkd wlg `l zetera `dc ,xyk
lk :xn`wc ,diaeze`l `ki` xfril` iaxcn
`iven dz` ,dawpe xkf `ven dz`y mewn

`xwdilhrnn in`witq .mehnehi`ce `l`
la` ,dihrn dihrnc `kide ,`ed dixa

.dihrn `l Ð dihrn `lc zeteraàì
äøåîúá ïéùåã÷dxenz elit` ,xnelk Ð

dlg dpi` Ð reaw men lra lr dlgy
wxta dxenz zkqna yxtn `nrhe .odilr

.(`,fi) "zepaxwa yi"éùåòá ïéùã÷î àìå
äøåîúoiyer oi` Ð oiyecw md m`y Ð

oebk Ð oiyecw onvr ody inc ikide .dxenz
i`e .on` ab` iycwc ,miycw zecle eidy
jytp dnnyecw`l i`n` ,`ed wtqmehneh

íåúéikide .eclepyn oileqty ,jpdl inc Ð
wxta oileg zhigya yxtnck Ð mezi inc
yixtdf ,dcilzrya en`dzny :(a,gl) ipy

.miigl yixt dfe dzinléàðúë àîéì`d Ð
.ied wtq dil `xiaqc `ki`c ,`cqg axcïéà

åéìò äìç äùåã÷la` .`ed dixac Ð
.`ed wtqc ibilt `l mehnehaàéöåäì

ñåðéâåøãðàå íåèîåèdixa inp mehnehc Ð
[a cenrl jiiy o`kn] .`edàîìò éìåëã
à÷ôñî àì äéøáá íåèîåèaxl mewizc Ð

`xiaqc `pz `edd :`nizc ,i`pzk `cqg
.i`xza opaxk dil `xiaq ,`ed dixa dil

éàðú éðä àìà:ibilt ikda ,`ziixac Ð
,ied xkf Ð zexkf mewna lihn `nlr ilekc
dktdp `ny opiyiig :xaq `nw `pze .yecwe
min `ivene ,miptan ecib ltkp Ð ezexkf

.dawp zeidl zeawp libxy mewna
éáøå
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,weye dfga dlik`n s` :xn`c o`nl `ki`e ,xkf qepibexcp`e (`,`t zenai) "lxrd"

hrnnc ,jenqac zeziixac i`pzk e` .[xkfk] dliwq eilr oiaiig :mzd xfril` iax xn`e

,izyxity dn itlc :xnel yie !dil hrnn `xezin e` ,qepibexcp`e mehneh "xkfd"n

oeik ,l`rnyi iaxk dinewe`l dil xazqinc ,`gip Ð dil hrnn `w menc `nrhnc

.ixnbl `nwezin dizeekc

jiiy][mcewd cenrløëæäm`e Ð mixkfd

hrnl ivn inp "mixkfd" `la :xn`z

,oikxr oiprl jenqa enk ,"xkfd"n qepibexcp`

mehneh iab (`,gk) "zltnd" wxta dcpae

:xnel yie !mce` e` oael e`xy qepibexcp`e

`aeh i`xwc ,yi zexg` zeyxc cer `nyc

,"xkfz jpwn lk" (cl zeny) oebk ,xekaa iaizk

zexeka) `nw wxta opixn`c `de .ikixv edleke

`kd ip`y ,ililbd iqei iax `niz elit` :(`,h

hrin `d !dipin xnble [:jixte] ."mixkfd" aizkc

!izixg` `yxcl miwen `kde ."mixkfd" `pngx

`kdc i`xza opaxk `xiaq `lc :xnel yi.

jiiy][mcewd cenrlìáàlkd ixac mehneh

iz` `lc mrhn e`l Ð 'ek `ed `witq

yecwc `cqg ax xn`w `witq ihernl `xw

mdn yie xkf mdn yiy ,mehneh iabc .`witqn

`l `l` .lirl izyxitck jiiy `lc ,dawp

aiygc ,mehneha `herin inewe`l dil xazqin

biltc opgei iaxe .dxenb dawp e` xenb xkf dil

oi`e `ed dixac xaqwc ,onwl `cqg axc dilr

:xn`z m`e .xkf `vnp elit`e ,eilr dlg dyecw

cvik" yixc `iddn `cqg ax` jixt `l i`n`e

,dler axwiÐxkf m`"c (a,ck dxenz) "oinixrn

dcli :mzd xn`wc ,"minly igaf Ð dawp m`e

.mdilr dlg dyecw oi` Ð qepibexcp`e mehneh

md oziieda miycw zecle xaqwc :mzd yxtne

`d Ð miyecw md on` irna i`c ,miyecw

xn`c `cqg axle .dini`c dyecw edpiytz

elit`yecw mehneh didiÐ`ed `witq mehneh

xkf m`" xn` yexita ixdy ,miyecw oziieda

ab lr s`e !"minly igaf dawp m`e dler axwi

jixt i`n` ,mehneh o`kn inq :xninl `ki`c

!oizipznn jxtinl dil ded ?zeziixan jenqa

dlg dyecw oi` :yxit `cqg axc ,xnel yie

,dyecw ediilr letz oziieda mewn lkne ,odilr

xkf m` i`ce iedc oeikc ,miycw zecle lka enk

pyn `lc `de .dawp e`eit zyecw oi` :mzd i

jiiy `lc oileg zndaa dnwele ,mdilr dlg

oia i`wc dil rnync meyn Ð en` zyecw dil

da ixii`c miycwc dnda` oia ,oilegc dnda`.

äîìàÐqepibexcp`e mehneh `le xkfd `ipz

`l dicegl "xkf"n la` ,yixcw `xeziin

.(a,gk dcp) "zltnd" seqa xn`ck ,hrnnw

xkf qepibexcp` dcedi iax xn`lkl `l :`cqg ax xn`c ,(a,elw) "ilk `iad`l m`" wxt seqazaya gkenck ,`iz` dcedi iaxke

xn`we .(`,`q zexeka) `id dcedi iax`xtqmzqe :yexit .'ek mehneh `le "xkfd" :`ipze ,jxri oikxraÐ ok xne`dz`m`y ,`ed

`py i`n :denzl yie ."xkf lk mkl lend" :(fi ziy`xa) aizkcÐdlin iab `py i`ne .z`hg in yeciwl qepibexcp`e dy`a lqet dcedi iax :xn`wc ,`pipz inp op` s` :wgvi xa ongp ax

,dlinae .(`,bn `nei) "itlwa sxh" wxta opixn`ck ,dpzpe `le "ozpe"n ,dy` opihrnnc `kidn dil opihrnn `l` ,herin jixv `l yeciwae ,qepibexcp` hrnl xezii jixv oikxrac

,herin mey `la xkf llkn `ven qepibexcp` :dcedi iax xaqwc ,xnel yie !`iyw dlin la` ,herin `ki` `nyc xninl opivn ded yeciwn ,edine !xkf oicl ozeaxl xezi jixv ,daxc`

e`l i` ,dawp jxra zegtd lkl ecinrn iziid `xaqnc meyn epiid ,oikxra `herin irac `de .`ieaixl "xkf lk"c `xezii jixv dlin oiprle .[yeciwl] (yecw) dil lqt ikdle ,`xaqn

.xezii mey`ladcedi iax elqet yeciwa`dc ,`id `xtiq mzqc ab lr s` ,dcedi iaxk e`lÐ "xkf"n ihernl `xw jixhvi`c ,lirlc dlerc`ziixae .(jxradinewe`l) dawpn dihrnc

mehnehd :xne`dcedi iaxc (a,d) oikxrc`nw wxta`icda`ipz cere .opinwenÐdizeek `xtiq mzq dinewe`l `ki`c dnk lk ,dcedi iax (`,c) oikxrc`iddc dil `hiyt ,mewn lkne

wtq yi` wtq iedc ,wtqn `l` yecw oiprl dcedi iax dil liqt `lc mzd rnync ,(a,ar zenai) "lxrd" wxtn izyxity dhiy itl ,dyw edine .oikxrp `l la` oikixrn qepibexcp`e

Ð dxenb dy`k i` ,dlin oiprle .dcedi iaxl `ed wtqc :yxtl d`xpe !ycwl dleqt dy`e ,dy` wtq `edy iptn ,leqt eyecw Ðycwy qepibexcp` s` :xne` dcedi iax ,`ipzc .dy`

rnync ,"xkf lk"n aezkd edaixe .zexkf lkjxrn aezkd ehrn oikxr oiprl.dpeyn `edy itl dy`e yi`íåèîåèoicd `ed Ð drilad zia` micba oi`nhn oi` qepibexcp`e

."oi`nhn oi`" xfril` iaxhwpÐ"`nh" `nw`pz hwpc icii``l` .`nrhyxtnck ,oixyk inpdaxwdlcàúàå`ed dixa inp mehnehxninl oerny iax meyndcedi iax oa oerny iax

ied qepibexcp`a mewn lkn ,zeawp mewna min lihnyk dawp `edy mrhn dicicl hrnn mehnehc inp wiqnc elit`e .mehnehc `nrh enk ,`ed dixa qepibexcp` xaqwc `kd rnynÐ

xkf i`ce ied elit`c :xnel yie !weye dfga dlik`n s` :mzd xn`c ,opgei iaxl ,xkf i`ce dil aiyg oerny iaxc rnyn (`,`t zenai) "lxrd" wxtc :dnize .`ed dixac meyn mlerl

.zeawpl zexkf dktdp `nyyiig `lc oeik ,ied dawp i`ce elit`c `pwqnd itl ,zeawp mewna min lihnd mehneh on `hrnin i`ce dawp la` ."xkf" dil `pihrnn
ik
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רמ
oifge` mipya cenr an sc ± oey`x wxtzereay

:`cqg ax xn`c `de .`ed dawp i`ce `l` ,ikd opixn` `l :xaq oerny iaxe
i`xza opaxl `niz `lc ,opireny`l `z` `d Ð `ed wtq lkd ixac mehneh
,edine .mehneh mey lr dlg xeka zyecw `dz `le ,`ed dixa inp mehneh
mewna min lihn i`c ,dil zil wtq elit`c `pz `ki` ,`cqg axl dil `xiaq
.dawp Ð zeawp mewna m`e ,xkf Ð zexkf
dyecwc ,`cqg axc edl zi` `nlr ilekce

.mehneh lr dlgéáø äøåäã éàä éëå
éàòìéàik dcedi oa oerny iax xnelk Ð

.dil `xiaq d`xed jdïéìåçxeka iable Ð
`de .`ed dawp i`ceec ,yicw `lc xn`w
i`d epiid e`le ,`ed `xen` i`rl` iax
.l`rnyi iax meyn lirl ixii`c `ziixac

ïðçåé éáø äá éäúiaxc d`xed jda Ð
.i`rl`ìàòîùé éáøì àìå àî÷ àðúì àì

`l hgyp epi` mehneh :ixn`c ,oizipznc Ð
.`ed `witqc meyn ,dpicna `le ycwna
qepibexcp`a `l` ibilt `l l`rnyi iaxe

.uixg ely zeawp dyrpcäéì àøéáñ àìÐ
i`xza opax `l` ,`cqg axc opgei iaxl

.`ed dixac ixn` inp mehneh`àì éà
äéì àøéáñdnzn `w i`n` Ðiax `d

!i`xza opaxk xn`c `ed i`rli`éøú ÷áù
Ð cgk ciare ,l`rnyi iaxe `nw `pz Ð

.i`xza opaxåúåá÷ðå åúåøëæå ìéàåä
ãçà íå÷îázlhda edpiwcainl `kile Ð

ixacl wtq mey da oi` dndaa [la`] ,min
epi` oizipznc `nw `pz xn`wc i`de .lkd

zexkf mewna min lihna Ð hgyp,xn`w
.dpicna hgyp epi` jklid ,yecw i`cec
d`xpc Ð daxwdl ifg `l inp ycwnae
`dc ,zexkf el oi`y itl ,men lrak
"xkfd" izkec dnka daxwdn dil opihrnn
qepibexcp`` l`rnyi iaxe .mehneh `le Ð
la` .iniiw qepibexcp`` i`xza opaxe .i`w
min lihnc ecen `nlr ilek Ð mehneh
Ð zeawp mewna ,xkf Ð zexkf mewna
.dxed edlekc `ail` i`rli` iaxe ,dawp

øéàî éáøëopiyiig in ,xnelk ,dinza Ð
d`cigilïðáø àîéú åìéôàopikxt inp Ð

Ð mehneh oiprl ipzyi`e li`edc ,ikd
.ezeawpl ezexkf dktdpc ipzyi`éðùîå

éðúùéà øîàã úéào`nl `ki` ,xnelk Ð
ipzyi` ipzyi`e li`ed opixn` :xn`c
dilr lirl biltc ,`nw `pz epiidc .dndaa
`ny yiig `lc dcedi oa oerny iaxc
`xiaq oerny iaxk xfrl` iaxe .dktdp

.dilàîéìe` ,ipzyi`e li`ed opixn` i` Ð
.`id i`pz ,opixn` `lïéùåã÷ åéùåã÷ ùã÷ù.`ed xkf `ny hb dkixve ,`xnegl Ðùã÷úðen`a oebk ,mehneh ly eizeaexwa xeq` eycwy dfe .oiyecw eiyecw Ð

.`ed dawp `nyc ,ezeg`aeõìåçåinp dawpa `pz i`d `dc ,mehneh uilg `l Ð xg` my yi la` .dvilg eznai `ira ,`ed `l` xg` my oi` m`y ,`xnegl Ð
.dil `wtqnåúùàì ïéöìåçå.`ed xkf `ny ,`id `xneg Ðåúùà úà íéîáééîå`nlra dy` Ð `ed dawp m`e ,eig` maiin xity Ð `ed xkf i` ,jytp dnn Ð

i`c ,maiin `l mehneh la` .mehneh ly eig` i`d aqpc `ed."my eig`l miwdl" dia `pixw `le ,dcil oa epàáé÷ò éáøë àîìò éìåëã åàì éàîzenaia xn`c Ð
.xyekd zry el dzid `ly ,znaiizn `le zvleg `l ezy`e ,maiin `le uleg `l dng qixq :(a,hr) "lxrd" wxtéâéìô àäáådnn ezy`l oinaiin xn`c o`nc Ð

zy`e ,qixq `di Ð xkf `vnie rxwi elit`y ,dng qixqa iwetql inp ipzyi` Ð mehneh iedinl ipzyi`e li`ed :opixn` `lc ,maiin xity Ð `ed xkf i` :xaq ,jytp
.znaiizn oi` qixqéðúùéà íåèîåè éåäéîì éðúùéàå ìéàåä ïðéøîà øáñ úîáééúî ïéà øîàã ïàîåoi` jklid .xkf `vni elit` dng qixq iedinl iwetql inp Ð

dnaiinde ,mipa dl yiy g` zy`k `ied ,mail dwewf ezy` oi` Ð `ed dng qixqc oeike ,oiyecw eiyecw Ð `ed xkfc oeikc .dexra mirbet e`vnpc ,ezy` znaiizn
.dvilg `ira jklid ,`ed qixq e`l `nyc ,qixq `edy ol `hiyt `lc ,`ira dvilg edine .g` zy` xeqi`a rbetéðúùéà àîù éøîà àîìò éìåëã àìopiwtqne Ð

ly `ixcpqkl`a oi`txzn opina oky ,znaiizn dng qixq zy` :(`,t zenai) "lxrd" wxta xn`c ,`id xfril` iax Ð znaiizn opixn`c `de ,dng qixqa dil
.`aiwr iaxk Ð znaiizn `l xn`c o`ne .dneaiil ixy jytp dnn jklid .mixvnàáé÷ò éáøë äéì úéàã àðú éàä ïàîå.znaiizn `le zvleg :xn`e Ðéàãå ñéøñ

äéì éåùî.dvilg ira `l dng qixq zy`a `aiwr iax `dc ,iraiz `l dvilg elit`e ,mehnehl Ðäãåäé éáøá éñåé éáø àìà`ira dvilg jklid .xn`w `nyc Ð
.mipa dl yiy g` zy`a rbet `vnpe ,mail dwewf dpi`e ,`ed qixqe ,`ed xkf `nyc Ð znaiizn `le .qixq epi` `nye ,`ed xkf `nyc Ð'åë òø÷é àîùmewnae Ð

`ira inp ezy` jklid .`ed qixq e`l `nyc ,melk `lea eznai `xhtin `le .uelgi Ð xg` my oi` la` .`ed dng qixq `ny (yegile) uelgi `lc xn`w oig`
.`ed qixq `nyc Ð znaiizn `le ,`ed qixq e`l `ny Ð dvilgçëúùéî øëæ òø÷îã ìë åèàdil `wtqn `l dawpae ,dng qixqa `l` dil `wtqn `lc Ðéàî

åäééðéáeig` zny mehneha iqei iaxl dcedi iax oia Ð!ixn`w uelgi `l ediiexz `d
ìåñôì
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éëla` :lirl `cqg ax xn`c `d ,`zyde Ð zeawp mewna min lihna ibilt

,zexkf mewna min lihna exn` `l jgxk lr Ð `ed `witq lkd ixac mehneh

iax la` ,`nw `pzc `ail`e .zeawp mewna min lihna la` ,`ed xkf i`ce `eddc

ied Ð zeawp mewna min lihn ded i`c ,mehneha `witq mey dil zilc Ð oerny

`cqg axl dil `pne :xn`z m`e .i`ce dawp

ixaq `nlic ?`witqn yecw i`xza opaxlc

oeik :xnel yie !llk yecw `le ,oerny iaxk

meyn ,qepibexcp`a ibiltc `nrh `eddnc

axlc ,mehneha ibilt ivn `l ,`ed dixac

`nzqn Ð dixa ied `l `pz meyl `cqg

`ed yecw ikc mehneha `nw `pzl ecen

m`e .l`rnyi iax el dceny enk ,`witqn

iax hrnnc (`,fp) iriyz wxt onwl :xn`z

xyrnn qepibexcp`e mehneh dcedi oa oerny

i`ce xkfd miycwa hrnnc meyn ,dnda

"zgz" "zgz"n xyrn silie ,zi`ce dawpe

miycwa `d ?df lv` df oipr dn Ð miycwn

lihnyk dawp `edy mrhn xkf llkn hrni`

welig oi` Ð xyrn la` ,zeawp mewna min

:xne` `cqg axc ,xnel yie !dawpe xkf oia

.jenqac yiwl yix oke .mehneh o`kn inq

àìiaxk Ð mc`a `l` wtq mehneh exn`

e`le .dil `xiaqc dcedi iaxa oerny

`pzl `hiytc ,xn`w `nlr ilekc `ail`

`l oihgey oi`c ,`ed `witqc oizipznc `nw

.dpicna `le ycwna
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בכורות. פרק שישי - על אלו מומין דף מב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zexeka(iriax meil)

LBã÷ àìå ,àeä äiøa íeèîeè ,øîéîì äãeäé ïazyecwa ¤§¨§¥©§§¦¨§Ÿ¨
wtq e` dixa `ed m` mehneh xcba df oecipy `vnpe .dxeka
yi ok m`e ,minkge oerny iax zwelgna ielz ,dawp wtq xkf
lr oiae ,epzpyn seqay minkgk xaq oerny iaxy xnel epl
,dixak `edy el` minkg exn` qepibexcp` lr oiae mehneh

.dixa epi` mehneh mlek zrcly yxity `cqg axk `lce
:`xnbd dgecàìielz epi` wtq `ed mehneh m` df oecip - Ÿ

yxtl yi oky ,minkge oerny iax zwelgna,àîìò éleëc§¥¨§¨
à÷tñî àì äiøáa íeèîeèxnele ccvl oi` mlek zrcl - §¦§¦¨Ÿ§©§¨
a `l` ,dixa `ed mehnehyà÷tñîc àeä äá÷ðe øëæiccv - ¨¨§¥¨¦§©§¨

y ote`ay epiide ,dawp e` xkf `ed mehneh m` mzwelgnìéèî¥¦
éâéìt àì àîìò éleëc ,úeøëæ íB÷îa íéîoerny iax - ©¦¦§©§§¥¨§¨Ÿ§¦¦

ewlgp `l minkgeci`ce,àeä øëæ,dxeka zyecw eilr dlge §¨¨
éâéìt ék,ewlgp dna -øáñ øî ,úea÷ð íB÷îa íéî ìéèîa ¦§¦¦§¥¦©¦¦§©§©¨©

mehnehae ,qepibexcp`a wx l`rnyi iax lr miwlegd minkg -
epi` df mehnehy exaq ,wtqn dyecw eilr dlgy miceni`ce

c ,dawpBúea÷ðì Búeøëæ äëôäð ànL ïðéLééçmiyyeg - ¨§¦©¤¨¤¤§¨©§§©§
mewna min lihn okle ,miptan ecib ltkpy `l` xkf `ed `ny

,wtqn yecw `ed ixde ,dawp ly zeawpøáñ øîeiax eli`e - ©¨©
mehneh hrin aezkdy oerny iax mya xn`y dcedi oa oerny

,xaq dxekaa yecw epi`yïðéLééç àì`ed `ny df mehneha Ÿ¨§¦©
okle ,`ed dawp i`ce zeawp mewna min lihny oeik `l` ,xkf
,xnel `cqg ax `ay edfy ayiizn df itle .aezkd ehrin
dyecw eilr dlg `le dixa `edy xaeqy in oi` mehnehay
seqay minkg `l` ,zexkf mewnn min lihna elit` llk
ax s` mewn lkne .dawp wtq xkf wtq `edy micen dpynd
,wtq epi` mehnehy xaeqd [oerny iax] `pz yiy dcen `cqg

.dawp e` xkf e` i`ce `ed einin zlhd itl `l`
,dcedi oa oerny iax ly ef `xaql xewn epivny d`ian `xnbd
iax :zi`ce dawpk epic ezeawp mewna min lihnd mehnehy

xaeq dcedi oa oernyàä ék[enk-]øæòìà éaø äøBäc ¦¨§¨©¦¤§¨¨
,äîäáay mehneh oey`x cle dcli m`yíB÷îa íéî ìéèî ¦§¥¨¥¦©¦¦§
,úea÷ðdf ixd,ïéleçote`ay meyn ,dxeka zyecw eilr oi`e ©§¦

.zi`ce dawp aygp df
:df wqt lr dnz opgei iax,ïðçBé éaø da éäziax wqt ji` ¨¥¨©¦¨¨

,oerny iax zrck dawp i`ce mehnehy xfrl`Lç àìc ïàî©§Ÿ¨
ìàòîLé éaøìe àn÷ àpúì`pz ixacl `l yyeg epi` in ike - §©¨©¨§©¦¦§¨¥

xkf `ny ,dpicna mehneh mihgey oi`y xn`y dpyna `nw
,`edd qepibexcp`y dpyna xn`y l`rnyi iax ixacl `le`e

,mehneha wlgp `ly rnyne ,dyecw eilr dlg `le men lra
zrcly ixd .wtqn dyecw eilr dlge xkf wtq `edy xaqe

.dawp i`ce epi` mehneh mlek
wx xfrl` iax lr dywd dnl :opgei iax lr `xnbd zl`ey

,l`rnyi iaxe `nw `pz ixacnïàî ,énð ïðçBé éaø àîéìå§¥¨©¦¨¨©¦©
éàøúa ïðaøì Lç àìcxfrl` iax yyg `l ji` mb dywiy - §Ÿ¨§©¨¨©§¨¥

ffbp `l` xeka epi` qepibexcp`y dpynd seqa minkg zrcl
,carpecmdilr ixdàcñç áø øîàlirl(:`n),ú÷Bìçî`pz §¨©©¦§¨©£¤

wx `id dpynd seqay minkg mr l`rnyi iaxe `nw
à÷éôñ ìkä éøác íeèîeèa ìáà ,ñBðéâBøcðàawtq `ed - §©§§¦£¨§§¦§¥©Ÿ§¥¨

exaq dpynd seqay minkg s`y `vnpe .dawp wtq xkf
iax lr mdn mb opgei iax dywd `l recne ,wtq mehnehy

.dawp i`ce `ed mehnehy wqty xfrl`
:`xnbd daiynàcñç áøc déì àøéáñ àì ïðçBé éaøiax - ©¦¨¨Ÿ§¦¨¥§©¦§¨

wtq xkf wtq lkd ixacl mehnehy `cqg axk xaeq epi` opgei
mehneha mb ewlgp dpynd seqa minkgy ezrc `l` ,dawp
dywd okle ,dxeka zyecw eilr lg `le ,dixak `edy exaqe

`le ,dpyna l`rnyi iaxe `nw `pz ixacn wx xfrl` iax lr
.dpynd seqay minkg ixacn
:df uexiz lr `xnbd dywndéì àøéáñ àì éàiax ok` m` - ¦Ÿ§¦¨¥

dpynd seqa minkgy ezrc `l` ,`cqg axk xaeq epi` opgei
iax lr llk opgei iax dywd dn ok m` ,mehneha mb ewlgp

,dxekaa yecw epi` mehnehy wqty xfrl`øîàc àeä àîéì¥¨§¨©
éàøúa ïðaøkk xaeq xfrl` iaxy xnel xyt` ixd -zrc §©¨¨©§¨¥

okle ,dixak `edy mehneh lr mb exn`y dpynd seqa minkg
.dxekaa yecw epi`

epic z` cinrdl xyt`y opgei iax rci ok` :`xnbd zvxzn
e ,dpynd seqay minkgk xfrl` iax lyøîà÷ énð éëämbe - ¨¦©¦¨¨©
,zeywdl opgei iax zpeek dzid jk lrãéáòå éøz ÷éáL ïàî©¨¦§¥§¨¦

ãçkiaxe `nw `pz ,mi`pz ipy zrc xfrl` iax afr ji` - §©
,cg` `pz zrck wqte ,xkf wtq `ed mehnehy exaqy l`rnyi

.dixa `ed mehnehy exaqy dpynd seqa minkgk
:xfrl` iax ly ewqt z` zayiin `xnbdøæòìà éaøåwqty §©¦¤§¨¨

,dxekaa yecw epi` mehnehyàøáñ ïàîk`ed in zrck - §©¨§¨
.xaeqàä ék[enk-],Lé÷ì Léø øîàceøîà àìminkg ¦¨§¨©¥¨¦Ÿ¨§

yíeèîeèk aygp÷ôñdawp wtq xkfìéàBä ,íãàa àlà §¨¥¤¨¨¨¨¦
,ãçà íB÷îa Búea÷ðå Búeøëæåici lr edn wecal xyt` i`e §©§§©§§¨¤¨

,einin zlhdìáàmehnehäîäamewny oeik ,wtq ea oi` £¨§¥¨
zlhd ici lr epin z` reawl ozipe ,ezeawp mewnn wegx ezexkf

m` ,eininúeøëæ íB÷îa íéî ìéèîi`ce `ed,øëæm`eìéèî ¥¦©¦¦§©§¨¨¥¦
úea÷ð íB÷îa íéîdf ixd.äá÷ð`nw `pzy ,ezhiyl `vnpe ©¦¦§©§§¥¨

min lihna epiid dpicna hgyp epi` mehnehy epzpyna xn`y
epi`e ,dxeka zyecwa yecwe xkf i`ce `edy ,zexkf mewnn
,daxwdn hrnzpe men lrak d`xpy meyn ycwna mb hgyp
,wtq `edy exn` qepibexcp` lr `weec minkge l`rnyi iaxe

leepi`y xfrl` iax xn`y dny ,ayiizn jkae .mehneh lr `
,zeawp mewna min lihny dfk mehneh lr epiid ,dxekaa yecw

.epzpynay mi`pzd lk zrck xaqe ,dawp aygp `edy
:xfrl` iax ly ezxaq z` xxal `xnbd dtiqené÷úîdì ó ©§¦¨

àéòLBà áømehneh dnl ,xfrl` iax lr `irye` iax dywd - ©©§¨
,dxekaa yecw epi`e dawpk aygp zeawp mewna min lihny

Búea÷ðì Búeøëæ äëôäð ànL Leçéìå`ny yeygl yi ixde - §¥¤¨¤¤§¨©§§©§
einin lihn `ed okle ,miptan ecib ltkpy `l` ,xkf `ed

.dawp ly zeawp mewna
:`iyewd z` `xnbd dgecdéì øîàiaxl iia` aiyd - ¨©¥

,dinza ,`irye`ïàîkyeygl yiy dywn dz` in zrck - §©
,miptl ecib ltkp `nyàèeòéîì Lééçc øéàî éaøkzhiyk - §©¦¥¦§¨¦§¦¨

ixde ,herinl yeygl yiy xaeqd cigid `pzd `edy xi`n iax
jkle ,herinl miyyeg oi`y mixaeqd minkgk wqt xfrl` iax

.zeawp eyrpe ektdzd mixkf `ny o`k yeygl oi`
:xfrl` iax lr `iyewd z` `xnbd zx`anáøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©

eäééåøz éøîàc ïéáà øa àéððçdyw ok`y mdipy ex`ia - £©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
oky ,xfrl` iax lr `irye` ax ziiyewïðaø àîéz eléôà- £¦¥¨©¨¨

xg` mikled mewn lkay minkgk xfrl` iax xeaqi m` elit`
ik ,yeygl yi oiicr o`k ,herinl miyyeg oi`e aexdìéàBä¦

épzLéà épzLéàåyi ,zenda aexn dpey xak mehnehy oeik - §¦§©¥¦§©¥
ok m`e ,ezeawpl dktdp ezexkfy xg` herinl mb ea yeygl

l` iax wqt dnlaygp zeawp mewna min lihnd mehnehy xfr
.ezexkf dktdpy `l` `ed xkfy yyg `le dawpk

,`ziixaa mi`pzd ewlgp envr df xaca ok` :`xnbd zvxzn
épzLéà àì øîàc úéàå épzLéà øîàc úéàxne`y in yi - ¦§¨©¦§©¥§¦§¨©Ÿ¦§©¥

mb zipzypy yeygl yi mehneh zeidl zipzypy oeik dndaay
,`ziixaa minkg zxaq efe ,dzeawpl jtdzp dzexkfy jka
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zexeka(iriax meil)

LBã÷ àìå ,àeä äiøa íeèîeè ,øîéîì äãeäé ïazyecwa ¤§¨§¥©§§¦¨§Ÿ¨
wtq e` dixa `ed m` mehneh xcba df oecipy `vnpe .dxeka
yi ok m`e ,minkge oerny iax zwelgna ielz ,dawp wtq xkf
lr oiae ,epzpyn seqay minkgk xaq oerny iaxy xnel epl
,dixak `edy el` minkg exn` qepibexcp` lr oiae mehneh

.dixa epi` mehneh mlek zrcly yxity `cqg axk `lce
:`xnbd dgecàìielz epi` wtq `ed mehneh m` df oecip - Ÿ

yxtl yi oky ,minkge oerny iax zwelgna,àîìò éleëc§¥¨§¨
à÷tñî àì äiøáa íeèîeèxnele ccvl oi` mlek zrcl - §¦§¦¨Ÿ§©§¨
a `l` ,dixa `ed mehnehyà÷tñîc àeä äá÷ðe øëæiccv - ¨¨§¥¨¦§©§¨

y ote`ay epiide ,dawp e` xkf `ed mehneh m` mzwelgnìéèî¥¦
éâéìt àì àîìò éleëc ,úeøëæ íB÷îa íéîoerny iax - ©¦¦§©§§¥¨§¨Ÿ§¦¦

ewlgp `l minkgeci`ce,àeä øëæ,dxeka zyecw eilr dlge §¨¨
éâéìt ék,ewlgp dna -øáñ øî ,úea÷ð íB÷îa íéî ìéèîa ¦§¦¦§¥¦©¦¦§©§©¨©

mehnehae ,qepibexcp`a wx l`rnyi iax lr miwlegd minkg -
epi` df mehnehy exaq ,wtqn dyecw eilr dlgy miceni`ce

c ,dawpBúea÷ðì Búeøëæ äëôäð ànL ïðéLééçmiyyeg - ¨§¦©¤¨¤¤§¨©§§©§
mewna min lihn okle ,miptan ecib ltkpy `l` xkf `ed `ny

,wtqn yecw `ed ixde ,dawp ly zeawpøáñ øîeiax eli`e - ©¨©
mehneh hrin aezkdy oerny iax mya xn`y dcedi oa oerny

,xaq dxekaa yecw epi`yïðéLééç àì`ed `ny df mehneha Ÿ¨§¦©
okle ,`ed dawp i`ce zeawp mewna min lihny oeik `l` ,xkf
,xnel `cqg ax `ay edfy ayiizn df itle .aezkd ehrin
dyecw eilr dlg `le dixa `edy xaeqy in oi` mehnehay
seqay minkg `l` ,zexkf mewnn min lihna elit` llk
ax s` mewn lkne .dawp wtq xkf wtq `edy micen dpynd
,wtq epi` mehnehy xaeqd [oerny iax] `pz yiy dcen `cqg

.dawp e` xkf e` i`ce `ed einin zlhd itl `l`
,dcedi oa oerny iax ly ef `xaql xewn epivny d`ian `xnbd
iax :zi`ce dawpk epic ezeawp mewna min lihnd mehnehy

xaeq dcedi oa oernyàä ék[enk-]øæòìà éaø äøBäc ¦¨§¨©¦¤§¨¨
,äîäáay mehneh oey`x cle dcli m`yíB÷îa íéî ìéèî ¦§¥¨¥¦©¦¦§
,úea÷ðdf ixd,ïéleçote`ay meyn ,dxeka zyecw eilr oi`e ©§¦

.zi`ce dawp aygp df
:df wqt lr dnz opgei iax,ïðçBé éaø da éäziax wqt ji` ¨¥¨©¦¨¨

,oerny iax zrck dawp i`ce mehnehy xfrl`Lç àìc ïàî©§Ÿ¨
ìàòîLé éaøìe àn÷ àpúì`pz ixacl `l yyeg epi` in ike - §©¨©¨§©¦¦§¨¥

xkf `ny ,dpicna mehneh mihgey oi`y xn`y dpyna `nw
,`edd qepibexcp`y dpyna xn`y l`rnyi iax ixacl `le`e

,mehneha wlgp `ly rnyne ,dyecw eilr dlg `le men lra
zrcly ixd .wtqn dyecw eilr dlge xkf wtq `edy xaqe

.dawp i`ce epi` mehneh mlek
wx xfrl` iax lr dywd dnl :opgei iax lr `xnbd zl`ey

,l`rnyi iaxe `nw `pz ixacnïàî ,énð ïðçBé éaø àîéìå§¥¨©¦¨¨©¦©
éàøúa ïðaøì Lç àìcxfrl` iax yyg `l ji` mb dywiy - §Ÿ¨§©¨¨©§¨¥

ffbp `l` xeka epi` qepibexcp`y dpynd seqa minkg zrcl
,carpecmdilr ixdàcñç áø øîàlirl(:`n),ú÷Bìçî`pz §¨©©¦§¨©£¤

wx `id dpynd seqay minkg mr l`rnyi iaxe `nw
à÷éôñ ìkä éøác íeèîeèa ìáà ,ñBðéâBøcðàawtq `ed - §©§§¦£¨§§¦§¥©Ÿ§¥¨

exaq dpynd seqay minkg s`y `vnpe .dawp wtq xkf
iax lr mdn mb opgei iax dywd `l recne ,wtq mehnehy

.dawp i`ce `ed mehnehy wqty xfrl`
:`xnbd daiynàcñç áøc déì àøéáñ àì ïðçBé éaøiax - ©¦¨¨Ÿ§¦¨¥§©¦§¨

wtq xkf wtq lkd ixacl mehnehy `cqg axk xaeq epi` opgei
mehneha mb ewlgp dpynd seqa minkgy ezrc `l` ,dawp
dywd okle ,dxeka zyecw eilr lg `le ,dixak `edy exaqe

`le ,dpyna l`rnyi iaxe `nw `pz ixacn wx xfrl` iax lr
.dpynd seqay minkg ixacn
:df uexiz lr `xnbd dywndéì àøéáñ àì éàiax ok` m` - ¦Ÿ§¦¨¥

dpynd seqa minkgy ezrc `l` ,`cqg axk xaeq epi` opgei
iax lr llk opgei iax dywd dn ok m` ,mehneha mb ewlgp

,dxekaa yecw epi` mehnehy wqty xfrl`øîàc àeä àîéì¥¨§¨©
éàøúa ïðaøkk xaeq xfrl` iaxy xnel xyt` ixd -zrc §©¨¨©§¨¥

okle ,dixak `edy mehneh lr mb exn`y dpynd seqa minkg
.dxekaa yecw epi`

epic z` cinrdl xyt`y opgei iax rci ok` :`xnbd zvxzn
e ,dpynd seqay minkgk xfrl` iax lyøîà÷ énð éëämbe - ¨¦©¦¨¨©
,zeywdl opgei iax zpeek dzid jk lrãéáòå éøz ÷éáL ïàî©¨¦§¥§¨¦

ãçkiaxe `nw `pz ,mi`pz ipy zrc xfrl` iax afr ji` - §©
,cg` `pz zrck wqte ,xkf wtq `ed mehnehy exaqy l`rnyi

.dixa `ed mehnehy exaqy dpynd seqa minkgk
:xfrl` iax ly ewqt z` zayiin `xnbdøæòìà éaøåwqty §©¦¤§¨¨

,dxekaa yecw epi` mehnehyàøáñ ïàîk`ed in zrck - §©¨§¨
.xaeqàä ék[enk-],Lé÷ì Léø øîàceøîà àìminkg ¦¨§¨©¥¨¦Ÿ¨§

yíeèîeèk aygp÷ôñdawp wtq xkfìéàBä ,íãàa àlà §¨¥¤¨¨¨¨¦
,ãçà íB÷îa Búea÷ðå Búeøëæåici lr edn wecal xyt` i`e §©§§©§§¨¤¨

,einin zlhdìáàmehnehäîäamewny oeik ,wtq ea oi` £¨§¥¨
zlhd ici lr epin z` reawl ozipe ,ezeawp mewnn wegx ezexkf

m` ,eininúeøëæ íB÷îa íéî ìéèîi`ce `ed,øëæm`eìéèî ¥¦©¦¦§©§¨¨¥¦
úea÷ð íB÷îa íéîdf ixd.äá÷ð`nw `pzy ,ezhiyl `vnpe ©¦¦§©§§¥¨

min lihna epiid dpicna hgyp epi` mehnehy epzpyna xn`y
epi`e ,dxeka zyecwa yecwe xkf i`ce `edy ,zexkf mewnn
,daxwdn hrnzpe men lrak d`xpy meyn ycwna mb hgyp
,wtq `edy exn` qepibexcp` lr `weec minkge l`rnyi iaxe

leepi`y xfrl` iax xn`y dny ,ayiizn jkae .mehneh lr `
,zeawp mewna min lihny dfk mehneh lr epiid ,dxekaa yecw

.epzpynay mi`pzd lk zrck xaqe ,dawp aygp `edy
:xfrl` iax ly ezxaq z` xxal `xnbd dtiqené÷úîdì ó ©§¦¨

àéòLBà áømehneh dnl ,xfrl` iax lr `irye` iax dywd - ©©§¨
,dxekaa yecw epi`e dawpk aygp zeawp mewna min lihny

Búea÷ðì Búeøëæ äëôäð ànL Leçéìå`ny yeygl yi ixde - §¥¤¨¤¤§¨©§§©§
einin lihn `ed okle ,miptan ecib ltkpy `l` ,xkf `ed

.dawp ly zeawp mewna
:`iyewd z` `xnbd dgecdéì øîàiaxl iia` aiyd - ¨©¥

,dinza ,`irye`ïàîkyeygl yiy dywn dz` in zrck - §©
,miptl ecib ltkp `nyàèeòéîì Lééçc øéàî éaøkzhiyk - §©¦¥¦§¨¦§¦¨

ixde ,herinl yeygl yiy xaeqd cigid `pzd `edy xi`n iax
jkle ,herinl miyyeg oi`y mixaeqd minkgk wqt xfrl` iax

.zeawp eyrpe ektdzd mixkf `ny o`k yeygl oi`
:xfrl` iax lr `iyewd z` `xnbd zx`anáøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©

eäééåøz éøîàc ïéáà øa àéððçdyw ok`y mdipy ex`ia - £©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
oky ,xfrl` iax lr `irye` ax ziiyewïðaø àîéz eléôà- £¦¥¨©¨¨

xg` mikled mewn lkay minkgk xfrl` iax xeaqi m` elit`
ik ,yeygl yi oiicr o`k ,herinl miyyeg oi`e aexdìéàBä¦

épzLéà épzLéàåyi ,zenda aexn dpey xak mehnehy oeik - §¦§©¥¦§©¥
ok m`e ,ezeawpl dktdp ezexkfy xg` herinl mb ea yeygl

l` iax wqt dnlaygp zeawp mewna min lihnd mehnehy xfr
.ezexkf dktdpy `l` `ed xkfy yyg `le dawpk

,`ziixaa mi`pzd ewlgp envr df xaca ok` :`xnbd zvxzn
épzLéà àì øîàc úéàå épzLéà øîàc úéàxne`y in yi - ¦§¨©¦§©¥§¦§¨©Ÿ¦§©¥

mb zipzypy yeygl yi mehneh zeidl zipzypy oeik dndaay
,`ziixaa minkg zxaq efe ,dzeawpl jtdzp dzexkfy jka
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zexeka(iying meil)

eäééðéa àkéà íéçà íB÷îa àlL õBìçìå íéçà íB÷îa ìBñôì¦§¦§©¦§©£¤Ÿ¦§©¦¦¨¥©§
mehnehdn ueg yiy ote`a .` ,mipic ipya mdipia welig yi -
iaxly ,ezy`l ulge mehnehd jlde ,zny lral mig` cer
,melk dzyr `l ezvilgy `vnp ,qixq i`cek mehnehy dcedi
dnaiil mig`dn cg` dvx m`e ,mig`d on dnaid z` lqt `le
`vnp ,qixq wtq mehnehy dcedi iaxa iqei iaxle .leki
qixq epi` `ny yeygl yi ik ,mig`d lr dzlqet ezvilgy
oi`y ote`a .a .dnaiil leki xg` g` oi` aeye ,dvilg ezvilge
dxeht znd zy` dcedi iaxl ,cala mehnehd `l` znl mig`
,mig` znl oi` eli`ke ,i`ce qixq aygp qehneh ik ,dvilg `la

.qixq epi` mehnehd `ny ,wtqn dvilg dkixv iqei iaxle

ïéîåî åìà ìò êìò ïøãä

åìà ïéîåî ¯ éòéáù ÷øô
df wxt .daxwdl xekaa milqetd minend ex`azp mcewd wxta
leki epi` el` minenn ea yiy odky ,mc` inen ipica wqer
mdy minen .` :md minen ipin dyly .ycwnd ziaa cearl
dndad z` milqet mbe ,ycwna cearln odkd z` milqet
.cearln cala mc`a oilqetd minen .a .gafnl deaixwi `ly
minkg exn` oird zi`xn iptn la` ,milqet mpi`y minen .b

.ceari `l odn cg` ea yiy odk lky
men lra odk iabl dxeza xn`p(`k-fh `k `xwie)l` 'd xAcie ,©§©¥¤

xW` mzxcl LrxGn Wi` xn`l oxd` l` xAC .xn`N dWn¤¥Ÿ©¥¤©£Ÿ¥Ÿ¦¦©§£§ŸŸ¨£¤
FA xW` Wi` lk iM .eidl` mgl aixwdl axwi `l mEn Fa didi¦§¤Ÿ¦§©§©§¦¤¤¡Ÿ¨¦¨¦£¤
xW` Wi` F` .rExU F` mxg F` gQt F` xEr Wi` axwi `l mEnŸ¦§¨¦¦¥¦¥©¨ª¨©¦£¤
F` FpirA lNaY F` wc F` oAb F` .ci xaW F` lbx xaW Fa didi¦§¤¤¤¨¤¤¤¨¦¥©§©ª§¥
oxd` rxGn mEn FA xW` Wi` lM .KW` gFxn F` ztNi F` axb̈¨©¤¤§©¨¤¨¦£¤¦¤©©£Ÿ
`l eidl` mgl z` FA mEn 'd iX` z` aixwdl WBi `l odMd©Ÿ¥Ÿ¦©§©§¦¤¦¥¥¤¤¡Ÿ¨Ÿ

.odilr mitqepde ,el` minen ex`azi df wxta .aixwdl WBi¦©§©§¦

äðùî
:ycwna dcearl odk milqety minend z` zhxtn dpynd

elà ïéîeîdnda xeka leqt iabl mcewd wxta exkfedy ¦¥
,dxedhïéad el`ïéòeá÷,mi`txzn mpi`yïéay el`íéøáBò ¥§¦¥§¦

,`txzdl micizreíãàa ïéìñBtmdy onf lky ,odka - §¦¨¨¨
.ycwna dcearl leqt `ed eteba mi`vnp

ïäéìò øúéåyi mc`ae -el` minen lr mitqep zepexqg §¨¥£¥¤
,mde ,dndaa `le mc`a wx milqet el`e ,dndaa exkfedy

ïBìékäxv `edy ,ziag ieqikk epiidc ,oelikk ieyr ey`xy in - ©¦
,dhnl agxe dlrnlïzôläå,ztl y`xl dnec ey`xy - §©©§¨

,dhnl zccgzne zklede dlrnl dagx `idyïáwnäå- §©©¨¨
,eiptl hlea egvn ,ezxeve ,yiht epiidc ,zawnl dnec ey`xy
,dfig`l hen da yiy zawnk `ed ixde ,eixeg`l hlea etxr oke

,eiciv ipyn hlea dy`xeèe÷L BLàøLådaxd hlea ey`xy - §¤Ÿ¨
,eiptlnúôé÷ñe.llk eixeg`l hlea ey`x oi`y - §¦¨

úBøèç éìòáe,mvr da oi`e ,aba dhila mdl yiy -äãeäé éaø ©£¥£¨©¦§¨
ïéìñBt íéîëçå ,øéLëî. ©§¦©£¨¦§¦

odkìeñt ,çøwä.dcearlBì ïéàL ìk ,çø÷ eäæéàlkl ©¥¥©¨¥¤¥¥©Ÿ¤¥
zegtdähéLdxey -úôweî øòN ìLy`xd ixeg`nïæBàî ¦¨¤¥¨¤¤¥¤
,ïæBàìla`Bì Lé íà,ey`x aiaq xry ly dxey.øLk äæ éøä §¤¦¤£¥¤¨¥

àøîâ
milqet dnda xekaa exn`py minend lky dpyna epipy

:`xnbd dywn .mc`aéànàlky zxne` dpynd recn - ©©
mb milqet dndaa milqetd mcewd wxta mixkfend minend

,odkaíãàa àúééøBàa áéúk àìc úìaé àkéàäåixde - §¨¦¨©¤¤§Ÿ§¦§©§¨§¨¨

da xn`py zlai ly men mb lqet dndaa(ak ak `xwie),'zlAi F`'©¤¤
milqetd minend oia dxeza aezk epi`e dndaa wx `ed df mene

.mipdkaeúålirl epipy ,dyw cere -(.gl)dnda inen oia÷c §©
e,ìeláz,dndaa milqetd minen mpi` md ixdeéáéúk àìc §©§Ÿ§¦¥

äîäáaepipyy s`e ,dnda inen oia dxeza exn`p `l ixdy - ¦§¥¨
millkpy xnel yi ,dxeza mixkfen mpi`y mitqep minen lirl
wx mzazk dxezdy lelaze wc mle` ,'rx mEn lM' xn`py dnaŸ¨
milqet mpi`y jkn renyl yi ,dnda inena `le mipdk iabl

:`xnbd zvxzn .dndaaéããäî éôìé óìéîinen ipic micnel - ¥©¨§¦¥£¨¥
,dndaa mb lqet mc`a xen`d men lke ,dfl dfn dndae mc`

le ,mc`a lqet dndaa xen`d men okelky epzpyna exn` ok
dxeza dxkfed `ly zlai elit`e ,odka milqet dnda inen
iabl wx exkfedy minen lirl mb epipy jk meyne ,odk inena
.dndaa mb milqety jkn micnl oky ,lelaze wc oebk ,mc`

dfn dndae mc` inen ipic micnely `ziixa `xnbd d`iane
:dflàéðúcdxen`d minen zyxta ,`ziixaaàì ,íãàa §©§¨§¨¨Ÿ

Ba øîàðmen,úìaémixen`d minenae ,dndaa wx xn`p `l` ¤¡©©¤¤
øîàð àì äîäaainen÷ce,ìeláz,mc`a wx `l`ïzéì ïépî §§¥¨Ÿ¤¡©©§©¦©¦¦¥

,øîBì ãeîìz ,äæa äæ ìL øeîàä úàå äæa äæ ìL øeîàä úà¤¨¨¤¤¨¤§¤¨¨¤¤¨¤©§©
xn`p(k `k `xwie)'áøb'xn`pe ,mc` inena(ak ak my)'áøb'inena ¨¨¨¨

xn`p oke ,dnda(k `k my)'úôlé'xn`pe ,mc`a(ak ak my)'úôlé' ©¤¤©¤¤
mdipya exn`pe ,dndaa,äåL äøéæâìlqety men lky cnll ¦§¥¨¨¨

.mc`a mb lqet dndaa lqetd men oke ,dndaa mb lqet mc`a
:`xnbd dtiqenéðtîdey dxifb mdn eyxcpy elld miweqtd - ¦§¦

dyxcl cgeina eazkp `l` mtebl mikxvp mpi`e miiept md ef
,jk `ed gxkdae .eféðtî àì éàc`le mipten mpi` m` ik - §¦Ÿ¦§¦

dey dxifba cenll xyt` did `l ,ef dyxcl cgeina eazkp
ixdy ,jtidle dnda inen ipicn mc` inen ipicCøôéîì àkéà¦¨§¦§©

,jk jextl yi -éìé àì äîäaî íãàómc` inen cenll oi` - ¨¨¦§¥¨Ÿ¨¦
,dnda inennïkLdnda,çaæî éaâì äáéø÷ dîöò àéä ¤¥¦©§¨§¥¨§©¥¦§¥©

,men lk leqtl dxez dxingd da `weec jk meyny xyt`e
,jtidl oke .milqet elld minend oi`y xn`p odka la`äîäa§¥¨

àôìé àì íãàî,mc` inenn dnda inen cenll oi` -ïkLmc` ¥¨¨Ÿ¨§¨¤¥
äaøúðaiigzdl,úBöîaipic exn`p eiabl `weecy xyt`e ¦§©¨§¦§

zaiig dpi`y dndaa ok oi`y dn ,ea lqet men lky minend
miweqtdy gxkda `l` .men lk da leqt didi `l ,zeevna
oiaiyn oi`y ,jextl xyt` i` okle ,dey dxifbd jxevl mipten

.jk myl eazkpe miiept miweqtd xy`k dey dxifb lr
:`xnbd zx`anééàìzn`a -éðtî ééeðôàelld miweqtd - ¨¦©§¥¦§¦

ixdy ,miiept ok`éòa àìå ,'úôlé' àðîçø áBzëì`le - ¦§©£¨¨©¤¤§Ÿ¨¥
aezkl dkixvàðéîà àðàå ,'áøb'lwa axb cnlpe xn`p ep`e - ¨¨©£¨£¦¨

,xnegeàñéàî àìc úôli äîe,dqe`n dpi`y s` -éåä ©©¤¤§Ÿ§¦¨¨¥
ñéàîc áøb ,àîeîrewye ,qxgk dyw `ed ik ,qe`n `edy - ¨¨¨¦§¦

mivixg dyere xyaa,ïkL ìk àìok m`e ,men aygiy'áøb' Ÿ¨¤¥¨¨
e mipdk inena xen`d'áøb'dnda inena xen`dàðîçø áúëc ¨¨§¨©©£¨¨

,éì änìgxkdaeééeðôàìick mipten miweqtk exn`py - ¨¨¦§©§¥
inen ipice dnda inen ipic z` zeeydl ,dey dxifb mdn cenll
miptend miweqtn zyxcp ef dey dxifby oeike ,dfl df mipdk

.mipecipd oia `xaqn wlgle dkixtdl xyt` i` ,dkxvl
:`xnbd zl`eyãça eälek àðîçø eäðéázëìådzid ixde - §¦§§¦§©£¨¨§§©

zyxta e` ,zg` dyxta minend lk z` aezkl dleki dxezd
,dnda inen zyxta e` mc` inenåz`úôléå áøâaezkz §¨¨§©¤¤

dxezdàëäå àëä,dndaa mbe mc`a mb epiidc ,o`ke o`k - ¨¨§¨¨
epl zelbl icka 'ztli'e ,dey dxifbd cenil mvrl 'axb' z`

,dey dxifbl iept 'axb'dy[éããäî] (àãçî) eôìéìåecnlie - §¥§¥£¨¥
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àämc`a jiiye ,mc`a aizk `lc ,uexgn jxtinl ivn ied inp ikd Ð zlai `ki`

`l oabe .mc`a iaizk `l zexke wezp oke .dndaa enk mvr mewnae [uexg] (oiheg)

`le dnewr ezxcyy onwl yxtnc o`nl ,[dndaa] jiiyc ab lr s`e ,dndaa aizk

lirl opzc ,zg` dvia `l` el oi`y e` mivia el oi` :xn`z m`e .eipir ipiaba dl iwen

`l` [df] oi`e ,[men] df ixd dnda iab (`,n)

:oiwxita onwl `nw `pz xn`wc "jy` gexn"n

edf Ð zg` dvia `l` el oi`y e` mivia el oi`

dnda opitlie ,dxeza xen`d "jy` gexn"

,`nw `pzl gpiz Ð jenqac dey dxfba mc`n

xqg" :ixn`c `aiwr iaxe l`rnyi iaxl `l`

ediiteb edpi`c ?edl `pn ,dil irain "jy`

ol `wtp i`e !lirlc oiwxita `nen dil iayg

`nw `pzl ok m` ,oixfeg opi`e ielbay oinenn

`xw inwen ded inp edpi`e ?ikdl `xw il dnl

.dil iran "jy` xqg"c meyn e`l i` ,ikdl

yi dndac meyn dndal mc` oia wlgl oi`c

oi` elit` `dc ,ith men aiyge oiqik ipy dl

ihernl dil iran (ihernl) llk mivia el

`peeb i`d ika :xnel yi `nye !"jy` gexn"n

,da ycgzpy xac liaya dpypc xnel jiiy

,`zyd inp `gipe .jenqac l`rnyi iaxck

iwtp eedc ab lr s` ,eazkpy oinen yi elit`

.xfeg epi`e ielbay menn

áøâ:dniz Ð ihernl il dnl `pngx azkc

oiwxita `ax xn`ckl jixhvi` `d

Ð axb `pngx azk ikdlc (`,`n) lirlc

,edine !`nen ied `l xya mewna uexgc xninl

cge mc`a cg ,iaizk ztli ixze axb ixz

`l jgxk lr la` .iiept`l cg xzii`e ,dndaa

xn`c o`nl `ki`e ,cg` cvn `l` dpten ied

hwpcnc ,cere !oiaiync (a,dk) `nw `aa

,"ztli ztli" "axb axb" xnel cenlz :`ziixaa

rnyn ?ediieexza dey dxifb carnl il dnl

aizk izkec ixz ipd lkac meyn ikd hiwpc

meync :xnel yie !iiept`l ztli icda axb

,`kdn d`ptd witn `l lirlc `axc `yxc

,ditebl axb `nwezin `l `yxc itlc oeik

cnll `l`.xya mewna [uexgd] (mexgd)ïáâ
`nw `pzl epiid Ð dndaa edpzi` `lc mexge

la` .mipir ipiaba "oab" iwenc ,oiwxita onwlc

ipy el yiy :xn`c ,qepbihp` oa `pipg iaxl

ikdle .dndaa xity jiiy Ð ze`xcy ipye oiab

`pipg iaxl dizilc ,jy` gexn inp xn`w `l

`lc .mikeyg ei`xny lk :xn`c qepbihp` oa

.diail` ixii`

äîìmen mc`a men `pngx azkc il

Ð 'ek ikixv miycwa men xekaa

`lc rnync ,ikixv xn`wc i`nl :dniz

men lk miycwae mc`a olpn Ð iccdn opitli

opiyxcc `ed xeka iabc ?xfeg epi`e ielbay

llkn (`,fl) "oinen el` lr" wxta lirl dil

`lc miycwae mc` iabc oinen oke .hxte

men lk"n iwtp `lc `ki`c ,xekaa iaizk

yixa qxhpewa yxitck lelaz wc oebk ,"rx

.ilb ilbc li`ed :xnel yie !oiwxit
xn`
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רמד
oifge` mipya cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

àëéà éàîly erxfa dey oi`y meyn lqtpd odkl ,xenb mena lqtpd odk oia Ð
.jpd lke oztile oelik epiidc ,oxd`ïéòä úéàøî íåùîaiygwc jpd oebk Ð

elhpye eipir iqix exypy oebk ,ze`xl oiqe`ny ,oird zi`xn meyn oizipzna
.eipiyäùò:rnyn ikdc .car m` "dyr"a xaer oxd` ly erxfa dey epi`y in Ð

epi`y ,cearie odk ied oxd` rxfa deyd
Ð dyr llkn `ad e`le ,ceari `l dey

.dyràìëàì,(dlrnln) ziag ly ieqklÐ
cgyexiage .dhnln agxe dlrnln

:(a,gk) "cg` el xxea df" wxta oixcdpqa
."`pcl `lk` ik"àúôéìã àãéìâãâìÐ

dlke zklede agx dy`xy ,ztld y`xl
.dhnlùàøä òöîàáhlea ey`xy Ð

.eiptlk eixeg`làá÷îìetxry ,mecxwl Ð
.agexa xvwe lebråéðôìî èå÷ùey`xy Ð

xbp ly ilk oirk ,oeqkl`a eiptln rteyn
.b"ebya oixewyåéøåçàîey`x daeby Ð
.eixeg`n xqgàñéô ìé÷ùink d`xpy Ð

.dkizg epnn lhipyàáçéî àéáçãÐ
ey`xy ink dnece ,eitzk oia lhen ey`xy

.c"eyiiely` henyàøå÷ø÷.dkizg Ðàì
åì ïéàù àìà åðùztwn xry ly dhiy Ð

.eiptl el yie ,eixg`l of`l of`nåì ùé ìáà
åì ùéù ïëù ìëå øùë åéðôìå åéøçàì

åéðôì åì ïéàå åéøçàìyiya iep ied ithc Ð
aiaq el yiykn xzei ,eiptl `le eixg`l el

.gxw ied rvn`ae y`xd lkéðúîã àëéàå
àôéñà äìxyk el yic epy `l :oizipzncÐ

,of`l of`n ztwn dhiy eixg`l elyiy`l`
lke ,leqt Ð eiptl inp el yi la` .eiptl `le

.llk el oi`y okyïéðâìáæzeaf mdipiry Ð
.min zeblefeàðéðú ïéñððgtwd :oizipznaÐ

.yxgde oiqppdeäéì àëéøèöéà íéðâìáæÐ
.opz `lc'åë àîéúã åäîåjpde ,xnelk Ð

edl liqtc `d :`nizc ednc ,ekixhvi` inp
,edl liqt oird zi`xn meyn Ð oizipzna
opirny` ikdl .iglt i` "dyr"a exar `le
ly erxfa dey epi`y meync opgei iax

.oxd`åéðéò éñéø.oird zaaay exry Ð
åäìåëì ïéãä àåäå.jli`e zexhg ilran Ð

inn `pwit`c `d :`pin` jzrc `wlqc
i`w `l Ð lirl oxd` ly erxfa dey epi`y
`aac jpde oawne oztile oelik` `l`

.`ziinwéúéøçà àëéàã àëéä ìë àäå
éðú÷ã äéì éðú øãä ïéòä úéàøî íåùî

'åë åéðéù åìèéðùå àôéñ`prci `iddne Ð
`l` i`w `l ,oird zi`xn `pzc `yixc
dnl Ð i`w edlek` i`c .eipir iqix exyp`

`pzine xcdinl dilàìàiax `z`c `d Ð
.opgeiàúà àðú éàäî é÷åôàìliqt `lcÐ

ol rnyn `we .oird zi`xn meyn `l` edl
edl `lqtc ,oizipznk `zkldc opgei iax

.oxd` ly erxfa oiey oi`c meyníéðäëäÐ
.(` `xwie) "mipdkd oxd` ipa ekxre"úåáøì

íéðçø÷ä úà.mipdk zxeza diz`vn df weqt lr .dcearl mixyky Ðäðùîíéðéáâ.y"livxey =ïéáëåù ïéðéáâù.eipt lr oilhene milecb eipiab zexryy Ðàøîâ
äáøä íéðéáâ.efl ef oia wlg yxtd oi`e ,zetxhvn eipir zeab ipyy Ðïáâ åà ùøãî åäæ`le dilr bilt `qec iaxe .(`k my) dxeza xen`d "oab e`" edf :xn`w ikde Ð
."e`" yixcééçã àøîéîì.qepbihp` oa `pipg iax liqtc ,ze`xcy izye oiab ipy el yiy in Ðãìåå åðéà.dcil d`nh dpi`e Ðäìéëàá øåñàznke `ed ltpc dliapk Ð

.dhigy dil `ipdn `le incäéìäéð àîø øáë.dcp zkqna Ðúà éîéùuxzl rcei epi` jzenk lecb mkg Ð`l` ,xn`w ynn oipab ipya e`l Ð iig rnync ,oizipzn
.ynn oiab ipya `p` `pin`w ike .daxd ze`xcye oiabk ifgine ,dnewr ezxcyyäðùîúçàë åéðéò éúù ìçåëälgek `edyke ,eipir izy oia mheg llk el oi`y Ð

.eakrn mhegd oi`e ,oirl oirn legknd jeynl leki legkna eipiräìòîì åéðéò éúù.`xnba yxtnck Ðùîù éëñ.dngd cbpk lkzqdl leki epi`y Ðïøééöå ïãâæÐ
.`xnba yxtnåéðéò éñéø.eipir zaaay zexryÐïéòä úéàøî éðôî.i`w eipir iqix exyp` Ðàøîâòå÷ù.eipir oia dlrnlÐìåñã.ekxe`a xvwy ,d"iihx =íìåáÐ

.eiawp enzqpóèåð.eztyn dhnln ielze jex` Ðäúâìôä.mexg ied jk lk rweyn epi`y it lr s` .zxn` i`cn xzei Ð
ïééæçã
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øîà.qxhpewd zqxib cal mixtqa zxg` `qxib yi Ð 'ek epy `l `axäîäáá
rnyn .ltp mrhn dhigy dil ipdn `lc :qxhpewa yxit Ð dlik`a xeq`

dl iwen (`,ck dcp) "zltnd" wxtac ,ok xnel xyt` i`e .mlerd xie`l `viyk ixii`c

dil ixye mzd dilr bilt l`enye ,en` zhigya axl ixzyin `lc ,en` irna `vnpa

elit` xeq` Ð xie`l `via la` .en` zhigya

.`kdc oizipznn mzd iniy ax jixte .l`enyl

axl ,jixt ediiexz` :qxhpewa my yxite

inen iab qepbihp` oa `pipg iax jdc ,l`enye

llkn Ð deabl dil lqtine ,`ipzn dnda

`icdac ,mz epiax eilr dywde .ixy heicdlc

`wec axl `l` !mc` inen iab `kd dil ipz

.iig `lc [`nl`] ,cle epi` dy`a :xn`c ,jixt

oke .iigc llkn Ð dcearl `kd dil lqtcne

.jixt `wec axlc rnynéëñyxtn Ð yny

`peyy :qxhpewa yxitck ,yny ipq :`xnba

dngdy mewn ze`xl leki epi`e ynyd z`

,yny ikeqg oeyl `ed "ikq"e ,my zgxef

.ynyd xe` epnn rpnpyåøùðùåiqix epnn

milibxy zexryl "qix" `xewy rnyn Ð eipir

oaxc `edd ik ,drnc aexn oixyep zeidl

dka" iab (a,cw oixcdpq) "wlg"a l`ilnb

z` siwnd xer Ð "qix" ixwc oipnife ."dkaz

awpy qix :(`,gl) lirlc oiwxtc `edd ik ,oird

.dipirc `xa `xez :yxtne ,wcqpye
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בכורות. פרק שביעי - מומין אלו דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zexeka(iying meil)

.dpedkl mileqtd oia mipicd iwelig z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyàkéà éàîyi mipic iwelig dfi` -àîeî ïéa ©¦¨¥¨

,xenb men aygpy oexqg zngn lqtpy odk oia -ìyiy odk oia §
oexqg ea,ïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàLmpi`y oztle oelik oebk ¤¥¨¤§©§¤©£Ÿ

:`xnbd daiyn .mixenb minenäãBáò éìeçà íeMî àkéà- ¦¨¦©¥£¨
ea yiy odk ici lr oaxwd zcear lelig iabl welig mdipia yi

aygpy oexqg odka yi m`y ,elld zepexqgd on cg`,àîeî¨
a car m` ixd,zepaxwd zcearäãBáò ìéçîllgn `ed - ©¦£¨

,leqt oaxwde ,ezcearáéúëcmen lra odk iabl(bk `k `xwie) ¦§¦
iM WBi `l gAfOd l`e'ìlçé àìå Ba íeîj` ,'iWCwn z` §¤©¦§¥©Ÿ¦©¦§Ÿ§©¥¤¦§¨©

meyn wx dcearl odkd z` lqet `edy oexqgäåL BðéàL¤¥¨¤
äãBáò ìéçî àì ,ïøäà ìL Bòøæa,ezcear llgn epi` - §©§¤©£ŸŸ©¦£¨

.xyk oaxwde
:`xnbd zl`ey ceràkéà éàîyi mipic iwelig dfi` -ïéaodk ©¦¨¥

oexqg ea yiy,ïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàLelqtpy odk oia ¤¥¨¤§©§¤©£Ÿ
wxïéòä úéàøî íeMîoebk ,eze`xl qe`ny men meyn - ¦©§¦¨©¦

:`xnbd daiyn .eipiy elhpye eipir iqix exypyeäééðéa àkéà¦¨¥©§
äNòcaery odkd xaer xeqi` dfi`a welig mdipia yi - £¥

el yiy odk ik ,el` zepexqg el yiy s` zepaxwd zceara
dcear car m` ,oxd` ly erxfa dey epi` `ed ezngny oexqg
qe`ny men meyn wx lqtpy odk eli`e ,dyra xaer `ed

.dyra xaer epi` ,eze`xl
:dpyna epipy.ïBìék`xnbd zx`an .mc`a lqetd men `ede ¦

:oelikd men d`xp cvikàìëàì déLéø éîãcdnec ey`x - §¨¥¥¥§©§¨
.dhnln agxe dlrnln xv `edy ,ziag ly ieqkl

:dpyna epipy.àzôì:`ztld men d`xp cvik `xnbd zx`an ©§¨
àzôéìc àãéìbãâì déLéø éîãcztld y`xl dnec ey`xy - §¨¥¥¥§©§¨¦¨§¦§¨

:`xnbd dtiqen .dhnl xv didpe jlede ,dlrnl agx dy`xy
àðz,df mena hxt cer yiy ,`ziixaaòöîàa ãîBò Bøàeöå ¨¨§©¨¥§¤§©
BLàøhlea `edy xeriyk eixeg`l ex`evn hlea ey`xy - Ÿ

.eixg`ln xzei hlea eiptly mc` lk ly ey`xk `ly ,eiptl
:dpyna epipy.ïáwî:oawnd men d`xp cvik `xnbd zx`an ©¨¨

àáwîì déLéø éîãcetxry epiidc ,mecxwl dnec ey`xy - §¨¥¥¥§©¨¨
,xv ey`x mbe ,lebr,hrn agx `edy mc` lk ly ey`xk `ly
.eixg`l hlea etxre

:dpyna epipy.èe÷L BLàøLå:`xnbd zx`an,åéðôlîepiide §¤Ÿ¨¦§¨¨
.oeqkl`a eiptln rteyn ey`xy

:`xnbd zx`an .ztiwqE :dpyna epipyåéøBçàîwlg xqgy - §¦¨¥£¨
d zernyne ,ey`x ixeg`n`ed 'ztiwq' myéLðéà éøîàãk- ¦§¨§¦¦§¥

,dfk men lra lr mixne`d miyp`d ixac ly xeviwìé÷L§¦
àñétdtiqen .ey`xn dkizg dlhipy ink d`xp `edy - ¦¨

:`xnbdàðzepi`y meyn odk lqetd men cer yiy ,`ziixaa ¨¨
,oxd` ly erxfa deyåy `ed.èeîLå èe÷L Bøàeözx`an §©¨¨§¨

:`xnbd,èe÷Lernynàaçî àéáçcoia lhen ey`xy - ¨§©§¨¦§¨
.heny ey`x eli`k d`xpe eitzk,èeîLernynéøàcèeîLå C ¨©£¦§¨

.uegl daxd hlea etevxte ,wce jex` ex`ev -
:dpyna epipyäãeäé éaø ,úBøèç éìòáe'eëminkge ,xiykn ©£¥£¨©¦§¨

ote`a :`xnbd zx`an .milqetdéa úéàczxhehga yiyk - §¦¥
àìñôc éâéìt àì àîìò élek ,íöòoiae dcedi iax oia - ¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨§¨

odkd z` zlqete ,men zaygp `id i`cey miwleg mpi` minkg
,dcearléâéìt ékote`a wx `ed ewlgpy dne -déa úéìc- ¦§¦¦§¥¥
da oi`yøáñ øî ,íöò,dcearl odkd z` milqet minkg - ¤¤©¨©

c ,men zaygp dpi` mvr `la zxhehgy s`àäodkd df zngn ¨
øáñ øîe ,ïøäà ìL Bòøæa äåL Bðéàxaq dcedi iax eli`e - ¥¨¤§©§¤©£Ÿ©¨©
c ,zlqet dpi` mvr `la zxhehgyàîìòa àøNéác àøe÷ø÷¦§¨§¦§¨§¨§¨

àeäodkd seba iepiy zaygp dpi`e ,ef `id xya zkizg wx -

.mipdkd x`yl qgia
:dpyna epipy,[eëå] ìeñt çøwädhiy el oi`y lk gxw edfi` ©¥¥©¨

zx`an .xyk df ixd el yi m`e ,ofe`l ofe`n ztwn xry ly
:`xnbdeðL àì ,àáø øîà,dpedkl leqt gxwyàlàote`a ¨©¨¨Ÿ¨¤¨
Bì ïéàLofe`l ofe`n xriy zxey gxwd odklåéøçàìixeg`a - ¤¥§©£¨
,ey`xåm` s`Bì Léxriyåéðôì,leqt ey`x znciwa -ìáà §¤§¨¨£¨

y ote`aBì Léxriyå] åéøçàìmb[åéðôìxriy el oi`y s` ¤§©£¨§§¨¨
,ey`x rvn`aBì LiL ïkL ìëå ,øLkwx xriyåéøçàìåïéà ¨¥§¨¤¥¤¤§©£¨§¥

Bìxriyåéðôì.xyk `edy §¨¨
àôéqà éðúîc àkéàå`ax ixac z` epyy daiyid ipan yie - §¦¨§©§¥©¥¨

,dpynd ly `tiqa epipyy dn lr,'øLk äæ éøä Bì Lé íàå'§¦¤£¥¤¨¥
jk lry exn`eeðL àì ,àáø øîàxriy hrn el yiy odky ¨©¨¨Ÿ¨
,dcearl xykàlàote`aBì LiLwx xriy zxeyåéøçàì- ¤¨¤¤§©£¨
,ey`x ixeg`aBì ïéàåxriyåéðôì,ey`x znciwa -ìáà §¥§¨¨£¨

y ote`aBì Léxriyåéøçàì ïéaeåéðôì ïéadf ixdìeñt ¤¥§©£¨¥§¨¨¨
,gxw `ed rvn`ae ,xriy zxeya swen ey`x xy`ky ,dcearl

,xzei dpebn `edïkL ìëåote`aBì LiLwx xriyïéàå åéðôì §¨¤¥¤¤§¨¨§¥
Bìxriyìå åéøçàote`a okììk Bì ïéàã,xriyìeñôc- §©£¨§§¥§¨§¨

.dcearl leqt `edy i`ce el` mipte` ipyay
,ïðçBé éaø øîà,oldlc zepexqgd cg` mda yiy mipdk ¨©©¦¨¨

ïéðçøwä,migxwd -ïéñppäå,c`n mikenpd -ïéðâìáfäå- ©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦
,reaw ote`a min zeblef mdipiryïéìeñt,zepaxwd zcearl §¦
.ïøäà ìL Bòøæa äåL ïðéàL éôì§¦¤¥¨¨¤§©§¤©£Ÿ

:`xnbd dywnàðéðz ïéðçø÷yxetn migxwd leqt ixd - ©§¨¦§¦¨
,epzpynaàðéðz ïéñpðdpyna yxetn mikenpd leqt mbe - ©¨¦§¦¨

oldl(:dn)zvxzn .mileqt mdy epl rinydl jxved dnle ,
:`xnbdïéðâìáædcearl mileqtyéøèöéàdéì Copgei iaxl ©§§¨¦¦§§¦¥

,ïðéòeîLàì,dpyna xkfed `l df oicyez` mb xikfdy dn §©§¦©
ik ,yecig yi mpica mby meyn `ed ,miqppde migxwd leqt

àîéúc eäîwx mlqetl dpynd zpeeky xn`z `ny -íeMî ©§¥¨¦
,ïéòä úéàøî,dyra mixaer mpi` dcear ecare exar m` j` ©§¦¨©¦

el` zepexqg ea yiy odky epl rinydl opgei iax jxved okl
car m`e ,oxd` ly erxfa dey epi`y meyn leqt `ed ixd

.dyra xaer ,dcear
:`xnbd zl`eyïéòä úéàøî íeMî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦©§¦¨©¦
éðz÷ àðúéàxde -zi`xn meyn wx `ed eleqty men lka i ¦§¨¨¨¥

zi`xn meyn `ed leqtd mrhy yexita zxne` dpynd ,oird
epipyy enk ,oird(cenrd jynda)éðtî ìeñt åéðéò éñéø eøLpLå'§¤¨§¦¥¥¨¨¦§¥
,'ïéòä úéàøî,df mrh epipy `l miqppe migxw iably oeike ©§¦¨©¦

iax siqed dne ,ixnbl mileqt mdy xnel dpynd zpeeky gken
.dpyna yxetn `edy xg` df oica eprinydl opgei

miaygp miqppe migxwy dpyndn dgked oi` :`xnbd zayiin
ik ,ixnbl mileqteäleëì ïécä àeäå àãç éðz àîéúc eäî- ©§¥¨¨¥£¨§©¦§§

mday zexhehg ilra oic z` `pzd dpyy xg`y xn`z `ny
yi ixd ,oxd` rxfa dey epi`y ink maiygn mpexqg m` ewlgp
miaygp md dk cr dpynd dzpny minend wxy jkn cenll
minend lk la` ,oxd` ly erxfa dey didi `ly mxebd iepiyk
wx `l` ,milqetd minen mpi` jli`e o`kn zeipyna miiepnd
iax jxved okl ,jenqa dpynd dniiqy enk ,oird zi`xn iptn
e` migxw ly ,el` zepexqg ea yiy odky epl rinydl opgei
m`e ,oxd` ly erxfa dey epi`y meyn leqt `ed ixd ,miqpp

.dyra xaer ,dcear car
:dywne `xnbd dayàðúéîe øcäéî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦§¨¦§¨

éðúå øãä à÷eleqte oldl zeipyna xkfend men lka ixde - ¨¨©§¨¥
yexita zxne`e zxfeg dpynd ,oird zi`xn meyn wx `ed

epipyy enk ,oird zi`xn meyn `ed leqtd mrhy(.cn)
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zexeka(iying meil)

.dpedkl mileqtd oia mipicd iwelig z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyàkéà éàîyi mipic iwelig dfi` -àîeî ïéa ©¦¨¥¨

,xenb men aygpy oexqg zngn lqtpy odk oia -ìyiy odk oia §
oexqg ea,ïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàLmpi`y oztle oelik oebk ¤¥¨¤§©§¤©£Ÿ

:`xnbd daiyn .mixenb minenäãBáò éìeçà íeMî àkéà- ¦¨¦©¥£¨
ea yiy odk ici lr oaxwd zcear lelig iabl welig mdipia yi

aygpy oexqg odka yi m`y ,elld zepexqgd on cg`,àîeî¨
a car m` ixd,zepaxwd zcearäãBáò ìéçîllgn `ed - ©¦£¨

,leqt oaxwde ,ezcearáéúëcmen lra odk iabl(bk `k `xwie) ¦§¦
iM WBi `l gAfOd l`e'ìlçé àìå Ba íeîj` ,'iWCwn z` §¤©¦§¥©Ÿ¦©¦§Ÿ§©¥¤¦§¨©

meyn wx dcearl odkd z` lqet `edy oexqgäåL BðéàL¤¥¨¤
äãBáò ìéçî àì ,ïøäà ìL Bòøæa,ezcear llgn epi` - §©§¤©£ŸŸ©¦£¨

.xyk oaxwde
:`xnbd zl`ey ceràkéà éàîyi mipic iwelig dfi` -ïéaodk ©¦¨¥

oexqg ea yiy,ïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàLelqtpy odk oia ¤¥¨¤§©§¤©£Ÿ
wxïéòä úéàøî íeMîoebk ,eze`xl qe`ny men meyn - ¦©§¦¨©¦

:`xnbd daiyn .eipiy elhpye eipir iqix exypyeäééðéa àkéà¦¨¥©§
äNòcaery odkd xaer xeqi` dfi`a welig mdipia yi - £¥

el yiy odk ik ,el` zepexqg el yiy s` zepaxwd zceara
dcear car m` ,oxd` ly erxfa dey epi` `ed ezngny oexqg
qe`ny men meyn wx lqtpy odk eli`e ,dyra xaer `ed

.dyra xaer epi` ,eze`xl
:dpyna epipy.ïBìék`xnbd zx`an .mc`a lqetd men `ede ¦

:oelikd men d`xp cvikàìëàì déLéø éîãcdnec ey`x - §¨¥¥¥§©§¨
.dhnln agxe dlrnln xv `edy ,ziag ly ieqkl

:dpyna epipy.àzôì:`ztld men d`xp cvik `xnbd zx`an ©§¨
àzôéìc àãéìbãâì déLéø éîãcztld y`xl dnec ey`xy - §¨¥¥¥§©§¨¦¨§¦§¨

:`xnbd dtiqen .dhnl xv didpe jlede ,dlrnl agx dy`xy
àðz,df mena hxt cer yiy ,`ziixaaòöîàa ãîBò Bøàeöå ¨¨§©¨¥§¤§©
BLàøhlea `edy xeriyk eixeg`l ex`evn hlea ey`xy - Ÿ

.eixg`ln xzei hlea eiptly mc` lk ly ey`xk `ly ,eiptl
:dpyna epipy.ïáwî:oawnd men d`xp cvik `xnbd zx`an ©¨¨

àáwîì déLéø éîãcetxry epiidc ,mecxwl dnec ey`xy - §¨¥¥¥§©¨¨
,xv ey`x mbe ,lebr,hrn agx `edy mc` lk ly ey`xk `ly
.eixg`l hlea etxre

:dpyna epipy.èe÷L BLàøLå:`xnbd zx`an,åéðôlîepiide §¤Ÿ¨¦§¨¨
.oeqkl`a eiptln rteyn ey`xy

:`xnbd zx`an .ztiwqE :dpyna epipyåéøBçàîwlg xqgy - §¦¨¥£¨
d zernyne ,ey`x ixeg`n`ed 'ztiwq' myéLðéà éøîàãk- ¦§¨§¦¦§¥

,dfk men lra lr mixne`d miyp`d ixac ly xeviwìé÷L§¦
àñétdtiqen .ey`xn dkizg dlhipy ink d`xp `edy - ¦¨

:`xnbdàðzepi`y meyn odk lqetd men cer yiy ,`ziixaa ¨¨
,oxd` ly erxfa deyåy `ed.èeîLå èe÷L Bøàeözx`an §©¨¨§¨

:`xnbd,èe÷Lernynàaçî àéáçcoia lhen ey`xy - ¨§©§¨¦§¨
.heny ey`x eli`k d`xpe eitzk,èeîLernynéøàcèeîLå C ¨©£¦§¨

.uegl daxd hlea etevxte ,wce jex` ex`ev -
:dpyna epipyäãeäé éaø ,úBøèç éìòáe'eëminkge ,xiykn ©£¥£¨©¦§¨

ote`a :`xnbd zx`an .milqetdéa úéàczxhehga yiyk - §¦¥
àìñôc éâéìt àì àîìò élek ,íöòoiae dcedi iax oia - ¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨§¨

odkd z` zlqete ,men zaygp `id i`cey miwleg mpi` minkg
,dcearléâéìt ékote`a wx `ed ewlgpy dne -déa úéìc- ¦§¦¦§¥¥
da oi`yøáñ øî ,íöò,dcearl odkd z` milqet minkg - ¤¤©¨©

c ,men zaygp dpi` mvr `la zxhehgy s`àäodkd df zngn ¨
øáñ øîe ,ïøäà ìL Bòøæa äåL Bðéàxaq dcedi iax eli`e - ¥¨¤§©§¤©£Ÿ©¨©
c ,zlqet dpi` mvr `la zxhehgyàîìòa àøNéác àøe÷ø÷¦§¨§¦§¨§¨§¨

àeäodkd seba iepiy zaygp dpi`e ,ef `id xya zkizg wx -

.mipdkd x`yl qgia
:dpyna epipy,[eëå] ìeñt çøwädhiy el oi`y lk gxw edfi` ©¥¥©¨

zx`an .xyk df ixd el yi m`e ,ofe`l ofe`n ztwn xry ly
:`xnbdeðL àì ,àáø øîà,dpedkl leqt gxwyàlàote`a ¨©¨¨Ÿ¨¤¨
Bì ïéàLofe`l ofe`n xriy zxey gxwd odklåéøçàìixeg`a - ¤¥§©£¨
,ey`xåm` s`Bì Léxriyåéðôì,leqt ey`x znciwa -ìáà §¤§¨¨£¨

y ote`aBì Léxriyå] åéøçàìmb[åéðôìxriy el oi`y s` ¤§©£¨§§¨¨
,ey`x rvn`aBì LiL ïkL ìëå ,øLkwx xriyåéøçàìåïéà ¨¥§¨¤¥¤¤§©£¨§¥

Bìxriyåéðôì.xyk `edy §¨¨
àôéqà éðúîc àkéàå`ax ixac z` epyy daiyid ipan yie - §¦¨§©§¥©¥¨

,dpynd ly `tiqa epipyy dn lr,'øLk äæ éøä Bì Lé íàå'§¦¤£¥¤¨¥
jk lry exn`eeðL àì ,àáø øîàxriy hrn el yiy odky ¨©¨¨Ÿ¨
,dcearl xykàlàote`aBì LiLwx xriy zxeyåéøçàì- ¤¨¤¤§©£¨
,ey`x ixeg`aBì ïéàåxriyåéðôì,ey`x znciwa -ìáà §¥§¨¨£¨

y ote`aBì Léxriyåéøçàì ïéaeåéðôì ïéadf ixdìeñt ¤¥§©£¨¥§¨¨¨
,gxw `ed rvn`ae ,xriy zxeya swen ey`x xy`ky ,dcearl

,xzei dpebn `edïkL ìëåote`aBì LiLwx xriyïéàå åéðôì §¨¤¥¤¤§¨¨§¥
Bìxriyìå åéøçàote`a okììk Bì ïéàã,xriyìeñôc- §©£¨§§¥§¨§¨

.dcearl leqt `edy i`ce el` mipte` ipyay
,ïðçBé éaø øîà,oldlc zepexqgd cg` mda yiy mipdk ¨©©¦¨¨

ïéðçøwä,migxwd -ïéñppäå,c`n mikenpd -ïéðâìáfäå- ©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦
,reaw ote`a min zeblef mdipiryïéìeñt,zepaxwd zcearl §¦
.ïøäà ìL Bòøæa äåL ïðéàL éôì§¦¤¥¨¨¤§©§¤©£Ÿ

:`xnbd dywnàðéðz ïéðçø÷yxetn migxwd leqt ixd - ©§¨¦§¦¨
,epzpynaàðéðz ïéñpðdpyna yxetn mikenpd leqt mbe - ©¨¦§¦¨

oldl(:dn)zvxzn .mileqt mdy epl rinydl jxved dnle ,
:`xnbdïéðâìáædcearl mileqtyéøèöéàdéì Copgei iaxl ©§§¨¦¦§§¦¥

,ïðéòeîLàì,dpyna xkfed `l df oicyez` mb xikfdy dn §©§¦©
ik ,yecig yi mpica mby meyn `ed ,miqppde migxwd leqt

àîéúc eäîwx mlqetl dpynd zpeeky xn`z `ny -íeMî ©§¥¨¦
,ïéòä úéàøî,dyra mixaer mpi` dcear ecare exar m` j` ©§¦¨©¦

el` zepexqg ea yiy odky epl rinydl opgei iax jxved okl
car m`e ,oxd` ly erxfa dey epi`y meyn leqt `ed ixd

.dyra xaer ,dcear
:`xnbd zl`eyïéòä úéàøî íeMî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦©§¦¨©¦
éðz÷ àðúéàxde -zi`xn meyn wx `ed eleqty men lka i ¦§¨¨¨¥

zi`xn meyn `ed leqtd mrhy yexita zxne` dpynd ,oird
epipyy enk ,oird(cenrd jynda)éðtî ìeñt åéðéò éñéø eøLpLå'§¤¨§¦¥¥¨¨¦§¥
,'ïéòä úéàøî,df mrh epipy `l miqppe migxw iably oeike ©§¦¨©¦

iax siqed dne ,ixnbl mileqt mdy xnel dpynd zpeeky gken
.dpyna yxetn `edy xg` df oica eprinydl opgei

miaygp miqppe migxwy dpyndn dgked oi` :`xnbd zayiin
ik ,ixnbl mileqteäleëì ïécä àeäå àãç éðz àîéúc eäî- ©§¥¨¨¥£¨§©¦§§

mday zexhehg ilra oic z` `pzd dpyy xg`y xn`z `ny
yi ixd ,oxd` rxfa dey epi`y ink maiygn mpexqg m` ewlgp
miaygp md dk cr dpynd dzpny minend wxy jkn cenll
minend lk la` ,oxd` ly erxfa dey didi `ly mxebd iepiyk
wx `l` ,milqetd minen mpi` jli`e o`kn zeipyna miiepnd
iax jxved okl ,jenqa dpynd dniiqy enk ,oird zi`xn iptn
e` migxw ly ,el` zepexqg ea yiy odky epl rinydl opgei
m`e ,oxd` ly erxfa dey epi`y meyn leqt `ed ixd ,miqpp

.dyra xaer ,dcear car
:dywne `xnbd dayàðúéîe øcäéî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦§¨¦§¨

éðúå øãä à÷eleqte oldl zeipyna xkfend men lka ixde - ¨¨©§¨¥
yexita zxne`e zxfeg dpynd ,oird zi`xn meyn wx `ed

epipyy enk ,oird zi`xn meyn `ed leqtd mrhy(.cn)
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zexeka(iyiy meil)

L ét ìò óàe jk lk rewy epi`úçàk åéðéò ézL ìçBk Bðéà ©©¦¤¥¥§¥¥¨§©©
.mexg aygp

:dpyna epipy.ähîì åéðéò ézL [äìòîì åéðéò ézL]zl`ey §¥¥¨§©§¨§¥¥¨§©¨
:`xnbdéàîly df mena dpynd zpeek dn -åéðéò ézM ©§¥¥¨

àîéìéà .ähîì åéðéò ézL äìòîìdpeekdyäìòîì åéðéò ézL §©§¨§¥¥¨§©¨¦¥¨§¥¥¨§©§¨
di`xdy `l` ,mnewna od zereawe ,mipird zxeva iepiy oi`y

epiide ,diewläìòîì éæçceipir izya d`ex `ed cinzy - §¨¥§©§¨
oke ,ecbpk cnerd mewndn dlrnl,ähîì åéðéò ézLzereaw §¥¥¨§©¨

`l` ,onewna odähîì éæçceipir izya d`ex `ed cinzy - §¨¥§©¨
oke ,ecbpk cnerd mewndn dhnlúçà Bðéòå äìòîì úçà Bðéò¥©©§©§¨§¥©©

ähîìernynäìòîì úçà Bðéòå ähîì úçà Bðéò éàæçc- §©¨©£©¥©©§©¨§¥©©§©§¨
epirae ,ecbpk cnerd mewndn dlrnl zg` epira d`ex `edy
zereaw eipir izyy s` ,ecbpk cnerd mewndn dhnl dipyd
zg` epire dlrnl zg` epir' ly df meny `vnp ok m` ,onewna

'dhnleðééäly mend,'úçàk äéiìòä úàå øãçä úà äàBø' ©§¤¤©¤¤§¤¨£¦¨§©©
.minen ipyl mze` dwlig dpynd ixdy ,okzi df oi`e

:`xnbd zx`an,àlàzriaw mewn iepiy ly menl dpeekd ¤¨
e ,mipird'äìòîì åéðéò ézL'ernynäìòîì ïîéé÷cizyy - §¥¥¨§©§¨§¨§¨§©§¨

,libxd mnewnn dlrnl epiidc ,gvnd daeba zereaw eipir
e,'ähîì åéðéò ézL'ernynähîì ïîéé÷ceipir izyy - §¥¥¨§©¨§¨§¨§©¨

ly mende ,libxd mnewnn dhnl zereawäìòîì úçà Bðéò'¥©©§©§¨
,'ähîì úçà BðéòåernynBðéòå äìòîì úçà Bðéò éîéé÷c §¥©©§©¨§¨§¦¥©©§©§¨§¥

ähîì úçà,libxd dnewnn dlrnl dreaw zg` epiry - ©©§©¨
ipydedpynd dtiqed jk lre ,libxd dnewnn dhnl dreaw d

,sqep men yiyénð ïøãñk éîéé÷åzereaw eipir izy m` mby - §¨§¦§¦§¨©¦
,dpeyn ezii`xy `l` ,libxd mnewnaúàå øãçä úà äàBøå§¤¤©¤¤§¤

,úçàk äéiìòädhian zg` epire dlrnl dhian zg` epir ik ¨£¦¨§©©
.men aygp df iepiy s` ,dhnl

:`xnbd zxxanéléî éðä àðîipira el` miiepiy lk leqtl §¨¨¥¦¥
:`xnbd zx`an .mc`,ïðaø eðúcmc` inen iabl weqta xn`p §¨©¨¨

(k `k `xwie)lNaY F` wc','Bðéòae` wc' xnel ic did dxe`kle ©§©ª§¥
recne ,oira wx mikiiy el` mineny lkl reci ixdy ,'lelaz
df oeyl xeziin yexcl yi `l` ,'epira' xnel dxezd dkxved

leqtl,eøîà ïàkî .BðéòaM äî ìk,lqet mipira iepiy lky ¨©¤§¥¦¨¨§
m` oebk ,mipird zriaw mewna `ed iepiyd m` oiaåéðéò ézL§¥¥¨

zereawähîìe` ,mnewnnåéðéò ézLzereaw,äìòîìe`Bðéò §©¨§¥¥¨§©§¨¥
úçàdreawúçà Bðéòå ,äìòîìdreaw,ähîìeipir m` oiae ©©§©§¨§¥©©§©¨

,diewl ezii`xy `l` mnewna zereawúàå øãçä úà äàBøå§¤¤©¤¤§¤
å ,Bøéáç íò øaãnL Bà ,úçàk äéiìòämc`éì ,øîBà øçà ¨£¦¨§©©¤§©¥¦£¥§©¥¥¦

äàBø,d`ex `ed ize` -dnn xg` mewnl dpten d`xp ehan ik ¤
.eipira men lrak aygp elld mipte`d lka ,ze`ex eipiry

øeò ,ïðaø eðzmipdk inena dxezd dlqty(gi `k `xwie)`ed , ¨©¨¨¦¥
øååøeç .åéðéòî úçàa àîeñ ïéa ,åéðéò ézLa àîeñ ïéaileg - ¥¨¦§¥¥¨¥¨§©©¥¥¨©©§¨

,oira zereawd zepal zetihk d`xpy ,oirdïéòeáwä íénäå- §©©¦©§¦
,di`xd z` mirpen mde ,reaw ote`a oirdn miblefd mineïépî¦©¦

,mipdka lqetd men miaygp mdy,'øeò Léà' øîBì ãeîìz©§©¦¦¥
milqet el` mipte` s`y cnll d`ae ,ieaix `id 'yi`' zaize

.odka
,dzr cr exkfedy minend lkl zexewnd z` zx`an `xnbd

:mlek z` hxtl dxezd dkxved recneéì änì ,àáø øîà̈©¨¨¨¨¦
àðîçø áúëcmb ,miieaix ipy'øeò Léà'mbeìeláz ÷c' §¨©©£¨¨¦¦¥©§©

,'Bðéòaaygp oira iepiy lky cg` weqtn cenll epl yi `ld §¥
:`ax x`an .menéëéøö,miieaixd ipy z`àðîçø áúk éàc §¦¦§¦¨©©£¨¨

wx,'øeò'epira e` eipir izya ,`neq wxy xnel mewn did ¦¥
,men lra aygp ,zg`ììk eäðúéìc íeMîzeaygp eipir ik - ¦§¥©§§¨

ixnbl di`xd gk mdn lhip ixdy ,llk mpi` eli`k,ìáà£¨
déa eäðúéàc ,ïéòeáwä íénäå øååøeçmda yi oiicry oeik - ©©§¨§©©¦©§¦§¦©§¥

,dze` mirpen minde xeexegdy `l` ,di`xàìlra aygi Ÿ
okl ,menàðîçø áúkztqep daizLéà'mb zeaxl ,'xer ¨©©£¨¨¦

.mireawd minde xeexeg
àðîçø áúk éàåly ieaixd z` wxLéà'xnel ozip did ,'xer §¦¨©©£¨¨¦

,menk aygdl daxzd mireawd mine xeexeg enk oexqg wxy
ììk éæç à÷ àìc íeMî,ixnbl ezii`x zrpnp mci lr ik -ìáà ¦§Ÿ¨¨¥§¨£¨

àúéiøBñçîoiicr `l` ,ixnbl `l j` ,dnbtp ezii`xy ote`a - ©§¦¨¨
,hrn d`exàìokl ,men lra aygiàðîçø áúkmen z` mb Ÿ¨©©£¨¨

,'÷c'`le di`xdn xqgne oiray xegyd wlga mexw `edy ©
di`xd z` hrnl wx mxeby men mby epcnll ,ixnbl dlhep

.lqet
àðîçø áúk éàåmen z`,÷cdfk oexqgy xnel ozip did §¦¨©©£¨¨©

,men aygpïøqçîc íeMî,di`xd z` hrn mbety -ìáà ¦¦§©§¨£¨
àúéìaìáîoirk yi wx `l` ,di`xa llk oexqg oi`y ote`a - §©§§¦¨

` siwnd wlgd z` xaere ,oiray oald wlgdn jynp oal hegz
ik 'lelaz' `xwpe ,xegyd wlgd jezl qpkpe ,oiray xegyd

df mbty xne` iziid ,oird zxev z` lalan `edàìaygp Ÿ
okl ,oira menkàðîçø áúkd men z` mb'ìeláz'epcnll ¨©©£¨¨§©

.men aygp dfk oexqg s`y
àðîçø áúk éàåd men z`,'ìeláz'df oexqgy xnel ozip did §¦¨©©£¨¨§©

,men aygpïìaìáîc íeMî,oird zxev z` lalany -ìáà ¦¦§©§§¨£¨
wx `ed oira oexqgdykàúeipLî íeMîdnewna iepiy yiy - ¦§©¦¨

,dhana iepiy yiy e` ,libxd dnewna dreaw dpi`y oird ly
,dcbpk `ly dhiank zi`xpyàìokl ,men aygiàðîçø áúk Ÿ¨©©£¨¨

,'Bðéòa'e` ,libxd dnewna `ly dreawd oir mby xnel §¥
.menk zaygp ,xg` mewnl dptenk d`xp dhany

:`xnbd dwiqnCkìä ,àáø øîàeyxcp cvik epx`iay oeik - ¨©¨¨¦§¨
y `vnp ,mipird inen ibeq lkìk`edy oira oexqgúîçî ¨¥£©

àúeiäk,llk d`ex epi`y -àéúàcnlp -îzaiz ieaix,'Léà' §¦¨¨§¨¥¦
.df ieaixn mireawd mine xeexegd inen z` ecnly enk

àúéiøBñçîoiicr `l` ,ixnbl `l j` ,dnbtp ezii`xy in - ©§¦¨¨
cnlp ,hrn d`exîly menàúéìaìáî .'÷c'oi`y ote`a - ¦©§©§§¦¨

cnlp ,oird zxeva iepiy wx `l` di`xa oexqgîmen.'ìeláz' ¦§©
àúeipLîwx `l` dnvr oird zxeva iepiy oi`y ote`ae - §©¦¨

cnlp ,dhan ote`a e` dnewnaîzaiz xezii.'Bðéòa' ¦§¥
enyy men :dpyna epipy.LîL éëñ:`xnbd zx`anáø éðz ¨¥¤¤¨¥©

LîL éðñ ,óñBéhiadl leki epi`y epiidc ,ynyd z` `pey - ¥¨¥¤¤
.zgxef ynydy mewna

:dpyna epipy.ïéécâæ:`xnbd zx`anéåçîd`xd -àðeä áø ©§§¨©§¥©¨
dpeekdy x`al did dfa epevxe ,elen miayeid ipir lre epir lr

el yiy inlïãécî ãç,dlibx epiidc ,eply enk zg` oir -ãçå ©¦¦¨§©
eäãécîmiayeidn cg`e ,ilen miayeid ly enk zg` oire - ¦¦§

,zepeyn eipir eide ecbpk ayei didy dcedi iax didãôwéàå- §¦§©
citwdeäãeäé áø.menl `nbeck e`iady lr ©§¨

:`ped ax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîmen ,`ziixaa epipy ¥¦¥
d,àðáëLin `edåéðéábLmdy cr mikex` [eizeab-]íéáëBL ¨§¨¨¤§¦¨§¦

d men ,eipir lr,íBcâæeipiaby in `ed.ïáì ãçàå øBçL ãçà ©§¤¨¨§¤¨¨¨
oia welig j` ,mipiabd oia welig yiyk `ed df meny rnyne

.men aygp epi` mipird
:`xnbd zvxznàpzy ,xaeq epzpyn z` dpyy `pzd -ìk ©¨¨

déì éø÷ íBcâæ éããäì éåL àìc àâeæm` ,bef ea yiy xa` lk - ¨§Ÿ¨¥©£¨¥©§¨¥¥
oiryk mb okle ,'mecbf' llka `ed ixd ,miey befd ixa` ipy oi`

.'mecbf' llka `ed ixd ,dpeyn zg` oire dlibx zg`
:dpyna epipy.ïøéväin z` llek oxivd men :`xnbd zx`an ©¦¨

yúBèeøz åéðéò,zelebr -úBiðøéöå,zehexzn xzei zelebr - ¥¨§§¦¨¦
eipiry ineúBòîBcy e` ,hrn,úBôìBc,zernecn xzei epiide §§

åokúBãøBèllka md el` lk ,zetlecn xzei zernc zeblef - §§
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עמשך בהמוד רנז

oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxtzereay
äìòîì ïééæçã.dlrnl ze`ex dry lk la` ,xcqa onewna zecnery Ðøãç

äèîì.dlrnl diilr Ðäìòîì ïîéé÷ã.mc` ipa x`yk `ly ,gvnd daeba Ð
ïøãñë ïîéé÷åz`e xcgd z` d`ex la` ,xcqk onewna zecner opide ,xnelk Ð

.dhnl d`ex zg` epire dlrnl d`ex zg` epiry ,dilrdåðéòálelaz" Ð
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:ef dlgnn mixnyp,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîà̈©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨
,íéaø éðôa íéî ïéðézLîíéaø éðôa íéî ïéúBL ïéàåjxc - ©§¦¦©¦¦§¥©¦§¥¦©¦¦§¥©¦

la` ,miax ipta zezyl `le dlik`a repv zeidl mkg cinlz
.okzqi oizni m` ik ,milbx in zlhda repv zeidl el oi`àéðúå§©§¨

,éëä énðéðôa íéî ïéúBL ïéàå ,íéaø éðôa íéî ïéðézLî ©¦¨¦©§¦¦©¦¦§¥©¦§¥¦©¦¦§¥
a äNòîe ,íéaømc`LwéaL ãçàjxvedy -íéî ïézLäì ©¦©£¤§¤¨¤¦¥§©§¦©¦

ïézLä àìå,cin.äáö Bñéøk äàöîðå §Ÿ¦§¦§¦§§¨§¥¨¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbdéøèöéà ìàeîLdéì Cd -jxve §¥¦§§¦¥

milbx in lihdlàìâøc àúaLaiptl yxcy dyxcd zra - §©§¨§¦§¨
,lbxd zeklda lbxd iptly zaya mrdàîéìb déì eãâð- §¨¥§¦¨

.zeripvae cin min lihdl lkeiy ick mrd oial epia oicq eqxt
dyxcd xg`deáàc dén÷ì àúà,eia` iptl l`eny `a - £¨§©¥©£©

déì øîà,eia`àãáeò øcäà ìéæå ,éæeæ äàî òaøà Cì ïzà- ¨©¥¤¥¨©§©§¨¥§¦©§©§¨
oi` ik ,ziyry itk eyri `ly miaxl yexcze xefgz jle

ixdy ,repv mewn `vniy cr min lihdl oizndløLôàc zà©§§¤§¨
Cìdyxcd rvn`a oicq qextl dz` lekie aeyg mc` dz` - ¨

mc` x`y la` ,zeripva min lihdl ickdéì øLôà àìc- §Ÿ¤§¨¥
jiyrnn cnli m` ,dyxcd rvn`a oicq qextl leki epi`y
,dyxcl evawzdy mrd exftziyk zeripva min lihdl oiznie

ïkzñéì.zexwr zpkq icil `ai - ¦§©¥
:sqep dyrnéøèöéà éMà áø øa øîàìîbã àãebà Cjxved - ©©©©¦¦§§¦©¨§©§¨

,xybd lr cner ecera ,min lihdlïézLà,mydéì eøîà ©§¦¨§¥
,elv` micnerdàéúà÷ Cúîçjl yie o`kl dkxca jzeng - £¨¨¨¨§¨

.zeripva bdpzdleäì øîàx xa xn,iy` adðãeàaelit` - ¨©§§§¨
xg` mewn il did `l m` min lihn iziid izeng ly dpf` jeza

.dipta lihdl yyeg ipi`y oky lke ,oizndl ila ea lihdl
`le oizydl ywa cg` mc`y epipy lirl d`aedy `ziixaa
dav eqxky oipn :`xnbd dywn .dav eqixk `vnpe oizyd

,oizyd `ly meynà÷ìò íeMî éì ÷etéúårx`y okzi ixde - §¦¦¦©§¨
z` zeavl znxebd ,dwelr mkezay min dzyy meyn jk el

.dzeyd ly eqxk
did dyrnd :`xnbd zvxznúúBLamizzey eilbx iny - §¥

okle ,eilbx in akiry zngn dav eqxky gkene ,zetih zetih
.mizzey eilbx iny jka mb dlgp

milbx in zlhd zripn cvik x`ean da `ziixa d`ian `xnbd
:xewirl znxebíãàa Ba Lé íéá÷ð éðL ,ïðaø eðzly eteba - ¨©¨¨§¥§¨¦¤¨¨¨

awp ,cibd y`xa awpa miniizqny zexepv ipy yi mc`ãçà¤¨
,òøæ úáëL àéöBî ãçàå ,ïúL àéöBîïéàåwiqtn xyaäæ ïéa ¦¤¤§¤¨¦¦§©¤©§¥¥¤

àlà äæìiaeraCøöð íãàL äòLa ,íeMä útéì÷kin lihdl ¨¤¤¨¦§¦©©§¨¨¤¨¨¦§¨
,milbxäæ CBúì äæ eáwð íàakrzny milbxd in ugl zngn ¦¦§¤§¤

,mlihdln.ø÷ò àöîð¦§¨¨¨
znxeb milbx in zxivry dxezdn xewn d`ian `xnbd

:zexwrláéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîà(ci f mixac)Eá äéäé àì' ¨©¥¨¦©¦§¦Ÿ¦§¤§
,'Ezîäááe äø÷òå ø÷ò,aezkd zpeekEá äéäé àì éúîéà ¨¨©£¨¨¦§¤§¤¥¨©Ÿ¦§¤§

,ø÷òEzîäáaL ïîæajpdy onfa dndak jnvr miyzy - ¨¨¦§©¤¦§¤§¤
.zeripv zngn mlihdl ddzyz `le ,milbx in lihdl jxvp

:df weqtn zxg` dyxcéåì ïa òLBäé éaø øîàaezkd zpeek ¨©©¦§ª©¤¥¦
y xnel 'xwr ja didi `l',íéãéîìzä ïî ø÷ò Eá äéäé àìŸ¦§¤§¨¨¦©©§¦¦

.micinlz jl eidi cinzy `id dkxa ,xnelkåja didz `l §
,'äø÷ò'epiidíB÷nä éðôì äøe÷ò Eúlôz àäz àlL- £¨¨¤Ÿ§¥§¦¨§£¨¦§¥©¨

,zexit dyrze zrnyp jzlitz didz mipa lr lltzzyk
,`id 'jzndaae' eniiqa aezkd zpeekeéúîéà,dkxad miiwzz ¥¨©
äîäak Eîöò íéNî äzàL ïîæain lihdln akrzn jpi`e ¦§©¤©¨¥¦©§§©§¥¨

.repv mewnl ribzy cr milbx
:milbx in zlhd iabl exn`py zetqep zekld d`ian `xnbd

ñøç éìk ìò àì íéî íãà ïézLé àì ,àtt áø øîàhiar - ¨©©¨¨Ÿ©§¦¨¨©¦Ÿ©§¦¤¤
,jenqd xdpd l` mkilyn jk xg`y ,milbx inin lyìò àìå§Ÿ©

íB÷î[rwxw-]äL÷,mewnl mithyp `l` mirlap mind oi`y ¨¨¤
meyn `ed xeqi`d mrhe .xdpl miltepe ,oexcnéðä ,áø øîàc§¨©©¨¥

ìáác éøBãî,oexcna miieyr mdy laaa zenewn -àiî éøcäî §¥§¨¤©§§¦©¨
íèéò ïéòìlecb odky ,mhir oir oiirn l` mdinin mikilen - §¥¥¨

mixetikd meia einina laeh(.`l `nei)el` zenewn ininy oeike ,
oi` okle .milbx in mda lihdl oi` yecw mewn l` miribn
.mnewna milbxd in mirlapy ,gegiz xtr lr `l` oizydl

:milbx in zlhda zeripv iabl ztqep dkld d`ian `xnbd
à÷eðé étðàa àéãäì íe÷z àì àúzéà éàä ,ééaà øîà`l - ¨©©©¥©¦§¨Ÿ¨§¤§¨§©§¥§¨

dtvegy ,ynn wepizd iptl dcnera milbx in dy`d lihz
,`idda ïì úéì àñébàoi` ohwd ly ecivl zcner m` la` - ©¦¨¥¨¨

.xeqi` jka
zngn znxbpd dpkqd lr zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd

:miawp zxivrãenò ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©
øæBçäetebl xifgne ,xvere xfege milecbl zeptzdl ligzny - ©¥

,z`vl dligzd xaky d`evd z`ï÷Bøãä éãéì íãà àéáî- ¥¦¨¨¦¥©§¨
.mirn ilegøæBçä ïBléñ,mxvere milbx in lihdl ligzny - ¦©¥

éãéì íãà àéáîileg.ïB÷øé ¥¦¨¨¦¥¥¨
,Lé÷ì Léø øîà àðéè÷ áø øîà àðeä áø øa äaø øîàíc ¨©©¨©©¨¨©©§¦¨¨©¥¨¦¨

áøä,jkl jxvpyk mc fiwn epi`y ,eteba mc daxnd -ïéçL ¨¤§¦
äáø.etebaäáø òøæ úáëLynyn epi`e dy` el yiy in - ¨¤¦§©¤©¨¨

,rxf zaky eteba daxne ie`xd onfa ezhnäáø úòøö.eteba ¨©©¨¨
äáø äàBözlgn ,eteba d`ev daxnd -äáø ï÷Bøãä.eteba ¨¨¨©§¨¨¨

,ïéáø íéìâø éîzlgnäáø ïB÷øé.eteba ¥©§©¦¨¦¥¨¨¨
,minend oia dpyna epipy.åéìò äàa úéøö÷ çeøzxxan ©©§¦¨¨¨¨

:`xnbdeäéð éàî:`xnbd zx`an .df men `ed dn -àðz ©¦¨¨
,`ziixaaíéìôð ïa çeøcy ici lr zehy gex -.åéìò äàa ©¤§¨¦¨¨¨¨

:dpyna epipy.øáb ìòáe ïaLeàîä`ziixa d`ian `xnbd ©§§¨©©¤¤
:el` minen zx`andàðz,`ziixaaïaeLî`ed [oaye`n-] ¨¨§¨

men,íéöéaa,milecb eiviayøáb ìòáemen `ed,ãébaeciby ©¥¦©©¤¤©¦
.lecb

:el` minen zx`and ztqep `ziixaàðz,`ziixaaäæ ïaeLî ¨¨§¨¤
,ïéiwäïzáøbä,xab lra z`xwpd dlgnd ipte`n cg` -äæ ©©¨©§©§¨¤

.÷é÷ ìòa,el`n cg` lk ly enen dn `ziixad zx`ane,ïéi÷ ©©¦©¨
íéöéaa,milecb eiviay -ãéba ,àzáøb.lecb ecib - ©¥¦§©§¨©¦

:`xnbd zx`anänk ãòålral aygiy ick lecb cibd `di §©©¨
.menéåçîd`xd -äãeäé áøcibd ribn m` ,eteb lrãò ©§¥©§¨©

äaeëø.eikxa cr - §¨
aygiy cibd didi jxe` dfi`a dpcy `ziixa d`ian `xnbd

:men lraløîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðzribn cibd m` ©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
äaeëø ãò,eikxa -ìeñtribn `ed m` la` ,dcearl odkd ©§¨¨

,éøîàc àkéà .øLk ,äaeëø ïî äìòîìribn m`,äaeëø ãò §©§¨¦§¨¨¥¦¨§¨§¦©§¨
,øLkcr ribn `ed m` wxe.ìeñt äaeëøä ïî ähîì ¨¥§©¨¦¨§¨¨
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zexeka(ycew zay meil)

íé÷étä ìòáeeìwéòä:dpynd zx`an .minen ilra mdeäæéà ©©©¦¦¨¦¥¥¤
éwî àeäL ìk ,'ìwéòä'åéúBñøt ó`ed ezaiyi zray lk - ¨¦¥Ÿ¤©¦©§¨
,efl ef eilbx zetk axwnBæì Bæ úBL÷Bð åéúBakøà ïéàå- §¥©§ª¨§¨

edfi`e .ueg itlk zenewry zngn ,efa ef zerbep mpi` eikxae
,'miwitd lra'àöBé ä÷étBìãebîdlebr xya zkizgy - ¦¨¥¦¨

.elbxa e` ecia lceb`dn z`vei
:zerav`ae milbxa mitqep minenBáé÷òe hleaåéøBçàì àöBé £¥¥©£¨

iptl skd ivgy ,lbxd sk rvn`a xaegn weydy `vnpy cr
.eixeg`l divge weydæåeà ìLk úBáçø åéúBñøteizeqxty - ©§¨§¨§¤©¨

.magxn xzei mkxe`y ,mc` x`y ilbxk mpi`e ,zelebre zeagx
åéúBòaöàeilbxa e` eiciaBà ,Bæ ìò Bæ úBákøeîeizerav`y ¤§§¨§¨©
úBèeì÷eizerav` m` mpn` .men lra df ixd ,zexaegn - §

wx zexaegnäìòîì,sebd cvl mzligza -÷øtä ãòirvn`d §©§¨©©¤¤
,zerav`d lyøLkmb zexaegn m` oke .dcearl odkdähîì ¨¥§©¨

dëúçå ,÷øtä ïî,zerav`d cixtde -.øLk ¦©¤¤©£¨¨¨¥
äa äúéärav` ,elbxa e` ecia -úøúé,zxzein -,dëúçå ¨§¨¨§¤¤©£¨¨
da Lé íàrav`a -,íöòìeñtdidy oeiky ,dcearl odkd ¦¤¨¤¤¨

,men lra dyrp epexqgay xa` df ixd mvr daåàì íàåm`e - §¦¨
dkzg m`e ,xya zkizg `l` dpi` ,mvr ef rav`a did `l

`ed ixd odkd.øLk̈¥
rav` el yiy odk,åéìâøáe åéãéa øúéel yiy epiideLLå LL ¨¥§¨¨§©§¨¥¨¥

md eicgie ,lbx lkae ci lka zerav` yy -òaøàå íéøNò¤§¦§©§©
,zerav`.øéLëî äãeäé éaøïéìñBt íéîëçåoipny s`y ©¦§¨©§¦©£¨¦§¦

zerav` oipnk mpi`y oeik ,dey milbxde micid lka zerav`d
.men lra df ixd ,mc` lk ly

odkåéãé ézLa èìBMämc` lkk epi`e ,eici izya dey egeky - ©¥¦§¥¨¨
,zil`nyd ecin dwfg zipnid eciyìñBt éaø,dcearl odkd ©¦¥

.ïéøéLëî íéîëçå©£¨¦©§¦¦

àøîâ
eileqxwa yiwnd ,dcearl mileqtd oia dpyna epipy
`ziixa d`ian `xnbd .lwirde ,miwitd lrae ,eizeaekx`ae

:el` mileqtl dxeza xewnd z` zxxany,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
mipdk inen oipra(hi `k `xwie)Fa didi xW` Wi` F`','ìâø øáL ¦£¤¦§¤¤¤¨¤

éì ïéà,menl aygiyïLéwä úBaøì ïépî ,ìâø øáL àlà- ¥¦¤¨¤¤¨¤¦©¦§©©¦¨
,eileqxwa yiwndïaìéwäå ,ìwéòäåz`vei dwity in - §¨¦¥§©¦§¨

,elcebnøîBì ãeîìz(my)Bà'Fa didi xW` Wi`'ìâø øáL ©§©¦£¤¦§¤¤¤¨¤
.minen ilra miaygp el` mby ,zeaxl d`a 'e`' zaize
:lbxa mitqep minen zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨

.øðôeMäå [ïé÷étä] (ïéôé÷ä) ìòaeàaà øa àéiç éaø øîà ©©©¦¦§©§¨¨©©¦¦¨©©¨
'ïé÷étä ìòa' ,ïðçBé éaø øîàin `edäaøä úBúñk Bì LiL ¨©©¦¨¨©©©¦¦¤¤§¨©§¥

e ,ce`n dlecb elbxa leqxwd mvry -'øðôeL'in `edBì ïéàL §¨¤¥
úBúñk[leqxw zenvr-].øwéò ìk §¨¨¦¨

:dpyna epipyøîà .åéøBçàì àöBé Báé÷òå Bìcebî àöBé ä÷ét¦¨¥¦¨©£¥¥©£¨¨©
,øæòìà éaød`xpy in `ed dfBìâø òöîàa àöBé B÷BL- ©¦¤§¨¨¥§¤§©©§

dpnn ivge eiptl skdn ivg ,lbxd sk rvn`a cner weydy
.eixeg`l

:dpyna epipyàì ,àtt áø øîà .æåeà ìLk úBáçø åéúBñøt©§¨§¨§¤©¨¨©©¨¨Ÿ
àîézlbxl `id dpeekdyà÷éãñ àìå äôéøècdwc `idy - ¥¨¦§¦¨§Ÿ§¦¨

jk jezne ,zewelg opi`e zexaegn dizerav`y ,dwecq dpi`e
,fee` ly lbx zxevk dlebr dzxevk àlàc ïåéelbxäôéøè ¤¨¥¨§§¦¨

,[dwc-]à÷éãñc áb ìò óàdizerav`e dwecq `idy elit` - ©©©¦§¦¨
.men df ixd zewelg

:dpyna epipy.úBèeì÷ Bà Bæ áb ìò Bæ úBákøeî åéúBòaöà¤§§¨§¨©©§
:el` mileqtl xewnd z` zxxany `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaømipdk inena xn`p(hi `k `xwie)àlà éì ïéà ,'ãé øáL' ©¨¨¤¤¨¥¦¤¨
ãé øáLdyk la` ,men `idy(äìòîì) úBákøeî úBòaöà ¤¤¨¤§¨§¨§©§¨

,dzxag lr zg` zelereúBèeì÷ Bà[zexaegn-]ïî äìòîì §§©§¨¦
÷øtämiipxtvd cvl,ïëúçå`xnbd .men `edy il oipn ©¤¤©£¨¨

:ddnze `ziixad ixac rvn`a dwiqtnúøîàäåzxn` ixde - §¨¨§©
odkd zerav`d z` wlige jzg m`y dpyna,øLkji`e ¨¥
:`xnbd zx`an .elqetl `ziixad zywanàlàzl`y ¤¨

zehelw zerav` lr `id `ziixad,ïëúç àìåïépî.men `edy §Ÿ£¨¨¦©¦
:`ziixad daiyn jk lreøîBì ãeîìz(hi `k `xwie),'ãé øáL Bà' ©§©¤¤¨

`ly zehelw mbe zeakxen zerav` mb leqtl `a 'e`'d xeziiy
.odipia wlige jzg

:dpyna epipy,ìeñt ,íöò da Lé íà ,dëúçå úøúé Ba äúéä̈§¨§¤¤©£¨¨¦¤¨¤¤¨
.øLk åàì íàå:dxizi rav` jezig lqet izn zx`an `xnbd §¦¨¨¥

áb ìò úøtñpL àeäå ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¤¦§¤¤©©
ãiäcgi zxtqpe zerav`d x`y mr zg` dxeya zcnery - ©¨

sqep xa` zaygp dpi` xg` mewna rav` dgnv m` la` ,ozi`
.men meyn lqet dkezig oi`e

:zn z`neh iabl dnec oic opgei iax mya d`ian `xnbdeðz̈
ïðaørav` ,`ziixaaå ,íöò da LiL äøéúém` elit`da ïéà ©¨¨§¥¨¤¤¨¤¤§¥¨

ïøBtö,xac lkl xa` zaygp `id ixd ,xya zvw da yi j` ¦¤
eànèîzn z`nehaànèîe ,àOîáe òbîamb.ìäàaåoi` m` §©¥§©¨§©¨§©¥§Ÿ¤§

`ed ,llk xya eaäìBò[sxhvn-]äMîçå íéøNò äàî ïéðîì ¤§¦§©¥¨¤§¦©£¦¨
dfd oipnk enr cgi eid m`y ,mc`d ixa` g"nx oipn aex `edy

e .lde`a ze`nhn od xya `la elit` ,znd zenvrnäaø øîà̈©©¨
å ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa`weecáy rav`áb ìò úøtñð ©©©¨¨©©¦¨¨§§¦§¤¤©©

ãiä.lde`a `nhl xa` zaygp `id ©¨
ze` zyxtne ax mya `xnin d`ian `xnbdiax ixac it lr d

:opgeiäæ øác ,àcñç áø øîàjenqa `aeiyìBãbä eðéaø[ax-] ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨
,Bøîàe.Bøæòa äéäé íB÷närav`úøúézn ly [dxizi-]LiL £¨©¨¦§¤§¤§§¤¤¤¤

å ,íöò dam` elit`,ïøBtö äa ïéà`ed ixdànèîz`neh ¨¤¤§¥¨¦¤§©¥
zn.àOîáe òbîamle`ïéàå`edìäàa ànèîyi m` elit` §©¨§©¨§¥§©¥§Ÿ¤

.xa` aygp epi`y meyn ,xya zvw ea
:ax ixac z` `xnbd zx`anéaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦

å ,ïðçBé`weecãiä áb ìò úøtñð dðéàLáxa` zaygp dpi` ¨¨§§¤¥¨¦§¤¤©©©¨
ax dcen cid ab lr zxtqp `idyk mle` ,oxetv da oi`yk

.lde`a d`nhne xa`l zaygp `idy
:df oic lr opgei iax zdinz z` d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

ab lr zxtqp dpi`e oxetv da oi`y dxizi rav`y mixne`d
,ld`a d`nhn dpi`e `ynae rbna d`nhn cideNòz` jka ¨

ð éøáãk íäéøácúeàéán oky .mrh `la mixack -,CLôp äî ¦§¥¤§¦§¥§¦©©§¨
àeä øáà éàok m`,àeä øáà åàì éàå ,ànèz énð ìäàa ¦¥¤§Ÿ¤©¦§©¥§¦¨¥¤

ok m` ,znd ld`a `nhn epi` ok meyneàì énð àOîáe òbîa§©¨§©¨©¦Ÿ
.énèéì¦©¥

:ef ddinz lr mivexiz ipy d`ian `xnbdøa àðeä áø øîà̈©©¨©
,à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMî çBðîef rav` mlerl ¨©¦§¥§©£¨§¥§©¦¨

,`ynae rbna d`nhn `idy dne ,xa`l zaygp dpi`íeMî¦
da eòâð äøBòOk íöòmvr oky ,d`nhn `idy [da exn`-] ¤¤©§¨¨§¨
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עמשך בהמוד רפד



רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zexeka(ycew zay meil)

íé÷étä ìòáeeìwéòä:dpynd zx`an .minen ilra mdeäæéà ©©©¦¦¨¦¥¥¤
éwî àeäL ìk ,'ìwéòä'åéúBñøt ó`ed ezaiyi zray lk - ¨¦¥Ÿ¤©¦©§¨
,efl ef eilbx zetk axwnBæì Bæ úBL÷Bð åéúBakøà ïéàå- §¥©§ª¨§¨

edfi`e .ueg itlk zenewry zngn ,efa ef zerbep mpi` eikxae
,'miwitd lra'àöBé ä÷étBìãebîdlebr xya zkizgy - ¦¨¥¦¨

.elbxa e` ecia lceb`dn z`vei
:zerav`ae milbxa mitqep minenBáé÷òe hleaåéøBçàì àöBé £¥¥©£¨

iptl skd ivgy ,lbxd sk rvn`a xaegn weydy `vnpy cr
.eixeg`l divge weydæåeà ìLk úBáçø åéúBñøteizeqxty - ©§¨§¨§¤©¨

.magxn xzei mkxe`y ,mc` x`y ilbxk mpi`e ,zelebre zeagx
åéúBòaöàeilbxa e` eiciaBà ,Bæ ìò Bæ úBákøeîeizerav`y ¤§§¨§¨©
úBèeì÷eizerav` m` mpn` .men lra df ixd ,zexaegn - §

wx zexaegnäìòîì,sebd cvl mzligza -÷øtä ãòirvn`d §©§¨©©¤¤
,zerav`d lyøLkmb zexaegn m` oke .dcearl odkdähîì ¨¥§©¨

dëúçå ,÷øtä ïî,zerav`d cixtde -.øLk ¦©¤¤©£¨¨¨¥
äa äúéärav` ,elbxa e` ecia -úøúé,zxzein -,dëúçå ¨§¨¨§¤¤©£¨¨
da Lé íàrav`a -,íöòìeñtdidy oeiky ,dcearl odkd ¦¤¨¤¤¨

,men lra dyrp epexqgay xa` df ixd mvr daåàì íàåm`e - §¦¨
dkzg m`e ,xya zkizg `l` dpi` ,mvr ef rav`a did `l

`ed ixd odkd.øLk̈¥
rav` el yiy odk,åéìâøáe åéãéa øúéel yiy epiideLLå LL ¨¥§¨¨§©§¨¥¨¥

md eicgie ,lbx lkae ci lka zerav` yy -òaøàå íéøNò¤§¦§©§©
,zerav`.øéLëî äãeäé éaøïéìñBt íéîëçåoipny s`y ©¦§¨©§¦©£¨¦§¦

zerav` oipnk mpi`y oeik ,dey milbxde micid lka zerav`d
.men lra df ixd ,mc` lk ly

odkåéãé ézLa èìBMämc` lkk epi`e ,eici izya dey egeky - ©¥¦§¥¨¨
,zil`nyd ecin dwfg zipnid eciyìñBt éaø,dcearl odkd ©¦¥

.ïéøéLëî íéîëçå©£¨¦©§¦¦

àøîâ
eileqxwa yiwnd ,dcearl mileqtd oia dpyna epipy
`ziixa d`ian `xnbd .lwirde ,miwitd lrae ,eizeaekx`ae

:el` mileqtl dxeza xewnd z` zxxany,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
mipdk inen oipra(hi `k `xwie)Fa didi xW` Wi` F`','ìâø øáL ¦£¤¦§¤¤¤¨¤

éì ïéà,menl aygiyïLéwä úBaøì ïépî ,ìâø øáL àlà- ¥¦¤¨¤¤¨¤¦©¦§©©¦¨
,eileqxwa yiwndïaìéwäå ,ìwéòäåz`vei dwity in - §¨¦¥§©¦§¨

,elcebnøîBì ãeîìz(my)Bà'Fa didi xW` Wi`'ìâø øáL ©§©¦£¤¦§¤¤¤¨¤
.minen ilra miaygp el` mby ,zeaxl d`a 'e`' zaize
:lbxa mitqep minen zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd,àðz̈¨

.øðôeMäå [ïé÷étä] (ïéôé÷ä) ìòaeàaà øa àéiç éaø øîà ©©©¦¦§©§¨¨©©¦¦¨©©¨
'ïé÷étä ìòa' ,ïðçBé éaø øîàin `edäaøä úBúñk Bì LiL ¨©©¦¨¨©©©¦¦¤¤§¨©§¥

e ,ce`n dlecb elbxa leqxwd mvry -'øðôeL'in `edBì ïéàL §¨¤¥
úBúñk[leqxw zenvr-].øwéò ìk §¨¨¦¨

:dpyna epipyøîà .åéøBçàì àöBé Báé÷òå Bìcebî àöBé ä÷ét¦¨¥¦¨©£¥¥©£¨¨©
,øæòìà éaød`xpy in `ed dfBìâø òöîàa àöBé B÷BL- ©¦¤§¨¨¥§¤§©©§

dpnn ivge eiptl skdn ivg ,lbxd sk rvn`a cner weydy
.eixeg`l

:dpyna epipyàì ,àtt áø øîà .æåeà ìLk úBáçø åéúBñøt©§¨§¨§¤©¨¨©©¨¨Ÿ
àîézlbxl `id dpeekdyà÷éãñ àìå äôéøècdwc `idy - ¥¨¦§¦¨§Ÿ§¦¨

jk jezne ,zewelg opi`e zexaegn dizerav`y ,dwecq dpi`e
,fee` ly lbx zxevk dlebr dzxevk àlàc ïåéelbxäôéøè ¤¨¥¨§§¦¨

,[dwc-]à÷éãñc áb ìò óàdizerav`e dwecq `idy elit` - ©©©¦§¦¨
.men df ixd zewelg

:dpyna epipy.úBèeì÷ Bà Bæ áb ìò Bæ úBákøeî åéúBòaöà¤§§¨§¨©©§
:el` mileqtl xewnd z` zxxany `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaømipdk inena xn`p(hi `k `xwie)àlà éì ïéà ,'ãé øáL' ©¨¨¤¤¨¥¦¤¨
ãé øáLdyk la` ,men `idy(äìòîì) úBákøeî úBòaöà ¤¤¨¤§¨§¨§©§¨

,dzxag lr zg` zelereúBèeì÷ Bà[zexaegn-]ïî äìòîì §§©§¨¦
÷øtämiipxtvd cvl,ïëúçå`xnbd .men `edy il oipn ©¤¤©£¨¨

:ddnze `ziixad ixac rvn`a dwiqtnúøîàäåzxn` ixde - §¨¨§©
odkd zerav`d z` wlige jzg m`y dpyna,øLkji`e ¨¥
:`xnbd zx`an .elqetl `ziixad zywanàlàzl`y ¤¨

zehelw zerav` lr `id `ziixad,ïëúç àìåïépî.men `edy §Ÿ£¨¨¦©¦
:`ziixad daiyn jk lreøîBì ãeîìz(hi `k `xwie),'ãé øáL Bà' ©§©¤¤¨

`ly zehelw mbe zeakxen zerav` mb leqtl `a 'e`'d xeziiy
.odipia wlige jzg

:dpyna epipy,ìeñt ,íöò da Lé íà ,dëúçå úøúé Ba äúéä̈§¨§¤¤©£¨¨¦¤¨¤¤¨
.øLk åàì íàå:dxizi rav` jezig lqet izn zx`an `xnbd §¦¨¨¥

áb ìò úøtñpL àeäå ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¤¦§¤¤©©
ãiäcgi zxtqpe zerav`d x`y mr zg` dxeya zcnery - ©¨

sqep xa` zaygp dpi` xg` mewna rav` dgnv m` la` ,ozi`
.men meyn lqet dkezig oi`e

:zn z`neh iabl dnec oic opgei iax mya d`ian `xnbdeðz̈
ïðaørav` ,`ziixaaå ,íöò da LiL äøéúém` elit`da ïéà ©¨¨§¥¨¤¤¨¤¤§¥¨

ïøBtö,xac lkl xa` zaygp `id ixd ,xya zvw da yi j` ¦¤
eànèîzn z`nehaànèîe ,àOîáe òbîamb.ìäàaåoi` m` §©¥§©¨§©¨§©¥§Ÿ¤§

`ed ,llk xya eaäìBò[sxhvn-]äMîçå íéøNò äàî ïéðîì ¤§¦§©¥¨¤§¦©£¦¨
dfd oipnk enr cgi eid m`y ,mc`d ixa` g"nx oipn aex `edy

e .lde`a ze`nhn od xya `la elit` ,znd zenvrnäaø øîà̈©©¨
å ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa`weecáy rav`áb ìò úøtñð ©©©¨¨©©¦¨¨§§¦§¤¤©©

ãiä.lde`a `nhl xa` zaygp `id ©¨
ze` zyxtne ax mya `xnin d`ian `xnbdiax ixac it lr d

:opgeiäæ øác ,àcñç áø øîàjenqa `aeiyìBãbä eðéaø[ax-] ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨
,Bøîàe.Bøæòa äéäé íB÷närav`úøúézn ly [dxizi-]LiL £¨©¨¦§¤§¤§§¤¤¤¤

å ,íöò dam` elit`,ïøBtö äa ïéà`ed ixdànèîz`neh ¨¤¤§¥¨¦¤§©¥
zn.àOîáe òbîamle`ïéàå`edìäàa ànèîyi m` elit` §©¨§©¨§¥§©¥§Ÿ¤

.xa` aygp epi`y meyn ,xya zvw ea
:ax ixac z` `xnbd zx`anéaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦

å ,ïðçBé`weecãiä áb ìò úøtñð dðéàLáxa` zaygp dpi` ¨¨§§¤¥¨¦§¤¤©©©¨
ax dcen cid ab lr zxtqp `idyk mle` ,oxetv da oi`yk

.lde`a d`nhne xa`l zaygp `idy
:df oic lr opgei iax zdinz z` d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

ab lr zxtqp dpi`e oxetv da oi`y dxizi rav`y mixne`d
,ld`a d`nhn dpi`e `ynae rbna d`nhn cideNòz` jka ¨

ð éøáãk íäéøácúeàéán oky .mrh `la mixack -,CLôp äî ¦§¥¤§¦§¥§¦©©§¨
àeä øáà éàok m`,àeä øáà åàì éàå ,ànèz énð ìäàa ¦¥¤§Ÿ¤©¦§©¥§¦¨¥¤

ok m` ,znd ld`a `nhn epi` ok meyneàì énð àOîáe òbîa§©¨§©¨©¦Ÿ
.énèéì¦©¥

:ef ddinz lr mivexiz ipy d`ian `xnbdøa àðeä áø øîà̈©©¨©
,à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMî çBðîef rav` mlerl ¨©¦§¥§©£¨§¥§©¦¨

,`ynae rbna d`nhn `idy dne ,xa`l zaygp dpi`íeMî¦
da eòâð äøBòOk íöòmvr oky ,d`nhn `idy [da exn`-] ¤¤©§¨¨§¨

dpi`yk s` `ynae rbna d`nhn dxeryk xeriy da yiy
e .xa`,øîà àtt áøminkg exfbäøéæbdxizi rav`adðéàL ©¨¨¨©§¥¨¤¥¨
úøtñð,`yne rbna `nhz xa` dpi`y it lr s`y cid ab lr ¦§¤¤
eèàd rav` [meyn-]úøtñðxwirn d`nhne xa` zaygpy ¨¦§¤¤

.zxtqpa mb xdhl e`eai zxtqp dpi`a xdhp m` oky ,oicd
:df uexiz lr `xnbd dywnéëä éàrav`úøtñð dðéàL ¦¨¦¤¥¨¦§¤¤

ànèz énð ìäàalde`a xdhl e`eai `ly ick ,ef dxifb meyn §Ÿ¤©¦§©¥
:`xnbd zvxzn .zxtqp mbàìc éëéä ék ,àøékéä ïðaø eãáò̈§©¨¨¤¥¨¦¥¦§Ÿ

íéLã÷å äîeøz eäééìò eôøNéìxkid zeyrl evx minkg - ¦§§£©§§¨§¨¨¦
wx `l` oicd xwirn dpi` dz`nehy zxtqp dpi`y rav`a
dxezd on `id dz`nehy xnel erhi `ly ick ,dxifb meyn
xeq`e ,dzngn e`nhpy miycw e` dnexz sexyl e`eaie
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oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxtzereay
ïé÷éôä ìòáì÷éòäå.ueg itlkzenwery,efl efzeywep eizeaekx`oi`e ,efl ef eilbxzeqxtxagneayeiyk,eizeqxtsiwn`edylkÐ`yixalwiryxtnwe .yxtnckÐä÷éô

åìãåâî äàöåé.elcebnd`vei dwitk lebr xyazkizgÐåéøçàì äàöåé åáé÷ò.xeg`l ivge mipta cnerlbxd ivgy ,elbx rvn`a cner eweyy ,`xnbayxtnckÐúåáçø
æååà ìùë.oagxlrxzi okx` oi`e ,fee`lyk odzeyelwyÐ÷øôä ãò.irvn`dwxtÐ÷øôä ïî äèîì.xykÐmiwleqn ediydkzge olek oixaegny ,oxetvdcvl epiidcÐ

äøéúé.dxizi rav`Ðìåñô íöò äá ùé íà.`nlra lezlz`l`aiyg`lc ,xykÐ e`lm`e .ea`vnpyxa`xqegn`ed ixdy ,dkzgeli`edÐòáøàå íéøùò ùù ùùÐ
,edl hwp i`n` `xnba `xw iabl yxtn

.hwp `xwc`pyil oizipzneàøîâïùé÷äÐ
.eileqxwa yiwnd epiidïáìé÷äå ì÷éòäåÐ

.elcebn d`vei dwit epiidïé÷éôä ìòá
øðôåùäå.opiqxb Ðäáøä úåúñëÐ

.c`ndlecb`"liaw oixewy ely`xnzqi`y
äôéøè`ziixac "dlrnl" .`"aphyelw Ð

.oizipznc "dhnl" epiidãéä áâ ìò úøôñðáå
zcnery ,zerav`d x`y mr zxtqpy Ð
.xa`aiygc oizipzn ipzw`iddaÐ ozxeya

ïøåôö [äá] ïéàå íöò äá äéä íà`zeax Ð
,xa` aiyg Ð oxetv da oi`c ab lr s` ,hwp

.cid iab lr zxtqp m`àùîáå òâîá àîèî
ìäàáå.zifk `le ,zvw xya dayiy oebkeÐ

e` zxtqp dpi` elit` ,xyazifkdaded i`c
`dc ,ld`a `nhn ded inp Ð mvr da oi`
xya ded `l i`e .ld`a `nhn znd on zifk
`l Ð xa` aiygc inp zxtqp elit` ,llk
ld`a oi`nhn zenvr oi`c ,ld`a `nhn
la` .awd raex e` oipn aex e` oipa aex `l`
ablrs``nhnÐxyazvwn`ki`c`zyd
,cid ab lr zxtqpe li`ed ,zifk `kilc
wxta dcp zkqna opixn` ikdc .xa` aiygc
,xeriy mdl oi` mixa`d :(a,bn) "otec `vei"
onzifknzegtedliapdonzifknzegtelit`

.zndäùîçå íéøùò äàî ïéðîì äìåòåm`Ð
,dyngemixyrd`noipnldlerxyada oi`
miiz`nzndixa`c.zndixa`oipnaexedfc
`nhn zn ly epipn aexe ,dpenye mirax`
zxeya `niiw `l i`c ,zxtqpae .ld`a
da oi`e li`ed ,xa` aiyg `l Ð zerav`d

.oxetvìåãâä åðéáø.ax Ðäàîèî äðéàå
ìäàá`ki`c ,yxtnck ,zxtqp dpi`ae Ð

.zxtqp dpi`e ,oxetvda oi` :`zerixbl izxz
ab lr s`e ,d`nhn Ð oxetv da yi la`
dcp) "oniq`a" wxta opz ikde .zxtqp dpi`c

.(`,hnúåàéáð éøáãëozil oikixv oi`y Ð
,mdl mirney mrh`lay itl ,oz`eapl mrh

.mdixacl mrh epzp `l md jkéô ìò óàå
íéàîè á÷ä òáåø íäá ïéàùiabe .ld`a Ð

.dl opipz zeld`ìåãâá åäáåâ áåøå ìéàåäÐ
qpp epi`y ,lecb mc`a daebd aex edfc
daeb aex ied cg`jxie miiwey ipyc ,mixa`a
aiyg `l znd oipa iablc .y`xd `la sebd
epipa edfi` :ipzwc ,zeld`c `ziixaa ey`x
gqep .dxcyde sebd miikxide miiweyd Ð
ikde ,opiqxb "lceba epipa aexe li`ed" :xg`

.daeba = lceba .`ztqezc `pyilàðééðî
ïðéòåîùàì àúàmiz`nc oeikc ,dinza Ð

ied`aexc`hiytÐmixa`dpenye mirax`
!dynge mixyr d`nàìà åá ïéàù øñç

íéúàî,dpenyemirax`zerav`donxqgixdÐzeld`zkqnayxtnjk,zenvryyyirav`lkae ,zerav`dpenyepiidc,zerav`izylbxlkaecilkaxqg`xapyÐ
zenvr rax`e mixyr ied oixizi zerav`rax` ixde ,lbxe ci lkazerav`rax`dxizi z`xapydy` oebkÐcg`e mipenymiz`n eayiyxzie .miz`n`l` exiizyp `le
drax`e .drayemiraymiz`n`vnze ,dpenyemirax`miz`nlr otiqed .xzei oixa`dryzemixyr ixdÐonwl opixn`ck,gztnezezlc ipye oixiv ipyyidy`ae .xzei

.zeld`ayxtn ikde .spr`leyxey`l,lkdjqzenvryy`l`rav`lka oi` i`cec ,inxzn ikid`prci`l oixzepdäùîçå íéøùò äàî ïéðîì ïéìåò ïìåëoixizi el`lkÐ
d`nied ikdelit`Ðeleidcg`emipenymiz`n`dc,dicic`aex ied`ldyngemixyrd`ncablrs`c,dpin opirnye .dyngemixyrd`noipnloilere ,mixa`loiaeyg

.dyngemixyrd`n`l``aexaiyg`l ikd elit` ,[cg`ed`n]dicic`aex iedcablrs` ,inp xqg iabe .`aexdyngemixyrïéøéö.y"pecxwÐàáé÷ò éáøìeed gztnÐ
.mipye miyng miz`n `l` e`vn `lc ,l`rnyi iax icinlzl `iywe .dylye miyng miz`n edlàøèåæã éãééà.dwily zngn gnzi` igenzi` ,gztnd Ðïìåëålk Ð
.zvwxya eilryiy envr iptaxa`d ,ld`a oi`nhn oi` ,dy`ay elld oixizidøùá éøéö.mvr`laxa`aiyg`l .`ed`vexizÐ
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ìòáyxit Ð daxd zezqk el yiy oiwitd

oixewy ely `xeezqi`y :qxhpewa

,ddeab ezqxty :yxit jexrae .dlecb `"liaw

,awrae lbxd y`x cvl daxd xya yie

rnyn zezqk oeyle .dtik oink ely zirvn`e

`idd ik .mvra `le xyaa ixii`c ,eyexitk

zia dqeknd mc`d lr xn`wc ,dax ziy`xac

dn ,zezqk el [dyr] :`zeabra ely irixd

.dndal ok oi`y

åùòÐ 'ek jytp dn ze`iap ixac mdixac

xn`w gayl e`lc rnyn dilr jixtcn

`xza `aac `nw wxte .ze`iap ixac dil

iziinc ,zeaiyg oiprl xn`wc rnyn (`,ai)

on d`eap [dlhipy] it lr s`"c `idd dlr

a,q oiaexir) "oixarn cvik" seqae ."mi`iapd

.izyxit (oi` ligznd xeac
x`yae

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ìwéòä eäæéà .ìwéòä ,íé÷étä ìòáe¯éwî àeäL ìkó ©©©¦¦¨¦¥¥¤¨¦¥¨¤©¦
,Bìcebî àöBé ä÷ét .Bæì Bæ úBL÷Bð åéúBákøà ïéàå åéúBñøt©§¨§¥©§ª¨§¨¦¨¥¦¨
åéúBòaöà ,æåeà ìLk úBáçø åéúBñøt ,åéøBçàì àöBé Báé÷ò£¥¥©£¨©§¨§¨§¤©¨¤§§¨

÷øtä ãò äìòîì úBèeì÷ Bà ,Bæ ìò Bæ úBákøeî¯,øLk §¨©§§©§¨©©¤¤¨¥
dëúçå ÷øtä ïî ähîì¯íà ,dëúçå úøúé da äúéä .øLk §©¨¦©¤¤©£¨¨¨¥¨§¨¨§¤¤©£¨¨¦

íöò da Lé¯åàì íàå ,ìeñt¯LL åéìâøáe åéãéa øúé .øLk ¥¨¤¤¨§¦¨¨¥¨¥§¨¨§©§¨¥
òaøàå íéøNò LLå¯.ïéìñBt íéîëçå ,øéLëî äãeäé éaø ¨¥¤§¦§©§©©¦§¨©§¦©£¨¦§¦
åéãé ézLa èìBMä¯.ïéøéLëî íéîëçå ,ìñBt éaøàøîâ ©¥¦§¥¨¨©¦¥©£¨¦©§¦¦

" :ïðaø eðzøáL"ìâø¯úBaøì ïépî ,ìâø øáL àlà éì ïéà ¨©¨©¤¤¨¤¥¦¤¨¤¤¤¤¦©¦§©
:àðz ."ìâø øáL Bà" :øîBì ãeîìz ïáìéwäå ìwéòäå ïLéwä©¦¨§¨¦¥§©¦§¨©§©¤¤¨¤¨¨
:ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .øðôeMäå ïétéwä ìòa©©©¦¦§©§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

ïé÷étä ìòa¯øðôeL ,äaøä úBúñk Bì LiL¯Bì ïéàL ©©©¦¦¤¥§¨©§¥§¨¤¥
."åéøBçàì àöBé Báé÷òå Bìcebî àöBé ä÷ét" .øwéò ìk úBúñk§¨¨¦¨¦¨¥¦¨©£¥¥©£¨
úBáçø åéúBñøt" .Bìâø òöîàa àöBé B÷BL :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¥§¤§©©§©§¨§¨

.à÷éãñã áb ìò óà äôéøèã ïåék àlà ,à÷éãñ àìå äôéøèc àîéz àì :àtt áø øîà ."æåeà ìLk§¤©¨¨©©©¨¨¥¨¦§¦¨§¨§¦¨¤¨¥¨¦§¦¨©©©¦§¦¨
"ãé øáL" :ïðaø eðz ."úBèeì÷ Bà Bæ áb ìò Bæ úBákøeî åéúBòaöà"¯úBákøeî úBòaöà ,ãé øáL àlà éì ïéà ¤§§¨§¨©©§¨©¨©¤¤¨¥¦¤¨¤¤¨¤§¨§¨

.ïëúçå ÷øtä ïî äìòîì úBèeì÷ Bà äìòîì¯!øLk zøîàäå¯Bà" :øîBì ãeîìz ïépî ,ïëúç àìå :àlà §©§¨§§©§¨¦©¤¤©£¨¨§¨¨§©§¨¥¤¨§Ÿ£¨¨¦©¦©§©
íöò da Lé íà ,dëúçå úøúé Ba äúéä" ."ãé øáL¯åàì íàå ,ìeñt¯øîà äpç øa øa äaø øîà ."øLk ¤¤¨¨§¨§¤¤©£¨¨¦¥¨¤¤¨§¦¨¨¥¨©©¨©©©¨¨©

ïøBtö da ïéàå ,íöò da LiL äøéúé :ïðaø eðz .ãiä éaâ ìò úøtñpL àeäå :ïðçBé éaø¯òbîa ànèî ©¦¨¨§¤¦§¤¤©©¥©¨¨©¨©§¥¨¤¥¨¤¤§¥¨¦¤§©¨§©¨
:ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà .äMîçå íéøNòå äàî ïéðîì äìBòå ,ìäàa ànèîe ,àOîáe§©¨§©¨§Ÿ¤§¨§¦§¨¥¨§¤§¦©£¦¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
íöò da LiL úøúé :Bøæòa äéäé íB÷nä ,Bøîà ìBãbä eðéaø äæ øác ,àcñç áø øîà .ãiä áb ìò úøtñðáe§¦§¤¤©©©¨¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨©¨¦§¤§¤§§¤¤¤¥¨¤¤

ïøBtö da ïéàå¯ànèîäðéàLáe :ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà .ìäàa ànèî ïéàå ,àOîáe òbîa §¥¨¦¤§©¨§©¨§©¨§¥§©¨§Ÿ¤¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¤¥¨
àeä øáà éà ,CLôp äî ;úeàéáð éøáãk íäéøác eNò :ïðçBé éaø øîà .ãiä áb ìò úøtñð¯éîð ìäàa ¦§¤¤©©©¨¨©©¦¨¨¨¦§¥¤§¦§¥§¦©©§¨¦¥¨§Ÿ¤©¦

àeä øáà åàì éàå ,ànèz¯déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø øîà !énèéì àì éîð àOîáe òbîa §©¥§¦¨¥¨§©¨§©¨©¦¨¦§¥£©©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥
.úøtñð ehà úøtñð äðéàL äøéæb :øîà àtt áø .da eòâð äøBòOk íöò íeMî :à÷éà áøc¯,éëä éà §©¦¨¦¤¤©§¨¨§¨©©¨£©§¥¨¤¥¨¦§¤¤©¦§¤¤¦¨¦

úøtñð äðéàL¯!ànèz éîð ìäàa¯ïðz .íéLã÷å äîeøz eäééìò eôøNéì àìc éëéä ék ,àøékéä ïðaø eãáò ¤¥¨¦§¤¤§Ÿ¤©¦§©¥£©©¨©¤¥¨¦¥¦§¨¦§§£©§§¨§¨¨¦§©
òáBø Ba ïéàL ét ìò óà ,úî ìL Bðéðî áBøå Bðéða áBø :íúä¯Bðéða áBø eäæéà :ïðaø eðz .ïéàîè¯éðL ¨¨¦§¨§¦§¨¤¥©©¦¤¥©§¥¦¨©¨©¥¤¦§¨§¥
Bðéðî áBø eäæéà .ìBãâa BäáBb áBøå ìéàBä ,ãçà Cøéå íéé÷BL¯àðéáø déì øîà .äMîçå íéøNòå äàî ©¦§¨¥¤¨¦§§§¨¥¤¦§¨¥¨§¤§¦©£¦¨£©¥¨¦¨

ïðéòeîLàì àúà àðééðî àpz :àáøì¯Ba LiL øúéå ,íéúàî àlà Ba ïéàL øñç :àéðúãk ïì òîLî à÷ §¨¨©¨¦§¨¨£¨§©§¦©¨©§©¨¦§©§¨¨¥¤¥¤¨¨©¦§¨¥¤¥
ãçàå íéðBîLe íéúàî¯äãeäé éaø øîà .éLðéàc àaeø øúa ìéæ ;dMîçå íéøNòå äàî ïéðîì ïéìBò ïlek ¨©¦§¦§¤¨¨¦§¦§¨¥¨§¤§¦©£¦¨¦¨©¨¤¡¨¥¨©©¦§¨

eàöîe e÷ãa ,Cìnì äôéøN äáéiçúpLúçàäðBæ e÷ìML ìàòîLé éaø ìL åéãéîìúa äNòî :ìàeîL øîà̈©§¥©£¤§©§¦¨¤©¦¦§¨¥¤¨§¨©©¤¦§©§¨§¥¨©¤¤¨§¨§
éñBäL ,íz÷ãa äMàa ànL :íäì øîà .íéðLe íéMîçå íéúàî da!úBúìã éðLe íéøéö éðL áeúkä dì ó ¨¨©¦©£¦¦§©¦¨©¨¤¤¨§¦¨§©§¤¤¦¨©¨§¥¦¦§¥§¨

îBà øæòìà éaø ,àéðzúéaì íéøévL íLk :ø¯äéìò eëôäð ék ãìzå òøëzå" :øîàpL ,äMàì íéøéö Ck ©§¨©¦¤§¨¨¥§¥¤¦¦©¨¦¨¦¦¨¦¨¤¤¡©©¦§©©¥¥¦¤¤§¨¤¨
úéaì úBúìcL íLk :øîBà òLBäé éaø ."äéøö¯éaø ."éðèá éúìc øâñ àì ék" :øîàpL ,äMàì úBúìc Ck ¦¤¨©¦§ª©¥§¥¤§¨©¨¦¨§¨¨¦¨¤¤¡©¦Ÿ¨©©§¥¦§¦©¦

úéaì çzônL íLk :øîBà àáé÷ò¯àéL÷ àáé÷ò éaøì ."dîçø úà çúôiå" :øîàpL ,äMàì çzôî Ck £¦¨¥§¥¤©§¥©©¨¦¨©§¥©¨¦¨¤¤¡©©¦§©¤©§¨§©¦£¦¨©§¨
!ìàòîLé éaø éãéîìúc¯àøèeæc éãéià àîìc¯,ìäàa ïéànèî ïéà ïleëå :áø øîà .çîzî éçeîzà §©§¦¥©¦¦§¨¥¦§¨©§¥§§¨¦©¥¦§©¨©©§¨¥§©§¦§Ÿ¤

"ìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ" :øîàpL¯:áéúëäå àkéì Léàáe :ééaà déì øîà .íãà ìëì äåMä øáã ¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤¨¨©¨¤§¨¨¨£©¥©©¥§¦¥¨§¨§¦
!"äãìBé éøéök éðeæçà íéøéö"¯.øNá éøéö¯äàøna éðãà" :áéúëäå!"éøéö eëôäð¯.øNá éøéö éîð àëä ¦¦£©¦§¦¥¥¨¦¥¨¨§¨§¦£Ÿ¦©©§¨¤¤§¦©¨¨©¦¦¥¨¨

éëä àîéz àì éàc ,àøazñî éîð éëä¯!äMàa àìå Léàa àì dì úçkLî éëéä äðîLe íéòaøàå íéúàî ¨¦©¦¦§©§¨§¦¨¥¨¨¦¨©¦§©§¨¦§Ÿ¨¥¦©§©©¨Ÿ§¦§Ÿ§¦¨
øúé"

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

בכורות. פרק שביעי - מומין אלו דף מה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



`oifgeרנב mipya cenr dn sc ± oey`x wxtzereay
äéòøëã úéùå äéãéã úéùå.odizya `le ,xzi did zg` elbxae zg` ecia Ð

ìàøùéî éðéúðå éøæîî åèòîúé êúåîëeidie ,jzenk eidi l`xyiay mixfnn lk Ð
.oda ewaci `le ,od dleqt dthny oixkipìâøá øèéàlbx xwer jldnyky Ð

,"erav` lahe" :aizkc leqt cia xhi` .jk mc` ipa jxc oi`y dn ,dlgz l`nyd
epi` Ð "odk"e "rav`" xn`py mewn lk
Ð inp lbxc xhi`e .(`,ck migaf) oini `l`
,dcinr x`y jxck ,aizk "zxyle cenrl"

.oinia exwircàìçúà àúåùéçë øáñ øîã
.oinia dil Ðäðùîøåçéâäå éùåëä
çôé÷äå ï÷áìäå.`xnba yxtn Ðéìòáå
íéøåäè íéòâðmirbp i`c .zgtq oebk Ð

elit`c ,xninl jixhvi` `l Ð mi`nh
.zxk aiig ied dxfrc dqipk`ïéìåúìúäÐ

.mdl zeleze ze`vei xya zekizg oink
àøîâà÷îåñ.frla y"ex =éðéé÷åìÐ

iypi` ilibx `wneql .eid mipal mi`lh
."`ideb" diixwinlàéðñ äèéîù àëéøàáÐ

itle .ekxe` itl dar epi`y ,wce `ed jex`c
,stkpe ,eznew leaql leki epi` Ð `ed wcy

.zeheny eizeilgy enk d`xpe÷äåáÐ
.xzeia oalyçåôèexiage .dxicwk xegyÐ

z` ewwte :(`,fpw) zay zkqn idliya
.githa xe`ndøåëéù.äéîúálig` ileg`

dcearl` xkye oii" :(i `xwie) aizkc
ycewd oia licadl" :dixza aizke ,"zyz

.'ebe "legd oiaeéòá ïéøåîâ ïéîåî éãäá
äéáùçéîìoi`ad oinen iab dil ipzwe Ð

opixn`c ,oxd` ly erxfa oiey oi`y zngn
!dcear ilgn `lc oiwxit yixaéáøë àìãå

äãåäéoic mixkynd mixac x`yl ieync Ð
zezixk zkqna xn`wc .dcear ilgnc oii
oixkyn x`y lre ,dzina oiid lr :(a,bi)
aizke ,"zyz l` xky"n ol `wtpe .dxdf`a
."legd oiae ycwd oia licadle" :dixza
ilgn oixkyn x`y dcedi iaxl `nl`

.dcearúéìéò÷ äìéáã ìëà àéðúãÐ
.oiik zxkyne mewn eze`a dlicbdùáãÐ

aiig ,cgia oiwely yace min ,frla c"in
wxta dl opinwen dcedi iaxk .zewln
lr :mzd xn`wc (my) zezixka "el exn`"
oeikc ,"zyz l`"c dxdf`a oixkyn x`y
`dc ,dcear ilgn Ð oixkyn x`y iaizkc
`lc oizipzne ."legd oiae ycewd oia" aizk
iaxk `lc ,dcear ilgnc jpd iab edl aiyg

.dcediäðùîåðá úàå åúåàleqt Ð
.`ed onf xqegnc ,oaxwlíéùð àùåðäå

äøéáòá.dvelge dyexb Ðàøîâàãò
äøîà.zxne` z`f =íéøëæáoade a`d Ð
.za e`ãáåòå øãåð`l oiicry it lr s` Ð

epnn dpdz `ly xcpyn cearl xzen ,yxib
.dpnn `edeèøôì êéøöxizdl `ad Ð

rny ike .xcp dn lr hxtiy jixv ,excp
.dixcp ixy `l Ð xcp el dleqtc meync

íéáøá øãåäù øãðzkqna `id `zbelt Ð
meyn ezy` z` `ivend iab (`,en) oihib

."hb gleyd"a ,xcp
éðäå

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

øàùáå:(a,ci) migafc `nw wxt seqa `ipzc `dÐdcedi iaxk `lce mixkynd mixac

i`n` :denzl yi ,leqt dwixfae dkledae dlawaÐmen ilrae xekiye ope`e xf

,ocr eznyp odk miig iax mkgd xne`e !y`x irexte oii iiezy :xninl dil ded ?xekiy hwp

`kdc xekiy opinwenck ,dcear lignc ,dcedi iaxke ,mixkynd mixac x`ya ixiinc

.mixkyndmixacx`ya

àçéðäÐ 'ek hxtl jixv xn`c o`nl

`tt axe ongp axc `id `zbelt

`zkldc d`xpe .(a,dl oihib) "gleyd" wxta

elit`e .`ed d`xzac ,hxtl jixvc `tt axk

ax" mewna "zyy ax" mzd iqxbc mixtqd itl

`pic oiprl e`lc ,ongp axk dkld oi` Ð "`tt

,dzaezk zeabl d`ad dpnl` oicdl liyzi`

,mzd rnynck .liyzi` `xeqi` oiprl `l`

o`fbc oipnif hxtl jixvc zxn` i`e :xn`wc

lecb `edy ,inp `ped axe .dixeaicl dil

.hxtl jixv mzd inp xaqw ,oipnae dnkga

àçéðäel oi` miaxa xcedy xcp xn`c o`nl

`zbelt :qxhpewa yxit Ð dxtd

iab (`,en) "ezy`l hb gleyd"a oihib zkqna

:dcedi iaxxn`wc ,xcpmeyn ezy`z``ivend

`ki`c ,xifgi `l Ð miax ea erciy xcp lk

erci `lye .xzid el oi`y xcp dxcpy ,`zevixt

m`e .`lewlwl yiig `lc ,xifgi Ð miax ea

,ikda dcedi iaxc dilr opax ibiltc olpn :xn`z

cegl `lewlwa `nlc ?dxtd el yi ixaqwc

dil `hiyt inp mzdc oizrny `iddae !ibilt

:ixn`wc ,dxtd el yi opax ixaqwc cenlzdl

ike ?llk ediilrdreay`liig inmzd eh` ,opax

`ll miax ea erci oia opax ibltn `lcn :`niz

Ð `lewlwl opiyiigc ,xifgi `l oipr lka ,erci

zrca inp ibltn `l `d .dxtd el yi `nl`

oi` jytp dnc ,ibeltl `ki`c ab lr s`e ,miaxd

miaxzrclrc :yxtlyie !`nlr ilekldxtd el

oi`Ðdcedi iax `le edpi``l ,llk ixii``l[c]

la` .wlgl yiy it lr s` ,eyxit `l m` yegl

oi`c `zi` m` ,dcedi iax wligy ,miaxa xceda

xnele wlgl iyextl ded inp opaxl Ð dxtd el

miax zrc lra ik ,cere .dcedi iaxcn `kti`

mze` ly mzrcn dxtd el yiy xninl `ki`

el yiy devn xacl e` ,mzrc lr xcpy miax

zrc lra ipzinl dil wiqt `l ikdle .dxtd

minrtc ,`lewlwl yiigc o`nl ,xifgiy miax

oi` Ð miaxa la` .`lewlw `ki`e xzid el yiy

xacl `py `le devn xacl `py `l ,dxtd el

dyrnc ,rcz .dxtd el oi` oipr meya ,zeyxd

.did devnxacl miperabc

ïðéøãîã:xn`z m`e Ð miax zrc lr dil

iab (a,dl my) "gleyd" yixa

`dzy l`ilnb oa oerny oax oiwzdy dpnl`

:`pedaxxn`we ,'ek evxiydnlkminezilzxcep

oixicn oi` Ð zqip la` ,zqip `ly `l` epy `l

.miaxa dxcp elit` dlra dl xtinc ,dze`

oi`y miax zrc lr dze` xicp izk` ?i`n`e
el

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

øúé"åéãéa"åéìâøáeãçà àø÷î íäéðLe :÷çöé éaø øîà . ¨¥§¨¨§©§¨¨©©¦¦§¨§¥¤¦§¨¤¨
òaöà ïBãî Léà éäéå" :áéúëe ,"äîçìî ãBò éäzå" :eLøc̈§©§¦¦§¨¨§¦©§¦¦¨¤§©

åéãéåLL åéìâø òaöàå,éòzLî déúeðâa :øáñ øî ;"LL ¨¨§¤§©©§¨¥¨¥¨¨©¦§¥¦§¨¥
:øáñ øîedéçáLaLL" áéúëc él äî :äaø øîà .éòzLî ¨¨©§¦§¥¦§¨¥¨©©¨©¦¦§¦¥

åLL" àðîçø áúk éàc ,éëéøö "øtñî òaøàå íéøNò LL ¨¥¤§¦§©§©¦§¨§¦¦§¦§©©£¨¨¥
åúéLå déãéc úéL :àðéîà äåä ,"LLdéòøëc¯:áúk ¨¥£¨¨¦¨¦¦¥§¦§©§¥§©

:àðéîà äåä ,"òaøàå íéøNò" áúk éàå ,"òaøàå íéøNò"¤§¦§©§©§¦§©¤§¦§©§©£¨¨¦¨
àñéb éàäî Lîç àeäòáLåàñéb éàäî¯LL" :áúk ¨¥¥©¦¨§¤©¥©¦¨§©¥

"øtñî" ."LLå¯úøtñðaéaø øîà ,àéðz .ãiä éab ìò ¨¥¦§¨§¦§¤¤©©¥©¨©§¨¨©©¦
åéãéa øúé ,ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàa äNòî :äãeäé§¨©£¤§¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§¨¥§¨¨
äaøé EúBîk :Bì øîà ,òaøàå íéøNò LLå LL åéìâøáe§©§¨¥¨¥¤§¦§©§©¨©§§¦§¤
EúBîk :Bì øîà Ck äéàø íMî :éñBé éaø Bì øîà !ìàøNéa§¦§¨¥¨©©¦¥¦¨§¨¨¨¨©§§

eèòîúéeðz ."åéãé ézLa èìBMä" .ìàøNiî éðéúðe éøéæîî ¦§©£©§¥¥§¦¥¦¦§¨¥©¥¦§¥¨¨¨
,øhéà :ïðaøìâøa ïéa ãia ïéa¯åéãé ézLa èìBMä .ìeñt¯ ©¨©¦¥¥©¨¥¨¤¤¨©¥¦§¥¨¨

àúeLéçk :øáñ øî .ïéøéLëî íéîëçå ìñBt éaøàìçúà ©¦¥©£¨¦©§¦¦¨¨©§¦¨©§£¨
.ìàîNa àìçúà àúeiøa :øáñ øîe ,ïéîéaäðùî §¨¦¨¨©§¦¨©§£¨¦§Ÿ

,éLekäøBçébä,ï÷áläå,çtwäå,äèBMäå ,Løçäå ,ñppäå , ©¦©¦§©©§¨§©¦¥©§©©¨§©¥¥§©¤
øBkéMäåíéøBäè íéòâð éìòáe ,¯íéøLëe íãàa ïéìeñt §©¦©£¥§¨¦§¦§¦¨¨¨§¥¦

äîäaä ïî äèBL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .äîäaa©§¥¨©¨¦§¤©§¦¥¥¨¦©§¥¨
éìòa óà :øîBà øæòìà éaø .øçáenä ïî äðéàïéìecìcä¯ ¥¨¦©§¨©¦¤§¨¨¥©©£¥©¦§¦

ïéìeñt.äîäaa ïéøLëe íãàaàøîâéLek¯,àîkeà §¦¨¨¨§¥¦©§¥¨¦¨¨
øBçéb¯,àøåeéçï÷áì¯.à÷neñ¯øîàc àeää àäå éðéà ¦¦¨¨©§¨¨¨¦¦§¨©©£©

éòa ïàî" :eäì,"éðài÷eìéLek :àlà !àøåeéç çkzLéàå¯ §©¨¥¦¨¦§¦§©©¦¨¨¤¨¦
øBçéb ;àîkeà¯à÷neñ" :éLðéà éøîàãk ,à÷neñ;"àéçéb ¨¨¦¨¨¦§¨§¦¡¨¥¨¨¦§¨

ï÷áì¯,àøåeéçàeääk,"éðài÷eì éòa ïàî" :eäì øîàc ©§¨¦¨¨§©©£©§©¨¥¦¨¦
çkzLéàåéøåeéç" ..dBáb :ãéáæ áø éðz ."çt÷¯éðúäå éðéà §¦§©©¦¨¥¦¥©¨¥©§¦¨©¦¦§¨¨¥

LBãwäL ïépî :eäaà éaøCeøaäîB÷ éìòáa çazLî àeä ©¦©¨¦©¦¤©¨¨¦§©¥©§©£¥¨
øLà íäéðtî éøîàä úà ézãîLä éëðàå" :øîàpLdáâk ¤¤¡©§¨Ÿ¦¦§©§¦¤¨¡Ÿ¦¦§¥¤£¤§Ÿ©

:àtt áø øîà !"Bäáb íéæøààëéøàaøîà .àéðñ äèéîL £¨¦¨§£©©©¨©£¦¨§¦¨¨§¨¨©
LéøàOé àì dBáb :Lé÷ìúéäBáb¯ïäî àöé ànLïøBz, ¥¨¦¨©Ÿ¦¨§¦¤¨¥¥¥¤¤

àOé àì ñpðúñpð¯íäî àöé ànLéòaöààOé àì ïáì , ©¨Ÿ¦¨©¤¤¤¨¥¥¥¤¤§¨¦¨¨Ÿ¦¨
äðáì¯íäî àöé ànL÷äBaäøBçL àOé àì øBçL ,¯ §¨¨¤¨¥¥¥¤¥¨Ÿ¦¨§¨

ïäî àöé ànLçeôèäèBMä Løçä" ."øBkMäåøBkL .¯ ¤¨¥¥¥¤¨©©¥¥©¤§©¦¦
éîeî éãäa ,äãBáò ìéçîéìéçîc!áLçéîì éòa äãBáò¯ ©¥£¨©£¥¥¦§¦¦£¨¨¥§¦£©

íéøác øàLaìëà :àéðúc ,äãeäé éaøk àìãe .íéøkLîä ¦§¨§¨¦©§©§¦§¨§©¦§¨§©§¨¨©
,úéìéò÷ äìéácäúLåLc÷nì ñðëð ,Lác Bà áìç¯.áéiç §¥¨§¦¦§¨¨¨¨§©¦§©©¦§¨©¨

äðùî,Bða úàå BúBà :äîäaa ïéìeñôe íãàa ïéøLk elà¥§¥¦¨¨¨§¦©§¥¨§¤§
úà úéîäLå ,äøéáò ïäa äãáòpLå ,ïôBc àöBéå ,äôéøè§¥¨§¥¤§¤¤¡§¨¨¤£¥¨§¤¥¦¤

äøéáòa íéLð àNBpäå .íãàä¯ãò ,ìeñtäpøéciL ¨¨¨§©¥¨¦©£¥¨¨©¤©¦¤¨
ànhnäå .äàðäíéúîì¯.íéúîì ànhî àäé àlL åéìò ìa÷iL ãò ,ìeñtàøîâïéøéLk elàå" £¨¨§©¦©¥§¥¦¨©¤§©¥¨¨¤Ÿ§¥¦©¥§¥¦§¥§¥¦

úàå BúBà" :àéðúäå âéäð éî ,Bðáe Lééz déúåëc ,åéðáe ïøäà àîéìéà "Bða úàå BúBà"a éàî ."íãàä¨¨©§§¤§¦¥¨©£Ÿ¨¨¦§¨¥©¦§¦¨¥§¨©§¨§¤
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בכורות. פרק שביעי - מומין אלו דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zexeka(ycew zay meil)
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.men `le dlrn `ed df xacy ,aezkd
:df aezk zyxtn `xnbd,LLå LL' áéúëc él äî ,äaø øîà̈©©¨©¦¦§¦¥¨¥
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dpae dnda la` ,mei eze`a cearl mileki mipdk oae a`y -
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éòzLî déúeðâazexzeind eizerav`y ,aezkd [xacn-] ¦§¥¦§¨¥
.menl zeaygpøîe[dcedi iax-]éòzLî déçáLa ,øáñ ©¨©§¦§¥¦§¨¥

.men `le dlrn `ed df xacy ,aezkd
:df aezk zyxtn `xnbd,LLå LL' áéúëc él äî ,äaø øîà̈©©¨©¦¦§¦¥¨¥
,'øtñî òaøàå íéøNòeicia zerav` yy el eid m` `ld ¤§¦§©§©¦§¨

:aiyde .zerav` rax`e mixyr el eid i`ce eilbxe,éëéøö§¦¦
meynàðîçø áúk éàcwxdéãéc úéL àðéîà äåä ,'LLå LL' §¦¨©©£¨¨¥¨¥£¨¨¦¨¦§¥

déòøëc úéLåokl ,zg` lbxe cia wx yy el eidy -áúkeidy §¦§©§¥¨©
cgi el'òaøàå íéøNò'.zerav`áúk éàåwx'òaøàå íéøNò' ¤§¦§©§©§¦¨©¤§¦§©§©

,zerav`(àeä) àðéîà äåäel eidyLîçlbxae cia zerav` £¨¨¦¨¨¥
àñéb éàäî[cg` cvn-]òáLålbxae cia zerav`,àñéb éàäî ¥©¦¨§¤©¥©¦¨

okláúkeidy.'LLå LL'e,'øtñî'mixen` mixacdy epcnln ¨©¥¨¥¦§¨
ád rav`ãiä áb ìò úøtñð.zerav`d x`y mr cgi §¦§¤¤©©©¨

:eixacl di`x `ian dcedi iaxäNòî ,äãeäé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦§¨©£¤
,ïBôøè éaø éðôì àaL ãçà íãàadideøúérav`zeåéãéa §¨¨¤¨¤¨¦§¥©¦©§¨¥§¨¨

LLå LL ,åéìâøáe,zg` lkaòaøàå íéøNò.cgi zerav` §©§¨¥¨¥¤§¦§©§©
Bì øîà,oetxh iax.ìàøNéa eaøé EúBîkiax egaiyy jkne ¨©§§¦§§¦§¨¥

.men epi`y gken oetxhéñBé éaø Bì øîàike ,dcedi iaxlíMî ¨©©¦¥¦¨
,äéàø`ldBì øîà Ckmipizpde mixfnnd lk m` ,oetxh iax §¨¨¨¨©
eidi,EúBîke ,mdn yextl erciéðéúðe éøéæîî eèòîúé §§¦§©£©§¥¥§¦¥

.ìàøNiî¦¦§¨¥
:dpyna epipy,ïðaø eðz .åéãé ézLa èìBMäodk,øhéàïéa ©¥¦§¥¨¨¨©¨¨¦¥¥

xhi`ãiaeïéaxhi`ìâøaìeñt ,e .dcearlåéãé ézLa èìBMä ©¨¥¨¤¤¨©¥¦§¥¨¨
,deya.ïéøéLëî íéîëçå ,ìñBt éaødna zx`an `xnbd ©¦¥©£¨¦©§¦¦

:minkge iax ewlgpøî[iax-],øáñy meynyàúeLéçk ©¨©§¦¨
ïéîia àìçúà`le ,deya odizya hley `ed [dylgp epiniy-] ©§£¨©¨¦

aygp `ed ok lre ,mc` lk l`nyn xzei dwfg el`nyy meyn
.men lraøáñ øîemeyn `id xacd zaiqy ,mixaeq minkge - ©¨©

cìàîOa àìçúà àúeéøa,mc` lk l`nyn dwfg el`nyy - ©§¨©§£¨©§Ÿ
.men lra aygp epi` ok lre ,dylg epiniy meyn `le

äðùî
odk,ï÷áläå ,øBçébä ,éLekä,Løçäå ,ñppäå ,çtwäå ©¦©¦§©©§¨§©¦¥©§©©¨§©¥¥

,íéøBäè íéòâð éìòáe ,øBkMäå ,äèBMäåel` lkïéìeñt §©¤§©¦©£¥§¨¦§¦§¦
íãàa,dcearl odk milqet -äîäaa íéøLëemilqet mpi`e ¨¨¨§¥¦©§¥¨

.el` minen lk `xnba ex`azie .gafnl dze`ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
äîäaä ïî äèBL ,øîBà ìàéìîb[dhey dnda-]dðéàoaxw ©§¦¥¥¨¦©§¥¨¥¨

øçánä ïî.daxwdl die`x dpi`e ¦©ª§¨
ïéìecìãä éìòa óà ,øîBà øæòìà éaøxya zekizgy - ©¦¤§¨¨¥©©£¥©¦§¦

,mtebn ze`vei zelclecn.äîäaa ïéøLëe íãàa ïéìeñt§¦¨¨¨§¥¦©§¥¨

àøîâ
:epzpyna epypy minend z` zyxtn `xnbdàîkeà ,éLek- ¦§¨

.ce`n xegyàøåeéç ,øBçéb.oal -à÷îeñ ,ï÷áì.mec` - ¦¦¨¨©§¨§¨
:`xnbd dywnéðéà,`ed ok ike -ïàî ,eäì øîàc àeää àäå ¥¦§¨©§¨©§©

àøåeéç çëzLéàå éðàé÷åì éòain ,fixkdy mc` did ixde - ¨¥©§§¨¥§¦§§©¦¨¨
ok m`e ,mipal ei`lh e`vnpe ,mipwal mi`lh zepwl dvex

.oal `ed 'owal'
:xg` ote`a zyxtne da zxfeg `xnbdàîkeà ,éLek ,àlà- ¤¨¦§¨

.xegyà÷îeñ ,øBçéb.mec` -à÷îeñ ,éLðéà éøîàãklr-] ¦§¨¦§¨§¦¦§¥§¨
`edy [mec` mc`'àéçéb'.[xegib-]àøåeéç ,ï÷áì.ce`n oal - ¦§¨©§¨¦¨¨

a ïàî ,eäì øîàc àeääkéøåeéç çëzLéàå éðàé÷åì éòenk - §©§¨©§©¨¥©§§¨¥§¦§§©¦¨¥
.mipal ei`lh e`vnpe ,mipwal mi`lh dvex in ,fixkdy df

:dpynd ixac z` x`al dkiynn `xnbd,ãéáæ áø éðz ,çt÷¦¥©¨¥©§¦
mc` `ed gtw.dBáb:`xnbd zl`eyéðéà,`ed jk m`d - ¨©¥¦

éìòáa çazLî àeä Ceøa LBãwäL ïépî ,eäáà éaø éðúäå§¨¨¥©¦£¨¦©¦¤©¨¨¦§©¥©§©£¥
øîàpL ,äîB÷(h a qenr)íäéðtî éøBîàä úà ézãîLä éëðàå' ¨¤¤¡©§¨Ÿ¦¦§©§¦¤¨¡¦¦§¥¤

,'Bäáb íéæøà dáBâk øLà`le mzxeab lr giken mdaeby ixd £¤§©£¨¦¨§
:`xnbd zvxzn .mnen lräèéîL àëéøàa ,àtt áø øîà̈©©¨¨©£¦¨§¦¨

àéðñleki epi` ezewc meyny ,xerik yi henye jex` mc`a - ©§¨
.zeheny eizeilegy ink d`xp `ede ,eznew z` sewfl

ïäî àöé ànL ,úéäBáb àOé àì dBáb ,Lé÷ì Léø øîàoa ¨©¥¨¦¨©Ÿ¦¨§¦¤¨¥¥¥¤
ïøBz.c`n deab -íäî àöé ànL ,úñpð àOé àì ñpðoa ¤©¨Ÿ¦¨©¤¤¤¨¥¥¥¤

éòaöà.[ce`n jenp-]íäî àöé ànL ,äðáì àOé àì ïáìoa ¤§¨¦¨¨Ÿ¦¨§¨¨¤¨¥¥¥¤
÷äBa.[xzeia oal-]ïäî àöé ànL ,äøBçL àOé àì øBçLoa ©¨Ÿ¦¨§¨¤¨¥¥¥¤
`edyçéôè.[dxicwk xegy-] ¨¦©

:dpyna epipy.øBkMäå äèBMä Løçäixd :`xnbd dywn ©¥¥©¤§©¦
øBkLcaryìéçîd z` [llgn-]äãBáòeli`e ,dlqete cary ¦©¦£¨

lirl x`eank ,dxiyk mzceary mileqt wx epyp epzpyna
(:bn-.bn)xekiy ok m`e .áLçéîì éòa äãBáò éìéçîc éîeî éãäa©£¥¥¦§¦¦£¨¨¦§¦§©

.ezepyl jixv did mzcear z` millgny minen ilra oia -
zxacn dpynd :`xnbd zvxznaxekiyníéøác øàL §§¨§¨¦

íéøkLîä,oiin `lee`id epzpynäãeäé éaøk àìãxaeqd ©§©§¦§Ÿ§©¦§¨
.ezcear z` llgn `edy,àéðúcy odk,úéìéò÷ äìéác ìëà §©§¨¨©§¥¨§¦¦

åy odk okLác Bà áìç äúL,mina lyazdyxkzydeñðëðå §¨¨¨¨§©§¦§©
áéiç ,Lc÷nìzezixk zkqna x`eane .zewln(:bi)ef `ziixay ©¦§¨©¨

oiin xekiy wxy zxaeq epzpyn j` ,dcedi iax zhiya diepy
.ezcear z` llgn

äðùî
elàmixac,äîäaa ïéìeñôe íãàa ïéøLk.`Bða úàå BúBà ¥§¥¦¨¨¨§¦©§¥¨§¤§

dpae dnda la` ,mei eze`a cearl mileki mipdk oae a`y -
xn`py ,mei eze`a daxwdl miie`x mpi`(gk ak `xwie)z`e Fz`'Ÿ§¤

dnda .a .'cg` mFiA EhgWz `l FpAäôéøèla` ,gafnl dleqt §Ÿ¦§£§¤¨§¥¨
.b .dcearl xyk dtixh odkïôBc àöBéågzt jxc clep `ly - §¥¤

`vei odk la` ,gafnl leqt en` oha otec jxc `vi `l` mgxd
.dcearl lqtp epi` otece)zendaäøéáò ïäa äãáòpLeraxpe ¤¤¤§¨¨¤£¥¨

,mc`låxey okíãàä úà úéîäLodk la` ,gafnl mileqt §¤¥¦¤¨¨¨
lqtp epi` bxd e` raxpyå .(odkìeñt äøéáòa íéLð àNBpä §©¥¨¦©£¥¨¨

dcearläpøéciL ãòaäàðä.dpyxbiy cr efn df epdi `ly - ©¤©¦¤¨£¨¨
åodk okàäé àlL åéìò ìa÷iL ãò ìeñt íéúnì ànhnä §©¦©¥©¥¦¨©¤§©¥¨¨¤Ÿ§¥

.íéúnì ànhî¦©¥©¥¦

àøîâ
:dpyna epipy.['åëå] íãàa ïéøéLk elàå':`xnbd dywnéàî §¥§¥¦¨¨¨©

'Bða úàå BúBà'a,dpynd dzpyyàîéìéàoebk oae a`aïøäà §§¤§¦¥¨©£Ÿ
åéðáe,mei eze`a cearl mixyk mdydéúåëc[ea `veik-] ¨¨¦§¨¥

mdy dndaaBðáe Léézeze`a daxwdl mixyk mpi` mixkf ©¦§
,dywi `ld ,meiâéäð éî.xkfa df xeqi`àéðúäåxeqi`BúBà' ¦¨¦§¨©§¨
âäBð 'Bða úàåwx,úBá÷ða,mei eze`a dpae m` hegyl xeq`y §¤§¥¦§¥

,íéøëæa âäBð Bðéàå.mei eze`a epae a` hegyl xzeneàlà §¥¥¦§¨¦¤¨
l `id dpeekd gxkdaàëä dúååëc ,dðáe äLéézmdy dpedka §¨¨§¨¦§¨¨¨¨

úðäkdawpdðáe,dywi ok m`e ,mei eze`a dcearl mixykd Ÿ¤¤§¨
ike.àéä äãBáò úa úðäk:`xnbd zvxzníìBòìdpeekd Ÿ¤¤©£¨¦§¨
låéðáe ïøäà,mei eze`a dcearl mixykyàëä déúåëc ©£Ÿ¨¨¦§¨¥¨¨

mdy zepaxwaBðáe Lééz,mei eze`a daxwdl mixyk mpi`y ©¦§
ixdyäøîà àcò ,ïéáà øa éñBé éaøc déîMî àáøòîa éøîà̈§¦§©£¨¨¦§¥§©¦¥©¨¦©¨¨§¨
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רנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zexeka(oey`x meil)

,da zepylúéîéðtä eäæéàepipy odilry 'zeiniptd' od dn ± ¥¤©§¦¦
y dpyna,ennbp e` enbtp m` `le men `ed exwrp m` wx

ze`vnpd miikipgdå .íéðôìå úîBézä ïîly miikipgd ¦©§¤§¦§¦§
ddîöò úîBézopicíéðôìkcvl ze`vnpd miikipgd enk ± §¤©§¨§¦§¦

.oda `vnpd men lr mihgey oi`e ,zneizdn miptíéøác äna©¤§¨¦
,íéøeîàote`a ,ielba men aygp epi` oda `vnpd meny £¦

ìáà ,eîîâpLå eîbôpLm`,eø÷òðe ielb men df ixdïéèçBL ¤¦§§§¤¦§§£¨¤¤§£¦
.xekad z` eilrïéèçBL ïéà ,øîBà éàöBô÷ ïa òùBäé éaø©¦§ª©¤¨©¥¥£¦

ìò àlàmipiyd ly miikipga `vnpd men,úBðBöéçä`edy ¤¨©©¦
,ielbay menúBiîéðt ìáàzereaw oday ,zeixeg`d miikipg ± £¨§¦¦

,zelecbd mipiydeø÷òpL,onewnn ixnblàì eäééìò èçLéî ¤¤¤§¦§¨£©§Ÿ
ïðéèçL,df mewna men lr xeka mihgey oi` ±éìeñtà ìáà ¨£¦©£¨¦§¥
ìñtéîletiy oizndl jixve ,gafnd iab lr eaixwdl lqtp ± ¦§¨

.ephgyie xg` men eaïéà ,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥¥
øwéò ìk úîBézä ìò ïéçébLîmenl llk miyyeg oi` ± ©§¦¦©©§¤¨¦¨

,zneiza `vnpdìéñtéà àì éìeñtéà eléôàå-liren epi`e ©£¦¦§¥Ÿ¦§¦
.oaxwn dlqtl elit`

íéðôaî øáà øqeçî Lé ,énà øa éBácçà áø éòadnda ± ¨¥©©§§©©¦¥§©¥¤¦¦§¦
lr ewenp e` ezxkpy legh e` dilk oebk ,inipt xa` dl xqgy

,men zlra zaygp `id m`d ,mq iciBà`nyøáà øqeçî ïéà¥§©¥¤
íéðôaîzl`ey .men zlra dpi` ,inipt xa` dl xqgy s` - ¦¦§¦
:`xnbdéàîì,ieacg` ax wtzqd oic dfi` iabl ±øBëáì éà §©¦¦§

ixd ,xeka ipic iabl m` ±áéúk 'øeò Bà çqt'(`k eh mixac), ¦¥©¦¥§¦
inipt xa` oexqg `le ,ehgyl xizn ielb men wxy rnyne

.xzqa `edyíéLã÷ì éàixd ,miycw x`y iabl oecipd m`e ± ¦§¨¨¦
mdaáéúk 'øeáL Bà úøeò'(ak ak `xwie),,ielbay minen md s`e ©¤¤¨§¦

.men aygp m` ieacg` ax wtzqd dn iable
:zxne`e `xnbd dtiqené÷eøtéàìe éèeçMéàìxizdl ± §¦§¥§¦¨¥

,inipt xa` oexqg zngn miycw zectl e` xeka zhigyàìŸ
ïì àéòaéà,men jk lk epi` ixdy epwtzqd `l -àéòaéî ék ¦©§¨¨¦¦©§¨

éìeñtéàì ïì,daxwdl lqet df oexqg m` `ed wtqd lke ±éàî ¨§¦§¥©
iably oeik m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`an .oicd dn ±

miycwàðîçø øîà 'ïBöøì äéäé íéîz'(`k ak `xwie),oecl yi ¨¦¦§¤§¨¨©©£¨¨
y dxezd zpeek m`ïéà ,'íéîz'dlrie ,oevxl didi ,ok ± ¨¦¦

ea yi m` la` ,gafnl daxwdlïBøqç,miptan elit` ,xa`àì ¦¨Ÿ
,oevxl didiàîìc Bàxnel dxezd zpeek `ny e` ±íéîz' ¦§¨¨¦

'Ba äéäé àì íeî ìk ïBöøì äéäé(my),,cnllíen äîlqetd ¦§¤§¨¨Ÿ¦§¤©
mena `weec `ed oaxwéàøáàî,uegan xkipd ±ïBøqç óà ¥©§©©¦¨
`l` lqet epi` ,xa`éàøáàî,xkip epexqge uega `edyk - ¥©§©

`ed ixd ,inipt xa` ea xqg m` s` ,mly d`xp eteb m` la`
.oaxwl xyk

:df oecipa mi`pz ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd,òîL àz̈§©
minly oaxw zaxwda xn`p(c b `xwie)'úéìkä ézL úàå'§¥§¥©§¨Ÿ

,zeilk izy lra oaxwd didiy jixvy rnyneàéìek ìòa àìå§Ÿ©©§¨
ìL ìòa àìå ,úçàCãéà àéðúå .úBéìek L`ziixaa epipye ± ©©§Ÿ©©¨Ÿ§§©§¨¦¨

xn`p ,zxg`(my)zFilMd lr caMd lr zxzid z`e''äpøéñé §¤©Ÿ¤¤©©¨¥©©§¨§¦¤¨
jkn ecnle ,zg` dilk xiqiy dxene ,cigi oeylaúBaøìoaxw §©

úçà àéìek ìòazexzeq `ziixaa zeyxcd dxe`kle ,xyky ©©§¨©©
.efl efäeøáñ,xnel daiyid ipa exaq ±àîìò éleëcipy ± ¨§¨§¥¨§¨

,mixaeq `ziixaa zeyxcd z` eyxcy mi`pzdäiøa ïéà¥§¦¨
úçàa,cala zg` dilk mr z`xapy dnda oi` -(àäã) §©©
[àäå]øñç øñçéîdilk `l` da oi`y ef dnday gxkdae - §¨¦§¨¨©

.zg` dilk dxqgpe zeilk izy dligza da eid ,zg`àîéì¥¨
éâìôéî÷ àäaax ly wtqd iccva ewlgpy xn`p ile`e ± §¨¨¦§§¦

,ieacg`øîcoaxwl z`aend dndad didzy jixvny `pzd ± §©
zeilk izy zlraïBøqç ,øáñxa`déîL íéðôaîaygp ± ¨©¦¨¦¦§¦§¥

ïBøqçzg` dilk dpnn dxqgpy dnda okle ,oaxwa lqetd ¦¨
,oaxwl dleqtøîedilk lra oaxw xiykny `pzd eli`e ± ©

zg`ïBøqç ,øáñxa`,ïBøqç déîL àì íéðôaîelit` okle ¨©¦¨¦¦§¦Ÿ§¥¦¨
.oaxwl dxiyk `id oiicr ,zg` dilk dndadn dxqgp m`

:`xnbd dgecàîìò éleëc ,óñBé øa àéiç áø øîà,mixaeq ¨©©¦¨©¥§¥¨§¨
úçàa äiøa Lézg` dilk mr z`xapy dnda zeidl dleki ± ¥§¦¨§©©

,calaïBøqçåxa`àéL÷ àìå ,ïBøqç déîL ,íéðôaî §¦¨¦¦§¦§¥¦¨§Ÿ©§¨
eyxcy dn ik ,`ziixaay zeyxcd oia dxizqdïàkjixvy ¨

xaecn ,zeilk izy zlra oaxwl z`aend dndad didzy
äàøápLkdndadíézLa,zeilk izy mr ±døñçå,odn zg` §¤¦§§¨¦§©¦§¨§¨

eyxcy dn eli`e ,men aygpe ,xkip oexqgd mewn df ote`ae
ïàkxaecn ,zg` dilk lra oaxw xiykdläàøápLkdndad ¨§¤¦§§¨

àøwéòî úçàaoi` jkitle ,cala zg` dilk mr dzligzn ± §©©¥¦¨¨
.oexqgk dlv` aygp df

mr dzligzn d`xapy dnday xnel ozip ji` :`xnbd dywn
,xa` zxqegn dpi` ,zg` dilkìLc àéîec àäåéðz÷ Lixde ± §¨§¨§¨Ÿ¨¨¥

da yiy dndal dze` eeyd ,zg` dilk zlra dnda elqtyk
,zeilk yly,cenll yie ,dzligzn odnr dclep i`ceyäî©

zlraìMLda dzid zxzeind dilkdy s` dlqtp zeilk ¨Ÿ
àøwéòî,dzligzn ±óàdilk zlraúçàm` mb zlqtp ¥¦¨¨©©©

dilkd da dxqg dzidàøwéòîm`y zxn` ji`e ,dzligzn ± ¥¦¨¨
.dlqtp `l zg` dilk mr dclep

:`ziixaay zeyxcd izya xg` xe`ia zx`ane zxfeg `xnbd
àëä ,àlà,o`k ±éâìôéî÷ àøwéòî äiøa Léam` ewlgp ± ¤¨¨¨§¥§¦¨¥¦¨¨¨¦§§¦

,`l e` zg` dilk mr zclepy dnda yiøîxiykny `pzd - ©
zg` dilk zlra dndaúçàa äiøa Lé ,øáñdnda yi - ¨©¥§¦¨§©©

,oaxwl dxiyke ,zg` dilk mr zclepyøîejixvny `pzde ± ©
zeilk izy zlra oaxwl z`aend dndad didzyïéà ,øáñ̈©¥

úçàa äiøacala zg` dilk mr zclepy dnda oi` ±dndae , §¦¨§©©
dleqte ,zg` dilk dpnn dxqgp i`ce zeilk izy da oi`y

.oaxwl
àîìò éleëc ,øîà ïðçBé éaøå,mixaeqúçàa äiøa ïéàoi` ± §©¦¨¨¨©§¥¨§¨¥§¦¨§©©

,cala zg` dilk mr zclepy dndaåmdipylïBøqçxa` §¦¨
déîL ,íéðôaîaygp ±ïBøqç,men zlrak dndad z` leqtl ¦¦§¦§¥¦¨

àéL÷ àìådn ik ,`ziixaa zeyxcd oia dxizq zeywdl oi`e ± §Ÿ©§¨
eyxcyïàkdleqt zeilk yly e` zg` dilk da yiy dnday ¨

ote`a xaecn ,oaxwläøñçLdilkd,äèéçL íãB÷dn eli`e ¤¨§¨¤§¦¨
eyxcyïàk,oaxwl dxiyk zg` dilk wx dl yiy dnday ¨
xaecnäøñçLwx dilk.äèéçL øçàì ¤¨§¨§©©§¦¨

:`xnbd dywnedilkd dxqgykäìa÷ íãB÷ äèéçL øçàì§©©§¦¨¤©¨¨
mcd lyéøL éî,daixwdl xzen m`d ± ¦¨¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

עמשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון המ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zexeka(iying meil)

:ef `id `iyew ok` m`d zxxan `xnbdázëéì (éäa) àééäà©¥¨§¥¦§Ÿ
àðîçøminend ipic z` dxezd aezkz zeiyxtd izyn efi`a - ©£¨¨

,dzxagl cnlp dpnneáúk éàwx minen ipic z`ainen zyxt ¦¨©§
äîäáa ìeñt íãàa ìeñôc ìk àðéîà äåä ,íãàmen wxy - ¨¨£¨£¦¨¨§¨§¨¨¨¦§¥¨

enk minen la` ,dndaa lqet mc`a lqetyèeì÷zeqxt - ¨
,zereqy mpi`y ,zexebqïéèeçå,zenebt miikipge -eäðúéìc §¦§¥©§

íãàa,mc`a mikiiy mpi`y -,eìñôéì àì énð äîäáaok m`e §¨¨¦§¥¨©¦Ÿ¦§§
da zepnl ick ,dndaa minend lk z` aezkl jixv dnl oaen
mpi`y ennbpye enbtpy oihegd z` llek `edy uexg oke helw

.mc`a mikiiyåc le`yl oi` okeälek àðîçø áBzëìlk z`] §¦§©£¨¨§
[minendäîäáac meyn ,dnda inen zyxta -ìk àðéîà äåä ¦§¥¨£¨£¦¨¨

,íãàa ìeñt äîäáa ìeñôcly minend la`ïabel oi`y - §¨¦§¥¨¨§¨¨¦¥
,eipir lrn zeabíeøçå,eipir izy oia hlea enheg oi`y - §¨
äîäáa eäðúéìc,dndaa mikiiy mpi`y -àì énð íãàa §¥©§¦§¥¨§¨¨©¦Ÿ

,eìñôéìc`a mb minend z` aezkl jixv dnl oaen ok m`e,m ¦§§
dnl zeywdl mewn oi` ok m`e .mexge oab inen ea zepnl ick
mc` inen ipic ecnlie ,zg` dyxta minend lk eazkp `l
ihxt z` letkl jxevd xxazd ik ,jtidl oke ,dnda inen ipicn

.mdipya minend
:dywne `xnbd dayãça eälek àðîçø eäðéázëìåixde - §¦§§¦§©£¨¨§§©

cg` inen ly dyxta minend lk z` aezkl dxezd dleki
,mc` inen iabl mlek z` aezkzy oebk ,mdnðäåeäðúéìc C §¨¨§¥©§

Cãéàaoihege helw oebk ,mc`a mikiiy mpi`y minend z`e - §¦¨
,enbtpy.äîäáa àðîçø áBzëìminend lk z` aezkzy e` ¦§©£¨¨¦§¥¨

,dnda inen ly dyxtaðäåCãéàa eäðúéìc Cminend eli`e - §¨¨§¥©§§¦¨
,mexge oab oebk ,dndaa mpi`yå .íãàa áBzëìz`úôléå áøâ ¦§§¨¨§¨¨§©¤¤

aezkz,àëäå àëä,dnda inen oiprl ode mc` inen oiprl od ¨¨§¨¨
éããäî éôìéìå,mdipya mikiiyy minend lk z` ecnlie - §¥§¦¥£¨¥

.dfl dfn dey dxifba
:`xnbd zvxznàlàoia minend lk z` dxezd dazky mrhd ¤¨

`ed ,dnda iabl oiae mc` iablàðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúk§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨
äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaø éácdxezaúéðLðådxfge - §¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥

,dipy mrt dxn`pe,da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLð àìŸ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨
okle ,dlek dyxtd lk zipyp da ycgzdy yecigd ab`e
inen z` da ycgl ick dnda inen zyxt z` dxezd dazkyk
inena exkfed xaky minend z` mb dazk ,oihegde helwd

.mc`
miycwae mipdka ,dxeza minrt yly exn`p minen ileqt
.ipydn cg` cenll xyt` i` recn zx`an `xnbd ,xekaae

:`xnbd zl`eyàðîçø áúëc éì änì ,àáø øîàdf oic ¨©¨¨¨¨¦§¨©©£¨¨
,elld mipecipd zyly lka milqet mineny,íãàa íeîiabl §¨¨

dcearl mipdk ileqt(`k `xwie),,íéLã÷a íeîz` lqety §¨¨¦
daxwdn zepaxwd(ak my),,øBëáa íeîezyecwn eriwtny ¦§

(`k eh mixac).
:`ax x`anàëéøölka minen ileqt eprinydl aezkd jixv - §¦¨
,el` mipecipàðîçø áúk éàcleqtíãàa íeîiabl wx - §¦¨©©£¨¨§¨¨

,odka `weec lqet meny xne` iziid ,odk ileqtäaøúð ïkL¤¥¦§©¨
,úBöîamilqtp miycw x`ye xekay epnn cenll xyt` i`e §¦§

.miycwe xekaa mb minen ileqt aezkl jixv okle ,minena
,dnda xeka iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `l oke

y meynéúà àì äîäa øBëaî íãàcenll xyt` i`y - ¨¨¦§§¥¨Ÿ¨¥
,el` minena lqtp mc` mby dnda xeka ileqtnïkLxnel yi ¤¥

ik ,mda lqtp xeka wxy,çaæî éaâì áø÷ Bîöò àeäodk eli`e ©§¨¥§©¥¦§¥©
okle ,dcearl elqet epi` meny okzie ,oaxwd zceara caer wx
odk ileqta epiidc ,mc` iabl mb minen ileqt aezkl jixv

`ya s` minend ileqt z` aezkl jixv oke .dcearl,miycw x
y meynéúà àì øBëaî íéLã÷ileqtn cenll xyt` i` - ¨¨¦¦§Ÿ¨¥

,minena milqtp miycw x`y mby dnda xekaïkLxnel yi ¤¥
ik mena lqtp xeka wxyBúMeã÷eilr dlgy dxeng xeka ly §¨

ez`va `linn,íçøîlr wx dlg mzyecw miycw x`y eli`e ¥¤¤
okle ,minena milqtp `ly xne` iziide ,dta meyicwdy ici

.miycw x`y iabl mb minen ileqt aezkl jixv
,miycw x`y iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `le

y meynéúà àì íéLãwî íãàleqtn cenll xyt` i` - ¨¨¦¨¨¦Ÿ¨¥
,minena lqtp odk mby miycwa minenïkLwxy xnel yi ¤¥

ik ,mena milqtp miycwïéáéø÷ ïîöò ïäwx odk eli`e ,gafnl ¥©§¨§¥¦
okle ,dcearl elqet epi` meny okzie ,oaxwd zceara caer
odk ileqta epiidc ,mc` iabl mb minen ileqt aezkl jixv
meyn ,xeka iabl minend ipic z` aezkl jixv oke .dcearl

yéúà àì íéLãwî øBëax`y ileqtn cenll xyt` i` - §¦¨¨¦Ÿ¨¥
,el` minena lqtp xeka mby miycwïkLwxy xnel yi ¤¥

ik ,mena milqtp miycwdäaeøî BúMeã÷daxd yiy meyn - §¨§¨
jixv okle ,minlye zeler zeny` ze`hg oebk ,miycw ibeq
aezkl xyt` i`e .dnda xeka iabl mb minen ileqt aezkl

.miycwa wx minen ileqt
c x`azp mpn` :xxal `ax jiynnàéúà àì àãçî àãç- £¨¥£¨Ÿ¨§¨

pdk inena ,exiagn cg` oic cenll oi`y,miycw x`ye xeka mi
epnn cenlle cg`a wx minen ileqt aezkl xyt` i` okle

,le`yl yi oiicr mle` ,mixg`lézøzî àãç éúézaezkzy - ¥¥£¨¦©§¥
.iyilyd z` mdn cnlpe mipecip ipya wx dxezd
oky ,cenll xyt` did `l ef jxca s` :`ax x`anéúéz éäî- ¥¥¥¥

xyt` didi mdny aezkz dxezd mze` mipecipd ipy el`n in
y xn`z m` .iyilyd oecipd ly epic z` cenllázëì àìŸ¦§Ÿ

àðîçøminen ipicðäî éúézå ,øBëáaCmineny cnlpe - ©£¨¨¦§§¥¥¥¨¨
mc`a epiidc mixg`d ipya milqety epivny dnn ea milqet

yxnele zegcl xyt` ixd ,miycweðäl äîCel`a epivnydn- ©§¨¨
`ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,odke miycw ,mipicd

,xn`päaeøî ïúMeã÷ ïkL,mibeq daxd yi miycway meyn - ¤¥§¨¨§¨
,zeevn daxd yi odkae ,minlye zeler zeny` ze`hg oebk

åycerïéèeLôa ïéâäBð,mda milqet minen okle ,mixeka mpi`y §£¦¦§¦
,zeevn daxd ea oi`e ,zg` dyecw beq wx `edy xeka mle`

.minen ea elqti `ly okzi ,mixekaa `l` bdep epi`e
y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íéLã÷aC Ÿ¦§§¨¨¦§¥¥¥¨¨

odka minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn mpic cnlpe -
ik xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîCel`a epivny dn - ©§¨¨

`ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae odk ,mipicd
,xn`pïúMeã÷ ïkLmda dlg,ïäéìàîmiycwa ok oi`y dn ¤¥§¨¨¥£¥¤

men oi`y okzie ,dta myicwdy ici lr wx dlg mzyecwy
.mda lqet

y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íãàaC- Ÿ¦§§¨¨§¥¥¥¨¨
miycwa minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn epic cnlpe

xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîCel`a epivny dn - ©§¨¨
mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae miycw ,mipicd

,xn`p `ed,çaæî éaâì ïéáéø÷ ïîöò ïä ïkL,mena milqtp okle ¤¥¥©§¨§¥¦§©¥¦§¥©
zceara caer wx `ed `l` df xac ea jiiy `ly odk mle`

:`ax miiqn .mena lqtp epi`y okzi ,oaxwdéëéøöjixv jkl - §¦¦
odk ileqta ,mipecipd zyly lka minend leqt z` xnel
.ezyecw riwtnd xeka leqtae ,gafnl miycw leqtae ,dcearl

:dpyna epipy.íãàa ïäéìò øúémitqep zepexqg yiy epiidc ¨¥£¥¤¨¨¨
:`xnbd zl`ey .dndaa `le mc`a wx milqetyéléî éðä àðî§¨¨¥¦¥

z`f lka ,minenk miaygp mpi` dnda iably zepexqg mby
:`xnbd zx`an .mc`a milqetàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨©§¨

(`k `k `xwie)ïøäà òøfî íeî Ba øLà Léà ìk'WBi `l odMd ¨¦£¤¦¤©©£Ÿ©Ÿ¥Ÿ¦©
wxy ,yexcl yie ,''d iX` z` aixwdlìL Bòøæa äåML Léà §©§¦¤¦¥¦¤¨¤§©§¤

ïøäàcr dcearl lqtp epi` `ed ,mipdkd x`yl dnecy - ©£Ÿ
dnec epi`y in j` ,dyxta mixen`d minendn cg` ea didiy
oi`y s` ,dpyna mixkfend miiepiyd cg` iptn oxd` ly erxfl

.dcearl leqt `ed ixd ,men ea
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עניין התורה קשור עם עניין השלום.
ממאמר פרשת במדבר ה'תשכ"ז



רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zexeka(iying meil)

:ef `id `iyew ok` m`d zxxan `xnbdázëéì (éäa) àééäà©¥¨§¥¦§Ÿ
àðîçøminend ipic z` dxezd aezkz zeiyxtd izyn efi`a - ©£¨¨

,dzxagl cnlp dpnneáúk éàwx minen ipic z`ainen zyxt ¦¨©§
äîäáa ìeñt íãàa ìeñôc ìk àðéîà äåä ,íãàmen wxy - ¨¨£¨£¦¨¨§¨§¨¨¨¦§¥¨

enk minen la` ,dndaa lqet mc`a lqetyèeì÷zeqxt - ¨
,zereqy mpi`y ,zexebqïéèeçå,zenebt miikipge -eäðúéìc §¦§¥©§

íãàa,mc`a mikiiy mpi`y -,eìñôéì àì énð äîäáaok m`e §¨¨¦§¥¨©¦Ÿ¦§§
da zepnl ick ,dndaa minend lk z` aezkl jixv dnl oaen
mpi`y ennbpye enbtpy oihegd z` llek `edy uexg oke helw

.mc`a mikiiyåc le`yl oi` okeälek àðîçø áBzëìlk z`] §¦§©£¨¨§
[minendäîäáac meyn ,dnda inen zyxta -ìk àðéîà äåä ¦§¥¨£¨£¦¨¨

,íãàa ìeñt äîäáa ìeñôcly minend la`ïabel oi`y - §¨¦§¥¨¨§¨¨¦¥
,eipir lrn zeabíeøçå,eipir izy oia hlea enheg oi`y - §¨
äîäáa eäðúéìc,dndaa mikiiy mpi`y -àì énð íãàa §¥©§¦§¥¨§¨¨©¦Ÿ

,eìñôéìc`a mb minend z` aezkl jixv dnl oaen ok m`e,m ¦§§
dnl zeywdl mewn oi` ok m`e .mexge oab inen ea zepnl ick
mc` inen ipic ecnlie ,zg` dyxta minend lk eazkp `l
ihxt z` letkl jxevd xxazd ik ,jtidl oke ,dnda inen ipicn

.mdipya minend
:dywne `xnbd dayãça eälek àðîçø eäðéázëìåixde - §¦§§¦§©£¨¨§§©

cg` inen ly dyxta minend lk z` aezkl dxezd dleki
,mc` inen iabl mlek z` aezkzy oebk ,mdnðäåeäðúéìc C §¨¨§¥©§

Cãéàaoihege helw oebk ,mc`a mikiiy mpi`y minend z`e - §¦¨
,enbtpy.äîäáa àðîçø áBzëìminend lk z` aezkzy e` ¦§©£¨¨¦§¥¨

,dnda inen ly dyxtaðäåCãéàa eäðúéìc Cminend eli`e - §¨¨§¥©§§¦¨
,mexge oab oebk ,dndaa mpi`yå .íãàa áBzëìz`úôléå áøâ ¦§§¨¨§¨¨§©¤¤

aezkz,àëäå àëä,dnda inen oiprl ode mc` inen oiprl od ¨¨§¨¨
éããäî éôìéìå,mdipya mikiiyy minend lk z` ecnlie - §¥§¦¥£¨¥

.dfl dfn dey dxifba
:`xnbd zvxznàlàoia minend lk z` dxezd dazky mrhd ¤¨

`ed ,dnda iabl oiae mc` iablàðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúk§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨
äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaø éácdxezaúéðLðådxfge - §¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥

,dipy mrt dxn`pe,da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLð àìŸ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨
okle ,dlek dyxtd lk zipyp da ycgzdy yecigd ab`e
inen z` da ycgl ick dnda inen zyxt z` dxezd dazkyk
inena exkfed xaky minend z` mb dazk ,oihegde helwd

.mc`
miycwae mipdka ,dxeza minrt yly exn`p minen ileqt
.ipydn cg` cenll xyt` i` recn zx`an `xnbd ,xekaae

:`xnbd zl`eyàðîçø áúëc éì änì ,àáø øîàdf oic ¨©¨¨¨¨¦§¨©©£¨¨
,elld mipecipd zyly lka milqet mineny,íãàa íeîiabl §¨¨

dcearl mipdk ileqt(`k `xwie),,íéLã÷a íeîz` lqety §¨¨¦
daxwdn zepaxwd(ak my),,øBëáa íeîezyecwn eriwtny ¦§

(`k eh mixac).
:`ax x`anàëéøölka minen ileqt eprinydl aezkd jixv - §¦¨
,el` mipecipàðîçø áúk éàcleqtíãàa íeîiabl wx - §¦¨©©£¨¨§¨¨

,odka `weec lqet meny xne` iziid ,odk ileqtäaøúð ïkL¤¥¦§©¨
,úBöîamilqtp miycw x`ye xekay epnn cenll xyt` i`e §¦§

.miycwe xekaa mb minen ileqt aezkl jixv okle ,minena
,dnda xeka iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `l oke

y meynéúà àì äîäa øBëaî íãàcenll xyt` i`y - ¨¨¦§§¥¨Ÿ¨¥
,el` minena lqtp mc` mby dnda xeka ileqtnïkLxnel yi ¤¥

ik ,mda lqtp xeka wxy,çaæî éaâì áø÷ Bîöò àeäodk eli`e ©§¨¥§©¥¦§¥©
okle ,dcearl elqet epi` meny okzie ,oaxwd zceara caer wx
odk ileqta epiidc ,mc` iabl mb minen ileqt aezkl jixv

`ya s` minend ileqt z` aezkl jixv oke .dcearl,miycw x
y meynéúà àì øBëaî íéLã÷ileqtn cenll xyt` i` - ¨¨¦¦§Ÿ¨¥

,minena milqtp miycw x`y mby dnda xekaïkLxnel yi ¤¥
ik mena lqtp xeka wxyBúMeã÷eilr dlgy dxeng xeka ly §¨

ez`va `linn,íçøîlr wx dlg mzyecw miycw x`y eli`e ¥¤¤
okle ,minena milqtp `ly xne` iziide ,dta meyicwdy ici

.miycw x`y iabl mb minen ileqt aezkl jixv
,miycw x`y iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `le

y meynéúà àì íéLãwî íãàleqtn cenll xyt` i` - ¨¨¦¨¨¦Ÿ¨¥
,minena lqtp odk mby miycwa minenïkLwxy xnel yi ¤¥

ik ,mena milqtp miycwïéáéø÷ ïîöò ïäwx odk eli`e ,gafnl ¥©§¨§¥¦
okle ,dcearl elqet epi` meny okzie ,oaxwd zceara caer
odk ileqta epiidc ,mc` iabl mb minen ileqt aezkl jixv
meyn ,xeka iabl minend ipic z` aezkl jixv oke .dcearl

yéúà àì íéLãwî øBëax`y ileqtn cenll xyt` i` - §¦¨¨¦Ÿ¨¥
,el` minena lqtp xeka mby miycwïkLwxy xnel yi ¤¥

ik ,mena milqtp miycwdäaeøî BúMeã÷daxd yiy meyn - §¨§¨
jixv okle ,minlye zeler zeny` ze`hg oebk ,miycw ibeq
aezkl xyt` i`e .dnda xeka iabl mb minen ileqt aezkl

.miycwa wx minen ileqt
c x`azp mpn` :xxal `ax jiynnàéúà àì àãçî àãç- £¨¥£¨Ÿ¨§¨

pdk inena ,exiagn cg` oic cenll oi`y,miycw x`ye xeka mi
epnn cenlle cg`a wx minen ileqt aezkl xyt` i` okle

,le`yl yi oiicr mle` ,mixg`lézøzî àãç éúézaezkzy - ¥¥£¨¦©§¥
.iyilyd z` mdn cnlpe mipecip ipya wx dxezd
oky ,cenll xyt` did `l ef jxca s` :`ax x`anéúéz éäî- ¥¥¥¥

xyt` didi mdny aezkz dxezd mze` mipecipd ipy el`n in
y xn`z m` .iyilyd oecipd ly epic z` cenllázëì àìŸ¦§Ÿ

àðîçøminen ipicðäî éúézå ,øBëáaCmineny cnlpe - ©£¨¨¦§§¥¥¥¨¨
mc`a epiidc mixg`d ipya milqety epivny dnn ea milqet

yxnele zegcl xyt` ixd ,miycweðäl äîCel`a epivnydn- ©§¨¨
`ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,odke miycw ,mipicd

,xn`päaeøî ïúMeã÷ ïkL,mibeq daxd yi miycway meyn - ¤¥§¨¨§¨
,zeevn daxd yi odkae ,minlye zeler zeny` ze`hg oebk

åycerïéèeLôa ïéâäBð,mda milqet minen okle ,mixeka mpi`y §£¦¦§¦
,zeevn daxd ea oi`e ,zg` dyecw beq wx `edy xeka mle`

.minen ea elqti `ly okzi ,mixekaa `l` bdep epi`e
y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íéLã÷aC Ÿ¦§§¨¨¦§¥¥¥¨¨

odka minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn mpic cnlpe -
ik xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîCel`a epivny dn - ©§¨¨

`ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae odk ,mipicd
,xn`pïúMeã÷ ïkLmda dlg,ïäéìàîmiycwa ok oi`y dn ¤¥§¨¨¥£¥¤

men oi`y okzie ,dta myicwdy ici lr wx dlg mzyecwy
.mda lqet

y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íãàaC- Ÿ¦§§¨¨§¥¥¥¨¨
miycwa minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn epic cnlpe

xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîCel`a epivny dn - ©§¨¨
mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae miycw ,mipicd

,xn`p `ed,çaæî éaâì ïéáéø÷ ïîöò ïä ïkL,mena milqtp okle ¤¥¥©§¨§¥¦§©¥¦§¥©
zceara caer wx `ed `l` df xac ea jiiy `ly odk mle`

:`ax miiqn .mena lqtp epi`y okzi ,oaxwdéëéøöjixv jkl - §¦¦
odk ileqta ,mipecipd zyly lka minend leqt z` xnel
.ezyecw riwtnd xeka leqtae ,gafnl miycw leqtae ,dcearl

:dpyna epipy.íãàa ïäéìò øúémitqep zepexqg yiy epiidc ¨¥£¥¤¨¨¨
:`xnbd zl`ey .dndaa `le mc`a wx milqetyéléî éðä àðî§¨¨¥¦¥

z`f lka ,minenk miaygp mpi` dnda iably zepexqg mby
:`xnbd zx`an .mc`a milqetàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨©§¨

(`k `k `xwie)ïøäà òøfî íeî Ba øLà Léà ìk'WBi `l odMd ¨¦£¤¦¤©©£Ÿ©Ÿ¥Ÿ¦©
wxy ,yexcl yie ,''d iX` z` aixwdlìL Bòøæa äåML Léà §©§¦¤¦¥¦¤¨¤§©§¤

ïøäàcr dcearl lqtp epi` `ed ,mipdkd x`yl dnecy - ©£Ÿ
dnec epi`y in j` ,dyxta mixen`d minendn cg` ea didiy
oi`y s` ,dpyna mixkfend miiepiyd cg` iptn oxd` ly erxfl

.dcearl leqt `ed ixd ,men ea
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רנו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zexeka(iying meil)

,'ïéòä úéàøî íeMî ìeñt åépéL eìhépLå'dpyndy oeike §¤¦§¦¨¨¦©§¦¨©¦
jenqa epipyy dn ik gken ,envr ipta men lk lr ok zxne`
lr aeqp epi` 'oird zi`xn iptn leqt eipir iqix exypye'

dpyna exkfedy minendzpeeky `vnp ok m`e ,zncewd
iax siqed dn `iyewd daye ,ixnbl mileqt mdy xnel dpynd

.dpyna yxetn `edy xg` df oica eprinydl opgei
:xg` ote`a opgei iax ly eyecig z` zx`an `xnbd,àlà¤¨

opgei iax zpeekàéðúc àäî é÷etàìenk dkld oi`y xnel - §©¥¥¨§©§¨
,`ziixaa epipyy,íéøLk ïéðâìáfäå ïéñppäå ïéðçøwä ,àéðúc§©§¨©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦§¥¦

eøîà àìåqppde gxwd lr dpynaúéàøî íeMî àlà ,'ìeñt' §Ÿ¨§¨¤¨¦©§¦
,ïéòägxwd `l` ,ok dkld oi`y xnel opgei iax `a jk lre ¨©¦

.oxd` ly erxfa dey mpi`y meyn dcearl mileqt qppde
:`xnbd zxxanàpz éàä ïàîzipyp `pz dfi` zrck - ©©©¨

:`xnbd zx`an .dcearl migxw dxiykdy ef `ziixaéaø©¦
,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,àéä äãeäézceara xen`d weqtd §¨¦§©§¨©¦§¨¥

zepaxwd(g ` `xwie)oxd` ipA Ekxre''íéðäkä`aúBaøìz` §¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§©
ïéðçøwä.dcearl mixyk mdy ©©§¨¦

äðùî
xkfend 'oaib' men xe`iaa mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:dxezaïéðéáb Bì ïéà,eipir lrn zeab -ïéáb àlà Bì ïéà Bà ¥§¦¦¥¤¨§¦
ãçà,zg` dab wx el yi -eäæmenäøBza øeîàä 'ïab'`xwie) ¤¨¤¦¥¨¨©¨
(k `k.mipdk inen iabl,øîBà àñBc éaødxeza xen`d 'oaib' ©¦¨¥

in `edïéáëBL ïéðéábLmdy cr milecb eizeab zexryy - ¤§¦¦§¦
.eipt lr micxei,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøxen`d 'oaib' ©¦£¦¨¤©§¦§¥
in `ed dxezaúBàøãL ézLe ïéaâ éðL Bì LiLezxcyy - ¤¤§¥©¦§¥¦§¨

d`xp dzeniwr iptn ik ,miab ipy el yi eli`k d`xpe ,dnewr
.dyw zenvr zlyly yi abdn cv lkay

àøîâ
dywn .eipir lrn zeab el oi`y in `ed 'oaib'y dpyna epipy

:`xnbdòîLî Bì ïéàc 'ïaâ'åoi`y `id 'oaib' zernyn ike - §¦¥§¥©§©
,zeab eleäðéîøeepipyy ,`ziixan jk lr zeywdl yi ixde - §¦§

y da'ïab'in `ed dxeza xen`däaøä ïéðéáb Bì LiLizyy - ¦¥¤¤§¦¦©§¥
dkiynne .wlg mewn mdipia wiqtn `le ,zexaegn eipir zeab

:`ziixadïéðéáb Bì ïéà,llkBàyïépî ãçà ïéáb àlà Bì ïéà ¥§¦¦¥¤¨§¦¤¨¦©¦
ra aygp `edy,men lïab 'Bà' øîBì ãeîìzoi`y in mb zeaxl ©§©¦¥

m` .men lra `ed mby ,cg` oiab `l` el oi`y e` llk zeab el
yiy `l` ,zeab el yiy in `ed 'oaib'y `ziixadn gken ok
:`xnbd zvxzn .zeab el oi`y in `le ,men aygpy iepiy mda

,àáø øîàyiy inl 'oaib' z` miyxecy `ziixaa epivny oeik ¨©¨¨
,oipiab el oi`y inl 'e`' z`e ,daxd oipiab elLøãî eäæyi - ¤¦§¨

'dxeza xen`d oab edf' dxne`a dpynd zpeek efy yxtl
el yiy in `edy ,envr 'oaib' ly zernynd calny epiidc

ieaixdn rnyp ,eipiaba iepiy'ïaâ Bà'el oi`y in mb zeaxl ¦¥
.men lra `ed mby ,cg` oiab `l` el oi`y e` llk mipiab

:dpyna epipy,'eë øîBà àñBc éaøqepbihp` oa `pipg iax ©¦¨¥
ddnz .ze`xcy izye miab ipy el yiy in `ed oaib ,xne`

:`xnbdééçc àøîéîìipy el yiy mc`y xnel ozip m`d - §¥§¨§¨¥

,men lra `l` aygp epi`e ,zeigl leki ze`xcy izye miab
øîzéà àäådy` ly dpic dn ,yxcnd ziaaäiøa úìtnä §¨¦§©©©¤¤§¦¨

,úBàøãL ézLe ïéaâ éðL dì LiLzcleik zaygp `id m`d ¤¤¨§¥©¦§¥¦§¨
,`l e` ,dcil d`nh `ide cleäMàa ,áø øîàipic iabl - ¨©©¨¦¨

,zcleid dy` ly d`nehBðéàaygpãìååd`nh dpi`e ¥¨¨
,dcil z`neha,miiwzdl ie`x epi`y ltp `ed ikäîäaa- ©§¥¨

okle ,dliapk aygp `ed ,dnda cle ipic iable.äìéëàa øeñà̈©£¦¨
eneny qepbihp` oa `pipg iax xn` ji`e ,ig epi` dfk cley ixd
mc` ixde ,ze`xcy izye miab ipy el yiy `ed oaib odk ly

.llk ig epi` dfk
:`xnbd zvxzndéìäéð àîø øákef `iyew dywd xak -áø §¨§¨¦¨¥©

,áøì àéiç øa éîéLdfk cley dndae dy` cle iabl xn`y ¦¦©¦¨§©
,ig epi`déì øîàå,dinza ax el aiyde -zà éîéLdz` ike - §¨©¥¦¦©§

,jnvra ef `iyew uxzl rcei jpi` ,jpd lecb mkgy iniy `ed
izy df odkl yiy xnel qepbihp` oa `pipg iax zpeek oi`y

,ynn ze`xcyàlàxaecnyaodk,äne÷ò BúøãMLokle ¤¨§¤¦§¨£¨
dn eli`e ,zeigl leki dfk clee ,ze`xcy izyk zi`xp `id
el yiy ote`a `ed ,ig epi`y dndae dy` cle iabl izxn`y

.ynn ze`xcy izye miab ipy

äðùî
:mc`a wx exn`py mipir inen zhxtn dpynd.ìeñt 'íeøç'ä¤¨¨

úçàk åéðéò ézL ìçBkä ,íeøç eäæéàlegkn xiardl lekiy - ¥¤¨©¥§¥¥¨§©©
rewy enheg ik ,eakrnd xac `ll zg`k eipir izy z` reavl

.llk hlea epi`e ,eipir oia
odkd z` milqetd mipira mikiiyd mitqep minen dpen dpynd

.` :dcearlò ézLäìòîì åéðé`ly gvnd daeba zereawy - §¥¥¨§©§¨
.a .mc` ipa x`ykåéðéò ézLezereawähîìipiry mewnd on §¥¥¨§©¨

.b .ea zereaw mc` lk,äìòîì úçà Bðéò,gvnd daebaBðéòå ¥©©§©§¨§¥
ähîì úçàzereaw eipir .c .ea zereaw mc` lk ipiry mewndn ©©§©¨

y `l` ,onewnaøãçä úà äàBødhnl `edyäéiìòä úàå ¤¤©¤¤§¤¨£¦¨
,dlrnl `idyãçàk.d .zg` dhada -LîL éëñepi`y in - §¤¨¨¥¤¤

.e .my zgxef dngdy mewn ze`xl lekiïcâfäå,eipir befy in - §©©§¨
.f .mdi`xna miwelg ,eipir ipiab e`ïøéväå.zelebr eipiry - §©¦¨

åéðéò éñéø eøLpLåaygp epi` ,eitrtray zexryd eltpy in - §¤¨§¦¥¥¨
`ed mewn lkn j` ,men lraìeñtdcearl.ïéòä úéàøî éðtî ¨¦§¥©§¦¨©¦

àøîâ
.leqt mexgd dpyna epipyzx`and `ziixa `xnbd d`ian

:mexg edn,íeøç ,ïðaø eðzepiid.òe÷L BîèBçLzxxan ¨©¨¨¨¤§¨©
:`ziixadãìBñ BîèBç,xvw -íìBa BîèBç,minezq eixigp - §¥§¥

óèBð BîèBç,eztyn dhnl cr cxeie jex` -ïépîel` mby §¥¦©¦
:`ziixad zx`an .mexg enk minen ilra miaygpøîBì ãeîìz©§©

(gi `k `xwie)íeøç 'Bà'.mze` mb zeaxlïéà ,øîBà éñBé éaø ¨©¦¥¥¥
úçàk åéðéò ézL ìçBkä àlà íeøçlegkn xiardl lekiy - ¨¤¨©¥§¥¥¨§©©

hlea epi`e rewy enheg ik ,aekir `ll eipir izy z` reavl
.llkBì eøîà,minkgzâìôäeaiygdl xeriy el zraw - ¨§¦§©§¨

`l` ,i`cn xzei iepiya mexg
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום חמישי המ' ב

אצל בני־ישראל, "גוי אחד בארץ", הגשמיות והרוחניות באים ביחד.
ממאמר פרשת במדבר ה'תשכ"ז



רנז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zexeka(iying meil)

,'ïéòä úéàøî íeMî ìeñt åépéL eìhépLå'dpyndy oeike §¤¦§¦¨¨¦©§¦¨©¦
jenqa epipyy dn ik gken ,envr ipta men lk lr ok zxne`
lr aeqp epi` 'oird zi`xn iptn leqt eipir iqix exypye'

dpyna exkfedy minendzpeeky `vnp ok m`e ,zncewd
iax siqed dn `iyewd daye ,ixnbl mileqt mdy xnel dpynd

.dpyna yxetn `edy xg` df oica eprinydl opgei
:xg` ote`a opgei iax ly eyecig z` zx`an `xnbd,àlà¤¨

opgei iax zpeekàéðúc àäî é÷etàìenk dkld oi`y xnel - §©¥¥¨§©§¨
,`ziixaa epipyy,íéøLk ïéðâìáfäå ïéñppäå ïéðçøwä ,àéðúc§©§¨©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦§¥¦

eøîà àìåqppde gxwd lr dpynaúéàøî íeMî àlà ,'ìeñt' §Ÿ¨§¨¤¨¦©§¦
,ïéòägxwd `l` ,ok dkld oi`y xnel opgei iax `a jk lre ¨©¦

.oxd` ly erxfa dey mpi`y meyn dcearl mileqt qppde
:`xnbd zxxanàpz éàä ïàîzipyp `pz dfi` zrck - ©©©¨

:`xnbd zx`an .dcearl migxw dxiykdy ef `ziixaéaø©¦
,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,àéä äãeäézceara xen`d weqtd §¨¦§©§¨©¦§¨¥

zepaxwd(g ` `xwie)oxd` ipA Ekxre''íéðäkä`aúBaøìz` §¨§§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§©
ïéðçøwä.dcearl mixyk mdy ©©§¨¦

äðùî
xkfend 'oaib' men xe`iaa mi`pz zwelgn d`ian dpynd

:dxezaïéðéáb Bì ïéà,eipir lrn zeab -ïéáb àlà Bì ïéà Bà ¥§¦¦¥¤¨§¦
ãçà,zg` dab wx el yi -eäæmenäøBza øeîàä 'ïab'`xwie) ¤¨¤¦¥¨¨©¨
(k `k.mipdk inen iabl,øîBà àñBc éaødxeza xen`d 'oaib' ©¦¨¥

in `edïéáëBL ïéðéábLmdy cr milecb eizeab zexryy - ¤§¦¦§¦
.eipt lr micxei,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøxen`d 'oaib' ©¦£¦¨¤©§¦§¥
in `ed dxezaúBàøãL ézLe ïéaâ éðL Bì LiLezxcyy - ¤¤§¥©¦§¥¦§¨

d`xp dzeniwr iptn ik ,miab ipy el yi eli`k d`xpe ,dnewr
.dyw zenvr zlyly yi abdn cv lkay

àøîâ
dywn .eipir lrn zeab el oi`y in `ed 'oaib'y dpyna epipy

:`xnbdòîLî Bì ïéàc 'ïaâ'åoi`y `id 'oaib' zernyn ike - §¦¥§¥©§©
,zeab eleäðéîøeepipyy ,`ziixan jk lr zeywdl yi ixde - §¦§

y da'ïab'in `ed dxeza xen`däaøä ïéðéáb Bì LiLizyy - ¦¥¤¤§¦¦©§¥
dkiynne .wlg mewn mdipia wiqtn `le ,zexaegn eipir zeab

:`ziixadïéðéáb Bì ïéà,llkBàyïépî ãçà ïéáb àlà Bì ïéà ¥§¦¦¥¤¨§¦¤¨¦©¦
ra aygp `edy,men lïab 'Bà' øîBì ãeîìzoi`y in mb zeaxl ©§©¦¥

m` .men lra `ed mby ,cg` oiab `l` el oi`y e` llk zeab el
yiy `l` ,zeab el yiy in `ed 'oaib'y `ziixadn gken ok
:`xnbd zvxzn .zeab el oi`y in `le ,men aygpy iepiy mda

,àáø øîàyiy inl 'oaib' z` miyxecy `ziixaa epivny oeik ¨©¨¨
,oipiab el oi`y inl 'e`' z`e ,daxd oipiab elLøãî eäæyi - ¤¦§¨

'dxeza xen`d oab edf' dxne`a dpynd zpeek efy yxtl
el yiy in `edy ,envr 'oaib' ly zernynd calny epiidc

ieaixdn rnyp ,eipiaba iepiy'ïaâ Bà'el oi`y in mb zeaxl ¦¥
.men lra `ed mby ,cg` oiab `l` el oi`y e` llk mipiab

:dpyna epipy,'eë øîBà àñBc éaøqepbihp` oa `pipg iax ©¦¨¥
ddnz .ze`xcy izye miab ipy el yiy in `ed oaib ,xne`

:`xnbdééçc àøîéîìipy el yiy mc`y xnel ozip m`d - §¥§¨§¨¥

,men lra `l` aygp epi`e ,zeigl leki ze`xcy izye miab
øîzéà àäådy` ly dpic dn ,yxcnd ziaaäiøa úìtnä §¨¦§©©©¤¤§¦¨

,úBàøãL ézLe ïéaâ éðL dì LiLzcleik zaygp `id m`d ¤¤¨§¥©¦§¥¦§¨
,`l e` ,dcil d`nh `ide cleäMàa ,áø øîàipic iabl - ¨©©¨¦¨

,zcleid dy` ly d`nehBðéàaygpãìååd`nh dpi`e ¥¨¨
,dcil z`neha,miiwzdl ie`x epi`y ltp `ed ikäîäaa- ©§¥¨

okle ,dliapk aygp `ed ,dnda cle ipic iable.äìéëàa øeñà̈©£¦¨
eneny qepbihp` oa `pipg iax xn` ji`e ,ig epi` dfk cley ixd
mc` ixde ,ze`xcy izye miab ipy el yiy `ed oaib odk ly

.llk ig epi` dfk
:`xnbd zvxzndéìäéð àîø øákef `iyew dywd xak -áø §¨§¨¦¨¥©

,áøì àéiç øa éîéLdfk cley dndae dy` cle iabl xn`y ¦¦©¦¨§©
,ig epi`déì øîàå,dinza ax el aiyde -zà éîéLdz` ike - §¨©¥¦¦©§

,jnvra ef `iyew uxzl rcei jpi` ,jpd lecb mkgy iniy `ed
izy df odkl yiy xnel qepbihp` oa `pipg iax zpeek oi`y

,ynn ze`xcyàlàxaecnyaodk,äne÷ò BúøãMLokle ¤¨§¤¦§¨£¨
dn eli`e ,zeigl leki dfk clee ,ze`xcy izyk zi`xp `id
el yiy ote`a `ed ,ig epi`y dndae dy` cle iabl izxn`y

.ynn ze`xcy izye miab ipy

äðùî
:mc`a wx exn`py mipir inen zhxtn dpynd.ìeñt 'íeøç'ä¤¨¨

úçàk åéðéò ézL ìçBkä ,íeøç eäæéàlegkn xiardl lekiy - ¥¤¨©¥§¥¥¨§©©
rewy enheg ik ,eakrnd xac `ll zg`k eipir izy z` reavl

.llk hlea epi`e ,eipir oia
odkd z` milqetd mipira mikiiyd mitqep minen dpen dpynd

.` :dcearlò ézLäìòîì åéðé`ly gvnd daeba zereawy - §¥¥¨§©§¨
.a .mc` ipa x`ykåéðéò ézLezereawähîìipiry mewnd on §¥¥¨§©¨

.b .ea zereaw mc` lk,äìòîì úçà Bðéò,gvnd daebaBðéòå ¥©©§©§¨§¥
ähîì úçàzereaw eipir .c .ea zereaw mc` lk ipiry mewndn ©©§©¨

y `l` ,onewnaøãçä úà äàBødhnl `edyäéiìòä úàå ¤¤©¤¤§¤¨£¦¨
,dlrnl `idyãçàk.d .zg` dhada -LîL éëñepi`y in - §¤¨¨¥¤¤

.e .my zgxef dngdy mewn ze`xl lekiïcâfäå,eipir befy in - §©©§¨
.f .mdi`xna miwelg ,eipir ipiab e`ïøéväå.zelebr eipiry - §©¦¨

åéðéò éñéø eøLpLåaygp epi` ,eitrtray zexryd eltpy in - §¤¨§¦¥¥¨
`ed mewn lkn j` ,men lraìeñtdcearl.ïéòä úéàøî éðtî ¨¦§¥©§¦¨©¦

àøîâ
.leqt mexgd dpyna epipyzx`and `ziixa `xnbd d`ian

:mexg edn,íeøç ,ïðaø eðzepiid.òe÷L BîèBçLzxxan ¨©¨¨¨¤§¨©
:`ziixadãìBñ BîèBç,xvw -íìBa BîèBç,minezq eixigp - §¥§¥

óèBð BîèBç,eztyn dhnl cr cxeie jex` -ïépîel` mby §¥¦©¦
:`ziixad zx`an .mexg enk minen ilra miaygpøîBì ãeîìz©§©

(gi `k `xwie)íeøç 'Bà'.mze` mb zeaxlïéà ,øîBà éñBé éaø ¨©¦¥¥¥
úçàk åéðéò ézL ìçBkä àlà íeøçlegkn xiardl lekiy - ¨¤¨©¥§¥¥¨§©©

hlea epi`e rewy enheg ik ,aekir `ll eipir izy z` reavl
.llkBì eøîà,minkgzâìôäeaiygdl xeriy el zraw - ¨§¦§©§¨

`l` ,i`cn xzei iepiya mexg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zexeka(iyiy meil)

.oxivd men
àðz,`ziixaa epipy -,ïééîezäå ïéôBläå øéãæäilra miaygp ¨¨©¨¦§©¦§©§¨
inen:el` minen ly mzedn z` `xnbd zx`an .møeæîc ,øéåæ̈¦§©
déðéò.dgepn mdl oi`e cv lkl zehheyn eipiry -,ïéôBì ¥¥¦

déôéæ ïéLéôðc.mikex` eipir iqixa zexrydy -enzL ,ïééîez ¦§¦¦¦¥§¨¤©
åéôéæ.eipir iqixa zexry el oi`y - ¦¨

:`xnbd dywnéðäåiqixa zexry el oi`y 'oiinez' leqt ike - §¨¥
,eipireäì eðz ïéîeî éabx`y mr e`pyy men aygp m`d - ©¥¦¨§

,minen ilraïðúäåiny epzpynaìeñt åéðéò éñéø eøLpLwx §¨§©¤¨§¦¥¥¨¨
,ïéòä úéàøî éðtîzvxzn .men lra aygp epi`y gkene ¦§¥©§¦¨©¦

:`xnbdàä ,àéL÷ àì,men lra epi`y dpyna epipyy dn - Ÿ©§¨¨
ote`a epiidéîecøb øeizLàciqixa zexryd iyxy ex`ypy - §¦§©©§¥

eli`e ,oird zi`xn meyn leqt `l` ,men lra aygp epi`e ,epir
àäote`a epiid ,men lra aygpy `ziixaa epipyy dn -àìc ¨§Ÿ

éîecøb øeizLéàex`yp `ly -iyxy elit` eipir iqixa ¦§©©§¥
.zexryd

äðùî
minenk miaygpy ,mc`d seb ixa` lceba miiepiy dpen dpynd

:mipdkak úBìBãb åéðéòeipirk úBpè÷ Bà ,ìâò ìLeipirìL ¥¨§§¤¥¤§©§¤
,æåeàdey didiy jixvy meyn ,dcearl elqety men df ixd ©¨

.oxd` ly erxfa
y odk okeBà åéøáàî ìBãb Bôebeteby,åéøáàî ïè÷qgi oi`y ¨¥¥¨¨¨¨¥¥¨¨

in e` ,eilbxe eici oebk ,eixa` x`yl eteb xwir oia mi`zn
yBà ,åéøáàî ìBãb BîèBçenhegy,åéøáéàî ïè÷lceb oi`y §¨¥¥¨¨¨¨¥¥¨¨

,dcearl leqt `ed ixd ,eixa` x`yl qgia mi`zn mhegd
.oxd` ly erxfa dey epi`y meyn

:dcearl milqetd odkd ipf`a miiepiy d`ian dpyndíîBvä©¥
.òîBväå:dpynd zx`aneúBpè÷ åéðæàL ìk ,òîBö eäæéà §©¥©¥¤¥©Ÿ¤¨§¨§©
.cgeinaåéðæàL ìk ,íîBväåody cr zenezqe zeveeknúBîBc §©¥Ÿ¤¨§¨
.âBôñì¦§

:dcearl milqetd odkd ita miiepiy d`ian dpyndBúôN§¨
ìò úôãBò äðBéìòäezty,äðBzçzädpeilrd dtyd zhleay ¨¤§¨¤¤©©©§¨

ezty e` ,xzeiaìò úôãBò äðBzçzäeztyäæ éøä ,äðBéìòä ©©§¨¤¤©¨¤§¨£¥¤
,íeî.dcearl leqte

åodkìeñt ,åépéL eøLpL,men lra epi`y s` ,dcearléðtî §¤¨§¦¨¨¦§¥
.ïéòä úéàøî©§¦¨©¦

àøîâ
äéä úBnà øNò ,eðéaø äLî ,áø øîà,edabøîàpLn zeny) ¨©©Ÿ¤©¥¤¤©¨¨¤¤¡©

(hiBNøt éî ,'ïkLnä ìò ìäàä úà Nøôiå'z` yxt in - ©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨¦§¨
,okynd lr ld`d zerixi,BNøt eðéaø äLîmy lirl xen`k Ÿ¤©¥§¨

(gi 'qt),'oMWOd z` dWn mwIe'áéúëe(fh ek my)úBnà øNò' ©¨¤¤¤©¦§¨§¦¤¤©
,'Løwä CøBàgxkda ,mdilr zerixid z` yextl lkiy oeike ¤©¨¤

.zen` xyr epiidc ,yxwd daeba zegtl didy
ccnp epiax dyn ly zen` xyr daeb xeriyy dpiad `xnbd

:`xnbd dywn okle ,envr epiax dyn ly zen`aáø déì øîà̈©¥©
ïk íà ,áøì àéiç øa éîéLit lecb did epiax dyn ly eteby ¦¦©¦¨§©¦¥

yixd ,eci zn`nxyrBúéNòezaygdeeðéaø äLîìk,íeî ìòa £¦§Ÿ¤©¥©©
ïðúcm` `ed mipdk inenn cg`y epzpynaåéøáàî ìBãb Bôeb ¦§©¨¥¥¨¨

,åéøáàî ïè÷ Bà,eixa`l mc`d seb oia mi`znd qgidy oeike ¨¨¥¥¨¨
ly eteby ixd ,envr ely zen` ylyk eteb jxe` didiy `ed

.men lra `edy `vnpe ,eicil qgia lecb did epiax dyn
déì øîà,iniyl ax[àðéîà÷] (øîà÷) Lø÷ ìL änàa ,éîéL ¨©¥¦¦§©¨¤¤¤¨¨¦¨

itl dpeekd oi` zen` xyr dyn ly edaby izxn`y dn -
,okynd iyxw z` eccn day dn`d itl `l` ,envr ely dn`
did etebe ,ef dn`n daxda dlecb dzid zn`a dyn ly ezn`e

didy epiidc ,eixa`l mc` lk seb ly qgik ezn`l mi`zn
.envr ely zen` ylyk epiax dyn ly eteb jxe`

:dpyna epipy,'åë ìBãb BîèBç`xnbd .men df ixd eixa`n §¨
qgia mhegd lceb z` mixryn ji` zx`and `ziixa d`ian

:eixa`l,äpè÷ òaöàk ,àðzqgia lecb enheg m`y epiide ¨¨§¤§©§©¨
,dphw rav` agex xeriyk ea sqepe ,i`cn xzei eixa` x`yl

.men df ixd
:dpyna epipy.ònéväå ínévämen dae `ziixa d`ian `xnbd ©¦¥§©¦¥©

:sqepçnévä óà ,àðz:`xnbd zxne` .men aygpéòãé eåä àì ¨¨©©¦¥©Ÿ£¨§¦
éàî ïðaøly mend edn -,çnéöy cràòéiè àeääì eòîL ©¨¨©¦¥©¨§§©©§¨

,[iaxr xgeq-]çnéö éòác ïàî øîà÷ äåäcin fixkn didy - ©£¨¨¨©©§¨¥¦¥©
,'gniv' zepwl dvexàæéæç àéãb çëzLéàåezpeeky `vnpe - §¦§§©©§¨£¦¨

,dhn itlk zettkp ody cr c`n zekex` eipf`y icbl dzid
zekex` eipf`y in `ed mc`a xen`d 'gniv'd meny jkn ecnle

.dhn itlk zetetk ody cr c`n
ipxwa zepexqg iabl `cqg ax ly zexnin d`ian `xnbd
zectl mixenb minen miaygp m`e gafn iabl milqet m` dnda

:mzngndì LiL ìçøå ,íéðø÷ dì ïéàL æò ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¥¤¥¨©§©¦§¨¥¤¤¨
,íéðø÷oi` lgxle mipxw yi frly `id zelibxdy it lr s` ©§©¦
,mipxwì íéøLklr daxwd.çaæî éaâixack dgiken `xnbd §¥¦§©¥¦§¥©

:`ziixan `cqg axíéøác Lé ,éëä énð àéðzzepexqg -ïäL ©§¨©¦¨¦¥§¨¦¤¥
mi`xpå ïéîeîky mpic zn`aå ,ïéîeîk ïðéàmiycw znda okl §¦§¥¨§¦§

elld zepexqg da yiy,Lc÷na íäéìò ïéèçBLzepexqg oi` ik £¦£¥¤©¦§¨
,daxwdl dndad z` milqet elldäðéãna àì ìáà- £¨Ÿ©§¦¨

itl ,mewn lka hgyil xekad z` mixizn opi` elld zepexqgy
.daxwdl eilr ezyecw oiicre ,menk mpi`yïéàL æò ,ïä elàå§¥¥¥¤¥

,òîBväå ínéväå çnéväå ,íéðø÷ Bì LiL ìçøå ,íéðø÷ Bìixd ©§©¦§¨¥¤¤©§©¦§©¦¥©§©¦¥§©¥©
.`cqg ax ixacke daxwdl milqet mpi` elld zepexqgdy

îénà øîà àcñç áø øîà,øy miycw znda,ïúBðø÷ eìhð ¨©©¦§¨¨©©¥©¦§©§¨
ïänò ïúeøëæådlhip miipxwd jeza daegzd mvrd s`y - §©§¨¦¨¤

,mdnräìeñt,oaxwl dndadíäéìò ïéãBt ïéàåoicet oi` - §¨§¥¦£¥¤
,minz `edyk oaxw micet oi`y oeik ,df oexqg zngn dze`
wx `l` ,xenb men aygp df oi` o`ke ,men ea ltpyk wx `l`

.oaxwl leqtl iableìhðdïänò íúeøëæå ,íééôìèmbe - ¦§§¨©¦§©§¨¦¨¤
,mdnr dlhip ,lbxd sk `idy ,miitlhd jezay mvrd,ïéìeñt§¦

,íäéìò ïécôðå.xenb men aygp df ik §¦§¦£¥¤
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixa epipy,ïééôìèe ïééðø÷ eìhð ¥¦¥¦§©§©¦§¨©¦

.ïäéìò úécôðå ,äìeñt ,ïänò ïúeøëæåelhipy miipxwy ixd §©§¨¦¨¤§¨§¦§¥£¥¤
ax ixack `lye ,diict oiprl s` xenb menk miaygp ozexkf mr

:`xnbd zvxzn .`cqgéøewòúéà øewòúéàc àä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨§¦§©¦§©¥
cr ,zexkfd iyxye mipxwd exwrpy ote`a zwqer `ziixad -
,xenb men aygp dfe ,exwrp epnny mewna y`xa `neb zi`xpy

éîebéà íebéàc àämiipxwdy ote`a wqer `cqg ax eli`e - ¨§¦¦¥
men aygp epi` dfe ,y`xa ex`yp mdiyxye ,dlrnln ekzgp

.oaxwl leqt wx `l` ,xenb
:`xnbd dywnéîebéà íebéàãeekzgp miipxwdy ote`a ike - §¦¦¥

oaxwd ,y`xa ex`yp mdiyxye ,dlrnlneäðéîøe ,ìeñt- ¨§¦§
dpynn jk lr dyw ixde(a"n a"t dxt)dxt iabl da epipyy ,

,dnec`L äøtmle` ,zenec` dizexry lkäéôìèe äéðøw ¨¨¤©§¤¨§¨¤¨
ãBâé ,íéøBçL,mitlhaye mipxway xegyd mewnd z` jezgi - §¦¨

miitlhde miipxwd jezigy ixd ,dnec` d`xz dxtd lky ick
:`xnbd zvxzn .oaxw lqetd men aygp epi`éøéòæ dîbøz©§§¨§¦¦

dpynd zpeeky x`alúeøëæ éeléòîeze` z` jezgl lekiy - ¥¦©§
zerav` yly e` mizy xeriyk yi myy ,oxwd ly dcegn wlg
mewn cr dribn dpi` zexgyd m`e ,myl zqpkp zexkfd oi`y
dndad ,zexkfd mewnl dribn `id m` la` ,jezgi zexkfd

.`cqg ax ixack ,dleqt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

עמשך ביאור למס' בכורות ליום שישי המ' א



רנח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zexeka(iriax meil)

mehneha j` ,qepibexcp` iabl wx l`rnyi iax lr ewlgpy
`ziixaa xn`y dcedi oa oerny iax eli`e ,xkf aygpy el eced
,qepibexcp`e mehneh `ivedl `l` epi` xkf xn`py mewn lky
okle ,ezeawp zeidl ezexkf dktdp `ny miyyeg `ly xaq
iax zxaq `id oke ,yecw epi` zeawp mewnn min lihn `edyk
yecw epi`e dawpk aygp jkle ,dpzypy oiyyeg oi`y xfrl`

.dxekaa
:`xnbd zxxanéàpz épzLéà àìå épzLéà àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§©¥§Ÿ¦§©¥©¨¥

mb dpzyp cg` xaca dpzype li`ed mixne` m` df oecipy
,mi`pz zwelgna ielz xg` xacaLcéwL íeèîeè ,àéðúc§©§¨§¤¦¥

,dy`ïéLec÷ åéLec÷ycwl lekie `ed xkf `ny ,`xnegl ¦¨¦¦
m` oke .wtqn hb dkixve ,dy`Lc÷úð,yi` ici lr mehnehd ¦§©¥

ïéLec÷ åéLec÷eycwy yi`de ,dawp mehnehd `ny wtqn ¦¨¦¦
.ezeg`ae en`a oebk ,df mehneh ly eizeaexwa xeq`åzn m` §

,mipa `la eig`õìBçg` oi` m`y ,`xnegl eznail mehnehd ¥
.xkf `ed `ny wtqn ,epnn dvilg zaiig eznai ,`ed `l` sqep

å,mipa `la envr mehnehd zn m`BzLàì ïéöìBç`ny ,wtqn §§¦§¦§
.el zycewn dzide `ed xkfå,mehnehd ly eig` evx m` ok §

,BzLàì ïéîaéî`ed m`y ,mdl zxzen ezy` jk oiae jk oia ik §©§¦§¦§
elg `l mlern ixd dawp `ed m`e ,meaia zaiig `id ixd xkf
zy` zngn mdilr dxeq` dpi`e ,ezy` ef dzid `le ,eiyeciw

.g`Cãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaa eli`e -íeèîeè úLà §©§¨¦¨¥¤§
úöìBçzycewn dzide ,xkf did zny dlra `ny ,`xnegl ¤¤

,el.úîaééúî àìåmehneh zy` m` zeziixad ewlgpy ixd §Ÿ¦§©¤¤
.meaia zxzen

:mzwelgn z` `xnbd zx`anäeøáñ,x`al daiyid ipa ¨§¨
àîìò éleëcmzrc ,el` zeziixa epyy mi`pzd ipy ,mlek - §¥¨§¨

øîàc àáé÷ò éaøk(:hr zenai)änç ñéøñirnn qixq didy - §©¦£¦¨§¨©§¦©¨
,en`íaééî àìå õìBç àìqixq zy` oke ,zny eig` zy`l Ÿ¥§Ÿ§©¥

ie`x did `ly iny oeik ,meai `le dvilg `l zaiig dpi`
e .meaiae dvilga zaiig ezy` oi` ,ciledlàäa åàì éàî©¨§¨

éâìôéî÷,lirlc oecipa zeziixad zwelgn oi` m`d -ïàîc ¨¦§§¦§©
øîàcmehnehy dpyy `pzdy -BzLàì ïéöìBçå õìBç §¨©¥§§¦§¦§

,BzLà úà íéîaéîe,dng qixq `ed `ny miyyeg oi`y xaeq §©§¦¤¦§
eépzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîà àìxg`ny mixne` oi` - Ÿ¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

ehneh zeidl dpzydejkle ,dng qixq zeidl mb dpzyd m
m`e ,znaiizn ezy` xkf `ed m` oky ,meaia zxzen ezy`
mzqk zxzen `ide ,ezy` dzid `l mlern ixd dawp `ed

.weyay dy`åeli`øîàc ïàî`ziixaa dpyy `pzd - §©§¨©
mehneh ly ezy`y,úîaééúî àìå úöìBçs` lry xaeq ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

o`k mewn lkn ,`ed dng qixq `ny miyyeg oi` mzqay
oky ,jkl miyyegépzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîàoeik - ¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

,dng qixq zeidl mb dpzydy okzi mehneh zeidl dpzydy
eig`l xeq` ,xkf `edy cvd lr ixd ,jkl miyyegy oeike
dxeq` `id ixde ,meaid on dxeht ezy` qixqy meyn ,dnail

.devn mewna `ly g` zy` meyn mig`d lr

:`xnbd dgecàì`l` ,zeziixad ewlgp jka,àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨
épzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîàyeygl yi mlek zrcl - ¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

jkae .dng qixql mb dpzyd mehnehl dpzydy oeik `ny
,ewlgpàä,znaiizn mehneh zy`y dxn`y `ziixad - ¨

k zxaeqøæòéìà éaøxn`y(.t zenai)dng qixq zy`y ©¦¡¦¤¤
`vnpe ,mze`txl egilvdy df oinn miqixq yi oky ,znaiizn
zaiig ezy` oiicr ,dng qixq dyrpy miyyeg m` s`y

,meaia zxzeneåeli`àämehneh zy`y dxn`y `ziixad - §¨
k zxaeq ,znaiizn dpi`e zvleg,àáé÷ò éaøxn`y(:hr my) ©¦£¦¨
.znaiizn dpi` dng qixq zy`y

:`xnbd zxxanàáé÷ò éaøc àaélà àpz ïàîe`ed ine - ©©¨©¦¨§©¦£¦¨
dpi`e zvleg mehneh zy`y `ziixad z` dpyy `pzd

rck xaeqe ,dng qixq `ed `ny ,znaiiznzy`y `aiwr iax z
.znaiizn dpi` dng qixqàîéìéà`edy xn`p m` -éaø ¦¥¨©¦

,äãeäédywidéì éeLî ñéøñ éàcå àäiaxy epivn ixd - §¨¨©©¨¦§©¥¥
,dng qixq i`ce `ed mehnehy xaeq dcediïðúczenaia(.`t), ¦§©

òø÷pL íeèîeè ,øîBà äãeäé éaø,ezeexr z` dqknd xerd ©¦§¨¥§¤¦§©
,øëæ àöîðåñéøñk àeäL éðtî ,õBìçé àì äæ éøäepi`y dng §¦§¨¨¨£¥¤Ÿ©£¦§¥¤§¨¦

dkixv epi` ezy` ixd ,`aiwr iaxk xaeq `ed m`e ,uelgl ie`x
.znaiizn `le zvlegy epipy `ziixaa eli`e ,dvilg elit`

àlàk ef `ziixa gxkdaàéä äãeäé éaøa éñBé éaø,zipyp ¤¨©¦¥§©¦§¨¦
,dng qixq wtq `l` epi` mehnehy xaeqdéñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥

íeèîeè ,øîBà äãeäé éaøacer el yie ,mipa `la eig` zny §©¦§¨¥§
,mig`õBìçé àì,mehnehd,änç ñéøñ àönéå òøwé ànL Ÿ©£¤¨¦¨©§¦¨¥§¦©¨

aeign dxht `ly `vnpe ,uelgle maiil ie`x epi`y xxazie
xaqy oeike .uelgi xg` g` `l` ,mig` x`y iabl dl yiy meai
on dxeht dng qixq zy`y `aiwr iaxk dcedi iaxa iqei ax
qixq wtq `ed mehnehy ef `ziixaa xaqe ,dvilgde meaid
`ny wtqn znaiizn dpi`y lirl `ziixaa dpy jkitl ,dng
xeqi`a maiind lr dxeq`e meail dwewf dpi`e qixq dlra
zaiige qixq epi` dlra `ny wtqn zvleg j` ,g` zy`

.meaia
`ziixaa] hwp dnl :dcedi iaxa iqei iax lr `xnbd dywn
meyn wx mig`d x`y z` xhete uleg epi` mehnehy [lirl

,dng qixq `vnie rxwi `ny yygøëæ òø÷éîc ìk eèà̈¨§¦§©¨¨
çëzLî àì äá÷ð çëzLî`vnp rxwpy mehneh lk ike - ¦§§©§¥¨Ÿ¦§§©

,melk dyer ezvilg oi`e ,dawp `vniy okzi ixde ,xkf cinz
.mig`d x`y z` xehtl ezvilg lirez `l df mrhn s`e

dcedi iaxa iqei iax ok` :`xnbd zvxznànL ,øîà÷ 'ànL'¤¨¨¨©¤¨
énð øëæ énð éà ,äá÷ð àönéå òøwé,xkf `vniy cvd lr mbe - ¦¨©§¦¨¥§¥¨¦©¦¨¨©¦

yeygl yi ixd,änç ñéøñ àöné ànLzeyyg ipy zngne ¤¨¦¨¥§¦©¨
aeign dnaid z` xehtz `l ezvilg ok m`y ,uleg epi` el`

.mig` x`y iabl dl yiy meai
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiaxl dcedi iax oia lcadd dn - ©¥©§

.uleg epi` mehneh mdipy itl ixd ,eig` zny mehneha iqei
:`xnbd daiyn,àáø øîà̈©¨¨

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

עמשך ביאור למס' בכורות ליום רביהי המ' ב

במקום שיש משפיע ומקבל, נשפע תוספת וריבוי שפע.
ממאמר פרשת במדבר ה'תשכ"ז



רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

éähnä ïéòévî ïéà[cvúaL éàöBîì úaMî[dvúaLa äéìò ïLéì ìëeiL íBia úeäL LiL ét ìò óà , ¥©¦¦©¦¨¦©¨§¨¥©¨©©¦¤¥¨©¤©¦©¨¤¨§©¨
Bîöò[evúaL éàöBîì ãò äéìò ïLéì Bzòc ïéàL ïåék íB÷î-ìkî ,125øeñàå ,ìçì úaMî ïéëî àeä éøä ¯ ©§¦¨¨¥¨¤¥©§¦©¨¤¨©§¨¥©¨£¥¥¦¦©¨§Ÿ§¨

íéøôBñ éøácî[fv. ¦¦§¥§¦
י: סעיף תחילת בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
äèîä ïéòéöî [ãö ימיהם של  המיטה הצעת היינו  -

הנהוג  באופן המיטה ולהציע לסדר מותר אבל לשינה,
.122בימינו 

úáù éàöåîì [äö עבור להציעה בפירוש שדעתו -
בשבת) בה שיישן ייתכן אם (אף שבת או 123מוצאי ,

אם  אבל בשבת, בה יישן שלא שמציעה בשעה שיודע
שמותר. להלן נתפרש הבית לסידור גם דעתו

åîöò úáùá [åö בשבת עליה לישן שהות כשיש -
ומכלֿמקום  חול, לצורך זאת שעושה ניכר לא - עצמו

הוא  הרי חול לצורך שנעשה המעשה שעצם אסור, -
אחר  ליום והכנה טפל ממנה כשעושה לשבת .124ביזיון

íéøôåñ éøáãî [æö:לחול משבת הכנה איסור מדיני -
סרך ‡. בו שאין בדבר אפילו לחול משבת הכנה איסור

בעלמא  טלטול אלא לא 126מלאכה בעלמא דיבור אך ,
הכנה  משום מצוה ·..127נאסר לדבר אפילו ,128אסור

במקום ‚. כן אם אלא נכרי, ידי על אפילו אסור
ליהנות „.,129הפסד  לו מותר - לחול משבת והכין עבר

סעודה ‰..130ממעשיו  עבור הנצרך להכין מותר

zetqede mipeiv
המיטה 122) הצעת פי' הנה ט: ס"ק קיז סי' השלחן בדי

לישן  המיטות על בגדים הצעות המשנה בפי' הרמב"ם  כ'
היום  כל עמדה שהמיטה בימיהם. הי' שזה ונראה עליהם,
מקום  באיזה מונחים היו וכסתות והכרים וכסתות, כרים בלי
על  וכסתות הכרים אז הציעו לישן כשרצו רק בבית צנוע
עליה  לישן בדעתו ואין בשבת מציע אם כן על המיטה,
שהמנהג  בזמננו אבל לחול, משבת הכנה הוי בשבת
השינה  ואחרי המיטה על תמיד מונחים וכסתות שהכרים
דמותר  פשיטא עליהם, מכסה ופורשין יפה אותם מסדרים
ולא  שם שדר בחדר המיטה אין ואפילו בשבת, כן לעשות
כיון  מותר, מכלֿמקום הצעה בלא תעמוד אם בזיון יהי'
למוצאיֿשבת  הכנה אינו והצעתן וכסתות הכרים שסידור
גם  כן יעשה לא ולמה יום, בכל הדרך הוא כן רק כלל,
וכסתות  הכרים שיהו השבת כבוד זהו ואדרבא בשבת,

ע"כ. חול. מיום יגרע ולא בסדר מונחים
שהמיטה  בחדר כשדר בימיהם מגונה דבר הוא מדוע וצ"ע

מוצעת. לא בו
מהתנור 123) פת הוצאת (לעניין ס"י רנד בסי' עד"ז

מהפת  בשבת לאכול כשדעתו אמורים דברים במה בשבת):
אם  אבל אחרת לו שיש לה צריך שאינו פי על אף שמוציא
שינוי  ע"י אפילו להוציאה אסור ממנה לאכול דעתו אין
הפת  תשרף אם נתבאר (לא לחול משבת להכין שאסור
היום  לצורך כלים מדיחים ס"ו: שכג ובסי' יוציאנה), כשלא
להדיחם  מותר בהם לאכול סעודה עדיין לו שנשאר כגון
שלישית  סעודה לאחר אבל שלפניה סעודה אחר מיד אפילו
לחול  משבת ומכין שטורח מפני אכילה כלי להדיח אסור
קבע  שאין מפני היום כל להדיח מותר שתיה כלי אבל
אסור, עוד להם יצטרך שלא בבירור יודע אם אבל לשתיה
מן  העלים עלי (לנתק אלו דברים כל ס"ה: תריא ובסי'
פי  על אף הערב) סעודת לצורך אגוזים ולפצוע הקלחים
כיון  לחול, משבת ומכין טורח הוא שהרי בשבת שאסורים

הכיפורים  ביום מכלֿמקום לערב, עד היום צריכים שאין
להלן. עוד וראה נפש, פקוח משום התירו

זמן 124) שמרוויח מצד הוא שהזלזול משמע לא בשוע"ר
אינה  כשדעתו גם אלא בשבת, שעשה ידי על החול בימות

- מהפסד להציל אלא זמן שכא להרוויח סי' (ראה אסור
כשו"ת  ודלא כא), ס"ק שכא סי' כמשנ"ב ודלא ס"ו,

סא. סי' ח"א מהרש"ג
משבת 125) הכנה מצד אינו (ושם קפול לענין ס"ח כדלעיל

ס"ו. שכג וסי' ס"י רנד מסי' לעיל המובא וכן לחול),
מלאכה 126) סרך שום בו שאין בענין אפילו ס"י: רנד סי'

בשבת  לבית מהמרתף יין להביא כגון בעלמא טלטול אלא
דבר  ואפילו ס"ג: תקג ובסי' שבת, במוצאי הבדלה לצורך

בזה. וכיוצא כלים להדיח כגון כלל מלאכה בו שאין
ראה 127) חפצך", "ממצוא משום נאסר שהדיבור פעמים

ס"ד. רצ סי' לעיל
לצורך 128) בשבת יין להביא לעיל) (הובא ס"י רנד סי'

טוב  ביום ולהכין לעשות אסור ס"ג: תקג ובסי' הבדלה,
הניח  לא אם שלאחריו שבת לצורך ואפילו חול לצורך
ואפילו  בגולה שני טוב יום לצורך וכן תבשילין עירובי
שלא  ליזהר יש ולכן השנה... ראש של שני טוב יום לצורך
טוב  יום ליל של קידוש לצורך ראשון טוב ביום יין להביא
שצריך  מה ראשון טוב ביום תורה בספר יחפש לא וכן שני
פי  על אף טוב יום שאחר בשבת או שני טוב ביום לקרות

תבשילין. עירובי שהניח
מותר 129) יתקלקל או שיפסיד חושש ואם סי"ח: שיט סי'

משבת  וההכנה הטורח שאיסור מפני נכרי ע"י לעשותו
להתיר  יש הפסד ובמקום סופרים, מדברי שבות הוא לחול

ע"כ. סופרים. מדברי שבות בכל לנכרי אמירה
ולכאורה  מצוה, במקום גם נכרי ידי על להתיר שכתבו ויש

השבת. לאחר כלל לעשותו ניתן שלא בדבר רק הוא
מחשבתו 130) ורק איסור, בה אין המלאכה עצם כי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zexeka(iriax meil)

mehneha j` ,qepibexcp` iabl wx l`rnyi iax lr ewlgpy
`ziixaa xn`y dcedi oa oerny iax eli`e ,xkf aygpy el eced
,qepibexcp`e mehneh `ivedl `l` epi` xkf xn`py mewn lky
okle ,ezeawp zeidl ezexkf dktdp `ny miyyeg `ly xaq
iax zxaq `id oke ,yecw epi` zeawp mewnn min lihn `edyk
yecw epi`e dawpk aygp jkle ,dpzypy oiyyeg oi`y xfrl`

.dxekaa
:`xnbd zxxanéàpz épzLéà àìå épzLéà àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§©¥§Ÿ¦§©¥©¨¥

mb dpzyp cg` xaca dpzype li`ed mixne` m` df oecipy
,mi`pz zwelgna ielz xg` xacaLcéwL íeèîeè ,àéðúc§©§¨§¤¦¥

,dy`ïéLec÷ åéLec÷ycwl lekie `ed xkf `ny ,`xnegl ¦¨¦¦
m` oke .wtqn hb dkixve ,dy`Lc÷úð,yi` ici lr mehnehd ¦§©¥

ïéLec÷ åéLec÷eycwy yi`de ,dawp mehnehd `ny wtqn ¦¨¦¦
.ezeg`ae en`a oebk ,df mehneh ly eizeaexwa xeq`åzn m` §

,mipa `la eig`õìBçg` oi` m`y ,`xnegl eznail mehnehd ¥
.xkf `ed `ny wtqn ,epnn dvilg zaiig eznai ,`ed `l` sqep

å,mipa `la envr mehnehd zn m`BzLàì ïéöìBç`ny ,wtqn §§¦§¦§
.el zycewn dzide `ed xkfå,mehnehd ly eig` evx m` ok §

,BzLàì ïéîaéî`ed m`y ,mdl zxzen ezy` jk oiae jk oia ik §©§¦§¦§
elg `l mlern ixd dawp `ed m`e ,meaia zaiig `id ixd xkf
zy` zngn mdilr dxeq` dpi`e ,ezy` ef dzid `le ,eiyeciw

.g`Cãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaa eli`e -íeèîeè úLà §©§¨¦¨¥¤§
úöìBçzycewn dzide ,xkf did zny dlra `ny ,`xnegl ¤¤

,el.úîaééúî àìåmehneh zy` m` zeziixad ewlgpy ixd §Ÿ¦§©¤¤
.meaia zxzen

:mzwelgn z` `xnbd zx`anäeøáñ,x`al daiyid ipa ¨§¨
àîìò éleëcmzrc ,el` zeziixa epyy mi`pzd ipy ,mlek - §¥¨§¨

øîàc àáé÷ò éaøk(:hr zenai)änç ñéøñirnn qixq didy - §©¦£¦¨§¨©§¦©¨
,en`íaééî àìå õìBç àìqixq zy` oke ,zny eig` zy`l Ÿ¥§Ÿ§©¥

ie`x did `ly iny oeik ,meai `le dvilg `l zaiig dpi`
e .meaiae dvilga zaiig ezy` oi` ,ciledlàäa åàì éàî©¨§¨

éâìôéî÷,lirlc oecipa zeziixad zwelgn oi` m`d -ïàîc ¨¦§§¦§©
øîàcmehnehy dpyy `pzdy -BzLàì ïéöìBçå õìBç §¨©¥§§¦§¦§

,BzLà úà íéîaéîe,dng qixq `ed `ny miyyeg oi`y xaeq §©§¦¤¦§
eépzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîà àìxg`ny mixne` oi` - Ÿ¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

ehneh zeidl dpzydejkle ,dng qixq zeidl mb dpzyd m
m`e ,znaiizn ezy` xkf `ed m` oky ,meaia zxzen ezy`
mzqk zxzen `ide ,ezy` dzid `l mlern ixd dawp `ed

.weyay dy`åeli`øîàc ïàî`ziixaa dpyy `pzd - §©§¨©
mehneh ly ezy`y,úîaééúî àìå úöìBçs` lry xaeq ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

o`k mewn lkn ,`ed dng qixq `ny miyyeg oi` mzqay
oky ,jkl miyyegépzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîàoeik - ¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

,dng qixq zeidl mb dpzydy okzi mehneh zeidl dpzydy
eig`l xeq` ,xkf `edy cvd lr ixd ,jkl miyyegy oeike
dxeq` `id ixde ,meaid on dxeht ezy` qixqy meyn ,dnail

.devn mewna `ly g` zy` meyn mig`d lr

:`xnbd dgecàì`l` ,zeziixad ewlgp jka,àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨
épzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîàyeygl yi mlek zrcl - ¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥

jkae .dng qixql mb dpzyd mehnehl dpzydy oeik `ny
,ewlgpàä,znaiizn mehneh zy`y dxn`y `ziixad - ¨

k zxaeqøæòéìà éaøxn`y(.t zenai)dng qixq zy`y ©¦¡¦¤¤
`vnpe ,mze`txl egilvdy df oinn miqixq yi oky ,znaiizn
zaiig ezy` oiicr ,dng qixq dyrpy miyyeg m` s`y

,meaia zxzeneåeli`àämehneh zy`y dxn`y `ziixad - §¨
k zxaeq ,znaiizn dpi`e zvleg,àáé÷ò éaøxn`y(:hr my) ©¦£¦¨
.znaiizn dpi` dng qixq zy`y

:`xnbd zxxanàáé÷ò éaøc àaélà àpz ïàîe`ed ine - ©©¨©¦¨§©¦£¦¨
dpi`e zvleg mehneh zy`y `ziixad z` dpyy `pzd

rck xaeqe ,dng qixq `ed `ny ,znaiiznzy`y `aiwr iax z
.znaiizn dpi` dng qixqàîéìéà`edy xn`p m` -éaø ¦¥¨©¦

,äãeäédywidéì éeLî ñéøñ éàcå àäiaxy epivn ixd - §¨¨©©¨¦§©¥¥
,dng qixq i`ce `ed mehnehy xaeq dcediïðúczenaia(.`t), ¦§©

òø÷pL íeèîeè ,øîBà äãeäé éaø,ezeexr z` dqknd xerd ©¦§¨¥§¤¦§©
,øëæ àöîðåñéøñk àeäL éðtî ,õBìçé àì äæ éøäepi`y dng §¦§¨¨¨£¥¤Ÿ©£¦§¥¤§¨¦

dkixv epi` ezy` ixd ,`aiwr iaxk xaeq `ed m`e ,uelgl ie`x
.znaiizn `le zvlegy epipy `ziixaa eli`e ,dvilg elit`

àlàk ef `ziixa gxkdaàéä äãeäé éaøa éñBé éaø,zipyp ¤¨©¦¥§©¦§¨¦
,dng qixq wtq `l` epi` mehnehy xaeqdéñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥

íeèîeè ,øîBà äãeäé éaøacer el yie ,mipa `la eig` zny §©¦§¨¥§
,mig`õBìçé àì,mehnehd,änç ñéøñ àönéå òøwé ànL Ÿ©£¤¨¦¨©§¦¨¥§¦©¨

aeign dxht `ly `vnpe ,uelgle maiil ie`x epi`y xxazie
xaqy oeike .uelgi xg` g` `l` ,mig` x`y iabl dl yiy meai
on dxeht dng qixq zy`y `aiwr iaxk dcedi iaxa iqei ax
qixq wtq `ed mehnehy ef `ziixaa xaqe ,dvilgde meaid
`ny wtqn znaiizn dpi`y lirl `ziixaa dpy jkitl ,dng
xeqi`a maiind lr dxeq`e meail dwewf dpi`e qixq dlra
zaiige qixq epi` dlra `ny wtqn zvleg j` ,g` zy`

.meaia
`ziixaa] hwp dnl :dcedi iaxa iqei iax lr `xnbd dywn
meyn wx mig`d x`y z` xhete uleg epi` mehnehy [lirl

,dng qixq `vnie rxwi `ny yygøëæ òø÷éîc ìk eèà̈¨§¦§©¨¨
çëzLî àì äá÷ð çëzLî`vnp rxwpy mehneh lk ike - ¦§§©§¥¨Ÿ¦§§©

,melk dyer ezvilg oi`e ,dawp `vniy okzi ixde ,xkf cinz
.mig`d x`y z` xehtl ezvilg lirez `l df mrhn s`e

dcedi iaxa iqei iax ok` :`xnbd zvxznànL ,øîà÷ 'ànL'¤¨¨¨©¤¨
énð øëæ énð éà ,äá÷ð àönéå òøwé,xkf `vniy cvd lr mbe - ¦¨©§¦¨¥§¥¨¦©¦¨¨©¦

yeygl yi ixd,änç ñéøñ àöné ànLzeyyg ipy zngne ¤¨¦¨¥§¦©¨
aeign dnaid z` xehtz `l ezvilg ok m`y ,uleg epi` el`

.mig` x`y iabl dl yiy meai
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiaxl dcedi iax oia lcadd dn - ©¥©§
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c"agרס i`iyp epizeax zxezn

dkld ixe`ia
למוצאיֿשבת  שתמשך אף צאת Â..131שלישית לאחר

ערבית  קודם אפילו לחול להכין מותר השבת
יוםֿטוב Ê..132והבדלה  או לשבת משבת להכין אין
.133שאחריה 

zetqede mipeiv
זצ"ל  הגרשז"א מכתבי ח"א השבת (מאור אסרוה וכוונתו

(ג')).
(י).131) ל"ו סי' ח"ג שלמה מנחת שו"ת
מתירים).132) (יש סט"ו רצט סי'

ויום 133) אחת קדושה מצד שרק משמע ס"ג תקג בסי'
תהל"ד  וראה לשני, אחד מיום להכין מותר היה ארוך אחד
בו, השימוש לאחר לארון סידור להחזיר מותר אך ו, ס"ק

וכדלעיל. ואדרבה, הכנה, בזה שאין

•
"inei ax" gel itl - oilitz zekld owfd epax jexrÎogley

כלי ‰ שמצריך מי יש בחדר בפנים קבועה המזוזה אם
זכוכית  יש ואם כיסוין בב' לכסותה דהיינו כלי בתוך
שאומר  מי ויש הזכוכית על אחד סודר בפריסת די השם על
בלבד  נקב אלא בה ואין בכותל כולה שקבועה כיון שמזוזה
שמבטלו  אחר דבר או שעוה בחתיכת הנקב את שיסתום די
לעצמו  רשות חולק שהכותל לפי כלי בתוך כלי וא"צ שם
אם  ואף לבית משם פתוח נקב כשאין שבתוכו מה לכל
מחוברת  שהיא כיון מקום מכל בשפופרת קבוע המזוזה
מועלת  אינה זכוכית סתימת אבל ככותל היא הרי לכותל
ערוה  שאסרו כמו אסור הזכוכית דרך נראית שהמזוזה שכיון
היא  המטה ותשמיש דבר ערות בך יראה לא משום בעששית
המזוזה  שאין גמורה סתימה וצריך לערוה ודומה גנאי כן גם
סופרים  בדברי להקל דבריו על לסמוך ויש מתוכה נראית
אלא  הצריך לא כלי בתוך כלי שהצריך מי שאף שי"ל בשגם
לסתום  מועיל ואינו שם מבטלו שאינו מפני לבד בכלי
נידון  שבתוכו מה כל יהא שלא לבית הכותל נקב פתיחת

הבית: בתוך הוא כאלו

Â מרגלותיו תחת להניחן אסור כלי בתוך כלי הניחן אפילו
וכן א  בזיון מנהג בהן שנוהג מפני עמו אשתו אין פילו

תחת  ואפילו מרגלותיו כתחת דינם צדו כנגד במטה להניחן
אין  אפילו כלי בתוך כלי אפילו ראשו כנגד אסור מראשותיו
מותר  עמו אשתו אין אם ראשו כנגד שלא אבל עמו אשתו
משם  יתגלגלו שלא בענין שיניחן רק כלל בכלי שלא אפילו
שלא  ראשו שתחת לכר התחתון כר בין שהניחן כגון לצדדין
דהיינו  כלי בתוך כלי צריך עמו אשתו ואם ראשו כנגד
ולא  ב' כלי הוא ראשו שתחת והכר א' כלי בתוך שיניחם
(כשאשתו  מראשותיו תחת תפילין להניח חכמים התירו
הגנבים  מן שישתמרו כדי אלא כלי בתוך כלי אפילו עמו)
לא  שם שמשתמרין אחר מקום לו יש אם ולפיכך והעכברים

במטה: כלל יניחן

Ê למעלה טפחים ג' גבוה שהוא מקום מהמטה יוצא היה
מותר  מראשותיו למטה טפחים ג' נמוך או מראשותיו
שיניחם  ובלבד במטה עמו שאשתו פי על אף עליו להניחן

כלי: בתוך כלי

Á ויש עמו אשתו אין נקרא לשמש רוצה ואינו עמו אשתו
התפילין  שיניח עד במטה עמו אשתו להיות שאוסר מי

וישמש  עליהן ישכח שמא כלי בתוך כלי שבחדר והספרים
שהרי  הדין מן בדבר איסור שאין אע"פ לדבריו לחוש (ונכון
שמא  חוששין ואין באב בט' אשתו עם לישן מותר הדין מן
בסי' שיתבאר כמו להחמיר הדבר שנכון אלא ישכח

תקנ"ד):

* * *
Ë ולא בבתים לא יאחוז לא בתפילין מטתו ושמש שכח

הן  עסקניות שהידים מפני ידיו שיטול עד ברצועות
לחלצן  צריך ידיו שנוטל ומיד הטינופת במקום נגעו ושמא
וללבשן  לחזור יכול ואז עליו ישנו אם הקרי שיקנח עד
בעוד  לא אבל הקרי שקנח לאחר בתפילין מותר קרי שבעל

עליו: שהקרי

È שהקרי בעוד לסלקן וצריך קרי וראה בהם וישן שכח
עד  ומסירן ברצועות יאחוז אלא בבתים יאחוז לא עליו
מיד  ידיו יטול לא אבל ידיו ויטול מעליו הקרי שיקנח
נגעו  שמא כך כל בהם לחוש שאין מפני משנתו שניעור

עליו במ  להשהות כדאי נטילתן שתהא כשישן הטינופת קום
אין  ואעפ"כ ידיו שיטול עד עליו שהקרי בעוד התפילין
אבל  הרצועות ע"י שאפשר כיון בבתים לאחוז לו מתירים
הואיל  הרצועה ידי על אפילו מתירים אין מטתו בשימש

הן: עסקניות והידים

‡È שיהא השולחן על ומניחן חולצן קבע לסעודת הנכנס
עליו  ויניחן שיחזור הסעודה גמר בשעת לו מזומנים
שיש  קבע בסעודת אמורים דברים במה המזון ברכת קודם
א"צ  עראי לאכילת אבל בתפליו ויתגנה ישתכר שמא לחוש

כלל: לחלצן

התפילין: בקדושת לנהוג איך דין מ סימן א' חלק

ראש ‡ של תפילין לחלוץ צריך ראשו על משאוי הנושא
אסור  מטפחת כגון קל דבר ואפילו המשאוי שיסיר עד
על  כשיש הוא שגנאי תפילין בו שיש הראש על להניח
הראש  על להיות דרכה ואין מלבוש שאינה אחר דבר הראש
מותר  ומצנפת כובע כגון הראש על להיות שדרכה דבר אבל
משאוי  הוא אם מקום ומכל התפילין על מונח אם אפילו

להסירן: צריך נדחקות והתפילין קבין ד' כבד

בתפילין: ינהוג איך משאוי הנושא דין מא סימן א' חלק
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רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אפילו ‡ יד של לעשותה ראש של תפילין לשנות אסור
ליקח  ואפילו ראש של ב' לו ויש יד של תפילין לו אין
מורידין  שאין מפני אסור יד לשל ראש משל רצועה
חמורה  קדושתו ראש ושל קלה לקדושה חמורה מקדושה
והד' בבתים השי"ן ראש בשל הוא שד"י שם של שרובו
לשל  יד משל אבל היו"ד אם כי בו אין יד בשל אבל בקשר
היו  ואם בתוכו בתים ד' לו שיעשה לשנות מותר ראש
משל  אפילו לשנות מותר עליו עדיין הניחן שלא חדשים
כבית  ונראית אחד עור מכסה עליהם שטולה יד לשל ראש
כמו  בדיעבד כלום בכך אין מבפנים ד' שהם ואף בחוץ אחד
חמורה  מקדושה הורדה בזה ואין ל"ב בסי' שנתבאר
הראש  לצורך והכינם שזימנם אע"פ הימנה קלה לקדושה

כלום: אינה שההזמנה לפי

* * *
יכול · יד לשל לשנותה שיוכל מתחילה עליהם התנה אם

אח"כ: ראשו על אדם לבשן אפילו לשנותה

השני ‚ ראש והופך לקשר סמוך יד של רצועה נפסקה אם
לא  למטה יהיה הראשון וראש הקשר בו ועושה למעלה
שנפסקה  בה הקשר שהיה הרצועה חתיכת למטה שם יקשור
והיו"ד  הקשר בה שהיה כיון מקדושתה שמורידה מפני שם
ואם  גניזה צריכה אלא האצבעות כריכות בה יעשה ועתה
כריכות  כך כל יעשה לא אזי כך כל ארוכה הרצועה אין

היד: סביב

שעה „ לפי ולא לעולם תפילין בו לצרור שהזמינו סודר
בו  צררן אפילו אחת פעם תפילין בו צרר ואח"כ בלבד
נאסר  לעולם לכך מיוחד שיהא דעת על ולא בסתם שעה לפי
כן  אם אלא מעות בו לצרור כגון חול דבר בו להשתמש
או  כשירצה מעות בו לצרור שיוכל בתחלה עליו התנה
דעת  על בו שצוררן בדעתו התנה התפילין בו שצרר שבשעה
שצרר  קודם שהיה כמו חול להיות ויחזור זמן לאחר לפנותן
לפנותן  דעת על בו צרר אפילו תפילין לשם כיס עשה ואם בו
לשם  דבר איזה בו והוסיף כיס היה אם הדין והוא אסור
עד  אסור לפנותן דעת על אפילו בו צררן ואח"כ תפילין
נאסר  אינו מעולם בו צררן לא אם אבל שחידש מה שיטול
צררן  אם וכן תפילין לשם מחדש כיס עשה אפילו בהזמנה
לשם  מעולם הזמינו ולא שעה לפי רבות פעמים אפילו בו
בדעתו  אז היה לא בו כשצררן וגם בו שצררן קודם תפילין
בשעה  אפילו חול להשתמש מותר לעולם תפילין בו שיצרור
אבל  יחד ומעות תפילין בו לצרור כגון קודש בו שמשתמש
הרי  לעולם בו לצררן דעת על אחת פעם אפילו בו צררן אם
שלו  כיס או בסודר זה וכל ונאסר בו וצררן הזמינו כאלו זה
בגד  גנב א"כ אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם אין אבל

ואסרו: מעשה בשינוי קנאו שאז כיס ועשאו

דבר ‰ אבל נאסר לכך שהזמינו בסודר תפילין שצרר קטן
בהזמנת  נאסר אינו שיתבאר כמו לבדה בהזמנה הנאסר
להם  ואין מעשה להם יש וקטן שוטה שחרש מפני קטן

בדיבורם: מחשבתם גילו אפילו מחשבה

* * *
Â מועלת אינה בלבדה שהזמנה אמרו שלא אומרים יש

תשמישי  להיות כשהזמינו אלא חול בו להשתמש לאסור

תפילין  של רצועות וכן תפילין של כיס כגון קדושה
הזמינו  אם אבל הקדושה גוף ולא הן קדושה תשמישי
או  תורה ספר לשם המעובד קלף כגון הקדושה גוף להיות
כן  אם אלא חול דברי עליו לכתוב אסור ומזוזות תפילין
תפילין  שהרי קלה לקדושה להורידו מותר אבל עליו התנה
פי  על אף חדשים הם אם יד של לעשותה מותר ראש של
מותר  תורה ספר לשם המעובד קלף וכן הקדושה גוף שהם
אף  ל"ב בסימן שנתבאר כמו ומזוזות תפילין עליו לכתוב
נקרא  לא וגט מקדושתן גדולה תורה ספר שקדושת פי על
לשם  המעובד קלף על לכתבו ואסור כלל שבקדושה דבר
בגוף  שאף אומרים ויש התנה כן אם אלא תורה ספר
גוף  של מעשה בו שיעשה עד כלום אינה הזמנה הקדושה
או  תורה ספר הקלף על לכתוב שיתחיל כגון הקדושה
הנייר  על אפילו הקודש כתבי שאר וה"ה ומזוזות  תפילין
בתחלה  עליו התנה אפילו חול דברי עליו לכתוב אסור ואז
להשתמש  הקדושה בגוף מועיל תנאי אין הכל שלדברי לפי
מועיל  קדושה לתשמישי אבל בקדושתו כשהוא חול בו
בהם  שישתמש (רק בקדושתן בעודן אפילו הכל לדברי תנאי
מהן  ליטול תורה ספר של עטרות כגון מצותן בשעת שלא
שלא  ובלבד קנ"ד בסי' שיתבאר כמו חתנים) בראש ולהניחן
תשמישי  אבל קנ"א בסי' שיתבאר כמו מגונה תשמיש יהא
כלל  לתנאי א"צ חנוכה נר לולב שופר ציצית כגון מצוה
ונעשית  תנאי שום בלי כך לשם עשאן שאפילו הכל לדברי
שלא  רק חול בהם להשתמש מותר רבות פעמים מצותן בהם
בחוטי  דבר איזה לקשור כגון מצותן בשעת בהם ישתמש
(ואצ"ל  כ"א בסי' שנתבאר כמו בבגד התלוים ציצית
הקבוע  ברצועה דבר איזה לכרוך כגון קדושה בתשמישי
בזוי  משום בזה מועיל אינו תנאי שאפילו שעליו בתפילין
פי  על אף הא' כסברא להחמיר יש הלכה ולענין מצוה)
גיטין  לכתוב עכשיו נהגו ואעפ"כ הב' כסברא שהעיקר
שנהגו  שכיון לפי תורה ספר לשם המעובד קלף על וקמיעות
כשהסופרים  שהרי מתחלה עליו התנה כאלו זה הרי כן
לדבר  הן בו להשתמש דעת על אותן מתקנים אותן מתקנים
שנהגו  מה (וכן בכך שמנהגם כיון הרשות לדבר הן קדושה
בדרך  כשהם תפילין של בשק שמשתמשין אדם בני הרבה
עליו  התנו כאלו זה הרי כן שנהגו שכיון זה מטעם הוא

כמנהגם): בדרך בו שישתמשו כשקנאוהו או כשעשאוהו

ראש: לשל יד של תפילין לשנות מותר אם מב סימן א' חלק

* * *
בתפילין ‡ להשתין קבוע הכסא לבית ליכנס אסור

אבל  צרכיו בהן יעשה שמא גזירה בזרועו או שבראשו
שם  לפנות רגילין שאין מקום דהיינו עראי הכסא בבית
שם  יפנה שמא חוששין ואין בהן להשתין מותר לגדולים
בתפילין  להשתין שאוסר מי ויש צנוע מקום הוא אפילו
דרך  כן כי בהן יפיח שמא גזירה הכסא בבית שלא אפילו
במה  לדבריו לחוש ויש נקי גוף צריכין ותפילין המשתינים
הכיס  ואוחז בכיסן כשהן אבל עליו כשהן אמורים דברים
אין  בכיסן שכשהן הכל לדברי בה להשתין מותר בידו
אינן  ואם מ"ד בסי' שיתבאר כמו הכל לדברי בהפחה איסור
אסור  ובידו בבגדו תופסן אם אפילו בידו אוחזן אלא בכיסן
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

ישפשף  שמא הכסא בבית שלא אפילו מעומד בהן להשתין
כשמשתין  רגליו על שיפלו רגלים מי ניצוצות את זו ביד

מעומד:

צרורין · הן אם וכן חגורה וחגר בחיקו הן אם אבל
לעיל) שכתבתי במה (עי' צריך שאינו בבגדו וקשורין

מעומד: אפילו בהם להשתין מותר בידו לאחזן

ניצוצות ‚ שאין תיחוח בעפר או מיושב משתין אם אבל
מגולין  כשהן אפילו בהן להשתין מותר רגליו על נופלין
שמא  גזירה קבוע הכסא לבית בהן יכנס שלא ובלבד בידו
מקום  שהוא כיון בידו מגולין כשהן צרכיו בהן יעשה
בידו  בבגדו אוחזן אם אבל לגדולים בו לפנות שרגילים
וצריך  קבוע הכסא בבית צרכיו בהן לעשות אפילו מותר
בה  יקנח שמא בשמאלו לא אבל לבו כנגד בימינו שיאחזן
כשנפנה  לחוש אין ניצוצות ולשפשוף מקנחין אין בימין אבל
שמתוך  קטנים בלא לגדולים אפשר שאי שאף לגדולים
הסתם  מן מקום מכל קטנים לידי בא לגדולים עצמו שדוחק
ויזהר  לניצוצות לחוש אין ומיושב מיושב צרכיו עושה הוא
ידו  מתחת יוצאה רצועה תהא שלא שלהן ברצועות לגללן
שד"י  של ויו"ד ד' שהרי קדושה יש ברצועות שגם טפח
בית  מפתח אמות ד' מרחיק יוצא וכשהוא בהן קבועים
אמות  ד' ברחוק לחלצן צריך כשנכנס וכן עליו ומניחן הכסא
לבית  הנכנס ואפילו בידו בבגדו ומכניסן הכסא בית מפתח
אמות  ד' ברחוק לחלצן צריך מים להשתין קבוע הכסא

לילך הדין מן איסור שאין ד'ואע"פ תוך אפילו בתפילין
הוא  צריך שזה כיון מקום מכל עצמה צואה של אמות
צרכיו  בהן יעשה שמא חכמים גזירת משום תפליו לחלוץ
כד' שהן הכסא בית של אמות לד' שמגיע מיד לחלצן לו יש

פ"ג. בסי' שיתבאר כמו עצמה צואה של אמות

* * *
יאחזן  ושם הכסא בית עד בידיו עמו להוליכן יכול אבל
אם  אבל תיחוח בעפר או מיושב ישתין אם ימין ביד בבגדו
לחבירו  יתנו אלא הכסא לבית עמו יוליכן לא מעומד ישתין
לעשות  קבוע הכסא לבית הנכנס אבל בכיסן מוליכן אא"כ
חכמים  לו שהתירו שכיון לחבירו ליתנן לו אין מיושב צרכיו
כדי  עמו להכניסן יש בידו בבגדו הכסא לבית להכניסן
במה  בעצמו לשמרן מצוה וגם המזיקים מן שישמרוהו
לחלצן  צריך קבוע הכסא לבית שהנכנס אמורים דברים
בלא  מגולה היא שבו שהצואה הכסא בבית אמות ד' ברחוק
רשות  היא החפירה הרי בחפירה היא אם אבל חפירה
בית  דין לו ואין לעצמו רשות שלמעלה הכסא ובית לעצמו
בתוכו  ליכנס ומותר פ"ג בסי' שיתבאר כמו כלל הכסא
לחלצן  צריך שישתין קודם מקום ומכל שעליו בתפילין
כמו  לכסותן (וגם קבוע הכסא בית בשאר כמו הכל לדברי
אבל  להשתין אמורים דברים במה שט"ו) בסימן שיתבאר
שרוצה  ממקום אמות ד' ברחוק לחלצן צריך צרכיו לעשות
כלל  הכסא בית שאינו במקום נפנה אפילו צרכיו לעשות

השדה: פני על או בחצירו אלא

סמוך „ או בלילה נפנה אם אבל ביום כשנפנה זה וכל
עשיית  אחר עוד עליו להניחן שהות שאין לחשיכה

ולא  בבגדו גלולין הן אפילו צרכיו בהן יעשה לא צרכיו
והן  מיושב להשתין אפילו קבוע הכסא לבית בהן יכנס
אם  בכיסן ומניחן אמות ד' ברחוק חולצן אלא בבגדו גלולין
התפילין  לגבי הוא בטל טפח בו אין אם אבל טפח בו יש
אין  אפילו כליין שאינו בכלי מניחן ואם כליין שהוא כיון
ונכנס  בידו הכלי או הכיס ואוחז לגביהן בטל אינו טפח בו
אפילו  להשתין או צרכיו לעשות קבוע הכסא לבית אפילו

מעומד:

הכסא ‰ לבית תפילין להכניס חכמים שהתירו זה וכל
שאי  שבשדה הכסא בבית הוא בכיסן כשהן אפילו קבוע
עוברי  אותן יטלו שמא הכסא לבית חוץ להצניען אפשר
אפילו  כלל יכניסן לא שבבית הכסא בבית אבל דרכים
יעשה  לא וכן המשתמר במקום להניחן שיכול כיון בכיסן
בכיסן  הן אפילו הכסא בבית שלא אפילו בחצירו צרכיו בהן

ב  להשתין מותר כשהן אבל קבוע הכסא בבית שלא הן
וחצירו: בביתו הוא אפילו בכיסן

* * *
Â בתפילין אלא התירו לא שבשדה הכסא בבית ואפילו

אפשר  ואי בשדה בהן והולך היום כל לובשן שאדם
להצניען  אפשר אי וגם לביתו להשיבן פעם בכל לטרוח
להכניסן  אסור ספרים שאר אבל דרכים עוברי מפני בשדה
או  מיושב להשתין בידו בבגדו שבשדה הכסא בבית אפילו
יכול  כי קבוע הכסא בבית שלא אפילו צרכיו לעשות
קבוע  הכסא לבית בכיסן להכניסן מותר אבל בביתו להניחם
(אבל  מעומד אפילו להשתין או צרכיו לעשות שבשדה
אפילו  בחצירו צרכיו בהן לעשות או שבבית הכסא בבית
בכיסן) אפילו שאסור כתפילין דינם קבוע הכסא בבית שלא
קבוע  הכסא לבית בכיסו אפילו להכניסו אסור תורה וספר
זה  וכל רפ"ב סימן ביו"ד שיתבאר כמו שבשדה אפילו
שהוא  אלא קטנים אפילו או גדולים צרכיו לעשות כשרוצה
אבל  לגדולים שם יפנה שמא לחוש ויש קבוע הכסא בית
בידו  להכניסן מתירין יש כלל צרכיו לעשות שלא נכנס אם
הדין  והוא שבבית אפילו קבוע הכסא לבית מגולין אפילו
שלא  קבוע הכסא לבית בנכנס שאוסר מי ויש ספרים לשאר
ונכון  צרכיו לעשות בנכנס כמו שיתבאר כמו צרכיו לעשות
אבל  בידיו להכניסן אמורים דברים במה לדבריו לחוש
שלא  בזרועו או שבראשו בתפילין הכסא לבית ליכנס
ענין  בכל אסור הכל לדברי קטנים אפילו כלל צרכיו לעשות
בבית  אפילו שהרי וזרועו ראשו על מכוסין הן אפילו
איסור  שאין אמרו ולא שעליו בתפילין ליכנס אסרו המרחץ
אלא  שעליו בתפילין להשתין קבוע הכסא לבית ליכנס
חייו  הוא שלהשתין משום אלא בהן יפנה שמא גזירה משום
לחלוץ  אותו מטריחין היו ולא בלעדו אפשר ואי אדם של
וליכנס  לצורך שלא כשנכנס משא"כ כך בשביל תפליו
שמוכרח  כיון מקום מכל אדם של צרכו שהוא אף למרחץ
לחלצן  הצריכוהו בגדיו כל כשיפשיט במרחץ לחלצן הוא
ומטעם  המרחץ לבית כלל בהן יכנס שלא המרחץ פתח על
קבוע  הכסא מבית אמות ד' ברחוק לחלצן הצריכוהו זה

למעלה: שנתבאר כמו להשתין כשנכנס

הכסא: לבית בהכנסו בתפילין להתנהג איך דין מג סימן א' חלק
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EPOn mitrYqOd'כּוaEzMW FnkE .(ai ,gk aFI`)dnkgde" : ©¦§¨£¦¦¤§¤¨¦§©¨§¨
`vOY oi`n'כּוoi`W ,"mixUr oAn" zFgR oM oi`X dn ." ¥©¦¦¨¥©¤¥¥¨¦¤¤§¦¤¥

`Oi`CÎoigFn zpigA wx ,oiicr `A`CÎoigFn zpigAn Fl¦§¦©¦§©¨£©¦©§¦©¦§¦¨
FzFlrdl Elki `le xzMd xF` zpigAn `Ed wFgx ,oiicr£©¦¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨§§©£

mzlBlbl"'כּו.": §ª§§Ÿ¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

mixn`Od xtq b"kyz "lwXd zivgn oYil `cETR" ligzOd xEAC d`xE§¥¦©©§¦¦¨¦¥©£¦©¤¤¥¤©©£¨¦

.(Kli`e `iw cEOr b"kyz©¨¥¨

.29.(a ,`k dpXd W`x d`x :dpiA ixrW 'p)©£¥¦¨§¥Ÿ©¨¨

כּו'"30. נּגׁש "ּומׁשה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה `xEncועּיין ixn`n d`x) ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ§¥©£¨¥©§

Fxzi dxFYd xF` .any cEOr mWe .Kli`e fly cEOr ` wlg dxFYd lr owGd©¨¥©©¨¥¤©¨¥¨§¨©©¨¦§

.Kli`e g'` cEOr©¨¥¨

:(hlw cEOr c wlg hTEln mixn`Od xtq) l"yz "iPbl iz`A" ligzOd xEACA§¦©©§¦¨¦§©¦¥¤©©£¨¦§¨¥¤©

zFidl xWt` `A`C mitiTOd mikWnPW ici lre ,(`Ylblb) xzM `Ed `YlBlbc§ª§¨§¨¤¤©§©§¨§©§¥¤¦§¨¦©©¦¦§©¨¤§¨¦§

lr sqFp lAwl milFki dpW mixUr ixg`NW Epiide .xzM ,`Ylblbl d`lrdd©©£¨¨§©§©§¨¤¤§©§¤§©£¥¤§¦¨¨§¦§©¥¨©

dxFY ihETlA x`FaOM ,FNW dcigi zpigAn mb wiCSd znWp lW dIg zpigA§¦©©¨¤¦§©©©¦©¦§¦©§¦¨¤©§¨§¦¥¨

.("dcigi dIg md `YlBlbe `A`C mitiTOW [o`M] mẄ¨¤©¦¦§©¨§ª§¨§¨¥©¨§¦¨
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ישראל ‡Í(מג) שמע בענין מאד להפליא יש הנה
מחשבה  בבחי' שעלה הוא זה דישראל
הנעלם  הפשוטה שבח"ע אא"ס עצמות בחי' סתימאה
בבחי' ג"כ וה"ז כנ"ל כו' המחשבה רעיון מכל
א' ששם דלי"ת א"ח אחד דלפני העליונה ומדריגה
בנ"י  מספר והיה שאמר וזהו סופר אתה מה אחד לפני
שלמעלה  ומדריגה בבחי' ויספר ימד לא אשר כו'
על  יפלא מאד וא"כ כו' וההתחלקות המספר מבחי'
האלקי  דניצוץ וההשפלה הירידה תכלית עוצם בחי'
רמא  מאיגרא כ"כ והושפל ירד איך ישראל שנקרא הזה
במחשבה  שעלה ממה דהיינו כו' כ"כ עמיקתא לבירא
ששרשו  גופני בחומר להתלבש למטה ירד העצמית
כמ"ש  כו' האדמה מן עפר דעשיה דנוג"ה יסודות מד'
באפיו  ויפח האדמה מן עפר האדם את אלקי' ה' ויצר
הנה  אמנם כו'. סתימאה במחשבה שעלה חיים נשמת
היא  עליה לצורך זאת עצומה דירידה הוא הענין
ממעלתה  יותר עי"ז האלקי' הנשמה שתתעלה
שבעצמו' במחשבה שעלה הראשונה ומדריגתה

הנ"ל: הפשוט

ÔÈ·‰ÏÂ מדריגה עוד שיש עוד להקדים יש זה דבר
רביעית  מדריגה מבחי' גם שלמעלה חמישית
כו' הפשו' העצמי' ושכל מחשבה בחי' הנקרא הנ"ל
דלבא  רעותא הנקר' הלב שבנקוד' הרצון בחי' והוא
מחשבה  דלית שאמר מה הוא זה לדבר וראי' כידוע
ושכל  מחשבה אפי' מחשבה כל דמשמע בך תפיסא

אין  מפני העצמי' ממש אא"ס בעצמות תפיסא לו
מבחי' גם והמחשב' החכמה מבחי' למעלה שהוא
דלבא  ברעותא אבל הנ"ל רעיון מכל הנעלם השכל
כו' ומתלבש נתפס הוא לגמרי השכל מן שלמעלה
נקודת  בבחי' ודוקא כו' לבו אליו ישים אם וכמ"ש
מאודך  בכל אהבת שהוא שבלב הפנימי הרצון
הרצון  הא' רצון מיני ב' שיש להיות בעז"ה. כמשי"ת
אבל  התחתון רצון ונקרא והטעם השכל מצד הנולד
מצד  נולד שלא וטבעי עצמי רצון הוא העליון רצון
ובזוהר  כלל לרצון טעם שאין אמר ועליו וטעם השכל
דהיינו  הרצונות כל רצון פי' רעווין דכל רעווא נקרא
לא  שאם רואים שאנו כמו הרצונות כל מקור בחי'
כו' כלל מה דבר ברצון יחפוץ לא הרצון במקור ירצה
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c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

שבלב  הפשוט רצון נקודת בחי' וזהו במ"א וכמ"ש
השכל  על מקיף בבחי' והוא כלל לרצון טעם שאין
הכל  כו' וטעם ושכל רצון נולד אשר וכל והמחשבה
שנקרא  הזה הרצון מקור בחי' לגבי ממש חשיבא כלא
דלית  שאמר אע"פ מעלה למעלה וכך כו' הלב נקודת
אפי' דחכמה מחשבה בחי' היינו ביה תפיס' מחשבה
של  רצון בחי' אבל כו' דא"ק סתימאה וחכמה מחשבה
וזהו  עצמותו בחי' נתפס בו שבעצמות הפשוט העליון
בבחי' מאדך בכל דאהבת מ"נ בהעלאת אתדל"ת ע"י
השכל  מכלי למעלה הלב נקודת שבבחי' הפשוט רצון
רצון  בבחי' ג"כ אתדל"ע בזה שמעורר כו' שבמוח
ותדבק  תתעלה זה ידי על הרי וא"כ כו' העליון הפשוט
רצון  בבחי' הפשוט רצון בהתפעלות האלקי' הנפש
למעלה  שזהו רעווין דכל רעווא שנק' העליון הפשוט

שבלתי  הפשוטה וחכמה מחשבה מבחי' גם הרבה
ושכל  למחשבה ערך אין כי כו' באותיות עדיין מורכב
טעם  אין שהרי הכתר בחי' העליון הרצון בחי' לגבי
רק  אינו לרצון ושכל טעם שנולד ומה כלל לרצון
דאור  כידוע חסד דונוצר מזל בחי' שבכתר צומח מבחי'
המעלות  רום עד הוא וכך כו' דנוצר זה ממזל יונק אבא
ופי' כידוע הרצון שהוא במחשבה ב' פי' יש (אך
רום  עד הפשוט הרצון בחי' הוא סתימאה מחשבה
היינו  במחשבה עלה שישראל מה א"כ המעלות
ישראל  שמע שאו' והיינו הפשוט ורצון במחשבה
גם  אך לכאורה כלל עלי' זו מירידה אין ולפ"ז דווקא
רצון  בבחי' שגם בסמוך וכמ"ש גדולה עלי' יש בזה
כתר  ובחי' כתר בחי' מדריגות ב' יש הפשוט העליון
וד"ל): כו' עצמו הפשוט הרצון בעל שהוא שבכתר

t"cq .dxezl dltz oiay yxtd oiadl .jepig
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

מצות È¯Á‡Âה) בסוד כללי ענין נבאר כ"ז, התבאר
יובן  וממנו תפילין בענין זה ונבאר ית' ה'
הם  שהתפילין אמרנו כי והוא המצות, בכל ג"כ
בליטתם  ענין וזהו דז"א למוחי' מקיפים המשכות
ב"ה  העליון רצון הוא תפילין מצות והלא כמש"ל,
ערוך  ואין כידוע ארחין מהתרי"ג דא"א בכתר והוא
רצונו  שהוא מקיף אמיתית לגבי דז"א דמוחי' למקיפים
מצות  בשארי ג"כ יפלא ועד"ז דא"א, כתר הנק' ית'
שבז"א  דאו"א ממוחי' שערות הם שהציצית כמו
רצון  ג"כ הוא הציצית והלא לנוק' להאיר הנמשכים
והם  הנ"ל דא"א ארחין מתרי"ג ארחא חד ב"ה העליון
הלז  הענין והנה הנ"ל, שערות מבחי' מעלה למעלה
הזהב  וז"ל נ"ע בכי"ק וקצרה ארוכה בדרך נתבאר כבר
הן  מ"ע שרמ"ח כתיב במ"א ל"ה), סי' (אגה"ק בקו"א,
תרי"ג  שהן כתב ובמ"א וכו' בה"ג ל"ת ושס"ה בה"ח
אך  וכו', לבנונית שהוא כו' ארחא מחד נמשכים ארחין
ע"י  ז"א איברי רמ"ח לתקן המצות שכל הענין
וה"ג  בה"ח הכלולים במוחי' בהן ב"ה אא"ס המשכות
עליון  וחפץ עונג הוא כו' לבנונית הוא המוחי' ומקור
ומתחלקת  דז"א איברים ברמ"ח למטה האור להמשיך
ערך  בחי' לפי הפרטים המשכות לתרי"ג ההמשכה
ב"ה  א"ס אור נמשך וגמ"ח בצדקה כגון המצות
בחיצוניות  הדינין ובקיום דז"א דחסד הכלי לחיצוני'
ע"י  הוא ההמשכה ומעבר ודרך כו' וברחמים גבורה

או  שכליים דו"ר שהם ומוחותיהן הכלים פנימית
בקש  ולזה וגדלות, דקטנות מוחי' בחי' שהן טבעיים
שהן  בארץ התלויות מעשיות מצות לקיים מאד מרע"ה
הכלים  לברר ב"ה אא"ס להמשיך ההשתלשלות תכלית
תו"מ  ע"י ניצוצים הרפ"ח הן שבהן דבי"ע דז"א
שהמצות  דבריו ביאור והנה עכ"ל: שבבי"ע מעשיות
חפץ  (שם וחפץ עונג כללות הוא ארחא מחד נמשכים
אלקות  גילוי להיות עליון עונג) בו שיש הרצון הוא
ניצוצים  רפ"ח בירור ענין שהוא היש ביטול ע"י למטה
מדות  מז' הם שהכלים (ולפי בבי"ע שנפלו שבכלים
דתיקון) בז"א נכללי' כשמתבררים כי דז"א כלים אמר
ורצון  חפץ מיני תרי"ג הם ארחין לתרי"ג ומתחלק
שונים  ענינים תרי"ג שהן מצות שבתרי"ג ב"ה העליון
וצדקה  גמ"ח כמו בחסדים מהן היש ביטול באיכות
עונג  יש מהן א' ושבכל כו' דינין כמו בגבורות ומהן
היש  ביטול בבחי' המצוה בקיום אשר מיוחד וחפץ
דז"א  מכלים א' אבר למעלה בזה ונתקן פרטית במדה
שנפלו  שבכלים ניצוצים מרפ"ח הבירורים עליית ע"י
ענין  שהוא וא"א מע"י ההוא העונג מתגלה אזי בבי"ע
ע"ד  וכמו דז"א, ומדה אבר באותו כנ"ל אא"ס גילוי

בחי'ד  שהוא בה עסוקים שאנו תפילין מצות וגמא
וביאור  שנת"ל מה כפי ותיקונם לז"א מוחי' המשכות
דהנחת  היש ביטול ע"י זו להמשכה שיש השייכות ענין
ונסוע  הלוך כתיב באברהם הנה בגשמיות, תפילין
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

כ"כ  גדולה אהבתו שהי' פי' ט') י"ב (בראשית הנגבה
הי' וזה דאצי' וחסד אהבה לגבי מרכבה שהי' עד
שלו, קטנות בבחי' אפי' היום כל בתמידית מדריגתו
בתפלת  עלייתה בעת נשמתו של גדלות בחי' היתה ומה
שבנשמתו  חכמה בחי' גמור וביטול בהשתחוואה שמ"ע
עליי' הוא זו מסע הנגבה ונסוע הלוך אומר הוא ע"ז
האהבה  אור בפנימי' שבנשמתו חכ' בחי' ודביקות
פנימיי' יש ובמוחי' שבה, המוחי' הוא דאצי' והחסד
לאותו  בקיצור טעם להיות שנתצמצם השכל דהיינו
המאיר  בעומק השכל הרחבת אמיתית ומקיפים האהבה
הקב"ה  ראשונות שעות ג' ענין וזהו הטעם בקיצור
שהתורה  ב') ג' (ע"ז בתורה ועוסק יושב ז"א שהוא
כשר  יפסוק מדוע והשכל הטעם הרחבת בה יש עצמה
פנימי' מוחי' ממשיך ומשם כו' ואסור פסול או ומותר
בקצרה  למדות ומוחי' הטעם התלבשות להיות למדותיו
מוחי' שנמשך אחר ודן יושב שניות שעות בג' ואז
למטה  המדות שפע כשמאירים וזן יושב ואח"כ למדות
ובפרט  והטעם המוחי' מעלת וכפי במ"א, וכמ"ש
אברהם  דביקות יתרון יובן כך המדות על המקיפים

אהבתו  מקור שבנשמתו חכמה גילוי בעת בשמו"ע
מענין  נעלה יותר אמיתי ביטול בחי' שהוא יום שבכל
למעלה  ג"כ עשה ובזאת היום כל שבאהבתו היש ביטול
לאהבה  טעם דז"א מוחי' ובליטת מקיפים המשכת
וז"ס  ב') א' (מלאכי ה' אמר אתכם אהבתי עליונה
מרע"ה  תורת לנו שניתן אנחנו וכמ"כ כנ"ל, התפילין
בחי' ג"כ הוא והזרוע הראש על גשמיים תפילין להניח
מוחו  לשעבד המפרשים כמ"ש בחכמותינו היש ביטול
בהנחתו  הנה כו' לשעבד הכוונה שמלבד אלא ולבו,
מ"מ  חזי לא דאיהו אעפ"י כי המצוה מקיים התפילין
שאינו  האלקית שבנפש חכמה המוחי' פנימי' בהם ישרה
לה  שא"א כידוע ראיה בחי' והוא ק"ה בשעת אלא מאיר
אבל  ממציאותו יתבטל שלא בהשגתו במוחו להתגלות
לבוש  בבחי' שהוא אלא בהם ישרה התפילין בבליטת
מעורר  ועי"ז בגילוי, הי' אברהם דביק' משא"כ והעלם
והנה  כנ"ל: לז"א מוחי' והמשכת תיקון למעלה
מעשיות  מצוה ע"י הנמשך הנ"ל דז"א מוחי' בהמשכת
שהמשיך  מבהמשכה יתרון יש שלנו תפילין הנחת של

מצד: כנ"ל שבנשמתו חכמה ביטול ע"י ע"ה א"א

oilitz zevn

•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ú"ÊÂ שובע נפשו, לשובע פי' נפשו לשובע אוכל צדיק
אשר  שבועה ול' צדיק, תהא אותו משביעי' ל'
מימות  שלמעלה קדם מימי שזהו לאבותינו נשבעת
הוא  הצדיק ואכילת במ"א, כמ"ש עולם וימי עולם
בטן  משא"כ הנ"ל, קדם ימי מבחי' נפשו להשביע
מעלה  שאינו די לא אכילתו ע"י כי להיות כו' רשעי'
שמסיים  מה מובן ונמצא כו'. ויפול עוד מתגשם כ"א
כי  להיות מכפר שמזבח כמו כי להיות בשולחן
המרכבה  לחיות מ"ן העלאת בחי' הוא הקרבנות
בחי' הוא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא את שיגביהו
קירוב  ל' פי' והרמב"ן א"א, בגימ' קרבן וזהו א"א,
בשולחן  וסיים ב"ה, אוא"ס לבחי' והשמות הכוחות
הכתר  מבחי' להמשיך ג"כ יכול שולחן אכילת ע"י שגם
ומתפלל  ולומד נפשו לשובע כשאוכל קדם ימי בחי'
אדם  של שולחנו איך השכל אל ולקרב האכילה. בכח
ובעלי' אוכלי' כוהנים שארז"ל מה יובן מכפר,
כן  הבעלי', מתכפרי' הכהן אכילת ע"י הרי מתכפרי',
שפי' ככהן, ג"כ (ה"ה שנצטוה כמו אוכל כשהאדם יובן

הקב"ה  כציווי שמקיים האדם כן להקב"ה, שעובד עובד
הכהן. אכילת ע"י כמו מתכפר ג"כ עובד) ג"כ ה"ה

ÌÓ‡ שיש וכמו האלקי', עשה זה לעומת זה את הנה
שולחן, ג"כ יש בלעו"ז גם כן בקדושה שולחן
כו' לו ערכתי שולחן שאמרו בדרז"ל מצינו כי והוא
אשר  הלחם את אם כי וכתי' שולחן, בשם היחוד שנק'
ואמרה  פיה ומחתה אכלה וגו' דרך כן וכתי' אוכל, הוא
שנת' וע"ד דלעו"ז, שולחן בחי' והיינו כו', פעלתי לא
בגין  בזהר דאיתא שדה בענין שרה חיי ויהיו בד"ה
תפוחין  חקל שהוא שדה אית שדה ואית שדה דאית
שעז"נ  מצאה בשדה ואם כדא' שדה ואית קדישין
עצם, בו שאין אבר על קאי בשר טריפה, בשדה ובשר
עי"ז  גורם נשג"ז, הוא טריפה בשדה נפגם ח"ו ואם
יורד  רע אין כי ולהיות תחרש, שדה ציון להיות
התיר  שרבי שהגם ערכתי, שולחן הוא המקור מלמעלה

הפוסק  בדברי ע' כו',מ"מ בכה וזה בכה שזה י'
ולכן  דלעו"ז שולחן גמור רע גם נמשך ובהשתלשלות
דקדושה  דנוקבא יסוד נק' שולחן י"ז שין במאו"א פי'
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c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

נטילת  מצות הקדימו כן ולהיות דקלי'. דנוק' ויסוד
ע"ד  רביעית מי עלי' לשפוך דסעודה לשולחן ידים

אצבעות. עשר במספר ע"ס בס"י מ"ש

ביאור  בתוס' להבין בד"ה לעיל נמצא המאמר [המשך
צריך  כן ולהיות פיסקא: קנה, ע' נט"י ענין שרש

להקדים].

(b) zen` yly ur gafnd

.a"l ,xen` t"y .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miigd ur qxhpew

dPde (c162aEzMW FnkE .dxFz `id dfl d`Etxd163: §¦¥¨§¨¨¤¦¨§¤¨
ztFp" ,dPdC ."`Rxn FxUA lklE 'Ek LWl idY zE`tx"¦§§¦§¨¤§¨§¨©§¥§¦¥¤
ixaC md dGn Ktidde ,"'Ek dxn Dzixg`e 'Ek dptFHY¦§¨§©£¦¨¨¨§©¥¤¦¤¥¦§¥

"mitEv ztFpe WaCn miwEzn" :mdA xn`PW ,dxFz164, ¨¤¤¡©¨¤§¦¦§©§¤¦
.mFlWe qg "dxn Dzixg`" oi`e§¥©£¦¨¨¨©§¨

iigAd azMW dn oiIre165wEqRA zFclFY zyxtA166 §©¥©¤¨©©©§¥§¨¨©§©¨
mY Wi` awrie" ± dGn Ktidde ,"'Ek civ rcFi Wi`"¦¥©©¦§©¥¤¦¤§©£Ÿ¦¨

dxFY lW mild`A ± "mild` aWFi167.'Ek ¥Ÿ¨¦¨Ÿ¨¦¤¨
"dxf dX`n LliSdl" :azM Fxzi zWxR Wixe168± §¥¨¨©¦§¨©§©¦§¥¦¨¨¨

,sFQA FzF` zcA`Od 'dxf dX`'l drx dpEn` liWnd"¦§¦¡¨¨¨§¦¨¨¨©§©¤¤©
'Ek oFWNd xEAC mre ,''Ek dxn Dzixg`e' xn` oM lre169 §©¥¨©§©£¦¨¨¨§¦¦©¨

"'Ek zF`Rxl FA xWt`170. ¤§¨§©§
`rivn `aaaC l"Pd xn`OA Exn`W Edfefw sc: §¤¤¨§©©£¨©©¦§¨¨§¦¨©

oNEke ,'Ek dxn Ff dlgn"min lW oFziwe glnA zR ©£¨¨¨§¨©§¤©§¦¤©¦
olHanFnM ,'Ek mgl z`xwPW ,dxFz df "zR" iM ± " §©§¨¦©¤¨¤¦§¥¤¤§

,dxFYd zEInipR Epiid "gln"e ;x`AzIWx`AzPW FnM ¤¦§¨¥§¤©©§§¦¦©¨§¤¦§¨¥
FxE`iaE "ziAWz `le" ligzOd xEAC "dxFz ihETl"A171; §¦¥¨¦©©§¦§Ÿ©§¦¥

min `xwPW ,dR lrAW dxFY `Ed "min lW oFziw"e§¦¤©¦¨¤§©¤¤¦§¨©¦
.l"Pd dlgOd z` mi`RxnE milHan dOde ± 'Ek§¥¨§©§¦§©§¦¤©©£¨©©
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ואחד  אחד לכל הּׁשרת מלאכי רּבֹוא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשים
ואחד  נעׂשה ּכנגד אחד ּכתרים, ב' להם וקׁשרּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמּיׂשראל
ּדקׁשירת  מׁשמע הּמאמר מּתחּלת והּנה נׁשמע". ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכנגד
ּומּסיּום  לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ּבׁשביל היתה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָהּכתרים
ּכנגד  הּוא ּכתרים ב' להם ּׁשּקׁשרּו ּדמה מׁשמע ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמאמר
ּבׁשביל  ּדוקא ולאו עצמם ונׁשמע ּדנעׂשה הענינים ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָב'
ּבׁשביל  ּדאּלּו לנׁשמע, נעׂשה ׁשהקּדימּו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָההקּדמה
ּדגמת  והּנה אחד. ּכתר רק להיֹות צרי היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻההקּדמה

ּבּמׁשנה מצינּו לנׁשמע נעׂשה הקּדמת ּפרק ענין (ּברכֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

לוהיה ב) ׁשמע ּפרׁשת קדמה "לּמה ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשאמרּו
ּתחּלה  ׁשמים מלכּות על עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹאם
ּתחּלה  להבין וצרי מצוֹות". על עליו מקּבל ּכ ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹואחר
יגזר  אׁשר ּבכל ּבכלל, ׁשמים מלכּות על קּבלת ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹענין
ׁשהּוא  ּפרטי, ׁשהּוא מצוֹות על קּבלת ּכ ואחר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹאמר,

ּגזרֹותי" קּבלּו ּכ ואחר מלכּותי "קּבלּו על 1ענין ּוכמֹו , ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָ
צריכים  ּתחּלה הּנה הּמל את ּכׁשּממליכים מׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּדר
ּׁשּמכּתירים  מה ההכּתרה ענין ׁשּזהּו מלכּותֹו על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלקּבל
ּככל  ּגזרֹותיו מקּבלים ּכ ואחר מלכּות, ּבכתר ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָאֹותֹו

ּוכמאמר  אמר, יגזר טּורא"2אׁשר עקר מלּכא ,א "אמר ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

הערות *) ואילך. 147 עמוד תש"ט המאמרים בספר נדפס
אדמו"ר. מכ"ק הם מקומות ומראי

שם.1) שמעוני ילקוט ב. כ, שמות המכילתא פי על
ב.2) ג, בתרא בבא פי על

ההר.א. את עוקר - המלך (כש)אומר
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הּקּב ּבכח ּגם ׁשהּוא יּובן ּכזאת ּובדגמא על, לת ְְְֶַַַַַַָָָֹֹֹֻ
מלכּותֹו על קּבלת להיֹות צרי ּדתחּלה ְְְִִִִִַַַָָָָָֹּברּוחנּיּות,

ׁשהּבה"ג וזהּו מצוֹות, על קּבלת ּכ ואחר ּבעל יתּבר) ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּגדֹולֹות) הוי'הלכֹות "אנכי מצות הּנה ׁשּלֹו הּמצות ּבמנין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ּפרטּיֹות  מצוֹות ּבחׁשּבֹון מֹונה אינֹו כּו' "3אלקי, ְְְְֱִִֵֶֶֶָֹ

מלכּותֹו על קּבלת מצות היא "אנכי" ּדמצות ְְְְְְִִִִִַַַַַָָֹֹּדלהיֹות
היא  אם ּכי ּפרטּיֹות, הּמצות ּבכלל אינּה הרי ,ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹיתּבר
ועז  ּכח הּנֹותנת והיא ּכּלם, את הּכֹוללת ּכללית ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻמצוה
נעׂשה  ּבהקּדמת הּוא כן ּוכמֹו ּפרטּיֹות. הּמצות קּיּום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹעל
"נׁשמע" ּדפרּוׁש הּמצות, ּבפרטי הּוא ּדנׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹלנׁשמע,
על  והבנה הּׂשגה ׁשהּוא יׂשראל", "ׁשמע ּדר על ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּוא

הּכחֹות  וקּבּוץ אסיפת ּבענין 4ידי הּכּונה כן ּוכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹ
ּומה  אי ּולהקׁשיב לׁשמע ונפׁשֹו לּבֹו ׁשּיּטה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹ"נׁשמע",
הרי  ּומצוה מצוה ּדכל הּגזרֹות, ּבפרטי עליֹון הרצֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּוא
וׁשעּור  ּבמּדה ׁשּבא הּוא ּברּו העליֹון מרצֹון ּפרט ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָהיא
ּבמצוה  ׁשהּוא הרצֹון ּכפי נעׂשה ׁשּבאם ּדוקא, ּכ ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן
לאו  ּובאם ההיא, ּבּמצוה העליֹון רצֹון מאיר הרי אז ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָזֹו
ּדר על ּוכמֹו אֹור, וגּלּוי להמׁשכה ּכלל ּכלי אינּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי
מחין  ּבחינת וגּלּוי המׁשכת ׁשּבהם ּתפּלין, ּבמצות ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹמׁשל
ודוקא  מגּבל, וׁשעּור ּבמּדה ּבאים הם הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻהעליֹונים,
הּוא, ּברּו העליֹון רצֹון ּכפי ּבדּיּוק נעׂשים ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכׁשהּתפּלין
אחד  ּובית ראׁש ׁשל ּבתפּלה ּבּתים וד' מרּבעים, ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשּיהיּו
על  ּכׁשר ּבדיֹו ּפרׁשּיֹות הד' ּוכתּובֹות יד, ׁשל ְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבתפּלה

יׂשראל  ידי על לׁשמן המעּבד ּכׁשר מצוה 5קלף הוי אז , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּבאֹורֹות  למעלה והּגּלּוי האֹור נמׁש ידן ועל ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּובהן

ׁשּלֹובׁש ּבהאדם כן ּוכמֹו ּומבר6העליֹונים, הּתפּלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
וגם  העליֹון האֹור מּקיף ּבבחינת עליו נמׁש ּכּדין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעליהן
הרצֹון  ּכפי ּכׁשּנעׂשה ּדוקא הּוא זה ּדכל ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָּבגּלּוי
ּוכמֹו ּכלל. מאיר ואינֹו נמׁש אינֹו לאו ּובאם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָהעליֹון,
לתפּלין, הּמצות ּכל הּקׁשּו ּדהרי הּמצות, ּבׁשאר הּוא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹֹֻכן
ּבׁשארי  ּגם הּוא כן ּכמֹו ּתפּלין ּבמצות ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָּדכמֹו
"אברים  נקראים ּבכלל ּׁשהּמצות מה וזהּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּמצות.

ּבהם ב 7ּדמלּכא" הרי האדם אברי מׁשל ּדר על ּוכמֹו , ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

אבר  ּדבכל להחיֹותם, הּנפׁש חּיּות ּומתּפּׁשט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמתלּבׁש
הראּיה  ּכח להחיֹותֹו, ּפרטי וחּיּות ּכח ּבֹו מתלּבׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹואבר
וחּיּות  אֹור ּדהמׁשכת ּדידּוע ּבאזן, הּׁשמיעה וכח ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹּבעין
ּדלכן  האברים, והרּכבת מזיגת אפן לפי ּתלּויה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּנפׁש
הרי  אז לּצלן, רחמנא אבר ּבאיזה קלקּול איזה יהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאם
ּגם  יּובן ּכזאת ּובדגמא ההּוא, ּבהאבר חּיּות נמׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹֻאינֹו
ׁשהם  ּדמלּכא אברים ּבחינת ׁשהם הּמצות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבענין

ּוממׁשיכים  אמנם 8המקּבלים הרּוחני. והחּיּות האֹור את ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָ
העליֹון  ורצֹון הּכּונה ּכפי ּבדּיּוק ּכׁשּנעׂשה הּוא זה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
וׂשימת  ההּטיה ׁשהּוא "נׁשמע", ענין וזהּו הּוא, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּברּו
ּכפי  ּבהּדּור לעׂשֹותּה ּבפרטּיּות ּומצוה מצוה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָהּלב
ּכלים  הן עצמן מּצד ּדמצוֹות הּוא, ּברּו העליֹון ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָרצֹון
מצות "רחבה ׁשּכתּוב ּוכמֹו אלקּות, וגּלּוי ְְְְְְְֱִִֶַַָָָָָֹלהמׁשכת
ׁשהּוא  העליֹון מאד לקּבל רחבים ּכלים ׁשהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמאד",

האלקי. אֹור ּגּלּוי ְֱִִִַָֹּבחינת
.¯ev˜ על מּקּבלת ּדגמא יביא לנׁשמע. נעׂשה הקּדמת ƒְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

מצוֹות. על ּכ ואחר ּתחּלה ׁשמים ְְְְִִִַַַַָָָֹמלכּות
ּבדּיּוק. לּמצות לב ׂשימת הינּו ְְְְִִִִֵַַַָֹ"נׁשמע"

הּלב ‡ÌÓב) ׂשימת ׁשהּוא "נׁשמע", ׁשּיהיה ּבכדי »¿»ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
על  ּדוקא הּוא ּבפרטּיּות, ּומצוה מצוה ְְְְְִִִִַַָָָָָּבכל
קּבלת  ּבחינת הּוא ּד"נעׂשה" לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָידי
ּככל  לעׂשֹות יתּבר מלכּותֹו על עצמֹו על ׁשּמקּבל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֹעל
ּכלל  הּטעמים אחרי להתחּקֹות מּבלי אמר יגזר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאׁשר
עׂשּית  הרי ּד"נעׂשה" על הּקּבלת ּולאחר ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָֹּוכלל,
ּכפי  ּבאמת אׁשר לגמרי, אחר ּבאפן הּוא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹה"ּנׁשמע"
ׁשהּוא  מדרגֹות, ב' יׁש על ּדבקּבלת הּוא מהענין ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּמּובן
ּולקּים  לעׂשֹות על קּבלת ּבחינת ׁשהּוא "נעׂשה", ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹענין
"נעׂשה  ענין ׁשּזהּו ׁשּיהיה, ּפרט ּבכל הרצֹון ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכפי
עֹוד  יׁש אמנם יעׂשה. הרי ּׁשּיׁשמע מה ּדכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָונׁשמע",
נעׂשה  הקּדמת והּוא יֹותר, ּפנימי והּוא על ּבקּבלת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאפן
הּגזרה  עניני ּיהיּו מה ׁשּיֹודע קדם ּדעֹוד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלנׁשמע,
עצמֹו מֹוסר על הּקּבלת לגדל מקֹום מּכל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹוהּצּוּויים,
מדרגה  ׁשּזֹוהי ,ּכ אחר הּצּוּוי ּׁשּיהיה מה ּכפי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלקּים
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אלקות.3) האמנת מצות צדק להצמח המצוות בספר בזה ראה
דיבור 4) ב חלק - האמצעי לאדמו"ר - תשובה משערי להעיר

לח. פרק ההפרש, להבין המתחיל
שם 5) רבנו ערוך שולחן ט. סעיף לב סימן ערוך ושולחן טור

נסמן. ושם ולא. יא סעיף
התפילין 6) לובש כשהאדם דוקא היא למעלה ההמשכה גם

בתורה  שמבאר וכמו בזה, וכיוצא השולחן על כשמונחים ולא כו',
ובכמה  ישרש הבאים המתחיל דיבור [מאמר] ריש שמות  אור
אף  החסידות]. -תורת חיים אלקים [=בדברי בדא"ח מקומות
המשכה  (ואינה מלמעלה המשכה יש עצמו התפילין וקלף שבגשם

גשמיים. דברים בסתם כן שאין מה שמניחן, קודם גם הנ"ל)
לאחר  למצוה. שהוכן קודם הגשם דרגות: כמה בזה גם ולכאורה
בו  לקיימה וראוי המצוה בו כשנעשית למצוה. הוזמן) (או שהוכן
אסתר  מגילת אור בתורה ועיין - המצוה. קיום בשעת הפעם. עוד
דיבור  אורה בשערי מלכות. לבוש יביאו המתחיל דיבור [מאמר]

שם. אורה לשערי הקיצורים בספר ואילך. ה פרק הנ"ל המתחיל
ואילך.7) ד סעיף סוף תש"ט ניסן ב' מאמר כן גם ראה
דיבור 8) ל[מאמר] ביאור אסתר מגילת אור תורה ראה

ג, פרק ויקהל  פרשת אור לתורה הוספות היהודים. וקבל המתחיל
נסמן. ושם

הוא).ב. ברוך (הקדוש המלך אברי
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ּגם  היא "נעׂשה " ׁשּבבחינת על ׁשהּקּבלת ּדהגם ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹנעלית,
רק  הּוא על הּקּבלת הרי מקֹום ּומּכל נכֹונה, מדרגה ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּכן
ּכן  ּׁשאין מה ּולקּימֹו, רצֹון ּכל לׁשמע הרצֹונֹות ּפרטי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאל
על  הּקּבלת ׁשהּוא לנׁשמע נעׂשה ּדהקּדמת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹהּקּבלת
ולזאת, יֹותר. ּפנימי ּבּטּול ׁשהּוא הרצֹון, לבעל ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹוהּבּטּול
ּגּופא  "נׁשמע" מדרגת אז לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָלאחר
ּבני  ּבטבע ּבחּוׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו יֹותר, ּבהפלאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהיא
על  ּבקּבלת ׁשהּוא הּמעׂשה קּיּום ּכלל ּדֹומה ׁשאינֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאדם,
לבעל  על ּבקּבלת ּדכׁשהּוא הרצֹון, לבעל אֹו הרצֹון ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹאל
ּכזאת  ּובדגמא יֹותר, ּבדּיּוק ּבא הּפעל הרי אז ְְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֻהרצֹון
הּמצוה  קּיּום ּכלל ּדֹומה ׁשאינֹו הּמצות, ּבקּיּום ּגם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹיּובן
ׁשהּוא  לכמֹו להרצֹון, על ּבקּבלת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹוהּדּורּה

ּבמּוחׁש זה ּדבר ויּובן הרצֹון. לבעל על ּבענין ּבקּבלת ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֹ
חּקים  ּדרּגֹות, ב' יׁש ּדבּמצות ּגּופא. הּמצות ְְְְִִִִֵַַַָֹֹֻקּיּום
ּכמּוסים  טעמים מּפני ּגזרֹות הם ּדחּקים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָֻּומׁשּפטים,
טמאה  ׁשעטנז, ּוכמֹו לנּו, ּוגלּויים ידּועים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֻׁשּבלּתי
ּׁשּנגלה  ּומה עליהם, ּגלּויים טעמים לנּו ׁשאין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוטהרה,
זה  ׁשּדבר הּוא ּברּו העליֹון הרצֹון ּגּלּוי רק הּוא ְִֶֶֶַָָָָָָָלנּו
את  מטהר זה ודבר מטּמא זה ּדבר מּתר, זה ודבר ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאסּור
ּגזרת  רק והּוא זה, על לנּו אין ּגלּוי טעם אבל ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּטמא,

ּוכמאמר  מטהר,9הּכתּוב, הּמקוה ואין מטּמא הּמת "אין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
(מּפני  יכֹול אּתה ואי חקקּתי חּקה ּגזרּתי ּגזרה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאּלא
מדרגה  עֹוד ויׁשנּה ּגזרֹותי". על לעבר על) ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּקּבלת
אדם  ׁשּבין ּבענינים ּוכמֹו מׁשּפטים, ׁשהם הּמצות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבקּיּום
והּדֹומה, ּורציחה ּוגנבה ּגזלה ּותמיכה, צדקה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו,
ּבכלל  ּכן ּגם הם הּלבבֹות ּדחֹובֹות מצוֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָואפּלּו
ׁשּבקּיּום  המּוסר. ּבספרי ענינם וכמבאר ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמׁשּפטים,
הּקּבלת  סּבת מּפני המקּימן ּבין ּגדֹול הבּדל יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמצות
על  קּבלת מּפני רק אֹו ּבכלל, הרצֹון לבעל ּבבּטּול ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹעל
מּפני  ּכן ּגם הּוא קּיּומן ׁשּסּבת הגם ּדאז להרצֹון, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבבּטּול
יהיה  הרי מקֹום מּכל הּוא, ּברּו העליֹון רצֹון הּוא ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָׁשּכ

ּדבקּיּום  החּקים, לקּיּום הּמׁשּפטים קּיּום ּבין הבּדל ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָֻּבֹו
מה  החּקים, מּבקיּום יֹותר ענג ירּגיׁש הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמׁשּפטים
על  הּקּבלת סּבת מּפני הּמצות את ׁשּמקּים ּבמי ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשאין
ּגם  הרי אז לנׁשמע), נעׂשה הקּדמת ענין (ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכללי
ּבקּיּום  כן ּוכמֹו נפלא, ענג ירּגיׁש החּקים ְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֻּבקּיּום
ּדר על ּוכמֹו יֹותר, נפלא הּוא הענג הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמׁשּפטים
ׁשּיׁש ּופקּדתֹו אדֹונֹו צּוּוי ּכׁשּממּלא העבד ּתענּוג ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמׁשל
מעצם  הּתענּוג ּבתחּלה ּכפּול, ותענּוגֹו מעבֹודתֹו ענג ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
ּדלכן  ּדוקא, ידֹו מּפעל ׁשּמתעּנג האדם ּדבטבע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּפעל,
עׂשהּו ׁשהּוא ׁשּלֹו חפץ יקר יהיה ּדיֹותר רֹואים ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאנּו
זּולתֹו מחפץ ּפׁשּוט, חפץ ׁשהּוא הגם ּביגיעה, לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָועלה

וכּו',ׁשהּו יפי ׁשם יׁש ׁשּלֹו היגיעה ּדלבד ּבאמת, יקר א ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ידיו, ּבפעל מתעּנג אדם ׁשּכל הּטבע הּוא ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדלהיֹות
יתעּנג  יֹותר זאת ועֹוד ּבזה, העבד ּתענּוג ּגם הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולזאת
ידי  על וגרם האדֹון רצֹון את ׁשּמּלא מּזה נפלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבתענּוג
איזה  לֹו ּכׁשּיׁש ּובפרט האדֹון, ּתענּוג זאת ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹעבֹודתֹו
יתּגּדל  הרי מפלא ׁשהּוא ׁשּלֹו האדֹון ּבמהּות ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּׂשגה
קּבלת  ּבענין ּגם יּובן ּכזאת ּובדגמא ּבמאד, ׁשּלֹו ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹֹֻהּתענּוג
הּקּבלת  ּבסּבת הּבא הּמצות ׁשּקּיּום ׁשמים, מלכּות ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָֹֹעל
קּיּום  מּכמֹו יֹותר והפלאה ּבהפלגה הּוא מלכּות ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹעל
ּובפרט  הּטעם, ּפי ׁשעל על ּבקּבלת ׁשהּוא ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָֹֹהּמצות
האדֹון, רֹוממּות הפלאת ּבגדל האמת את ויּכיר ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכׁשּיבין
רּוח, ונחת ענג לֹו יגרֹום ּפקּדתֹו את ּבקּיּומֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֻואׁשר

ׁשאז 10ּוכמאמר  רצֹוני", ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח "נחת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָ
ענין  מעלת וזֹוהי למאד, עד נפלא ענג התעּנג ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹהרי
על  קּבלת ּומדרגת ּבחינת ׁשהּוא לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהקּדמת

נעלית. ֲֵֵַַהּיֹותר
.¯ev˜'ב יבאר נׁשמע. על ּגם ּפֹועל נעׂשה הקּדמת ƒְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

הרצֹון  לבעל אֹו הרצֹון, אל על ּבקּבלת ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹמדרגֹות
נפלא, ּבתענּוג הּמצות קּיּום ואז יֹותר, נעלית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהיא

ּובּמׁשּפטים. ְִִִַַָֻּבחּקים
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שם.9) רבה במדבר כו. חוקת, פרשת תנחומא מדרש ראה
פרה. פסקא פסיקתא

ז.10) טו, שם וראה ח. כח, במדבר ספרי
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הקערה ‡. על מניחים מדוע שאל: שיפרין הר"ד
אדמו"ר: כ"ק והשיב  הזרוע? במקום דוקא גרגרת
בדומה  יהיה שלא לשלול כדי ענינים כמה עושים

הדין  כמו פסח, בליל 1לקרבן צלי בשר אוכלים שאין

שעל  מהדר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד פסח.
בשר  שפחות מה יהיה לקערה שלוקחים הזרוע

באבלות). להרבות זה על (ואמרו
סיפר ·.  שיפרין הר"ד  מהמסובים אחד
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שו"ע.1) אֿב. תע"ו, סי' או"ח שו"ע
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ברחוב, ובהלכו זעמבין לעירו ניסן י"ג בליל בא שפעם
נגינה  קול שמע בלילה, מאוחרת בשעה שהיה
כ"ק  של ההילולא לכבוד שהתוועדו מהחסידים
אה!  הרד"ש  וסיים נ"ע, צדק" ה"צמח אדמו"ר
הרש"ל  והעיר מיותר, ה"אה" אדמו"ר: כ"ק ואמר

ההפלאה. מצד שזה
שההפלאה  חושב, אני אדמו"ר: כ"ק והשיב 

כעת. גם להיות צריכה
שהיה  אמר, הזקן רבנו כ"ק שהוד ידוע הרי
ה"ויותר  על  מזה ויותר המאסר גלות לסבול מרוצה
היכן  חסיד שכל בתנאי אך  חסידים... אלפי מזה"

שלו. האמות ארבע לו תהיינה נמצא שהוא
כתוב   האמצעי אדמו"ר מכ"ק  בינה" ב"אמרי
קצוות, ארבעה רק הם שבאמת קצוות, ששה בענין
דבר  של ולאמיתו ומטה. המעלה כבר ישנם ובמילא

הכל. הנושאת אחת נקודה זהו
שד' כך, על אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הם  השם, בעבודת עתים 2הקצוות קביעות א) :
לפני  התבוננות ג) טהרה. טבילת ב) דא"ח. ללימוד
טובות, מדות זה המטה במתינות. תפלה ד) התפלה.
יודע. הוא אין שעדיין בידיעה, ההרגשה  והמעלה
את  בנאמנות לקיים הוא, הכל הנושא האחד
ירדה  הנשמה שכן בגוף, הנשמה ירידת של השליחות
האלקי  האור גילוי לשם ולא עולם עניני לשם לא

בנאמנות. השליחות את לקיים אלא שבעולם,
הגוף,‚. ידיעת בהעדר זה היה מצוה כשעשו פעם

הנשמה  ולא הגוף לא כיום ואילו הרגישה, הנשמה
מרגישים.
והרש"ל „. אחד בנוסח מעשה סיפר הרד"ש

ו  שני, בנוסח סיפור אותו כ"ק סיפר זה על אמר
אדמו"ר:

צירופי  כך כל נוגע לא בכלל מעשיות בסיפורי
סוד  לפי המלאכים עושים כבר זאת שכן האותיות,
הן  העיקר יושר. מליצי של הענין שזה הנשמות,

האותיות.
כ"ק  וענה דומם? הן אותיות הרי הרש"ג: ושאל

אדמו"ר:
בדומם  ישנם ובכלל נשמה, כן גם יש לדומם

דומם. כן גם היתה השתיה אבן דרגות, חילוקי
היתה ‰. מצרים שיציאת ידוע הרי שאל: הרש"ג

עתה? זה ענין ומהו דלעילא, אתערותא ידי על

אדמו"ר: כ"ק וענה
העבודה  כל מלמעלה, גם היא מצרים יציאת כיום
כוח  ניתן תורה מתן בשעת שכן כלי, לעשות רק היא
שצריכים  אלא ממצרים, לצאת מישראל איש לכל

לכך. כלי לעשות
ממצרים. יצאו שלא כאלה היו במצרים
הנו"ן? בשער נשקעו אם הרש"ג: ושאל

אדמו"ר: כ"ק וענה
הם  אלה אלא הנו"ן, בשער היה לא יהודי אף

השערים. מ"ט של השמרים
.Â דמהימנותא מיכלא היא שמצה ומיכלא 3ידוע

אם 4דאסותא  קודם, בא מה חסידים דנו פעם .
מביאה  שהרפואה או הרפואה את מביאה האמונה
הרי  חולה, כשאדם רואים שאנו דרך על האמונה, את
של  ריבונו לך תודה אומר: הוא מבריא, שהוא אחרי

כל  בפי שגור שמים ששם מה 5עולם, הרי שזה ,
לאמונה. מביאה שהרפואה

שבתחילה  החסידים, זקני אצל המנהג שהיה כפי
שואלים  היו מכן ולאחר בענין, בעצמם מתייגעים היו
של  מדריכם אז שהיה האמצעי, הרבי את כך על
באה  שאמונה להם ענה האמצעי והרבי האברכים,
מיכלא  אמר הזקן רבנו שהרי לכך ראיה בתחילה,
 דאסותא ומיכלא הראשון, בלילה דמהימנותא

השני. בלילה
אם  הוא, שההבדל הסביר, האמצעי והרבי
חולים  היו בתחילה הרי האמונה, את מביאה הרפואה
נהיים  לא להיפך, מה־שאין־כן רפואה, וקיבלו

חולים. לכתחילה
וענה  בגשמיות? גם הדבר אם החסידים: שאלו

האמצעי: הרבי להם
אין  ישראל בבני שכן וברוחניות, בגשמיות
נמשך  מרוחניות כי מהרוחניות, מובדלת הגשמיות

רוחניות. עושים ומגשמיות בגשמיות,
.Ê אם דמהימנותא, מיכלא ענין מהו שאל: הרש"ל

באמונה? גבוה ענין או באמונה חיות הכוונה
שמצה  היא, בחסידות הלשון אדמו"ר: כ"ק וענה
של  הענין שייך לא באמונה שכן האמונה, את מחזקת

באמונה. גבוה ענין שום שייך ולא חיות
.Á.ומקור משורש למעלה גם ממשיכה אמונה

לו  שהיה הארץ", "פרי בבעל הסיפור ידוע  הרי
עזר. ולא בני על ברכה ממנו ביקש שתמיד מקושר
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תש"ב.2) פסח מערב שי' להרמ"ל במכתב עיין
וראה 3) א. קנד, לזח"א מציין תר"מ מצוה להצ"צ מצות טעמי בספר

א. מא, זח"ב

ב.4) קפג, זח"ב
כא.5) כז, תולדות רש"י וע' ג. לט, שם וברש"י ח וישב תנחומא
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"פרי  בעל לו וענה רבות החסיד הפציר אחת פעם
אמונת  מצד רק לך, לעזור יכול לא אני הארץ":
וכך  בקשתך. ימלא שהקב"ה אתה ראוי שלך החכמים
היה  שלא מה שגם הרי בבני. נפקד החסיד היה.
פי  על אף כאן, עזרה לא ברכה שכן ומקור, בשורש

אמונה. ידי על הדבר נמשך כן
בעל  הרמ"מ בכוח דוקא זה אולי הרש"ל: ושאל

זאת? לו שאמר הארץ" "פרי
להיות, יכול מוכרח, הדבר אין אדמו"ר: כ"ק וענה
והדרגה, בסדר יהיה שזה הצינור פתיחת עשה שהוא

עצמו. בענין לא אבל גוונא, וכהאי ימים אריכות
.Ë בני בין הבדל שום אין החבל. את ניתקו כיום

דברים). אריכות בזה (היה פשוטים לאנשים תורה
.È:אדמו"ר כ"ק אמר הברכה, בעת

 בריאים שיהיו ישראל, בני את אברך במה
הזמן  הכסף, עם יעשו מה  עשירים שיהיו בודאי,
בו. לשחק צעצוע נותנים גם קטן לילד אך קצר, הרי
במילא  יותר, חכמים שיהיו ישראל, בני את אברך
להם  יותר טוב יהיה ובמילא יותר, שמים יראי יהיו

העולם. ולכל
xcqd zkixra ,gqtd bg ipy lil
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תש"ד  אייר, י"א ב"ה,

תת"ל  ישיבת מרכז הנהלת אל

המה  מה המערכות, בכל התנ"ך לימוד מצב מה א)

המורה. הוא ומי ומערכה מערכה בכל הלימודים

- שגיאות בלי עברי היודע - מיוחד בוחן לסדר ב)

עד  שי' אושפאל הרב ממערכת שיחיו, התל' כל את לבחון

שגיאה. בלי עברי באמירת שיחי', קאסטעל הרב מערכת

מאיזה  - ש"ע קיצור לימוד שי' להתלמידים לסדר ג)

קיצור  בסימני בקיאים ולהיות להתחיל, שיחליטו מערכה

ההחלטה. ועד יסדר אשר הליקוט כפי ש"ע

שנה  מי"ב שי' התלמידים כל על חובה להטיל ד)

המלות  פירוש וידיעת לימוד ביהמד"ר תלמידי עד ומעלה

וערבית, - שחרית בתפלת נכללת מנחה - שחרית בתפלת

פרש"י  עם ללמוד הפסוקים וקשעהמ"ט, המזון ברכת

ז"ל. הרע"ב פי' עם והמשניות ומצו"צ

הוראת  ע"פ הטעמים לימוד בשבוע פעמים לקבוע ה)

מאיזה  - בתורה לקרוא ולהרגיל מומחה, קריאה בעל

ההנהלה. ועד החלטת ע"פ הוא להתחיל מערכה

שיחיו  התל' ילמדו ושבת שבת בכל אשר לקבוע ו)

במשך  אשר ז"ל, הרע"ב פי' עם אבות פרקי משניות איזה

אבות. המסכת כל ילמדו הקיץ זמן

מאמרים  בע"פ דא"ח חוזרי תלמידים חבורת לסדר ז)

ע"פ  החוזרים, המה מי ההנהלה, ועד הוראת ע"פ קצרים

בע"פ. דא"ח חזרת בסגנון הבקי של והוראתו למודו

כל  את נגן יודע ע"פ לבחון מנגנים, חבורת לסדר ח)

הנגינה, אל ביחס והגדולים הקטנים שיחיו התלמידים

שלש  לקבוע המנגנים, התלמידים בחבורת להכנס הראוים

חב"ד, ניגוני ביחוד נגינה, לימוד של שעה בשבוע פעמים

תלמידים  חבורת הנגינה. תוי ע"פ נגן יודע הוראת ע"פ

מנחה  בין בש"ק וכשעה שבת בסעודת ינגנו מנגנים

למעריב.
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אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ איש בעל מרץ ורב פעלים הרב מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

וכמעשהו  רביעי,  חלק  ישראל  זמירות  נעים  ספרו  גם  כן  ואחרי  ממנו  פ"ש  קבלתי  בנועם 

בזה  התעוררות  ודברי  שמים  דיראת  ענינים  ע"י  ולהאדירה  תורה  להגדיל  בזה  מעשהו  בראשונים 

אשר אז יראת ה' היא אוצרו של הלומד תורה. ולמרות מה שמסר לי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר ליב שי' זלמנוב, תקותי שיוסיף אומץ גם בעסקנותו בצ"צ וכידוע פסק הירושלמי במעלת הענין 

וחפץ ד' בידו יצליח להוסיף אור בלבב כל אלו הנמצאים בסביבתו שיוכלו להתגבר על החשכה חשכת 

הגלות דדורנו דרא דעקבתא דמשיחא ולקרב עי"ז היעוד המקווה דלילה כיום יאיר בגאולה האמיתית 

והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בכבוד ובברכת הצלחה.
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Ï‡¯NÈa ‡·ˆ ‡ˆÈ Ïk(ג (א, »…≈»»¿ƒ¿»≈

החּיים' ה'אֹור כ)ּכתב הּבאים (פסוק מּכל אחד היה "לא : ִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּגּבֹורי  ּכּלן אּלא ּבּצבא, לצאת ראּוי היה ׁשּלא הּמסּפר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻלכלל

ּבאדֹון  ּדבּוק ּכׁשּיהּודי ּבעּכּו"ם". ׁשאינֹו נס וזה . . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹּכח

לחּקי  מעל מתעּלה הּוא ּתֹורתֹו, קּיּום ידי על יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻהּנפלאֹות

ׁשל  הרׁשם ּתחת עדין עמד יׂשראל ׁשעם ּומּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּטבע;

למעמד  זכה הּתֹורה, לחּקי ונתּון מסּור והיה סיני הר ְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֻמעמד

זה. ִִֶנּסי

éðùëíúãìBz ìàøNé øëa ïáeàø-éðá eéäiå©¦«§³§¥«§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½«§Ÿ¨¬
úBîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©³¥Æ
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéàëäML ïáeàø ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¥®¦¨¯
:úBàî Lîçå óìà íéraøàåôáëïBòîL éðáì §©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´¦§½

åéã÷t íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§ªÀ̈
íéøNr ïaî øëæ-ìk íúìbìâì úBîL øtñîa§¦§©³¥Æ§ª§§Ÿ½̈¨¨À̈¦¤̧¤§¦³

:àáö àöé ìk äìrîå äðLâëähîì íäéã÷t ¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´
ìLe óìà íéMîçå ärLz ïBòîL:úBàî Lô ¦§®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬¥«

ãëíúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ãâ éðáì¦§¥´½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL øtñîa§¦§©´¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−Ÿ

:àáö àöéäëäMîç ãâ ähîì íäéã÷t Ÿ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨®£¦¨³
:íéMîçå úBàî LLå óìà íéraøàåôåëéðáì §©§¨¦Æ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¦§¥´

íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz äãeäé§½̈«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®
äðL íéøNr ïaî úîL øtñîaàöé ìk äìrîå §¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöæëíéráLå äraøà äãeäé ähîì íäéã÷t ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§¨®©§¨¨¯§¦§¦²
:úBàî LLå óìàôçëíúãìBz øëùOé éðáì ¤−¤§¥¬¥«¦§¥´¦¨½̈«§Ÿ¨¬

ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNrèëíäéã÷t ¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−

òaøàå óìà íéMîçå äraøà øëùOé ähîì§©¥´¦¨®̈©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîôìíúçtLîì íúãìBz ïìeáæ éðáì ¥«¦§¥´§ª½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàìïìeáæ ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´§ª®

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráLôáìéðáì ¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥³
úéáì íúçtLîì íúãìBz íéøôà éðáì óñBé¥Æ¦§¥´¤§©½¦«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´
äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨

:àáö àöé ìkâìíéøôà ähîì íäéã÷t −ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¤§®̈¦
:úBàî Lîçå óìà íéraøàôãìäMðî éðáì ©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«¦§¥´§©¤½

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ¨®§¦§©´
:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úBîL¥À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

äììLe íéðL äMðî ähîì íäéã÷tóìà íéL §ª«¥¤−§©¥´§©¤®§©¦̄§¦²¤−¤
:íéúàîeôåìíúçtLîì íúãìBz ïîéðá éðáì ¨¨«¦¦§¥´¦§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ



iyilyרעו - a - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®
ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´
Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−
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:àáö àöé ìk äìrîåæìïîéðá ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¦§¨¦®
ìLe äMîç:úBàî òaøàå óìà íéLôçìéðáì £¦¨¯§¦²¤−¤§©§©¬¥«¦§¥´

øtñîa íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz ïã̈½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈§¦§©´
Nr ïaî úîL:àáö àöé ìk äìrîå äðL íéø ¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«

èìòáLe óìà íéMLå íéðL ïã ähîì íäéã÷t§ª«¥¤−§©¥´¨®§©¦̄§¦¦²¤−¤§©¬
:úBàîôîíúçtLîì íúãìBz øLà éðáì ¥«¦§¥´¨¥½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈

äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa íúáà úéáì§¥´£Ÿ®̈§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ
:àáö àöé ìk äìrîåàîøLà ähîì íäéã÷t ¨©½§¨−ŸŸ¥¬¨¨«§ª«¥¤−§©¥´¨¥®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàôáîéða ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥´
íúáà úéáì íúçtLîì íúãìBz éìzôð©§¨¦½«§Ÿ¨¬§¦§§Ÿ−̈§¥´£Ÿ®̈
àöé ìk äìrîå äðL íéøNr ïaî úîL øtñîa§¦§©´¥ÀŸ¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨−ŸŸ¥¬

:àáöâîìL éìzôð ähîì íäéã÷tíéMîçå äL ¨¨«§ª«¥¤−§©¥´©§¨¦®§¨¯©«£¦¦²
:úBàî òaøàå óìàôãîøLà íéã÷tä älà ¤−¤§©§©¬¥«¥´¤©§ª¦¿£¤Á

øNr íéðL ìàøNé éàéNðe ïøäàå äLî ã÷ẗ©̧¤³§©«£ŸÆ§¦¥´¦§¨¥½§¥¬¨−̈
:eéä åéúáà-úéáì ãçà-Léà Léàäî-ìk eéäiå ¦®¦«¤¨¬§¥«£Ÿ−̈¨«©¦«§²¨

íéøNr ïaî íúáà úéáì ìàøNé-éðá éãe÷t§¥¬§¥«¦§¨¥−§¥´£Ÿ¨®¦¤̧¤§¦³
:ìàøNéa àáö àöé-ìk äìrîå äðLåîeéäiå ¨¨Æ¨©½§¨¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«©¦«§Æ

ìLe óìà úBàî-LL íéã÷tä-ìkíéôìà úL ¨©§ª¦½¥«¥¬¤−¤§´¤£¨¦®
:íéMîçå úBàî Lîçåæîíúáà ähîì íiåìäå ©«£¥¬¥−©«£¦¦«§©«§¦¦−§©¥´£Ÿ®̈
:íëBúa eã÷túä àìôçî-ìà ýåýé øaãéå ¬Ÿ¨§¨«§−§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤

:øîàl äLîèîã÷ôú àì éåì ähî-úà Cà ¤¬¥«Ÿ©´¤©¥³¥¦Æ´Ÿ¦§½Ÿ
:ìàøNé éða CBúa àOú àì íLàø-úàå§¤Ÿ−̈´Ÿ¦¨®§−§¥¬¦§¨¥«

ðìrå úãrä ïkLî-ìr íiåìä-úà ã÷ôä äzàå§©¿̈©§¥´¤©«§¦¦Á©¦§©̧¨«¥ª¹§©´
-úà eàNé änä Bì-øLà-ìk ìrå åéìk-ìk̈¥¨»§©´¨£¤¼¥¹¨¦§³¤

k-úàå ïkLnäáéáñå eäúøLé íäå åéìk-ì ©¦§¨Æ§¤¨¥½̈§¥−§¨«§ª®§¨¦¬
:eðçé ïkLnìàðBúà eãéøBé ïkLnä rñðáe ©¦§−̈©«£«¦§´Ÿ©©¦§À̈¦³ŸÆ

øfäå íiåìä Búà eîé÷é ïkLnä úðçáe íiåìä©«§¦¦½©«£ŸÆ©¦§½̈¨¦¬Ÿ−©«§¦¦®§©¨¬
:úîeé áøwäáðeäðçî-ìr Léà ìàøNé éða eðçå ©¨¥−¨«§¨−§¥´¦§¨¥®¦¯©©«£¥²

:íúàáöì Bìâc-ìr Léàåâðáéáñ eðçé íiåìäå §¦¬©¦§−§¦§Ÿ¨«§©«§¦¦À©«£³¨¦Æ
éða úãr-ìr óö÷ äéäé-àìå úãrä ïkLîì§¦§©´¨«¥ª½§Ÿ¦«§¤´¤½¤©£©−§¥´
ïkLî úøîLî-úà íiåìä eøîLå ìàøNé¦§¨¥®§¨«§Æ©«§¦¦½¤¦§¤−¤¦§©¬

:úeãräãðäeö øLà ìëk ìàøNé éða eNriå ¨«¥«©©«£−§¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯
:eNr ïk äLî-úà ýåýéô §Ÿ̈²¤¤−¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr bi zegiy ihewl)

˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰ML Ô·e‡¯ ‰hÓÏ Ì‰È„˜t¿À≈∆¿«≈¿≈ƒ»¿«¿»ƒ∆∆«¬≈≈

כא) (א,

לחמּׁשים. הּמתחּלק מסּפר יׁשנֹו ׁשבט ׁשּבכל להעיר, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיׁש

ּבטעם  עּיּון וצרי ּכלל, ׁשכיחה ּתֹופעה זֹו אין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָולכאֹורה

עׂשרֹות' 'ׂשרי ּגם יׁש הרי – חמׁשים' 'ׂשרי מּׁשּום ואי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּדבר.

לפניו" רצים איׁש מ"חמּׁשים ּולהעיר מאֹות'. טו,ו'ׂשרי (ש"ב ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָ

זֹו.א) קבּוצה ׁשל חׁשיבּותּה על הּמֹורה ,ְֲִֶֶַַָָ

éùéìùáàïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:øîàìáíúáà úéáì úúàá Bìâc-ìr Léà ¥«Ÿ¦´©¦§³§ŸŸÆ§¥´£Ÿ½̈

:eðçé ãrBî-ìäàì áéáñ ãâpî ìàøNé éða eðçé©«£−§¥´¦§¨¥®¦¤¾¤¨¦¬§«Ÿ¤¥−©«£«
âäãeäé äðçî ìâc äçøæî äîã÷ íéðçäå§©«Ÿ¦Æ¥´§¨¦§½̈¨¤²¤©«£¥¬§−̈

:áãðénr-ïa ïBLçð äãeäé éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§½̈©§−¤©¦«¨¨«
ãLLå óìà íéráLå äraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦§¦²¤−¤§¥¬

:úBàîäéðáì àéNðå øëùOé ähî åéìr íéðçäå ¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¦¨¨®§¨¦Æ¦§¥´
:øreö-ïa ìàðúð øëùOéååéã÷ôe Bàáöe ¦¨½̈§©§¥−¤¨«§¨−§ª®̈

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äraøàæähî ©§¨¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«©¥−
:ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNðå ïìeáæçBàáöe §ª®§¨¦Æ¦§¥´§ª½¡¦−̈¤¥«Ÿ§¨−

:úBàî òaøàå óìà íéMîçå äráL åéã÷ôe§ª¨®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«
èíéðîLe óìà úàî äãeäé äðçîì íéã÷tä-ìk̈©§ª¦º§©«£¥´§À̈§©̧¤¹¤§Ÿ¦¬

íúàáöì úBàî-òaøàå íéôìà-úLLå óìà¤²¤§¥«¤£¨¦¬§©§©¥−§¦§Ÿ¨®
äðLàø:eòqéñéäðîéz ïáeàø äðçî ìâc ¦«Ÿ−̈¦¨«¤´¤©«£¥¯§¥²¥−̈¨

-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNðå íúàáöì§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´§¥½¡¦−¤
:øeàéãLàéóìà íéraøàå äML åéã÷ôe Bàáöe §¥«§¨−§ª¨®¦¨¯§©§¨¦²¤−¤

:úBàî LîçåáéïBòîL ähî åéìr íðBçäå ©«£¥¬¥«§©«¦¬¨−̈©¥´¦§®
:écLéøeö-ïa ìàéîìL ïBòîL éðáì àéNðå§¨¦Æ¦§¥´¦§½§ª«¦¥−¤¦«©¨«

âéìLe óìà íéMîçå ärLz íäéã÷ôe BàáöeL §¨−§ª«¥¤®¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¬
:úBàîãéóñéìà ãâ éðáì àéNðå ãb ähîe ¥«©¥−®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈¤§¨−̈

:ìàeòø-ïaåèíéraøàå äMîç íäéã÷ôe Bàáöe ¤§¥«§¨−§ª«¥¤®£¦¨³§©§¨¦Æ
:íéMîçå úBàî LLå óìàæèíéã÷tä-ìk ¤½¤§¥¬¥−©«£¦¦«¨©§ª¦º

óìà íéMîçå ãçàå óìà úàî ïáeàø äðçîì§©«£¥´§¥À§©̧¤¹¤§¤¨̧©«£¦¦¬¤²¤
íiðLe íúàáöì íéMîçå úBàî-òaøàå§©§©¥¬©«£¦¦−§¦§Ÿ¨®§¦¦−

:eòqéñæéCBúa íiåìä äðçî ãrBî-ìäà òñðå ¦¨«§¨©¯«Ÿ¤¥²©«£¥¬©«§¦¦−§´
Bãé-ìr Léà eòqé ïk eðçé øLàk úðçnä©©«£®Ÿ©«£¤³©«£Æ¥´¦½̈¦¬©¨−

iying ,iriax - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íäéìâãìñçéíúàáöì íéøôà äðçî ìâc §¦§¥¤«¤´¤©«£¥¬¤§©²¦§¦§Ÿ−̈
:ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNðå äné̈®̈§¨¦Æ¦§¥´¤§©½¦¡¦«¨−̈¤©¦«

èé:úBàî Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôe Bàáöe§¨−§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬¥«
ëìàéìîb äMðî éðáì àéNðå äMðî ähî åéìrå§¨−̈©¥´§©¤®§¨¦Æ¦§¥´§©¤½©§¦¥−

:øeöäãt-ïaàëìLe íéðL íäéã÷ôe BàáöeíéL ¤§¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦²
:íéúàîe óìàáëîéða ähîeïîéðá éðáì àéNðå ï ¤−¤¨¨«¦©¥−¦§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´¦§¨¦½

:éðòãb-ïa ïãéáàâëäMîç íäéã÷ôe Bàáöe £¦−̈¤¦§Ÿ¦«§¨−§ª«¥¤®£¦¨¯
ìLe:úBàî òaøàå óìà íéLãëíéã÷tä-ìk §¦²¤−¤§©§©¬¥«¨©§ª¦º

äàîe íéôìà-úðîLe óìà úàî íéøôà äðçîì§©«£¥´¤§©À¦§©¬¤²¤§«Ÿ©£¨¦¬¥−̈
ìLe íúàáöì:eòqé íéLñäëïã äðçî ìâc §¦§Ÿ¨®§¦¦−¦¨«¤´¤©«£¥¬¨²

-ïa øæréçà ïã éðáì àéNðå íúàáöì äðôö̈−Ÿ¨§¦§Ÿ®̈§¨¦Æ¦§¥´½̈£¦¤−¤¤
:écLénråëóìà íéMLå íéðL íäéã÷ôe Bàáöe ©¦«©¨«§¨−§ª«¥¤®§©¦̄§¦¦²¤−¤

:úBàî òáLeæëàéNðå øLà ähî åéìr íéðçäå §©¬¥«§©«Ÿ¦¬¨−̈©¥´¨¥®§¨¦Æ
:ïøër-ïa ìàérât øLà éðáìçëíäéã÷ôe Bàáöe ¦§¥´¨¥½©§¦¥−¤¨§¨«§¨−§ª«¥¤®

:úBàî Lîçå óìà íéraøàå ãçàèëähîe ¤¨¯§©§¨¦²¤−¤©«£¥¬¥«©¥−
:ïðér-ïa òøéçà éìzôð éðáì àéNðå éìzôð©§¨¦®§¨¦Æ¦§¥´©§¨¦½£¦©−¤¥¨«

ììL íäéã÷ôe Bàáöeòaøàå óìà íéMîçå äL §¨−§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîàìóìà úàî ïã äðçîì íéã÷tä-ìk ¥«¨©§ª¦Æ§©´£¥½̈§©´¤À¤

äðøçàì úBàî LLå óìà íéMîçå äráLå§¦§¨¯©«£¦¦²¤−¤§¥´¥®¨©«£Ÿ¨¬
:íäéìâãì eòñéôáììàøNé-éðá éãe÷t älà ¦§−§¦§¥¤«¥²¤§¥¬§¥«¦§¨¥−

-LL íúàáöì úðçnä éãe÷t-ìk íúáà úéáì§¥´£Ÿ¨®¨§¥³©©«£ŸÆ§¦§Ÿ½̈¥«
ìLe óìà úBàîúBàî Lîçå íéôìà úL ¥¬¤̧¤Æ§´¤£¨¦½©«£¥¬¥−

:íéMîçåâìéða CBúa eã÷túä àì íiåìäå ©«£¦¦«§©̧§¦¦½´Ÿ¨§¨«§½§−§¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNéãìeNriå ¦§¨¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©«£−
ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éðaäLî-úà §¥´¦§¨¥®Â§ÂŸ£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¤¤À

åéúçtLîì Léà eòñð ïëå íäéìâãì eðç-ïk¥«¨³§¦§¥¤Æ§¥´¨½̈¦¬§¦§§Ÿ−̈
:åéúáà úéa-ìrô ©¥¬£Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr bi zegiy ihewl)

eÁÈ „ÚBÓ Ï‰‡Ï ·È·Ò „‚pÓ(ב (ב, ƒ∆∆»ƒ¿…∆≈«¬

אּמה, אלּפים מיל, היה לּמׁשּכן יׂשראל מחנה ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמרחק

ּבׁשּבת לבא ׁשּיּוכלּו מיל (רש"י)ּכדי מרחק היה זה ּומּטעם , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבין  הּקּימת הּמיחדת הּקרבה :ל לֹומר החל. ּבימֹות ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻּגם

ּביֹום  ה'ּמׁשּכן') לבין יׂשראל' 'מחנה (ּבין הּקּב"ה לבין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָיהּודי

צריכה  הּׁשּבת קדּׁשת החל; ּבימֹות ּגם להּמׁש צריכה ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹֻהּׁשּבת

הּׁשבּוע. ימֹות ׁשל ּדחל' ה'עּובדין על ְְְְְִִֶַַַַַָָֹלהׁשּפיע

éòéáøâàøac íBéa äLîe ïøäà úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ©«£−Ÿ¤®§À¦¤¯
:éðéñ øäa äLî-úà ýåýéáúBîL älàå §Ÿ̈²¤¤−§©¬¦¨«§¥²¤§¬

øærìà àeäéáàå áãð | øëaä ïøäà-éða§¥©«£−Ÿ©§´Ÿ¨¨®©«£¦¾¤§¨−̈
:øîúéàåâíéðäkä ïøäà éða úBîL älà §¦«¨¨«¥À¤§Æ§¥´©«£½Ÿ©«Ÿ£¦−

:ïäëì íãé àlî-øLà íéçLnäãáãð úîiå ©§ª¦®£¤¦¥¬¨−̈§©¥«©¨´¨¨¨´
éðôì äøæ Là íáø÷äa ýåýé éðôì àeäéáàå©«£¦´¦§¥´§Ÿ̈¿§©§¦¨Á¥̧¨¹̈¦§¥³
ïäëéå íäì eéä-àì íéðáe éðéñ øaãîa ýåýé§Ÿ̈Æ§¦§©´¦©½¨¦−«Ÿ¨´¨¤®©§©¥³

:íäéáà ïøäà éðt-ìr øîúéàå øærìàô ¤§¨¨Æ§¦´¨½̈©§¥−©«£¬Ÿ£¦¤«
ä:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåå-úà áø÷ä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©§¥Æ¤

ïäkä ïøäà éðôì Búà zãîräå éåì ähî©¥´¥¦½§©«£©§¨´Ÿ½¦§¥−©«£´Ÿ©Ÿ¥®
:Búà eúøLåæ-úàå BzøîLî-úà eøîLå §¥«§−Ÿ«§¨«§´¤¦§©§À§¤

ãárì ãrBî ìäà éðôì äãrä-ìk úøîLî¦§¤̧¤Æ¨¨´¥½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®©«£−Ÿ
:ïkLnä úãár-úàçìäà éìk-ìk-úà eøîLå ¤£Ÿ©¬©¦§¨«§¨«§À¤¨§¥Æ´Ÿ¤

-úà ãárì ìàøNé éða úøîLî-úàå ãrBî¥½§¤¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®©«£−Ÿ¤
:ïkLnä úãárèïøäàì íiåìä-úà äzúðå £Ÿ©¬©¦§¨«§¨«©¨Æ¤©«§¦¦½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éða úàî Bì änä íðeúð íðeúð åéðáìe§¨¨®§¦̧§¦¬¥̧¨Æ½¥¥−§¥¬¦§¨¥«
é-úà eøîLå ã÷ôz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ¦§½Ÿ§¨«§−¤

:úîeé áøwä øfäå íúpäkôàéýåýé øaãéå §ª¨®̈§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáé-úà ézç÷ì äpä éðàå ¤¤¬¥«Ÿ©«£¦º¦¥¯¨©´§¦¤

øèt øBëa-ìk úçz ìàøNé éða CBzî íiåìä©«§¦¦À¦Æ§¥´¦§¨¥½©¯©¨§²¤¬¤
:íiåìä éì eéäå ìàøNé éðaî íçøâééì ék ¤−¤¦§¥´¦§¨¥®§¨¬¦−©«§¦¦«¦´¦»

íéøöî õøàa øBëa-ìë éúkä íBéa øBëa-ìk̈§¼§Á©Ÿ¦̧¨§¹§¤´¤¦§©À¦
-ãr íãàî ìàøNéa øBëa-ìë éì ézLc÷ä¦§©̧§¦¦³¨§Æ§¦§¨¥½¥«¨−̈©

:ýåýé éðà eéäé éì äîäaô §¥¨®¦¬¦«§−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr l zegiy ihewl)

‰LÓe Ô¯‰‡ ˙B„ÏBz ‰l‡Â(א (ג, ¿≈∆¿«¬……∆
B„ÏÈ el‡k . . ‰¯Bz B¯·Á Ôa ˙‡ „nÏÓ‰ ÏkL(רש"י) ∆»«¿«≈∆≈¬≈»¿ƒ¿»

ּבזקנּותֹו ּבנים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּבנים לֹו "היּו רז"ל ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמרּו

ּבזקנּותֹו". ּתלמידים לֹו יהיּו ּבילדּותֹו, ּתלמידים לֹו היּו . .ְְְְְְְִִִִִִַַַָ

ׁשעסק  ּומי ּגׁשמית, הֹולדה ּכדין רּוחנית 'הֹולדה' ׁשּדין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָוהינּו,

זקנה  לעת ּבהּגיעֹו ּגם ּבכ להמׁשי חּיב הּזּולת על ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעה

ועֹוד  יהּודי עֹוד לקרב ּתלמידים, עם ּתֹורה ללמד עליו -ְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ

לּתֹורה. ְִַָיהּודי

éùéîçãééðéñ øaãîa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¦§©¬¦©−
:øîàìåèíúáà úéáì éåì éða-úà ã÷t ¥«Ÿ§ŸÆ¤§¥´¥¦½§¥¬£Ÿ−̈



iyyרעח - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«
æè:äeö øLàk ýåýé ét-ìr äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
æéúä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ®̈¥«§¾§−̈

:éøøîeçéíúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå §¨¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ®̈
:érîLå éðáìèéíøîr íúçtLîì úä÷ éðáe ¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´

:ìàéfrå ïBøáç øäöéåëíúçtLîì éøøî éðáe §¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈
úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬

:íúáààëúçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì £Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©
:épLøbä úçtLî íä älà érîMäáëíäéã÷t ©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§ª«¥¤Æ

íäéã÷t äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úráLâëúçtLî ¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëàéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬
:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéáäëúøîLîe ¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàa ïBLøâ-éðaeä §¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾
:ãrBî ìäà çút Cñîeåë-úàå øöçä érì÷å ¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤

-ìrå ïkLnä-ìr øLà øöçä çút Cñî̈©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©
:Búãár ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænäñ ©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æëéøäöiä úçtLîe éîøîrä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfrä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLîçëLãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
éøîL úBàî LLå íéôìà úðîL äìrîå̈¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−

:Lãwä úøîLîèëìr eðçé úä÷-éða úçtLî ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²
:äðîéz ïkLnä Cøéìáà-úéá àéNðe ¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈

:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«
àìúçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ

ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ
:Búãáráìïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð àéNðe £«Ÿ̈«§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ

:Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkäâìéøøîì ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

:éøøî úçtLîãìøëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ¦§§¬Ÿ§¨¦«§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈
:íéúàîe íéôìà úLL äìrîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

äììàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìr ìéçéáà-ïa¤£¦¨®¦©´¤¯¤©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

åìïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈
:Búãár ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîeçìéðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á

øæî | ãrBî-ìäàåéðáe ïøäàå | äLî äç «Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈
ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®

:úîeé áøwä øfäåèìøLà íiåìä éãe÷t-ìk §©¨¬©¨¥−¨«¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á
äLî ã÷tíúçtLîì ýåýé ét-ìr ïøäàå ¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®

íéøNrå íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−
:óìàñ ¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

ּבעֹולמֹות  ּגם אֹורן את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

היא  (ׁשהרי מּכחּה זה אין אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבריאהֿיצירהֿעׂשיה;

אֹור  מּכח אּלא עצמֹו'), מּתיר חבּוׁש ו'אין ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמתלּבׁשת

ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר ְְִִֵֶַַָָהּספירֹות

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©
:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´

ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©
:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤

çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈



רעט iyy - b - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:íã÷ôz äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk íúçtLîì§¦§§Ÿ¨®¨¨¨²¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§§¥«
æè:äeö øLàk ýåýé ét-ìr äLî íúà ã÷ôiå©¦§¬ŸŸ¨²¤−©¦´§Ÿ̈®©«£¤−ª¨«
æéúä÷e ïBLøb íúîLa éåì-éðá älà-eéäiå©¦«§¥¬¤§¥«¥¦−¦§Ÿ®̈¥«§¾§−̈

:éøøîeçéíúçtLîì ïBLøâ-éða úBîL älàå §¨¦«§¥²¤§¬§¥¥«§−§¦§§Ÿ®̈
:érîLå éðáìèéíøîr íúçtLîì úä÷ éðáe ¦§¦−§¦§¦«§¥¬§−̈§¦§§Ÿ¨®©§¨´

:ìàéfrå ïBøáç øäöéåëíúçtLîì éøøî éðáe §¦§½̈¤§−§ª¦¥«§¥¯§¨¦²§¦§§Ÿ−̈
úéáì éålä úçtLî íä älà éLeîe éìçî©§¦´¦®¥¬¤¥²¦§§¬Ÿ©¥¦−§¥¬

:íúáààëúçtLîe éðálä úçtLî ïBLøâì £Ÿ¨«§¥´§½¦§©̧©Æ©¦§¦½¦§©−©
:épLøbä úçtLî íä älà érîMäáëíäéã÷t ©¦§¦®¥´¤¥½¦§§−Ÿ©¥«§ª¦«§ª«¥¤Æ

íäéã÷t äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa§¦§©´¨¨½̈¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨§ª´¥¤½
:úBàî Lîçå íéôìà úráLâëúçtLî ¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¦§§−Ÿ

:äné eðçé ïkLnä éøçà épLøbäãëàéNðe ©¥«§ª¦®©«£¥¯©¦§¨²©«£−¨«¨§¦¬
:ìàì-ïa óñéìà épLøbì áà-úéáäëúøîLîe ¥«−̈©¥«§ª¦®¤§¨−̈¤¨¥«¦§¤³¤

ñëî ìäàäå ïkLnä ãrBî ìäàa ïBLøâ-éðaeä §¥¥«§Æ§´Ÿ¤¥½©¦§−̈§¨®Ÿ¤¦§¥¾
:ãrBî ìäà çút Cñîeåë-úàå øöçä érì÷å ¨©¾¤−©¬Ÿ¤¥«§©§¥´¤«¨¥À§¤

-ìrå ïkLnä-ìr øLà øöçä çút Cñî̈©Æ¤´©¤«¨¥½£¤¯©©¦§¨²§©
:Búãár ìëì åéøúéî úàå áéáñ çaænäñ ©¦§¥−©¨¦®§¥Æ¥«¨½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æëéøäöiä úçtLîe éîøîrä úçtLî úä÷ìå§¦§À̈¦§©³©¨«©§¨¦Æ¦§©´©©¦§¨¦½
íä älà éìàéfrä úçtLîe éðøáçä úçtLîe¦§©̧©Æ©«¤§Ÿ¦½¦§©−©¨«¨¦«¥¦®¥¬¤¥−

:éúäwä úçtLîçëLãç-ïaî øëæ-ìk øtñîa ¦§§¬Ÿ©§¨¦«§¦§©Æ¨¨½̈¦¤−Ÿ¤
éøîL úBàî LLå íéôìà úðîL äìrîå̈¨®§¨§Ÿ©³£¨¦Æ§¥´¥½«Ÿ§¥−

:Lãwä úøîLîèëìr eðçé úä÷-éða úçtLî ¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§§¬Ÿ§¥«§−̈©«£®©²
:äðîéz ïkLnä Cøéìáà-úéá àéNðe ¤¬¤©¦§−̈¥¨«¨§¦¬¥«−̈

:ìàéfr-ïa ïôöéìà éúäwä úçtLîì§¦§§´Ÿ©§¨¦®¡¦«¨−̈¤ª¦¥«
àìúçaænäå äøðnäå ïçìMäå ïøàä ízøîLîe¦§©§À̈¨«¨³Ÿ§©ª§¨Æ§©§Ÿ̈´§©¦§§½Ÿ

ìëå Cñnäå íäa eúøLé øLà Lãwä éìëe§¥´©½Ÿ¤£¤¬§¨«§−¨¤®§©̧¨½̈§−Ÿ
:Búãáráìïøäà-ïa øærìà éålä éàéNð àéNðe £«Ÿ̈«§¦Æ§¦¥´©¥¦½¤§¨−̈¤©«£´Ÿ

:Lãwä úøîLî éøîL úc÷t ïäkäâìéøøîì ©Ÿ¥®§ª©¾«Ÿ§¥−¦§¤¬¤©«Ÿ¤¦§¨¦¾
íä älà éLenä úçtLîe éìçnä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½¦§©−©©¦®¥¬¤¥−

:éøøî úçtLîãìøëæ-ìk øtñîa íäéã÷ôe ¦§§¬Ÿ§¨¦«§ª«¥¤Æ§¦§©´¨¨½̈
:íéúàîe íéôìà úLL äìrîå Lãç-ïaî¦¤−Ÿ¤¨®̈§¨¥¬¤£¨¦−¨¨«¦

äììàéøeö éøøî úçtLîì áà-úéá àéNðe§¦³¥«¨Æ§¦§§´Ÿ§¨¦½«¦¥−
:äðôö eðçé ïkLnä Cøé ìr ìéçéáà-ïa¤£¦¨®¦©´¤¯¤©¦§¨²©«£−¨«Ÿ¨

åìïkLnä éLø÷ éøøî éða úøîLî úc÷ôe§ª©´¦§¤»¤»§¥´§¨¦¼©§¥Æ©¦§½̈
:Búãár ìëå åéìk-ìëå åéðãàå åéãnrå åéçéøáe§¦−̈§©ª¨´©«£¨®̈§¨̧¥½̈§−Ÿ£«Ÿ̈«

æìíúãúéå íäéðãàå áéáñ øöçä éãnrå§©ª¥¯¤«¨¥²¨¦−§©§¥¤®¦¥«Ÿ−̈
:íäéøúéîeçìéðôì äîã÷ ïkLnä éðôì íéðçäå ¥«§¥¤«§©«Ÿ¦´¦§¥´©¦§¿̈¥´§¨¦§¥Á

øæî | ãrBî-ìäàåéðáe ïøäàå | äLî äç «Ÿ¤¥̧¦§¹̈¨¤´§©«£´Ÿ¨À̈
ìàøNé éða úøîLîì Lc÷nä úøîLî íéøîL«Ÿ§¦Æ¦§¤´¤©¦§½̈§¦§¤−¤§¥´¦§¨¥®

:úîeé áøwä øfäåèìøLà íiåìä éãe÷t-ìk §©¨¬©¨¥−¨«¨§¥̧©«§¦¦¹£¤Á
äLî ã÷tíúçtLîì ýåýé ét-ìr ïøäàå ¨©̧¤¯§À©« À£À²ÀŸÀ©¦¬§Ÿ̈−§¦§§Ÿ¨®

íéøNrå íéðL äìrîå Lãç-ïaî øëæ-ìk̈¨¨Æ¦¤´Ÿ¤¨©½§¨§©¬¦§¤§¦−
:óìàñ ¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr gi zegiy ihewl)

‰ÏÚÓÂ L„Á ÔaÓ(טו (ג, ƒ∆…∆»«¿»
ÔÈn‰ ˙‡ ‰ÓÈÏL‰ ‡È‰Â(רש"י) ¿ƒƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»

הּמלכּות ׁשּספירת ּבחסידּות ּכל ÓÈÏLÓ‰מבאר את ְְְֲִִֶַַַַָֹ«¿ƒ»ֶָ

ּבעֹולמֹות  ּגם אֹורן את ממׁשיכה ׁשהיא ּבכ ְְְְִִִֶֶַַַָָָָהּספירֹות

היא  (ׁשהרי מּכחּה זה אין אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּבריאהֿיצירהֿעׂשיה;

אֹור  מּכח אּלא עצמֹו'), מּתיר חבּוׁש ו'אין ּבהם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמתלּבׁשת

ּכאן: ואף ּבּה. ׁשּמאיר ְְִִֵֶַַָָהּספירֹות

היּו עּבּורּה ימי א למצרים, הּכניסה עם נֹולדה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָיֹוכבד

ÈÙÏ.זֹו ּכניסה ƒ¿≈ְִָ

éùùîøëæ øëa-ìk ãB÷t äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¸¨§³Ÿ¨¨Æ
øtñî úà àNå äìrîå Lãç-ïaî ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥½¦¤−Ÿ¤¨¨®§¨§¾̈¥−¦§©¬

:íúîLàîúçz ýåýé éðà éì íiåìä-úà zç÷ìå §Ÿ¨«§¨«©§¨Æ¤©«§¦¦¬¦Æ£¦´§Ÿ̈½©¬©
úçz íiåìä úîäa úàå ìàøNé éðáa øëa-ìk̈§−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¥Æ¤«¡©´©«§¦¦½©´©

:ìàøNé éða úîäáa øBëa-ìkáîäLî ã÷ôiå ¨§½§¤«¡©−§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤½
éðáa øBëa-ìk-úà Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®¤¨§−¦§¥¬

:ìàøNéâîúîL øtñîa øëæ øBëa-ìë éäéå ¦§¨¥«©§¦Á¨§¸¨¹̈§¦§©¬¥²Ÿ
óìà íéøNrå íéðL íäéã÷ôì äìrîå Lãç-ïaî¦¤¬Ÿ¤¨©−§¨¦§ª«¥¤®§©³¦§¤§¦Æ¤½¤

ìL:íéúàîe íéráLå äLôãîýåýé øaãéå §¨¬§¦§¦−¨¨«¦©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàäî-ìk úçz íiåìä-úà ç÷ ¤¤¬¥«Ÿ©´¤©«§¦¦À©³©¨

úçz íiåìä úîäa-úàå ìàøNé éðáa øBëa§Æ¦§¥´¦§¨¥½§¤¤«¡©¬©«§¦¦−©´©
:ýåýé éðà íiåìä éì-eéäå ízîäaåîééeãt úàå §¤§®̈§¨«¦¬©«§¦¦−£¦¬§Ÿ̈«§¥Æ§¥´

ìMä-ìr íéôãrä íéúànäå íéráMäå äL ©§½̈§©¦§¦−§©¨¨®¦¨«Ÿ§¦Æ©
:ìàøNé éða øBëaî íiåìäæîúLîç zç÷ìå ©«§¦¦½¦§−§¥¬¦§¨¥«§¨«©§À̈£¥¯¤

çwz Lãwä ì÷La úìbìbì íéì÷L úLîç£¥²¤§¨¦−©ª§®Ÿ¤§¤³¤©¸Ÿ¤Æ¦½̈

iriay - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg

:ì÷Mä äøb íéøNrçîïøäàì óñkä äzúðå ¤§¦¬¥−̈©¨«¤§¨«©¨´©¤½¤§©«£−Ÿ
:íäa íéôãrä ééeãt åéðáìeèîúà äLî çwiå §¨®̈§¥¾¨«Ÿ§¦−¨¤«©¦©´¤½¥−

:íiåìä ééeãt ìr íéôãòä úàî íBéãtä óñk¤´¤©¦§®¥¥Æ¨´Ÿ§¦½©−§¥¬©«§¦¦«
ðäMîç óñkä-úà ç÷ì ìàøNé éða øBëa úàî¥¥À§²§¥¬¦§¨¥−¨©´¤©¨®¤£¦¨̧

ìLe íéMLå:Lãwä ì÷La óìàå úBàî L §¦¦¹§¬¥²¨¤−¤§¤¬¤©«Ÿ¤
àðåéðáìe ïøäàì íéeãtä óñk-úà äLî ïziå©¦¥̧¤¹¤¤¯¤©§¦²§©«£¬Ÿ§¨¨−

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýé ét-ìrô ©¦´§Ÿ̈®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeiq 'c zgiy)

Ï‡¯NÈ È·a ¯BÎa Ïk ˙Áz ÌiÂl‰ ˙‡ Á˜(מה (ג, «∆«¿ƒƒ««»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

והלוּים  לּבכֹורים, מּלכּתחּלה נֹועדה לה' הּׁשרּות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָעבֹודת

מי  אצל ּגם זֹו עבֹודה להיֹות ׁשּיכֹולה הרי ּתחּתיהם; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנכנסּו

ּבטבעֹו ׁשּׁשּי מי ּגם :ללּמד מּלכּתחּלה. לּה נֹועד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלא
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קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלוי

ֳִָקדׁשים".
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xihtnרפ - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"
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רפי xihtn - c - xacna - xeaiva d`ixwl yneg
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:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr gi zegiy ihewl)

˙‰˜ Èa L‡¯ ˙‡ ‡N(ב (ד, »…∆…¿≈¿»
העּמים", מּכל "סגּלה ּכנגד ּבפרׁשתנּו, הם מנינים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻׁשלׁשה

קדֹוׁש". ו"גֹוי ּכהנים" Ï‡¯NÈ"ממלכת Èa ÔÈÓ את ׁשּבּטא , ְְֲִֶֶַָֹƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ִֵֶֶ

לא  ׁשּבמנין ּדבר ּכי העֹולם, אּמֹות לגּבי הּמיחדת ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻחׁשיבּותם

העּמים". מּכל "סגּלה ּכנגד - ÈÂÏּבטל Èa ÔÈÓ ּבפני ׁשּנמנּו , ְְִִֵֶֶַָָָָֻƒ¿«¿≈≈ƒְְִִֵֶ

ּכנגד  - הּקדׁש מׁשמרת ׁשֹומרי ׁשל מיחד ּבגדר להיֹותם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעצמם

(ׂשרים). ּכהנים" ˜‰˙"ממלכת Èa ÔÈÓקדׁש" נאמר ּבהם , ְֲִִֶֶַָֹƒ¿«¿≈¿»ֱֶֶֶַָֹ

קדֹוׁש". "ּגֹוי ּכנגד - ְֳִֶֶַָָהּקדׁשים"
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:íiåìä CBzîèéàìå eéçå íäì eNr | úàæå ¦−©«§¦¦«§´Ÿ£´¨¤À§¨Æ§´Ÿ
åéðáe ïøäà íéLãwä Lã÷-úà ízLâa eúîé̈ª½§¦§−̈¤´Ÿ¤©¢¨¦®©«£³Ÿ¨¨Æ
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עמשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש המ' א
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ycew zegiyn zecewp

שבני  מה הם במצרים לאבותינו שנעשו הנסים עשרת
וכדכתיב  המצרים, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכן  מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "למען 2"והפלה ,
ישראל" ובין מצרים בין ה' יפלה אשר וקשה 3תדעון אם 4.

לאבותינו" שנעשו נסים "עשרה המשנה הקדימה מדוע כן,
לכאורה, לה, היה המצריים"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר
ולאחר  המכות תחילה התרחשותם, כסדר הדברים את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסים מכן

הדברים: בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העולם הנהגת מצד
("נגוף  בניֿישראל לבין המצרים בין לחלק מקום היה לא

לישראל" ורפוא של 5למצרים טענתה היתה זו ואמנם, .(
עובדי  והללו עבודהֿזרה עובדי הללו - הדין" "מידת

!6עבודהֿזרה 

 ֿ לבני המצרים בין זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי
מסדר  שלמעלה נעלה, אור בהתגלות צורך היה ישראל
שנעשו  הנסים לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה  מלשון "נס" - ישראל 7לאבותינו את הגביה הקב"ה .
בהם. פגעו לא המכות ולכן הטבע, מסדרי למעלה

ההכנה  היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה
מצרים  קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרים, ליציאת

מצרים. שיעבוד ביטול - זה ועלֿידי

ל"עשר  נסים" "עשרה התנא הקדים מדוע מובן זה, לפי
אכן  המצרים על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":
דהיינו  ה"נסים", את להן להקדים היה צריך יעודן, את ימלאו
יכלו  אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה
המצרים  את "לשבור" בישראל), (ולא במצרים לפגוע המכות

בניֿישראל. של צוארם מעל עולם את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ניסו  נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש
של  הראשון חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו
גם  הביא מה ולשם פעמים") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק
של  שבחן היפך את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא  גנאי של ענין אינו הפסוק סיום שאדרבה, לומר ויש

בתניא  כמבואר שבח, מבין 8של (האחרון המרגלים חטא לגבי
הנסיונות  ):9עשרת

חזק  "כי בטענה לארץ להיכנס ישראל רצו לא בתחילה
ממנו" (חסֿושלום)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו  ואמרו דעתם את שינו לבסוף אך הארץ. את לכבוש
לפתע 11ועלינו" אליהם חזרה כיצד - (בתניא) שם ומקשה .

אות  שום רבינו משה להם הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה
? הארץ את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשים ומופת

ורק  מאמינים", בני "מאמינים הם שישראל ומבאר,
עצמה  את הגביהה בגופם, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא
קשים, דברים שמעו כאשר אך ודעת". טעם בלי "בחוצפה
לעדה  מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעים עליהם ה' שקצף
נפלה  "וממילא בקרבם", לבם ונשבר "נכנע - הזאת" הרעה
וישראל  רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא
לשינוי  הסיבה אפוא זוהי מאמינים". בני מאמינים עצמן

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה  יהודי אצל מופיעה כאשר היא: הענין משמעות
נפשו  טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אין בלתיֿרצויה
שמונע  הוא בלבד חיצוני ענין הטוב; תכלית עם היהודי קשור

רצון  את מלקיים מתבטל אותו זה חיצוני דבר כאשר לכן, ה'.
עליהם  ה' "שקצף ידי על זה היה המרגלים (בחטא ונעלם
האמיתי  ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעים

היהודי. של

של  הסיפא את גם המביא - התנא דברי את נבין מעתה
למעליותא: - בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא  שהם היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה
שאמר  להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,
בני  בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה'"); את ידעתי "לא
חסר  שהיה רק הקב"ה, של קולו "בקולי", שזהו ידעו ישראל
הבנה  מלשון "שמיעה (ה"דערהערן") ה"שמעו" אצלם

.12וקליטה 

מתי  עד ורוגז, רעש בקול ש"הרעים ברגע כאמור, לכן,
כי  בקרבם" לבם ונשבר "נכנע מיד - הזאת" הרעה לעדה

האמיתי. רצונם נתגלה

(1704 עמ' ג, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ד.1) ט, ז.2)וארא יא, ֿ שמואל.3)בא ומדרש רבינוֿיונה הרמב"ם, פירשו א.5)תויו"ט.4)כן לו, ֿ ב חלק ראה6)זוהר
כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, שם ד.7)זוהר ע, יתרו כט.8)תורהֿאור רע"ב.9)פרק פירוש לא.10)ראה יג, שם11)שלח

מ. כג.12)טו, מב, מקץ רש''י ראה
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ycew zegiyn zecewp

שבני  מה הם במצרים לאבותינו שנעשו הנסים עשרת
וכדכתיב  המצרים, על שבאו המכות מעשר נפגעו לא 1ישראל

וכן  מצרים", מקנה ובין ישראל מקנה בין ה' "למען 2"והפלה ,
ישראל" ובין מצרים בין ה' יפלה אשר וקשה 3תדעון אם 4.

לאבותינו" שנעשו נסים "עשרה המשנה הקדימה מדוע כן,
לכאורה, לה, היה המצריים"; על הקב"ה הביא מכות ל"עשר
ולאחר  המכות תחילה התרחשותם, כסדר הדברים את לכתוב

לאבותינו?! שנעשו הניסים מכן

הדברים: בביאור לומר ויש

ההשתלשלות") ("סדר טבע עלֿפי העולם הנהגת מצד
("נגוף  בניֿישראל לבין המצרים בין לחלק מקום היה לא

לישראל" ורפוא של 5למצרים טענתה היתה זו ואמנם, .(
עובדי  והללו עבודהֿזרה עובדי הללו - הדין" "מידת

!6עבודהֿזרה 

 ֿ לבני המצרים בין זו הבדלה תתאפשר שבכלֿזאת כדי
מסדר  שלמעלה נעלה, אור בהתגלות צורך היה ישראל
שנעשו  הנסים לעשרת היסוד היא זו הארה ההשתלשלות.

הרמה  מלשון "נס" - ישראל 7לאבותינו את הגביה הקב"ה .
בהם. פגעו לא המכות ולכן הטבע, מסדרי למעלה

ההכנה  היא בניֿישראל, את ה' שהגביה זו הגבהה
מצרים  קליפת "שבירת" הוא העיקרי שענינה מצרים, ליציאת

מצרים. שיעבוד ביטול - זה ועלֿידי

ל"עשר  נסים" "עשרה התנא הקדים מדוע מובן זה, לפי
אכן  המצרים על הקב"ה שהביא שהמכות בכדי מכות":
דהיינו  ה"נסים", את להן להקדים היה צריך יעודן, את ימלאו
יכלו  אז רק מהטבע; למעלה ישראל את ולהעלות להגביה
המצרים  את "לשבור" בישראל), (ולא במצרים לפגוע המכות

בניֿישראל. של צוארם מעל עולם את ולפרוק
(1220 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

ניסו  נסיונות ש"עשרה מהפסוק להוכיח כדי להבין: יש
של  הראשון חלקו את להביא לתנא היה די וכו'", אבותינו
גם  הביא מה ולשם פעמים") עשר זה אותי ("וינסו הפסוק
של  שבחן היפך את המבליט בקולי") שמעו ("ולא סיומו את

ישראל?

אלא  גנאי של ענין אינו הפסוק סיום שאדרבה, לומר ויש

בתניא  כמבואר שבח, מבין 8של (האחרון המרגלים חטא לגבי
הנסיונות  ):9עשרת

חזק  "כי בטענה לארץ להיכנס ישראל רצו לא בתחילה
ממנו" (חסֿושלום)10הוא הקב"ה ביכולת האמינו שלא ,

"הננו  ואמרו דעתם את שינו לבסוף אך הארץ. את לכבוש
לפתע 11ועלינו" אליהם חזרה כיצד - (בתניא) שם ומקשה .

אות  שום רבינו משה להם הראה לא והרי ה' ביכולת האמונה
? הארץ את לכבוש ה' יכולת את שיוכיחו חדשים ומופת

ורק  מאמינים", בני "מאמינים הם שישראל ומבאר,
עצמה  את הגביהה בגופם, נתלבשה אשר אחרא" שה"סטרא
קשים, דברים שמעו כאשר אך ודעת". טעם בלי "בחוצפה
לעדה  מתי עד ורוגז, רעש בקול "והרעים עליהם ה' שקצף
נפלה  "וממילא בקרבם", לבם ונשבר "נכנע - הזאת" הרעה
וישראל  רוחה, וגסות וגבהותה מממשלתה הסטראֿאחרא
לשינוי  הסיבה אפוא זוהי מאמינים". בני מאמינים עצמן

ועלינו". "הננו לפתע שאמרו בניֿישראל אצל שהתחולל

הנהגה  יהודי אצל מופיעה כאשר היא: הענין משמעות
נפשו  טבע מצד אדרבה, טבעי; דבר זה אין בלתיֿרצויה
שמונע  הוא בלבד חיצוני ענין הטוב; תכלית עם היהודי קשור

רצון  את מלקיים מתבטל אותו זה חיצוני דבר כאשר לכן, ה'.
עליהם  ה' "שקצף ידי על זה היה המרגלים (בחטא ונעלם
האמיתי  ורצונו טבעו מתגלה ממילא רעש"), בקול והרעים

היהודי. של

של  הסיפא את גם המביא - התנא דברי את נבין מעתה
למעליותא: - בקולי" שמעו "ולא הפסוק,

לא  שהם היתה לא הקב"ה את ניסו שבניֿישראל הסיבה
שאמר  להבדיל, פרעה, (בדוגמת ה' במציאות חלילה, הכירו,
בני  בקולי": שמעו ש"לא מפני אלא ה'"); את ידעתי "לא
חסר  שהיה רק הקב"ה, של קולו "בקולי", שזהו ידעו ישראל
הבנה  מלשון "שמיעה (ה"דערהערן") ה"שמעו" אצלם

.12וקליטה 

מתי  עד ורוגז, רעש בקול ש"הרעים ברגע כאמור, לכן,
כי  בקרבם" לבם ונשבר "נכנע מיד - הזאת" הרעה לעדה

האמיתי. רצונם נתגלה

(1704 עמ' ג, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

ד.1) ט, ז.2)וארא יא, ֿ שמואל.3)בא ומדרש רבינוֿיונה הרמב"ם, פירשו א.5)תויו"ט.4)כן לו, ֿ ב חלק ראה6)זוהר
כח. יד, בשלח מכילתא ב. קע, שם ד.7)זוהר ע, יתרו כט.8)תורהֿאור רע"ב.9)פרק פירוש לא.10)ראה יג, שם11)שלח

מ. כג.12)טו, מב, מקץ רש''י ראה
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5:435:388:328:289:309:2810:4810:4713:5814:0021:0121:0721:3721:4420:4822:00איטליה, מילאנו )ק(

6:086:098:378:379:079:0810:1010:1112:4112:4218:1418:1518:3818:3917:5718:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:487:529:409:4210:1710:2011:1011:1213:2113:2217:5417:5218:2218:2017:3418:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:569:0110:3610:3811:1711:2012:0712:0914:1214:1318:2818:2519:0018:5818:0719:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:455:428:358:339:229:2110:3710:3713:4013:4120:2220:2720:5621:0120:0821:15ארה״ב, בולטימור )ק(

5:305:278:208:189:109:0810:2510:2513:3013:3120:1620:2020:5020:5520:0221:10ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:315:278:218:189:109:0910:2610:2513:3013:3120:1620:2120:5120:5620:0221:10ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:025:588:528:499:449:4211:0011:0014:0714:0820:5721:0221:3321:3920:4421:54ארה״ב, דטרויט )ק(

6:236:219:109:099:499:4811:0011:0013:5313:5420:1520:1820:4320:4620:0020:58ארה״ב, האוסטון )ק(

5:445:428:338:329:159:1410:2810:2713:2413:2519:5419:5820:2420:2819:3920:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:316:299:169:159:529:5211:0211:0213:5213:5320:0520:0820:3220:3619:5020:46ארה״ב, מיאמי )ק(

5:245:218:148:129:059:0310:2110:2013:2613:2720:1420:1820:4820:5420:0021:08ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:555:528:458:439:349:3310:5010:4913:5413:5520:3920:4421:1321:1920:2521:33ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:215:188:128:099:039:0110:1910:1813:2513:2620:1420:1920:5020:5520:0021:10ארה״ב, שיקגו )ק(

6:526:549:079:089:399:4010:3710:3813:0013:0018:0718:0718:3218:3117:4918:41בוליביה, לה-פס )ח(

5:385:338:158:049:379:3410:5910:5814:1914:2121:4121:4822:2822:3721:2922:58בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:405:358:198:109:389:3611:0010:5914:2014:2121:4021:4722:2622:3421:2822:55בלגיה, בריסל )ק(

6:396:418:468:479:199:2110:1510:1712:3412:3417:3317:3217:5417:5417:1418:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:256:288:348:359:069:0810:0310:0412:2212:2317:1817:1717:4417:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:554:497:307:188:548:5210:1710:1513:3813:3921:0321:1021:4821:5720:5422:19בריטניה, לונדון )ק(

4:534:477:067:078:588:5510:2210:2013:4713:4821:1921:2722:1122:2121:1122:46בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:564:507:227:048:588:5510:2110:2013:4413:4521:1321:2122:0122:1021:0222:34גרמניה, ברלין )ק(

5:265:218:088:019:239:2010:4410:4314:0214:0321:1921:2622:0422:1221:0722:32גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:446:478:488:509:229:2410:1710:1912:3412:3517:3117:3017:5117:5017:1218:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:008:438:429:169:1610:2410:2413:0813:0919:1019:1219:3619:3818:5419:48הודו, מומבאי )ח(

5:585:578:398:399:139:1310:2010:2113:0413:0519:0519:0719:3119:3318:4919:43הודו, פונה )ח(

4:554:517:437:388:468:4410:0610:0513:1913:2120:2720:3321:0821:1520:1421:33הונגריה, בודפשט )ק(

4:344:317:247:228:148:139:309:2912:3412:3519:2119:2619:5620:0119:0720:16טורקיה, איסטנבול )ח(

6:076:048:578:559:439:4210:5710:5713:5813:5920:3720:4221:1021:1520:2321:28יוון, אתונה )ק(

5:185:148:068:029:089:0610:2710:2613:4013:4120:4620:5221:2621:3320:3321:51מולדובה, קישינב )ק(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

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  מזלה           

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

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת במדבר באה”ק )בחוקותי בחו”ל( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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6:446:478:488:509:229:2410:1710:1912:3412:3517:3117:3017:5117:5017:1218:00דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:016:008:438:429:169:1610:2410:2413:0813:0919:1019:1219:3619:3818:5419:48הודו, מומבאי )ח(

5:585:578:398:399:139:1310:2010:2113:0413:0519:0519:0719:3119:3318:4919:43הודו, פונה )ח(

4:554:517:437:388:468:4410:0610:0513:1913:2120:2720:3321:0821:1520:1421:33הונגריה, בודפשט )ק(
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4:274:216:566:348:288:269:519:5013:1313:1520:4020:4721:2921:3820:2822:01פולין, ורשא )ק(

6:206:228:408:419:119:1210:1010:1112:3512:3617:5017:5018:1418:1417:3218:24פרו, לימה )ח(

5:595:558:488:449:469:4511:0511:0414:1614:1721:1721:2321:5622:0321:0422:19צרפת, ליאון )ק(

5:575:528:428:369:509:4811:1111:1014:2714:2821:4121:4722:2222:3021:2822:49צרפת, פריז )ק(

5:425:438:158:158:468:479:509:5012:2412:2518:0418:0618:2818:3017:4718:39קולומביה, בוגוטה )ח(

5:435:398:338:309:279:2510:4410:4313:5213:5320:5020:5521:2421:3020:3621:45קנדה, טורונטו )ק(

5:135:098:027:589:008:5910:1910:1813:2913:3120:3120:3721:0921:1520:1821:32קנדה, מונטריאול )ק(

5:365:338:248:239:079:0610:2010:2013:1813:1919:5019:5420:2020:2519:3520:37קפריסין, לרנקה )ק(

4:334:266:536:548:418:3810:0710:0513:3513:3621:1421:2222:1022:2021:0322:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:013:546:276:278:128:099:389:3613:0913:1020:5721:0621:5122:0320:4722:34רוסיה, מוסקבה )ח(

4:344:297:227:178:248:229:449:4312:5712:5820:0320:0920:4420:5119:5021:08רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:385:338:258:219:299:2710:4810:4714:0214:0321:1321:1921:4921:5621:0122:14שוויץ, ציריך )ק(

5:505:508:288:289:019:0110:0710:0712:4712:4818:4118:4219:0519:0718:2419:17תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

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  מזלה           

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

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

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:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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