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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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"
יג - כוס ישועות אשא

"כוס ישועות" שצריך הגבהה
ד. ביאור הטעם1 שה"כוס ישועות" של דוד המלך נאמר "אשא" – צריך הגבהה )משא"כ 
גביע הכסף2 של יוסף לא הי' צריך ענין של הגבהה(, כי בחינתו של דוד המלך, מלכות דאצילות, 
"רגלי' יורדות מות"3, לעולמות בי"ע4, לכן צריך להיות בה ענין של "אשא" – הגבהה, שתוכל 
להיות כלי לקבל את ה"ישועות" )משא"כ הגביע דיוסף, בחי' יסוד דאצילות5, צדיק עליון6, 
שבה ועל ידה נמשכים כל ההשפעות במלכות, באופן שהוא נשאר במקומו ואינו יורד ממדרגתו 

אל מדרגת המקבל כדי להשפיע לו, אינו צריך לענין של הגבהה, להיותו גבוה מצד עצמו(. 
ונוקבא. אבל לעתיד  דכר  ומקבל,  הזה, שישנו הסדר דמשפיע  בזמן  הוא  זה  כל  אולם 
הבירורים,  בענין  שלימות  יהי'  כי  להשפיע,  כדי  לרדת  תצטרך  לא  המלכות  שבחי'  לבוא 
ותתעלה למעלה יותר מבחי' ז"א7, כמ"ש8 נקבה תסובב גבר, אזי ה"כוס ישועות" דדוד המלך 

1( ראה לקו"ת דרושים לסוכות פ, ג. 
2( מקץ מד, ב. 
3( משלי ה, ה. 

4( ראה אוה"ת נ"ך עה"פ.
5( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי מקץ ע' רעט ואילך. הובא באוה"ת בא ע' שמא. וראה גם אוה"ת מקץ שמב, א ואילך. שמה, סע"א 

ואילך.  
6( זח"א קנג, ב. תו"א תרומה פ, ד. לקו,ת מסעי צ, ב. 

7( ראה תו"א ויחי מז, ד ואילך. 
8( ירמי לא, כא. 

המשך בעמוד זל
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ÌÈËÙL'גֹו ׁשערי ּבכל ּתּתןֿל .1וׁשטרים …¿ƒְְְְְִִֶֶָָֹ

חסידּות  ּבדרּוׁשי ׁשּמה 2ּומבאר ְְֲִִֵֶַָֹ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר הּוא "ׁשערי "ּבכל 3ּׁשּכתּוב ְְֶֶֶֶֶַַָָָָ

מה  ּדהּנה ּבזה, והענין ּבעלּה. ּבּׁשערים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָנֹודע

"אׁשת  על קאי  ּבעלּה" ּבּׁשערים "נֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּכתּוב

"ּבעלּה"4חיל" ואםּֿכן יׂשראל, ּכנסת ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו קּודׁשאּֿבריֿהּוא, בעלי5הינּו ּכי ְְְְֲִִִֶַַָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשמֹו, צבאֹות ה' 6עׂשי ְְְֲִֵַַַַַָֹ

ּכלי, ׁשעׂשאּה למי אּלא ּברית ּכֹורתת אּׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָאין

ענין  ׁשּזהּו גֹו', עׂשי בעלי ּכי ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנאמר

ּבּזהר  והקׁשה אפׁשר 7הּנׂשּואין. אי ּדאםּֿכן, , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ

האיןֿסֹוף  הלא ּבעלּה", ּבּׁשערים "נֹודע ְְְֲִִֵַַָָָָֹלהיֹות

מי  ואין ההעלם ּבּתכלית נעלם הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּברּוֿהּוא

ּתרּוץ  ּתרּוצים. ׁשני ּבּזהר ּומבאר כּו'. ְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹׁשּיּׂשיג ּוהּו

ּדאיהּו הּוא, ּבּׁשערים" "נֹודע ׁשהּפרּוׁש ְְִִִֵֶַַָָָהראׁשֹון,

חד  ּכל ּבלּבּה, ּדמׁשער מה לפּום ואתּדּבק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאתיּדע

[ּכּמּובא  ּדחכמתא ּברּוחא לאתּדּבקא ּדיכיל ְְְְְְְְִִַַַָָָָָָָּכּמה

הּוא 8ּבּתניא  ּד"ׁשערים" ׁשהּפרּוׁש והינּו, ,[ ְְְְִִֵֶַַַַָָ

אּלא  אמּתית ידיעה זֹו ׁשאין הׁשערה, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָמּלׁשֹון

ידיעת  ענין הּוא ּובכללּות ּבלבד, ְְְְְִִִִַַַַָָָהׁשערה

הׁשני, ותרּוץ הּמהּות. הּׂשגת ולא ְְְִִֵֵַַַַַַָֹהּמציאּות

ּומּדה, ׁשעּור מּלׁשֹון הּוא ּד"ׁשערים" ְְִִִִִֵֶַָָׁשהּפרּוׁש
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש שלו ע' תר"ל ואילך. רצה ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. תתכג ע' פרשתנו באוה"ת שופטים ד"ה ראה

כג.3)ועוד. לא, י.4)משלי ספט"ו.5)שם, שמו"ר וראה ה. נד, ב.6)ישעי' כב, לקו"ת 7)סנהדרין גם וראה א. קג, ח"א

ואילך. ב פה, וברפמ"ד.8)מטות בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במלים: מתחילה פרשתנו

'B‚ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏŒÔzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL1. ציווי זהו פשוטו לפי …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆
שוטרים  ולמנות בתיֿדין מקום בכל הדין לקבוע פסקי ביצוע את שיוודאו

˙e„ÈÒÁ ÈLe¯„a ¯‡·Óe2 במובן אלה ציוויים של המשמעות אודות ¿…»ƒ¿≈¬ƒ
הפנימי  e˙kM·הרוחני ‰nL∆«∆»

C¯cŒÏÚ ‡e‰ "EÈ¯ÚL ÏÎa"¿»¿»∆«∆∆
·e˙kM ‰Ó3"חיל "אשת במזמור «∆»
משלי ÌÈ¯ÚMaבספר Ú„B»«¿»ƒ

dÏÚa בין הקשר את ומבאר והולך «¿»
שופטים  מינוי לעניין האמור "שעריך"

לעניין  האמור ל"בשערים" ושוטרים,

העניינים, פנימיות לפי חיל", "אשת

כדלהלן.

‰Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
ÌÈ¯ÚMa Ú„B" ·e˙kM∆»»«¿»ƒ

È‡˜ "dÏÚa מכוון˙L‡" ÏÚ «¿»»≈«≈∆
"ÏÈÁ4‡È‰L המשמעות לפי «ƒ∆ƒ

Ï‡¯NÈ,הפנימית ˙Òk ישראל עם ¿∆∆ƒ¿»≈
לאישה נמשל שהוא כפי ŒÌ‡Â¿ƒככלל

"dÏÚa" Ôk נודע" בפסוק האמור ≈«¿»
בעלה" ˜Œ‡L„eבשערים eÈ‰«¿¿»

,‡e‰ŒCÈ¯a של ל'בעלה' הנמשל ¿ƒ
ישראל, e˙kL·כנסת BÓk5 ¿∆»
ישעיה  CÈNÚבנבואת CÈÏÚ· Èkƒ…¬«ƒ…«ƒ

¯Ó‡ÓÎe ,BÓL ˙B‡·ˆ '‰¿»¿¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯6‰M‡ ÔÈ‡ «≈«≈ƒ»

ÈÓÏ ‡l‡ ˙È¯a ˙˙¯Bk∆∆¿ƒ∆»¿ƒ
Èk ¯Ó‡pL ,ÈÏk d‡NÚL∆¬»»¿ƒ∆∆¡«ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,'B‚ CÈNÚ CÈÏÚ·…¬«ƒ…«ƒ∆∆ƒ¿«

ÔÈ‡eNp‰ ֿ הקדוש בין הקשר וגם «ƒƒ
ישראל  וכנסת ה'בעל' ברוךֿהוא

הנישואין. לעניין נמשל ה'אשה',

¯‰fa ‰L˜‰Â7,ÔkŒÌ‡c אם , ¿ƒ¿»«…«¿ƒ≈
הקדושֿברוךֿהוא  הוא ≈‡CÈ'בעלה'

¯LÙ‡ יכולÚ„B" ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿»
,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa במובן 'נודע' «¿»ƒ«¿»

ומוכר  ידוע גלוי, ‰‡ŒÔÈשל ‡Ï‰¬…»≈
ÌÏÚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒ הנבראים ‰‰ÌÏÚמהשגת ˙ÈÏÎza »∆¿»¿«¿ƒ«∆¿≈

'eÎ e‰e‚ÈOiL ÈÓ ÔÈ‡Â מאחר כי בהרחבה החסידות בתורת וכמבואר ¿≈ƒ∆«ƒ
וגבול  איןֿסוף, הוא אלא מוגבל לא והקדושֿברוךֿהוא מוגבלים, שהנבראים

את  וישיגו יבינו שהנבראים ייתכן לא הרי לזה, זה באיןֿערוך הם ובליֿגבול

בעלה".? בשערים "נודע הכתוב פירוש מה ואםֿכן הבורא,

Ú„B" Le¯t‰L ,ÔBL‡¯‰ ıe¯Èz .ÌÈˆe¯z ÈL ¯‰fa ¯‡·Óe¿…»«…«¿≈≈ƒ≈»ƒ∆«≈»
¯ÚLÓc ‰Ó ÌeÙÏ ˜ac˙‡Â ÚcÈ˙‡ e‰È‡c ,‡e‰ "ÌÈ¯ÚMa«¿»ƒ¿ƒ∆¿««¿∆¿«≈¿«ƒ¿«≈
ÏÈÎÈc ‰nk „Á Ïk ,daÏa¿ƒ≈»««»¿»ƒ
‡˙ÓÎÁc ‡Áe¯a ‡˜ac˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿»
ונדבק  נודע (הקדושֿברוךֿהוא) שהוא

משער  שהוא מה לפי האדם) (אצל

שביכולתו  כמה אחד כל בליבו,

החכמה ברוח «»[enk·‡להתדבק
‡Èza8 שבראש המלקט' ב'הקדמת ««¿»

ששורשן  שנשמות מבואר שם הספר,

בהלכה, להקל נוטות החסד ממידת

ממידת  ששורשן שנשמות בעוד

בענייני  וגם להחמיר, נוטות הגבורה

יש  ויראה, אהבה והלב, המוח עבודת

בהתאם  משלו, 'שיעור' אחד לכל

מובאים  זה ובהקשר נשמתו, ליכולת

דמשער  מה "לפום – אלו הזוהר דברי

eÈ‰Â,בליביה" זה ], פירוש לפי ¿«¿
לומר  יש בעלה" בשערים "נודע בפסוק

‡e‰ "ÌÈ¯ÚL"c Le¯t‰L∆«≈ƒ¿»ƒ
,‰¯ÚL‰ ÔBLlÓ לא שאכן היינו ƒ¿«¿»»

והשגה  הבנה לאדם להיות יכולה

בשערים" ו"נודע באיןֿסוף, מלאה

ÚÈ„È‰נו היי  BÊ ÔÈ‡L והבנה ∆≈¿ƒ»
‰ÚL¯‰והשגה  ‡l‡ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ∆»«¿»»

,„·Ïa מסויים דבר יודע שלא כאדם ƒ¿«
רק  היא בנושא שלו והידיעה לאשורו,

השערה  כללי,eÏÏÎ·e˙בגדר באופן ƒ¿»
זה  מסוג ÚÈ„È˙ידיעה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ«

˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂ ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿…«»«««
עם  גשמי אדם כלל שבדרך כפי

ולהבין  לדעת מסוגל גשמיים מושגים

ספירות  מלאכים, (כמו רוחניים דברים

המציאות' 'ידיעת שהיא וכד') עליונות

קיימים  הללו שהדברים יודע הוא

הדברים. במהות אמיתית והשגה הבנה לו אין אבל במציאות,

ÈL‰ ıe¯˙Â ֿ הקדושֿברוך זה ב'בעלה' ידיעה להיות יכולה איך לשאלה ¿≈«≈ƒ
אדם, בני של והבנה מהתגלות ונסתר נעלם הוא והרי ≈»∆Le¯t‰Lהוא,
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jixryו lka jl ozz mixheye mihtey

ּומּדה, ּבׁשעּור ׁשהן ספירֹות העׂשר על ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָוקאי

עׂשר  אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא ּדכיון 9עׂשר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

לכן  והגּבלה, ּבמדידה הּוא עלֿידם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהּגלּוי

עלֿידי  ,יתּבר ּבֹו להּׂשיג אפׁשר עלֿידם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָּדוקא

ּוכמֹו ּבזה, וכּיֹוצא הּנפׁש ּכחֹות  מעׂשר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשלים

היא 10ׁשּכתּוב  זֹו ׁשידיעה אלקה, אחזה מּבׂשרי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ

"אחזה" ׁשהרי ּבלבד, הׁשערה ולא מּמׁש ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּׂשגה

הׁשערה  ולא ראּיה הינּו ראּיה, ׁשל ּתרּגּום ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹהּוא

ׁשּבּספירֹות  האלקּות ׁשּבבחינת והינּו, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹּבלבד.

ּבבחינת  מהּֿׁשאיןּֿכן הּׂשגה, להיֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאפׁשר

היא  הּידיעה מהּספירֹות, ׁשּלמעלה ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹהאלקּות

ּבלבד. הׁשערה ְְְִֶֶַַָָּבדר

ׁשערי e‡·e¯ב) 'חמׁשים ׁשּיׁש ּכּידּוע הענין, ≈ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

"ּבכל  ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְִֶֶֶַָָָּבינה',

האֹות  (ׁשהרי חמׁשים ּבגמטרּיא "כל" ,"ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָׁשערי

ׁשערי  'חמׁשים ׁשהם הּׁשּמּוׁש), מאֹותּיֹות היא ֲֲִִִִִֵֵֵֶַַּב'

ּבֹו לצאת הּנפּתח ׁשער ּכמֹו הּוא וענינם ְְְְִִִֵַַַָָָָָּבינה',

ונתּפס  יֹוצא ׁשּבּמח ההּׂשגה ׁשאֹור והינּו, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹלחּוץ,

א ההתּבֹוננּות. את ּומּׂשיג מׁשער ׁשהּלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַּבּלב,

צריכה  ּבּמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת ׁשּתהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּכדי

ׁשּזהּו הּמֹוחין, אל הּמּדֹות העלאת ּתחלה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָלהיֹות

ּׁשּכתּוב  "כל"11מה יׂשּברּו, אלי כל עיני ְֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ

ׁשערי  'חמׁשים ענין והּוא חמׁשים, ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַָּבגמטרּיא
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,‰cÓe ¯eÚL ÔBLlÓ ‡e‰ "ÌÈ¯ÚL"c,מוגדרת כמות È‡˜Âהיינו ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»¿»≈

B¯ÈÙÒ˙והכוונה ¯NÚ‰ ÏÚ העליונות,‰cÓe ¯eÚLa Ô‰L במספר «»∆∆¿ƒ∆≈¿ƒƒ»
ומוגדר  NÚ¯מוגבל „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ9ÔÂÈÎc , ∆∆¿…≈«∆∆¿…««»»¿≈»

ÈeÏb‰L האלוקות הן Ì„ÈŒÏÚשל שהספירות וחסידות, בקבלה כמבואר ∆«ƒ«»»
והמשכת  לגילוי ואמצעים כוחות

שבא  והגילוי למטה, מלמעלה אלוקות

זו  Ïa‚‰Â‰,בדרך ‰„È„Óa ‡e‰ƒ¿ƒ»¿«¿»»
מוגדרת  ובכמות ('שיעור') במידה

Ì„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ÔÎÏ באמצעות »≈«¿»«»»
Baהספירות ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«ƒ
,C¯a˙È שמגבילות הספירות ללא כי ƒ¿»≈

אפשרות  אין אכן האלוקי, האור את

להבין  יוכלו מוגבלים שנבראים

להבין  והדרך אורֿאיןֿסוף, ולהשיג

שבא  הגילוי עלֿידי אלוקות ולהשיג

היא  הספירות, ≈¿»È„ÈŒÏÚבאמצעות
LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚÓ ÌÈÏLn‰«¿»ƒ≈∆∆…«∆∆
"כנגד  ג' פרק בתניא כמבואר שהם,

שנשתלשלו  עליונות ספירות עשר

להבנת  משל להיות יכולות ולכן מהן",

של  והתוכן שהעניין (כך הספירות תוכן

משל  הוא למשל, שבנפש, החכמה כוח

הלאה) וכן החכמה ≈»¿BiÎÂˆ‡לספירת
,‰Êa בנפש נוספים דברים גם וכך »∆

להבנת  משל הם האדם, ובגוף

אלוקות  וענייני העליונות הספירות

e˙kL·בכלל  BÓÎe10È¯NaÓ ¿∆»ƒ¿»ƒ
,‰˜Ï‡ ‰ÊÁ‡ שהתבוננות היינו ∆¡∆∆…«

אותו  תביא ("בשרי") בעצמו האדם

אלוקות  BÊלראות ‰ÚÈ„ÈL למרות ∆¿ƒ»
משלים  עלֿידי אליה מגיע שהאדם

התחתון  האדם וגוף נפש של מדברים

‡ÏÂ LnÓ ‰‚O‰ ‡È‰ƒ«»»«»¿…
Ìeb¯z ‡e‰ "‰ÊÁ‡" È¯‰L ,„·Ïa ‰¯ÚL‰ ארמית ÏLבלשון «¿»»ƒ¿«∆¬≈∆¡∆«¿∆

‰i‡¯ eÈ‰ ,‰i‡¯ ביותר וחזקה ברורה השגה ‰ÚL¯‰שהיא ‡ÏÂ ¿ƒ»«¿¿ƒ»¿…«¿»»
,eÈ‰Â .„·Ïa"ש"נודע כך מתפרש בשערים" "נודע הכתוב זה, תירוץ לפי ƒ¿«¿«¿

כיון  והשגה הבנה אמנם B¯ÈÙqaL˙היא ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·aL כפי ∆ƒ¿ƒ«»¡…∆«¿ƒ
הספירות  בעשרת ומלובש מצומצם BÈ‰Ï˙יכולה ‡LÙ¯שהאורֿאיןֿסוף ∆¿»ƒ¿

‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁ·a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰‚O‰«»»«∆≈≈ƒ¿ƒ«»¡…∆¿«¿»
,˙B¯ÈÙq‰Ó,ספירות בעשר והתלבש אורו את צמצם שהאיןֿסוף לפני ≈«¿ƒ

‰ÚÈ„i‰באלוקות Ïa·„וההשגה ‰¯ÚL‰ C¯„a ‡È‰ הבנה ולא «¿ƒ»ƒ¿∆∆«¿»»ƒ¿«
ברורה. והשגה

,'‰Èa È¯ÚL ÌÈLÓÁ' LiL Úe„ik ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e ספירת ·) ≈»ƒ¿»«»«∆≈¬ƒƒ«¬≈ƒ»

חכמינ  (כדברי 'שערים' המכונות דרגות לחמישים מחולקת העליונה ו הבינה

אחד, חסר רבינו למשה ניתנו וכולם בינה, שערי חמישים שישנם בגמרא, ז"ל

הנו"ן, לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו מאלוקים'. מעט 'ותחסרהו שנאמר

מ"ט  שהיא העומר ספירת לגבי וגם בו". "נו"ן נבו, בהר שנקבר בכך כנרמז

להגיע  מסוגל שהאדם נאמר ימים,

שער  ואת המ"ט, השער עד בעבודתו

בחג  מלמעלה משפיעים הנו"ן

של e‰fLהשבועות) הפנימי התוכן ∆∆
,"EÈ¯ÚL ÏÎa" ·e˙kM ‰Ó«∆»¿»¿»∆
ÌÈLÓÁ ‡i¯ËÓ‚a "ÏÎ"»¿ƒ«¿ƒ»¬ƒƒ
‡È‰ 'a ˙B‡‰ È¯‰L)∆¬≈»ƒ

LenM‰ ˙Bi˙B‡Ó חלק ולא ≈ƒ«ƒ
אותה  למנות שאין כך עצמה, מהמילה

את  רק ומונים המילה של בגימטריא

"כל" 'ÌÈLÓÁהאותיות Ì‰L ,(∆≈¬ƒƒ
ÌÈÚÂ ,'‰Èa È¯ÚL של התוכן «¬≈ƒ»¿ƒ¿»»

אלה BÓkשערים ‡e‰ למשל¯ÚL ¿««
סגור  מקום Baשל ˙‡ˆÏ ÁzÙp‰«ƒ¿»»≈

‰‚O‰‰ ¯B‡L ,eÈ‰Â ,ıeÁÏ«¿«¿∆««»»
ÁnaL הבינה כוח של התוכן שהוא ∆«…«
Òt˙ÂמהשכלBÈˆ‡שבנפש  ≈¿ƒ¿»

‚ÈOÓe ¯ÚLÓ ·l‰L ,·la«≈∆«≈¿«≈«ƒ
ומרגיש  ‰‰˙eBa˙קולט ˙‡∆«ƒ¿¿

אלא  בשכל 'סגורה' נשארת לא והיא

הלב. אל מהמוח 'יוצאת'

˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„k C‡ ירידה «¿≈∆ƒ¿∆«¿»«
של Bcna˙והתגלות ÔÈÁBn‰ ואור «ƒ«ƒ

בלב  יאיר אכן «ÎÈ¯¿̂ƒ‰השכל
‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï לכך והקדמה כהכנה ƒ¿¿ƒ»

,ÔÈÁBn‰ Ï‡ ˙Bcn‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒ∆«ƒ
שכדי  וחסידות, בקבלה כמבואר

השפעה  וקבלת התקרבות שתהיה

מאלוקות  כמו למטה, מלמעלה

מלמעלה  והתגלות) (ירידה 'המשכה' עלֿידי להיות יכול הדבר לנבראים,

מלמטה  העליון) אל התחתון (של 'העלאה' עלֿידי או העליון עלֿידי למטה

השני), לעומת יתרונות יש האופנים משני אחד (ובכל עבודתו עלֿידי למעלה

אמ  היא במידות המוחין של והפעולה ההמשכה – הארת ולענייננו עלֿידי נם

כזו  המשכה תהיה שאמנם כדי אך למטה, מלמעלה בדרך במידות המוחין

למעלה מלמטה המוחין אל המידות של בהעלאה צורך יש ∆∆e‰fLבפועל,
של  הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó11,e¯aNÈ EÈÏ‡ ÏÎ ÈÈÚ והכתוב «∆»≈≈…≈∆¿«≈

הקדושֿברוךֿהוא, אל 'אליך', ומייחלות מקוות האדם בני כל שעיני אומר

למעלה מלמטה בדרך לאלוקות האדם של פני' i¯ËÓ‚a‡היינו "ÏÎ"…¿ƒ«¿ƒ»
Ì„ÈŒÏÚL ,'‰Èa È¯ÚL ÌÈLÓÁ' ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈLÓÁ בכוחם ¬ƒƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ«¬≈ƒ»∆«»»
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ז f"hyz'd ,lel` 'c ,mihtey t"y

אל  הּמּדֹות העלאת נעׂשית ׁשעלֿידם ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּבינה',

המׁשכת  אחרּֿכ נעׂשית ועלֿידיֿזה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָהּמֹוחין,

לּמּדֹות. ִִַַהּמֹוחין

ÌÓ‡,"ּבעלּה ּבּׁשערים "נֹודע ּׁשּכתּוב מה »¿»ְְִֶַַַָָָָ

ּבינה' ׁשערי ּב'חמׁשים ׁשּנמׁש ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָהינּו

ׁשּיׁשנם  ּכׁשם ּדהּנה, יֹותר. נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּבחינה

ּגם  יׁשנן ּכמֹוֿכן ּבינה', ׁשערי ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ'חמׁשים

והחלּוק  חכמה'. נתיבֹות ְְְְְִִִִַַָָֹ'ׁשלׁשיםּֿוׁשּתים

הּוא  ענינם ּבינה' ׁשערי ׁש'חמׁשים ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּביניהם,

הּמּד עם ה ּמֹוחין ּו'ׁשלׁשיםּֿוׁשּתים לחּבר ֹות, ְְְִִִִִֵַַַַֹ

'חכמה' לחּבר הּוא ענינן חכמה' ְְְְְִִֵַָָָָָָנתיבֹות

ּבהיכלא  נקּודה להיֹות הּוא 12ּו'בינה', זה וענין . ְְְְְִִִֵֶָָָָָ

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ׁשּבין 13עלּֿדר ּבחלּוק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ׁש'רצֹון  הּתחּתֹון', ל'רצֹון העליֹון' ְְֶֶַַָָָָָ'רצֹון

הּׂשכל, עלֿידי ׁשּנֹולד רצֹון הּוא ְְֵֵֶֶַַַַָָהּתחּתֹון'

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון הּוא העליֹון' ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָו'רצֹון

ׁשערי  'חמׁשים ּבין החלּוק ּגם וזהּו עצמי. ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָרצֹון

חכמה', נתיבֹות  ּו'ׁשלׁשיםּֿוׁשּתים ְְְְִִִִַָָָֹּבינה'

המׁשכת  הּוא ׁשענינם ּבינה' ׁשערי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁש'חמׁשים

'רצֹון  המׁשכת ענין הּוא ּבּמּדֹות, ְְִִִַַַַַָָהּמֹוחין

 ֿ ּו'ׁשלׁשים הּׂשכל. עלֿידי ׁשּנֹולד ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹהּתחּתֹון'

'רצֹון  המׁשכת הּוא ענינן חכמה' נתיבֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָָּוׁשּתים

מהּׂשכל  ׁשּלמעלה רצֹון הינּו, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָהעליֹון',

נמׁש ּומה'חכמה' ה'חכמה', עלֿידי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשהמׁשכתֹו

ׁשהּוא  ּבעלּה", ּבּׁשערים "נֹודע וזהּו ְְְְִִֶֶַַָָָָל'בינה'.
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ראה 12) ר"פ לקו"ת א). (קז, ס"ה אגה"ק תניא ועוד. ב). (עב, כח תיקון א). (יט, ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, זח"א ראה

ב). ואילך;13)(יח, 138 ע' (לעיל ואילך פ"ב ראה דש"פ כדכד ושמתי ד"ה ואילך; פ"ד עקב דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה

ואילך). 161 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚ‡˙ובאמצעותם  ˙ÈNÚ של ‰ÔÈÁBn,והתקרבות Ï‡ ˙Bcn‰ «¬≈«¬»««ƒ∆«ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ למעלה מלמטה ההעלאה של וההכנה ההקדמה עלֿידי ¿«¿≈∆
˙BcnÏ ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ.למטה מלמעלה «¬≈««»«¿»««ƒ«ƒ

,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B" ·e˙kM ‰Ó ÌÓ‡'שערים' וכאמור »¿»«∆»»«¿»ƒ«¿»
אין  בינה, שערי לחמישים הכוונה

הארת  (של האמורה לפעולה הכוונה

העלאת  עלֿידי במידות המוחין

אלא  המוחין) אל ¿»‰eÈהמידות
È¯ÚL ÌÈLÓÁ'a CLÓpL∆ƒ¿»«¬ƒƒ«¬≈
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa '‰Èaƒ»¿ƒ»«¬≈≈
שהולך  כפי לעיל, המבוארת מהבחינה

ומבאר.

ÌÈLÓÁ ÌLiL ÌLk ,‰p‰c¿ƒ≈¿≈∆∆¿»¬ƒƒ
,‰Èa È¯ÚL הבינה שבספירת כשם «¬≈ƒ»

הנקראות  ושונות רבות דרגות יש

בינה' שערי ÔLÈ'חמישים ÔÎŒBÓk¿≈∆¿»
Ìb רבות דרגות החכמה בספירת «

הנקראות  ÌÈzLeŒÌÈLÏL'¿…ƒ¿«ƒושונות
'‰ÓÎÁ ˙B·È˙ דרכים ל"ב שהם ¿ƒ»¿»

מאירה  החכמה שבהם ('נתיבות')

Ì‰ÈÈaL,ומתגלית. ˜eÏÁ‰Â¿«ƒ∆≈≈∆
ול"ב  בינה שערי נו"ן בין ההבדל

הוא  חכמה ÌÈLÓÁ'L∆¬ƒƒנתיבות
‡e‰ ÌÈÚ '‰Èa È¯ÚL«¬≈ƒ»ƒ¿»»

ÁÏ,˙Bcn‰ ÌÚ ÔÈÁBn‰ ¯a ¿«≈«ƒƒ«ƒ
'המשכה' בדרך הוא החיבור וכאמור

'העלאה' לה ŒÌÈLÏL'e¿…ƒשקודמת
ÔÈÚ '‰ÓÎÁ ˙B·È˙ ÌÈzLe¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»»

‡e‰ המוחין של ההשפעה לא

אלא Œ‰ÓÎÁלמידות ¯aÁÏ¿«≈»¿»
‰„e˜' ˙BÈ‰Ï ,‰È·eƒ»ƒ¿¿»

'‡ÏÎÈ‰a12 נקודא" המושג ¿≈»»
מתפרש  בזוהר) (שמקורו בהיכלא

הכוונה  ולענייננו משמעויות, בכמה

של  ה'נקודה' שהיא חכמה בין לחיבור

כי  ומידות, שכל בין לחיבור (וגם רחב 'היכל' שהיא ובינה השכלי, הרעיון

"בינה  – אליהו' ב'פתח שאומרים כפי והרגש, המידות מקור היא בינה

ליבא").

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ13 שנאמרו במאמרים ¿ƒ¿»∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
תשט"ז, זו, שנה ראה פרשת ובשבת עקב פרשת בביאור eÏÁa˜בשבת «ƒ

‰ÔBzÁz',ההבדל  ÔBˆ¯'Ï 'ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯' ÔÈaL כוח כללי באופן ∆≈»»∆¿»»««¿
הרצון  העליונות, בספירות (ולכן השכל מכוחות נעלה יותר כוח הוא הרצון

הראשונה  היא שהחכמה הספירות מעשר שלמעלה עליון' 'כתר בבחינת הוא

הוא  הרצון ואילו בגוף. המלובשים הפנימיים מהכוחות הוא והשכל ביניהן),

כללית, בצורה באדם ופועל קיים אלא מסוים באבר מתלבש שלא 'מקיף' כוח

וזה  אותן, ו'מוליד' היוצר הוא שהשכל ברצון ודרגות בחינות יש זאת ועם

ל'רצון  העליון' 'רצון בין ההבדל

‰ÔBzÁz'התחתון' ÔBˆ¯'L רצון ∆»««¿
ונחותה  נמוכה ¯ˆÔBבדרגה ‡e‰»

ÔBˆ¯'Â ,ÏÎO‰ È„ÈŒÏÚ „ÏBpL∆»«¿≈«≈∆¿»
'ÔBÈÏÚ‰ עליונה בדרגה ‰e‡רצון »∆¿

ÔBˆ¯ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔBˆ»̄∆¿«¿»≈«≈∆»
ÈÓˆÚ ולא הנפש בעצם שמקורו «¿ƒ

אחר. או כזה חיצוני בגורם

e‰ÊÂ רצון' בין ההבדל מעין ¿∆
עליון' ל'רצון ‰eÏÁ˜תחתון' Ìb««ƒ

È¯ÚLההבדל  ÌÈLÓÁ' ÔÈa≈¬ƒƒ«¬≈
ÌÈzLeŒÌÈLÏL'e '‰Èaƒ»¿…ƒ¿«ƒ

,'‰ÓÎÁ ˙B·È˙ אחד שמצד ¿ƒ»¿»
כוחות  של השפעה הם שניהם

יש  שני מצד אבל הבדל השכל,

ההשפעה  באופן משמעותי

'‰Èa È¯ÚL ÌÈLÓÁ'L∆¬ƒƒ«¬≈ƒ»
‡e‰ ÌÈÚL כאמור˙ÎLÓ‰ ∆ƒ¿»»«¿»«

˙Bcna ÔÈÁBn‰,המשכה בדרך «ƒ«ƒ
המידות, של העלאה ובהקדמת

ÔÈÚלעיל,כמבואר  ‡e‰ƒ¿«
'ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯' ˙ÎLÓ‰«¿»«»««¿

ÏÎO‰ È„ÈŒÏÚ „ÏBpL היינו ∆»«¿≈«≈∆
של  התעוררות יש אמנם זו שבדרך

אלא  זה אין אבל במידות, הרגש

כיון  נמוכה, בדרגה רצון של התגלות

ידי  על ונוצר שבא ברצון שמדובר

ÌÈzLeŒÌÈLÏL'e¿…ƒ¿«ƒהשכל.
‡e‰ ÔÈÚ '‰ÓÎÁ ˙B·È˙¿ƒ»¿»ƒ¿»»
של  ואופנים דרכים ושתים שלושים

,'ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯' ˙ÎLÓ‰ רצון «¿»«»»∆¿
ועליונה  גבוהה ÏÎO‰Óבדרגה ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯ ,eÈ‰«¿»∆¿«¿»≈«≈∆

B˙ÎLÓ‰L שלו וההתגלות היא הירידה בגלוי ונרגש ניכר להיות ∆«¿»»
'‰È·'Ï CLÓ '‰ÓÎÁ'‰Óe ,'‰ÓÎÁ'‰ È„ÈŒÏÚ חלקי ולשאר «¿≈«»¿»≈«»¿»ƒ¿»¿ƒ»

גלוי. כרצון ונרגש שניכר עד והמידות, המוחין

,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B" e‰ÊÂ של העניין לעצם רק הכוונה שאין ¿∆»«¿»ƒ«¿»
להתגלות  אלא המדרגות, בסדר רגיל דבר שהוא במידות השכל אור המשכת

הרגיל  מהסדר למעלה ביותר '¯ˆÔBנעלית ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«»
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jixryח lka jl ozz mixheye mihtey

 ֿ 'ׁשלׁשים עלֿידי העליֹון' 'רצֹון המׁשכת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹענין

ּבינה'. ׁשערי ּב'חמׁשים חכמה' נתיבֹות ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָּוׁשּתים

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה ׁשמׁשתי14ּגם ּכדכד וׂשמּתי ¿∆ְְְְִִִֶַַַַַָֹֹ

לאבני  ּגבּול וכל אקּדח לאבני ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָּוׁשערי

ּבינה', ׁשערי  'חמׁשים הם "ׁשערי" ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָחפץ,

ׁשּזהּו ּבמּדֹות, נמׁשכים להיֹות הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָׁשענינם

אׁש "ּכי מּלׁשֹון הּוא "אקּדח" אקּדח", ְְְְִִֵֵֶֶַָָ"אבני

אׁש"15קדחה" "ּכקדח התלהבּות 16, ענין ׁשהּוא , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

חפץ", לאבני ּגבּול "וכל זאת, ועֹוד ְְְְְִֵֵֵֶַַָֹהּמּדֹות.

ׁשהם  ּבינה' ׁשערי 'חמׁשים על קאי "ּגבּול ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ"ּכל

עם  אֹותם ּולאחד להמ ׁשי  צרי ּובהם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבהגּבלה,

עני  ׁשהּוא חפץ", "אבני חכמה'.ּבחינת 'נתיבֹות ן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּבכל e‰ÊÂג) ּתּתןֿל וׁשטרים "ׁשפטים ¿∆ְְְְְִִִֶָֹֹ

הּוא  האדם ּבעבֹודת ׁשענינֹו ,"ְְֲִֶֶַַָָָָָׁשערי

ה'ּׁשערים'17ּכּידּוע  על קאי "ׁשערי ׁש"ּכל ְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

יצירה' ּב'ספר ּכדאיתא האדם, ׁשהּגּוף 18ׁשּבגּוף ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

בג"ד  האֹותּיֹות ׁשבע ּכנגד ׁשערים ׁשבעה ּבֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָיׁש

ׁשני  האזנים, ׁשּתי העינים, ׁשּתי והם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָכפר"ת,

מּׁשּום  'ׁשערים' ּבׁשם ונקראּו והּפה, האף ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָנחירי

ׁשּמחּוץ  מה עם האדם מתקּׁשר ועלֿידם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבהם

מּבחּוץ, עלֿידם ׁשּמקּבל עלֿידיֿזה הן ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהימּנּו,

וכיון  החּוץ. אל עלֿידם ׁשּמֹוציא עלֿידיֿזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוהן

ּגם  ׁשמּוׁש להיֹות אפׁשר אּלּו ְְְִִִִֵֶֶַָָׁשּב'ׁשערים'

להזהיר  צרי ׁשּלכן ׁשּב'לעּומתֿזה', ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלּקליּפֹות

גֹו' עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו ,19"ולא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּתּתןֿל וׁשטרים "ׁשפטים נאמר זה על ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַֹֹהּנה

צרי ׁשּבאדם ה'ּׁשערים' ּכל ׁשעל ,"ׁשערי ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּבכל

ענין  הּוא "ׁשפטים" וׁשטרים", "ׁשפטים ְְְְְְֲִִִִִַַֹֹֹלהעמיד

הּמּוּתר  את  יֹודעים ׁשעלֿידם הּתֹורה, ּדיני ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּפסקי

ו"ׁשֹוטרים" והּׂשגה, הבנה ּבבחינת העבֹודה ענין הּוא ּובכללּות האסּור, ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָָואת

רׁש"י  (ּכפרּוׁש ּבמּקל לרּדֹות עֹול',1ׁשענינם ּד'קּבלת העבֹודה ענין הּוא ( ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
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ואילך.14) א כו, ראה פ' לקו"ת גם וראה יב. נד, כב.15)ישעי' לב, א.16)האזינו סד, פרשתנו.17)ישעי' ריש  עה"ת ש"ך

ועוד. פרשתנו. ריש אוה"ת בארוכה פרשתנו.18)וראה סוף של"ה וראה מי"ב. לח.19)פ"ד טו, שלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLÓÁ'a '‰ÓÎÁ ˙B·È˙ ÌÈzLeŒÌÈLÏL' È„ÈŒÏÚ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¿≈¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒƒ

.'‰Èa È¯ÚL«¬≈ƒ»
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי e˙kM·התוכן ‰Ó14 ימות על ישעיה בנבואת ¿∆««∆»

CÈ˙LÓLהמשיח  „Î„k ÈzÓNÂ אבן עשויות יהיו החלונות שמשות ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ
‡˜Ácבהירה  È·‡Ï CÈ¯ÚLe¿»«ƒ¿«¿≈∆¿»

È·‡Ïהמאירות  CÏe·b ÏÎÂ¿»¿≈¿«¿≈
,ıÙÁ פנימיות ולפי יקרות, אבנים ≈∆
'ÌÈLÓÁהדברים  Ì‰ "CÈ¯ÚL"¿»«ƒ≈¬ƒƒ

‡e‰ ÌÈÚL ,'‰Èa È¯ÚL«¬≈ƒ»∆ƒ¿»»
,˙BcÓa ÌÈÎLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ

לעיל  "‡·Èכמבואר e‰fL∆∆«¿≈
‡e‰ "Ác˜‡" ,"Ác˜‡∆¿»∆¿»

"‰Á„˜ L‡ Èk" ÔBLlÓ15, ƒ¿ƒ≈»¿»
"L‡ Á„˜k"16ÔÈÚ ‡e‰L , ƒ¿…«≈∆ƒ¿«

˙Bcn‰ ˙e·‰Ï˙‰.כאש הבוערות ƒ¿«¬«ƒ
CÏe·b ÏÎÂ" ,˙‡Ê „BÚÂ¿…¿»¿≈
"CÏe·b Ïk" ,"ıÙÁ È·‡Ï¿«¿≈≈∆»¿≈

È‡˜ כן גם 'ÌÈLÓÁמכוון ÏÚ »≈«¬ƒƒ
,‰Ïa‚‰a Ì‰L '‰Èa È¯ÚL«¬≈ƒ»∆≈¿«¿»»
הוא  ה'שערים' מחמישים אחד כל כי

המיוחד בעניינו ומוגבל ∆«Ì‰·eמוגדר
שלהם המוגבלים הגדרים CÈ¯»̂ƒבתוך

ÌÚ Ì˙B‡ „Á‡Ïe CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿«≈»ƒ
‡e‰L ,"ıÙÁ È·‡" ˙ÈÁa¿ƒ««¿≈≈∆∆

'‰ÓÎÁ ˙B·È˙' ÔÈÚ כאמור ƒ¿«¿ƒ»¿»
וכן  והבינה, החכמה חיבור בעניין לעיל

המידות. עם השכל חיבור

ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" e‰ÊÂ (‚¿∆…¿ƒ¿…¿ƒ
,"EÈ¯ÚL ÏÎa EÏŒÔzzƒ∆¿¿»¿»∆
‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa BÈÚL∆ƒ¿»«¬«»»»

Úe„ik17התורה Ïk"Lבמפרשי «»«∆»
È‡˜ "EÈ¯ÚL הכוונהÏÚ ¿»∆»≈«

,Ì„‡‰ Ûe‚aL 'ÌÈ¯ÚM'‰«¿»ƒ∆¿»»»
‡˙È‡„k מובא¯ÙÒ'a ƒ¿ƒ»¿≈∆
'‰¯ÈˆÈ18Ba LÈ Ûeb‰L ¿ƒ»∆«≈

Ú·L „‚k ÌÈ¯ÚL ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿∆∆∆«
Ì‰Â ,˙"¯ÙÎ „"‚· ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈
,ÌÈÊ‡‰ ÈzL ,ÌÈÈÚ‰ ÈzL¿≈»≈«ƒ¿≈»»¿«ƒ
,‰t‰Â Û‡‰ È¯ÈÁ ÈL¿≈¿ƒ≈»«¿«∆

'ÌÈ¯ÚL' ÌLa e‡¯˜Â במובן ¿ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
מעבר  פתחי Ì‰aLשל ÌeMÓƒ∆»∆

ÌÚ Ì„‡‰ ¯M˜˙Ó Ì„ÈŒÏÚÂ¿«»»ƒ¿«≈»»»ƒ

,ıeÁaÓ Ì„ÈŒÏÚ Ïa˜nL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ô‰ ,epÓÈ‰ ıeÁnL ‰Ó«∆ƒ≈∆≈«¿≈∆∆¿«≈«»»ƒ«
ıeÁ‰ Ï‡ Ì„ÈŒÏÚ ‡ÈˆBnL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ô‰Â לתפקידם בהתאם ¿≈«¿≈∆∆ƒ«»»∆«

שדרכם  אמצעים להיות והפה) האף האוזניים, (העיניים, הללו האברים של

החוצה. מעצמו דברים להוציא אמצעים וכן לעצמו, מחוץ דברים קולט האדם

¯LÙ‡ el‡ 'ÌÈ¯ÚL'aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»ƒ≈∆¿»
Ìbיכול  LeÓL ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL ˙BtÈÏwÏ של «¿ƒ∆«¿«∆
הקדושה  על המכסה הקדושה היפך

וכשם  הפרי, על מכסה שהקליפה כשם

לקלוט  הללו באברים להשתמש שניתן

דברים  החוצה מהאדם ולהוציא מבחוץ

להשתמש  יכולת קיימת ורצויים, טובים

רצויים  לא לדברים גם ≈«∆ÔÎlLבהם
e¯e˙˙ ‡ÏÂ" ¯È‰Ê‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿…»
"ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆

'B‚19, שהעין ז"ל חכמינו כדברי

זהירות  ודרושה חומד, והלב רואה

טובים  בדברים רק להביט מיוחדת

- השערים שאר לגבי גם (וכך ורצויים

והפה) האף Ê‰האוזניים, ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆
ŒÔzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" ¯Ó‡∆¡«…¿ƒ¿…¿ƒƒ∆
Ïk ÏÚL ,"EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ¿¿»¿»∆∆«»
CÈ¯ˆ Ì„‡aL 'ÌÈ¯ÚM'‰«¿»ƒ∆»»»»ƒ
,"ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ…¿ƒ¿…¿ƒ
הללו  ב"שערים" שימוש מפני לשמירה

של  והמשמעות ראוי, לא באופן

האדם  של הרוחנית בעבודת הדברים

ÔÈÚהיא  ‡e‰ "ÌÈËÙL"…¿ƒƒ¿«
Ì„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰ ÈÈc È˜Òtƒ¿≈ƒ≈«»∆«»»
˙‡Â ¯zen‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒ∆«»¿∆
ÔÈÚ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·e ,¯eÒ‡‰»»ƒ¿»ƒ¿«
‰·‰ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«¬»»

,‰‚O‰Â עושה שהאדם עבודה והיא ¿«»»
שלו  מההבנה שנובעת ובהנאה ברצון

˙Bc¯Ï ÌÈÚL "ÌÈ¯ËL"Â¿…¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿
È"L¯ Le¯Ùk) ÏwÓa1 שתפקיד ¿«≈¿≈«ƒ

 ֿ פסק ביצוע את לכפות הוא השוטרים

השופטים  של ÔÈÚהדין ‡e‰ (ƒ¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



ט f"hyz'd ,lel` 'c ,mihtey t"y

ז"ל  רּבֹותינּו ֿ 20ּובלׁשֹון יצר אדם ירּגיז לעֹולם ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ענין  מסּפיק ׁשּלא והינּו, כּו'. יצרֿהרע על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹטֹוב

ּגם  להיֹות צרי אּלא ּבלבד, וההּׂשגה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָההבנה

(הּׂשגה  אּלּו ענינים ּוׁשני עֹול'. ה'קּבלת ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָענין

ׁשעלֿידי  והינּו, לזה, זה מסּיעים ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָוקּבלתֿעֹול)

ּבׁשלמּותּה, וההּׂשגה ההבנה נעׂשית עֹול' ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ'קּבלת

עֹול' ה'קּבלת נמׁשכת והּׂשגה ההבנה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָועלֿידי

רּבֹותינּו מאמר ועלּֿדר 21ז"ל ּבפנימּיּות. ְְֲִִִֵֶֶַַַַַ

(לעֹולם  מלחמה יֹואב עׂשה לא - ּדוד ְְְִִִֵָָָָָָָָֹאלמלא

עסק  לא - יֹואב ואלמלא קּבלתֿעֹול), כּו', ְְְִִֵַַַַָָָָֹירּגיז

"וׁשפטּו ּבּכתּוב ּוממׁשי (הּׂשגה). ּבּתֹורה ְְְִִַַַַָָָָָָּדוד

צדק" מׁשּפט העם האדם 1את ׁשּכאׁשר והינּו, , ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשבע  ּבכל וׁשֹוטרים" "ׁשֹופטים ְְְְֲִִִֶַַָמעמיד

לא  אּלּו ׁש'ּׁשערים' לׁשמֹור ׁשּבֹו, ְְְִִִֵֶֶַָָֹה'ּׁשערים'

ׁשאז  'לעּומתֿזה', ׁשל ענינים עבּור ְְְְֲִִֶֶֶַַָָיׁשּמׁשּו

צלמות" "ׁשערי רק 22נקראים יׁשּמׁשּו אּלא , ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

"ׁשערי  נקראים ׁשאז קדּוׁשה, עניני ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָעבּור

ּבּׁשערים 23צדק" ּד"נֹודע הענין נעׂשה אזי , ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָ

אלקּות  ידיעת ׁשל הענין אצלֹו ׁשּנעׂשה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבעלּה",

לעיל, האמּורים והאֹופּנים הּפרּוׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָּבׁשני

וגם  ּבינה', ׁשערי 'חמׁשים ׁשּנמׁשכים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָוהינּו,

וגם  הּתחּתֹון' 'רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא חכמה', נתיבֹות ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ'ׁשלׁשיםּֿוׁשּתים

ּבּכתּוב  ׁשּמסּים ּכפי העליֹון', ּד"ארץ"24'רצֹון הארץ, את וירׁשּת ּתחיה למען ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

העליֹון'. 'רצֹון וגם הּתחּתֹון' 'רצֹון ּדהינּו 'רצֹון', מּלׁשֹון ְְְְְְִֶַַַַָָָָהּוא

ÔÈÚÂ ּד"ׁשפטים העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו, לראׁשֿהּׁשנה, הכנה הּוא זה ¿ƒ¿»ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

אזי  צדק", מׁשּפט העם את וׁשפטּו גֹו' ׁשערי ּבכל ּתּתןֿל ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוׁשטרים

ׁשּיֹודעים  ּכיון ּדראׁשֿהּׁשנה, לּדיןּֿומׁשּפט ּובׂשמחה ּגמּור ּבבּטחֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהֹולכים

"יׁשּפט  יתּבר ּבצדק"25ׁשהּוא .26ּתבל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָֹ
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ב.20) קיג, ח"ג א. רב, ח"א זהר וראה א. ה, א.21)ברכות מט, יז.22)סנהדרין לח, יט.23)איוב קיח, פרשתנו 24)תהלים

כ. ע'25)שם, (לקמן נצביםֿוילך דש"פ נצבים אתם בד"ה בארוכה נתבאר – ד. פ"ל, ויק"ר ט). ט, (שם יב צו, תהלים

ואילך). (המו"ל).26)202 הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ‰„B·Ú‰ והשגה הבנה בהעדר וגם הרצון כפיית תוך »¬»¿«»«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÔBLÏ·e20ÏÚ ·BËŒ¯ˆÈ Ì„‡ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ ƒ¿«≈«¿»«¿ƒ»»≈∆«
‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰Â .'eÎ Ú¯‰Œ¯ˆÈ≈∆»«¿«¿∆…«¿ƒƒ¿««¬»»¿««»»

,„·Ïa"ה"שופטים עניין ÔÈÚשהוא Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ƒ¿«∆»»ƒƒ¿«ƒ¿«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ עניין שהוא ««»«

ה"שוטרים".

‰‚O‰) el‡ ÌÈÈÚ ÈLe¿≈ƒ¿»ƒ≈«»»
(ÏBÚŒ˙Ïa˜Â לזה זה סתירה אינם ¿«»«
הם  אדרבה ÊÏ‰,אלא ‰Ê ÌÈÚiÒÓ¿«¿ƒ∆»∆

השני  את ומחזק מוסיף אחד וכל

'ÏBÚŒ˙Ïa˜' È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«»«
‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¬»»¿««»»
‰·‰‰ È„ÈŒÏÚÂ ,d˙eÓÏLaƒ¿≈»¿«¿≈«¬»»
'ÏBÚŒ˙Ïa˜'‰ ˙ÎLÓ ‰‚O‰Â¿«»»ƒ¿∆∆««»«
¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚÂ .˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿«∆∆«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯21„Âc ‡ÏÓÏ‡ «≈«ƒ¿»≈»ƒ
BÈ‡·המלך  ‰NÚ ‡Ï בןֿצרויה - …»»»

המלך  דוד של הצבא ««¿ÓÁÏÓƒ‰,שר
הרע  היצר עם במלחמה גם (וכך

ÏBÚŒ˙Ïa˜ ,'eÎ ÊÈb¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿ƒ«»«
ההבנה  בזכות היא שלה שהשלימות

BÈ‡·וההשגה), ‡ÏÓÏ‡Â שעשה ¿ƒ¿»≈»
המלחמה  Âc„את ˜ÒÚ ‡Ï -…»«»ƒ

‰‚O‰) ‰¯Bza קבלתֿעול כי «»«»»
והשגה  בהבנה שלימות ).מביאה

˙‡ eËÙLÂ" ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿»¿∆
"˜„ˆ ËtLÓ ÌÚ‰1,eÈ‰Â , »»ƒ¿«∆∆¿«¿

L‡kL„ÈÓÚÓ Ì„‡‰ ¯ ∆«¬∆»»»«¬ƒ
ÏÎa "ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL"…¿ƒ¿…¿ƒ¿»

,BaL 'ÌÈ¯ÚM'‰ ‰Ú·L ועובד ƒ¿»«¿»ƒ∆
(שופטים), והשגה בהבנה הן ה' את

(שוטרים  בקבלתֿעול BÓLÏ¯והן (ƒ¿
el‡ 'ÌÈ¯ÚM'L האדם שבגוף ∆¿»ƒ≈

ÏL ÌÈÈÚ ¯e·Ú eLnLÈ ‡Ï…¿«¿¬ƒ¿»ƒ∆
Ê‡L ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ' האדם כאשר ¿«∆∆»

שבגופו  ב'שערים' שימוש עושה

הם הרי רצויים, לא ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒלדברים
"˙ÂÓÏˆ È¯ÚL"22‡l‡ , «¬≈«¿»∆∆»

ÈÈÚ ¯e·Ú ˜¯ eLnLÈ¿«¿«¬ƒ¿¿≈

"˜„ˆ È¯ÚL" ÌÈ‡¯˜ Ê‡L ,‰Le„˜23ÔÈÚ‰ ‰NÚ ÈÊ‡ , ¿»∆»ƒ¿»ƒ«¬≈∆∆¬««¬∆»ƒ¿»
BÏˆ‡ ‰NÚpL ,"dÏÚa ÌÈ¯ÚMa Ú„B"c האדם ‰ÔÈÚאצל ¿»«¿»ƒ«¿»∆«¬∆∆¿»ƒ¿»

ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈpÙB‡‰Â ÌÈLe¯t‰ ÈLa ˙e˜Ï‡ ˙ÚÈ„È ÏL∆¿ƒ«¡…ƒ¿≈«≈ƒ¿»«ƒ»¬ƒ
,ÏÈÚÏ החכמה הארת וגם במידות המוחין הארת ÌÈÎLÓpLגם ,eÈ‰Â ¿≈¿«¿∆ƒ¿»ƒ

Ì‚Â ,'‰Èa È¯ÚL ÌÈLÓÁ'¬ƒƒ«¬≈ƒ»¿«
˙B·È˙ ÌÈzLeŒÌÈLÏL'¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,'‰ÓÎÁ»¿»∆ƒ¿««¿»«
ÔBˆ¯' Ì‚Â 'ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯'»««¿¿«»

,'ÔBÈÏÚ‰,לעיל ÈÙkכמבואר »∆¿¿ƒ
·e˙ka ÌiÒnL24 הציווי הזה של ∆¿«≈«»

ושוטרים  שופטים »»¿ÔÚÓÏלמנות
,ı¯‡‰ ˙‡ zL¯ÈÂ ‰ÈÁzƒ¿∆¿»«¿»∆»»∆
,'ÔBˆ¯' ÔBLlÓ ‡e‰ "ı¯‡"c¿∆∆ƒ¿»
Ì‚Â 'ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯' eÈ‰c¿«¿»««¿¿«

.'ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯'»»∆¿
ŒL‡¯Ï ‰Î‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¬»»¿…
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,‰M‰«»»¿«¿∆«¿≈
ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL"c ‰„B·Ú‰»¬»¿…¿ƒ¿…¿ƒ
'B‚ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏŒÔzzƒ∆¿¿»¿»∆
ËtLÓ ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ¿»¿∆»»ƒ¿«
ÔBÁh·a ÌÈÎÏB‰ ÈÊ‡ ,"˜„∆̂∆¬«¿ƒ¿ƒ»
ËtLÓeŒÔÈcÏ ‰ÁÓN·e ¯eÓb»¿ƒ¿»«ƒƒ¿»
ÌÈÚ„BiL ÔÂÈk ,‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»≈»∆¿ƒ

ËtLÈ" C¯a˙È ‡e‰L25Ï·z ∆ƒ¿»≈ƒ¿…≈≈
"˜„ˆa26 הפסוק הזכרת (ואולי ¿∆∆

לאמור  גם רומזת בצדק" תבל "ישפוט

נכון  שימוש עושים שכאשר לעיל,

ב' הרי וראוי האדם, גוף של שערים'

צדק"). "שערי נקראים
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י

.f"nyz'd lel` ycegÎy`xc '` ,mihtey zyxt 'b mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

גלוי ‡. הכי באופן ביטוי לידי שבאה כפי ישראל אחדות מעלת גודל אודות פעמים כמה דובר
בזה: והענין מישראל. וכמה כמה של  בהתוועדות

של ענין ישנו גיסא, גם zewlgzdמחד בפניֿעצמו מציאות הוא מישראל אחד כל שהרי, - בישראל
החילוקים פרטי לדבר, וראיה תורה. ל"dxyrמישראל,dryzעלֿפי עד mrמישראל, aexa"מלך ,1הדרת

ענין להיות מוכרח גיסא, כמוך"zecg`dולאידך לרעך "ואהבת הציווי קיום שהרי ממש,2- כמוך ,
שלימה, אחת קומה אחת, מציאות הם ישראל כל דבר, של שלאמיתתו האחדות, ענין מצד אלא אינו

אחד  .3כגוף

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿפי – יותר כל 4ובפרטיות שתחילת היינו, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל
בגלוי  ניכר שאצלם לישראל, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בעולם, גם נמשך ומהתורה בתורה, היא הענינים
תחילה  ישנו בישראל והאחדות ההתחלקות שענין - התורה של ה'צינור' עלֿידי נמשכים עניניהם שכל

dxeza:בעולםֿהזה הגשמיים לענינים עד ונשתלשל נמשך ומזה ,

ריבוא  ששים סוד; דרוש רמז פשט דתורה: ונסתר דתורה נגלה - התחלקות של ענין ישנו בתורה גם
פעמים  ארבע היינו, וסוד, דרוש רמז פשט האופנים מארבעה אחד בכל שבתורה, ענין בכל פירושים

האריז"ל  בכתבי (כמבואר פירושים ריבוא אין 5ששים "עלמות - דאיןֿסוף באופן הריבוי לתכלית ועד ,(
אותיות 6מספר" ריבוא ששים 'יש ראשיֿתיבות "ישראל" - שבישראל ההתחלקות עם גם קשור זה וענין .
המשנה 7לתורה' ובלשון ישראל. נשמות ריבוא ששים כנגד פירושים ריבוא ששים ועלֿדרךֿזה "ותן 8, -

כנגד  פירושים ריבוא ששים כאמור, מישראל, ואחד אחד כל של הפרטי חלקו היינו, בתורתך", חלקנו
ישראל  נשמות ריבוא .9ששים

ב  חילוקים וכמה כמה מצינו שלכן 10התורה icnelולכן, שבתורה, הפשט לחלק בעיקר ששייכים יש -
שבתורה  הסוד או הדרוש הרמז, לחלק בעיקר ששייכים ויש הפשט, בלימוד הוא חיותם וכיוצא 11עיקר ,

בזה.

אחת" "תורה - בתורה האחדות ענין גם ישנו זה, עם ביחד התורה 12אמנם, לומדי אצל ועלֿדרךֿזה ,
שנעשים עד משם זזים ש"אינם -miade` זה את שנאמר 13זה ספר 14, לה, דריש (הכי בסופה" והב את

בסופה) יש אהבה ספר, שעלֿידי מלחמה אחדות.15מלחמות, לידי לבסוף מביאה אמיתית אהבה אשר ,
כידוע  זו, את זו משלימות אדרבה, אלא לזו, זו בסתירה אינן והאחדות שההתחלקות - הענין 16ונקודת

והריבוי  ההתחלקות גם ולכן דוקא, הפשוטה מאחדות נמשכת מספר אין עד והריבוי ההתחלקות שתכלית
בע  האחדות.חדורים נין
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וש"נ.1) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
יח.2) יט, קדושים
ר"פ 3) לקו"ת פל"ב. תניא ה"ד. פ"ט נדרים ירושלמי ראה

ובכ"מ. נצבים.
רע"ב.4) קסא, ח"ב סע"א. קלד, ח"א זהר
ועוד.5) יז. הקדמה הגלגולים שער
סוסכ"ט.6) אגה"ק וראה עה"פ. ובשהש"ר ח ו, שה"ש
קפו.7) אופן עמוקות מגלה
(8.118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות
נשמות 9) ריבוא ש"ששים (פל"ז) בתניא המבואר וע"פ

ריבוא  לששים מתחלק שורש וכל שרשים הם אלו פרטיות
– אבי"ע" עולמות מארבע עולם בכל ורוח בנפש וכן . . ניצוצות
שמתחלקים  כללים הם אלו פירושים ריבוא ששים שגם לומר, יש
מד' א' בכל הם הפירושים שס"ר האמור וע"ד כו'. לפרטים

דפרד"ס. האופנים

"עוקר 10) או "סיני" – הלימוד באופן הכללי החילוק מלבד
וכיו"ב. פלפול, או בקיאות הרים",

בתורה 11) האופנים בשאר גם לעסוק צריך מהם א' שכל אף
כך, כדי ועד בפרד"ס", לעסוק לתיקונה צריכה נפש "כל –
לנשמתו  שאפשר מה כל וידע שישיג עד בגלגול לבוא ש"צריך
ודרשות  ברמזים הן ההלכות, בפשטי הן התורה, מידיעת להשיג

ה"ד). פ"א לאדה"ז ת"ת (הל' כו'" וסודות
ועוד.12) מט. יב, בא – הכתוב ל'
ובנו 13) האב "אפילו – הפכי ומצב במעמד היו שלפנ"ז אף

נעשים אחד בשער בתורה שעוסקין ותלמידו את `miaieוהרב זה
במלחמתה  זה), דברי מקבל זה ואין לזה זה שמקשים (מתוך זה"

תורה. של
יד.14) כא, חוקת
ובפרש"י.15) ב ל, קידושין
ובכ"מ.16) ואילך. ב ע, נח תו"ח בארוכה ראה
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הנקודה  גם חדורה התורה, בלומדי גם ובמילא בתורה, והריבוי שבהתחלקות בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
האלה החוקים כל את לעשות ה' "ויצוונו - התורה עניני כל את המאחדת ה'"d`xilהפנימית ,17את

עד  ביותר, מעלה מעלה עם ביותר מטה מטה של ההתאחדות תכלית נעשית והביטול היראה ענין שמצד
הפשיטות. בתכלית פשוטה אחת נקודה שנעשים

גם לבוא צריכה זו אחדות xyaאמנם, ipirl ielbae lreta18 וכמה כמה יחדיו שמתאספים עלֿידיֿזה -
בלימוד  הן והתחלקות לשינוי עד ובעליֿעסק, יושביֿאוהל מזה, זה שונים היותם עם אשר מישראל,
להתוועד  כדי שונים ומצבים ממקומות מתאספים מכלֿמקום בארוכה), (כנ"ל העסק בעניני והן התורה

יחד" גם אחים "שבת נוסח 19יחדיו, "לחיים", אמירת - ממש להתאחדות מביאה יחד שהישיבה ובאופן ,
באופן בפועל, למעשה בנוגע הטובות ההחלטות לנוסח עד micreezndאצלdeyהברכות, lk גדול שלכן, ,
הזקן  רבינו כדברי חסידית, התוועדות של וההפלאה העילוי כו'"20ביותר נחיתא שמיא משמי ש"פתקא

שנעשה  רוח' וה'נחת השמחה גודל מצד מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר פועלת חסידית שהתוועדות
ישראל  של אחדותם עלֿידי .21למעלה

ניתוסף ·. - מישראל וכמה כמה של התוועדות בכל האחדות ענין אודות לעיל האמור על נוסף והנה,
האחדות. לענין המסוגלים מיוחדים בזמנים שמתקיימת בהתוועדות יותר עוד

ולדוגמא:

ד" נעשים 22בשנה"`zgהזמן שכולם מכיון שבישראל, החילוקים מתבטלים שאז - הקדוש יום ,
השרת" מלאכי ד"23"דוגמת הענין שנעשה ועד ,iptl"תטהרו הוי'dlrnl,24הוי' משם גם ,25("לפני")

שלמעלה  לדרגה ישראל מתעלים הכיפורים שביום היינו, אותיות, ארבע של ההתחלקות בו שיש
הוי'. שם אותיות ארבע של מהתחלקות

שבתון" "שבת הכיפורים שכתוב 26ומיום כמו ושבת, שבת בכל - ודוגמא מעין - גם נמשך "ויקהל 27,
שבת" בכל קהילות להקהיל אחריך הבאים הדורות שילמדו כדי בשבת גדולות קהילות לי "עשה 28משה",

ערוך' ב'שולחן גם קהילות",29(כמובא "להקהיל האחדות, לענין מסוגל זמן הוא השבת שיום היינו, ,(
כו'. מסקנא ובאותה לימוד באותו לעסוק

לעניננו: ובנוגע

ל  שבנוגע השבת miniכשם יום - השבוע ימי שאר מכל יותר האחדות לענין המסוגל מיוחד יום ישנו
ב  גם הוא שכן לומר, יש שבתון"), ל"שבת יותר miycg(עד האחדות לענין המסוגל מיוחד חודש שישנו ,

כדלקמן. אלול, חודש - החדשים משאר 

ובהקדמה:

ביוםֿטוב  שכן האחדות, ענין מודגש שבהם ימיםֿטובים, נקבעו שבהם חדשים יש - השנה בחדשי
 ֿ שלפני בהתוועדות בארוכה (כמדובר יוםֿטוב בשמחת לשמוח יחדיו מישראל וכמה כמה מתאספים

).30זה 
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ספכ"ג.17) תניא וראה כד. ו, ואתחנן
הבריאה 18) מטעמי הרי, פועל, חסר כח אין שלמעלה דאף
elbziy ועאכו"כ דוקא. בפועל הגילוי שיהי' כו', כחותיו שלימות

(ועד  בתחתונים דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה להטעם
של ידיךde`zשזהו"ע "למעשה ,seqkz מוכרח שבודאי – ("

283 ע' ח"כ לקו"ש – בכ"ז (ראה דוקא ובגלוי בפועל לבוא
וש"נ). ואילך.

א.19) קלג, תהלים
וש"נ.20) תיג. ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
כמ"ש 21) האחדות, ענין ישנו מלאכים אצל שגם להעיר,

היא  שאחדותם אלא, דין", מן דין "ומקבלין זה", אל זה "וקרא

`lyjxra.דישראל האמית להאחדות
ת 22) לד.ס"פ טז, אחרי צוה.
ס"ט,23) סתרי"ט  ס"ט. סתר"י יוהכ"פ הל' או"ח אדה"ז שו"ע
וסי"ז.

ל.24) שם, אחרי
ובכ"מ.25) ג. כו, אחרי לקו"ת ראה
לב.26) כג, אמור לא. שם, אחרי
ויקהל.27) ר"פ
ויקהל.28) ר"פ יל"ש
ס"ג.29) סר"צ שבת הל' או"ח אדה"ז
בתחלתה.30) באב עשר חמשה שיחת
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במועדות" "מרובה - תשרי חודש כמו התורה, מן ימיםֿטובים בהם שיש חדשים ואפילו 31ולדוגמא: ,
ימיםֿטובים  בהם שיש חדשים ועלֿדרךֿזה אחד. יום - סיון חודש אפילו או ימים, שבעה – ניסן חודש

בזה. וכיוצא בשבט, וחמשהֿעשר באב חמשהֿעשר כמו (עלֿכלֿפנים), מדרבנן

אפילו  אלא התורה, מן ימיםֿטובים מיבעי לא ימיםֿטובים. לכאורה, מצינו, לא - אלול בחודש אמנם,
מודגשת  שבו החודש), ימי (בכל אלול בחודש מיוחד ענין יש ואףֿעלֿפיֿכן מדרבנן. ימיםֿטובים

כדלקמן. ישראל, של אחדותם

אלול:‚. חודש של המיוחד ענינו ביאור

בכתבי  כדאיתא כולה, השנה כל על החשבון להיות צריך שבו ימים" ה"ירח הוא אלול חודש
"ובכתה 32האריז"ל  שכתוב מה ענין ימים"33שזהו ירח אמה ואת אביה המתאימה 34את ההכנה שזוהי ,

לראשֿהשנה.

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מישראל, ואחד אחד לכל שייך זה שהרי 35וענין ,
הנראה  בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה, וחתימה בכתיבה להתברך ואחד אחד כל צריך בראשֿהשנה

אלול. חודש שלפניֿזה, ימים" ב"ירח ההכנה לעבודת ואחד אחד כל זקוק  ולכן והנגלה,

אלול חודש שעבודת l`xyiונמצא, lk z` zcg`n אף שכן, שבגדולים. לגדול עד שבקטנים מהקטן ,
את עושה ואחד אחד ihxtdשכל epeaygעברה כיצד ,elv` הפנימית הנקודה מכלֿמקום החולפת, השנה

ישראל כל אצל היא - לראשֿהשנה ההכנה ומטרתו, ותכליתו החשבון, עצם -deya.

ש  - ועיקר eicgiועוד l`xyi lk לחיים לאלתר ונחתמים מיד36נכתבים ,dpydÎy`xa אלא עוד, ולא ,
ב  כבר נפעל זה ב'טור'axrשענין כדאיתא המדרש 37ראשֿהשנה, שיודעת 38בשם זו כאומה אומה "איזו

לפי  לבנים.. ומתעטפים לבנים לובשים כן, אינן ישראל אבל עולם.. של מנהגו אלקיה.. של אופיה
כבר מתחילה טובה וחתימה כתיבה שברכת מזה, ויתירה נס", להם עושה שהקב"ה ycegÎy`xnשיודעין

lel` ונחתם נכתב להיות שיזכה.. לו.. רומז אלול.. ראשֿחודש מן אגרת.. לחבירו אדם כשכותב "נוהגין ,
טובים" חיים .39בספר

יותר:„. בפרטיות - אלול חודש בעבודת ישראל של אחדותם את ולבאר להוסיף ויש

באחרונים  בחודש 40איתא הרי התורה, בלימוד עסקם עיקר השנה כל שבמשך תלמידיֿחכמים שגם
ותחנונים. בתפילה להוסיף כדי התורה לימוד של מהזמן ממעטים אלול

תפילה  בעיקר אלא התורה, לימוד כלֿכך לא - היא הרחמים, חודש אלול, חודש עבודת עיקר כלומר,
ותחנונים.

בלימוד  הוא ההתחלקות שענין מכיון - האחדות ענין מודגש אלול חודש שבעבודת מובן ועלֿפיֿזה
התפילה: בעבודת מאשר יותר התורה

מישראל. ואחד אחד כל של והשגה בהבנה החילוקים לפיֿערך דרגות חילוקי ישנם - התורה בלימוד
חלק  "ותן בענין א) (סעיף לעיל המבואר עלֿפי חלק epובפרט יש מישראל ואחד אחד שלכל בתורתך",

בתורה. פרטי
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ועוד.31) ס"ב. סתצ"ב פסח הל' או"ח אדה"ז שו"ע
ועוד.32) תצא. ר"פ לקו"ת
יג.33) כא, תצא
השלימות 34) לתכלית עד וגו'", ראשה את "וגלחה – ולפנ"ז

ה', בעבודת הענינים פרטי שם כמבואר לאשה", לך "והיתה –
ובדרושי  תצא), (ר"פ בלקו"ת – חסידות בדרושי בארוכה ונתבאר

שלאח"ז. נשיאינו רבותינו
ט.35) יו"ד, בא

ה"ה.36) פ"ג תשובה הל' רמב"ם וראה ב. טז, ר"ה
תקפא.37) סו"ס ר"ה הל' או"ח
ועוד.38) ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי
אפרים 39) במטה הובא הנוראים. ימים הל' מהרי"ל לקוטי

ס"ט. סתקפ"א
באלף 40) הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח שו"ע על יוסף ברכי

סקט"ו. שם אפרים מטה על למטה
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- בתפילה הוא מהֿשאיןֿכן התפילה נוסח שהרי מישראל, ואחד אחד לכל פרטי חלק שיש מצינו לא
ישראל. כל אצל בשוה

הצורך מודגש התורה שבלימוד מדה באותה - ihxtdואדרבה ewlg z` zelbl בעבודת הרי בתורה,
על היא ההדגשה zihxtdהתפילה eze`ivn lehia:

עומד" אתה מי לפני "דע - הוא התפילה מריה"41ענין קמי "כעבדא העבד 42, בדוגמת הביטול, ענין ,
(תיכף  עבד שקנה מה ש"כל כך, כדי עד האדון, מציאות היא מציאותו כל אלא לעצמו, מציאות שאינו

רבו" קנה של43ומיד) ומצב  במעמד ונעשה הפרטית, ממציאותו שמתבטל היינו, ,xeaig מלשון תפילה -
-44"תופל" החיבור ענין ,d"awd mr כציווי יתברך, ועצמותו למהותו היא התפילה שהרי ומהותו, עצמותו ,

ז"ל  הידוע 45חכמינו ובלשון למדותיו", ולא שוים 46"אליו זה בענין אשר התינוק", זה לדעת מתפלל "אני
קטן. ועד מגדול ישראל, כל

אלול  חודש של התפילה בעבודת - השנה כל  של התפילה בעבודת אמורים הדברים ואם
י"ג התגלות עם קשורה אלול חודש של והתחנונים התפילה עבודת שהרי zecnעלֿאחתֿכמהֿוכמה,

mingxd'תורה ב'לקוטי למעלה 47(כמבואר להיותם אשר הרחמים"), מדות י"ג התגלות זמן הוא ש"באלול
האחדות. בענין יותר עוד ניתוסף בהתגלותם הרי כו'), (התחלקות השתלשלות מסדר

ה ‰. ענין - ישראל של אחדותם את המדגיש אלול חודש בעבודת נוסף :dwcvוענין

בצדקה  להרבות נוהגין אלול אחד 48בחודש שהרי - "אלול" של בראשיֿתיבות גם ומרומז .
" הוא "אלול" של .50אביונים"lמתנותeרעהו49lיש `הראשיֿתיבות

ובשתים: - ישראל של אחדותם מודגשת הצדקה ובענין

ושלום" אחוה לידי בא לחבירו.. חסד.. שגומל "שמתוך למקבל, הנותן שבין והאחדות החיבור ,51א)
מופלג, עשיר הקצה, אל הקצה מן והבדלה לחילוק עד מזה, זה ומובדלים מחולקים היותם עם כלומר,

דבר" לכל ש"תאב בדעת,52ו"אביון, אלא עשיר "אין ברוחניות, ועלֿדרךֿזה מאומה, לו שאין מכיון ,
בדעת" אלא עני הצדקה.53ואין נתינת עלֿידי ביניהם ואחדות קירוב נעשה -

שהרי  דרגות, חילוקי יש הנותן שמצד היות עם שכן בשוה, ישראל כל אצל היא הצדקה עבודת ב)
אלקיך" ה' יברכך כאשר ידך.. נדבת "מסת הנותן, יד הישג לפי להיות צריכה הצדקה ובלשון 54נתינת ,

"כדבעי55הגמרא  להיות שצריך גוריון) בן נקדימון לצדקת ל dil(בנוגע בנוגע מכלֿמקום lawnלמיעבד",
נפש  את "החיית הצדקה, עיקר מעני 56העני"- או גוריון בן מנקדימון נפשו חיי מקבל אם חילוק אין -

("לעולם  הצדקה בנתינת הוא גם המחוייב בשנה"57שבישראל השקל משלישית עצמו ימנע ).58לא

היא הצדקה בעבודת שהאחדות להוסיף, ישנה xzeiויש בתפילה כי - התפילה בעבודת מהאחדות
ימיםֿטובים  לשבתות, החול ימי תפילת בין החילוק ועלֿדרךֿזה ברכות, ח"י של ההתחלקות סוףֿכלֿסוף 
הצדקה  מצות מישראל ואחד אחד כל מקיים כולה השנה בכל הרי בצדקה, מהֿשאיןֿכן נוראים, וימים

לעני. פרוטה בנתינת
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ב.41) כח, ברכות ראה
צה.42) סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע רע"א. יו"ד, שבת
שם.43) הרשב"א ובחידושי ב כג, קידושין
ובכ"מ.44) סע"ד. עט, תרומה תו"א
שער 45) דא"ח) (עם סידור פ"ב. של"ב בפרד"ס הובא ספרי

ועוד. ב. פה, הק"ש
מצות 46) שורש להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח. התפילה
סע"א.47) לב, ראה פ'
ב.48) כה, שם לקו"ת
כב.49) ט, אסתר

אמרכל.50) ס' בשם תקפא) (ר"ס א"ר הבושם, ערוגת ספר
רע"א.51) ח, ברכות – בשלום פדה ד"ה פרש"י
יד.52) כד, תצא ד. טו, ראה פ' פרש"י
סע"א.53) סח, כתובות ראה
יו"ד.54) טז, ראה פ'
רע"א.55) סז, כתובות
טו.56) משפטים תנחומא ראה
הל'57) יו"ד טושו"ע ה"ה. פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם

ס"ב. סרמ"ט צדקה
לא 58) "הדל – השקל במחצית חייב מישראל עני שגם ע"ד

טו). ל, (תשא השקל" ממחצית ימעיט
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.Â עניני כל מרומזים ד'אלול' שבראשיֿתיבות בכך גם מודגש אלול בחודש האחדות שענין לומר. ויש
העבודה:

ידוע  הרי - הצדקה ענין לאביונים", ומתנות לרעהו "איש ראשיֿתיבות ש'אלול' לעיל האמור על נוסף
וגם  התשובה, עבודת גם לזה, ונוסף ותפילה, תורה הקוין, שאר גם מרומזים ד'אלול' שבראשיֿתיבות

פעמים  כמה (כמדובר הגאולה ).59ענין

-dyngוכל וגאולה תשובה וצדקה, תפילה תורה - הנ"ל `zgענינים daiza micg`zn.'אלול' ,

בראשֿהתיבה, נכללת העבודה) עניני כל של ראשיֿהתיבות את (הכוללת 'אלול' שתיבת - מזה ויתירה
האחדות.`s"lאות ענין על המורה ,

(לא  קאי "אני", ד'אלול', (ראשֿהתיבה) שהאל"ף - ישראל של לאחדותם בקשר - בזה להוסיף ויש
מישראל  ואחד אחד כל על אלא) ודודי", "לדודי הקב"ה, אלול 60על חודש עבודת עניני שכל היינו, ,

("אני" מישראל ואחד אחד לכל בשוה.61שייכים (

.Ê– הוא חודש' 'ראש של ענינו אלול: בראשֿחודש ביותר מודגש - אלול שבחודש האחדות וענין
ה"ראש" ובדוגמת 62cg`neעלֿדרך llekd את ומאחד כולל אלול שראשֿחודש היינו, הגוף, אברי כל את

הם). ענינם שמצד האחדות על (בהוספה אלול חודש עניני כל

בכמה  אשר הזה), (הלילה דראשֿחודש ב' ליום דראשֿחודש א' יום שבין בלילה - יתירה ובהדגשה
ב' יום שלאחריו, ליום הוא שייך ענינים ובכמה דראשֿחודש, א' יום שלפניו, ליום הוא שייך ענינים

אלול. דראשֿחודש הימים כל של הענינים פרטי כל את ומאחד כולל הוא הרי ואםֿכן דראשֿחודש,

.Á את המחבר ובלילה אלול, בראשֿחודש – זו שבהתוועדות העילוי גודל מובן לעיל, האמור עלֿפי
מישראל  וכמה כמה מתאספים האחדות, לענין ביותר המסוגל שבזמן - אלול דראשֿחודש הימים שני

אחד" בלב אחד "כאיש חודש 63יחדיו, עבודת עניני בכל ולהתאחד להוסיף טובות החלטות יחדיו לקבל ,
אלול.

מצד גם ניתוסף זה מתאחדים mewndובכל שבהם וביתֿמדרש ביתֿכנסת - ההתוועדות מתקיימת שבו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של וביתֿמדרש ביתֿכנסת ובפרט פעמים), כמה (כמדובר ותורה בתפילה ישראל בני

משה" הם וישראל ישראל הוא "משה הכל", הוא "הנשיא אשר הדור, כל 64נשיא מתאחדים שעלֿידו ,
ישראל  בני ריבוא הוראה 65ששים זה ענין גם מהוה הנצחית, התורה עניני וככל אחד", בלב אחד "כאיש ,

כחן" לפי אלא כו' מבקש "איני נתינתֿכח, עם ביחד הדורות. בכל ישראל של לאחדותם בנוגע ,66נצחית
שבגדולים. לגדול עד שבקטנים מהקטן מישראל, ואחת אחד לכל

העיקר" הוא יחדיו 67ו"המעשה שמקבלים הטובות שההחלטות יקויימו 68- אחד", בלב אחד "כאיש ,
ממש. בפועל

הקב"ה, של ברכתו ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה לאלתר זוכים שעלֿידיֿזה וכאמור,
בטוב  רויחא, ומזונא חיי בבני האדם, חיי של פרטים ופרטי בפרטים שנמשכת כפי הפשוטה, אחדות

והנגלה. הנראה
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תשמ"ו.59) אלול מבה"ח ראה, ש"פ משיחות קונטרס ראה
וש"נ.

שלכן,60) ישראל, של עבודתם ע"י שנעשה העילוי מצד
.(18 הערה (כנ"ל תכסוף" ידיך "למעשה

אל"ף),61) הוא ד"אנכי" התיבה ראש שגם (אף "אנכי" ולא
ס"א. אניֿאנכי ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר (ראה כידוע
שמואל  שאמר (כפי כו' נעלית דרגא על מורה ש"אנכי" וש"נ)
השייכת  דרגא "אין". אותיות "אני", משא"כ הרואה"), "אנכי

מישראל. לכאו"א

ר"ה 62) שער עט"ר ואילך. א נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה
ועוד. בתחלתו.

שם.63) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פרש"י
כא.64) כא, חוקת פרש"י
והטף,65) הנשים מלבד משה, של בזמנו ישראל של מספרם

במנין. נכללו שלא שנה, מששים שלמעלה הזקנים וכן
ג.66) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
מי"ז.67) פ"א אבות
סא).68) ע' תרנ"ט (סה"מ פ"י החלצו קונטרס ראה
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חשוכא  אתהפכא - מתוק והכי טוב הכי פנימי, והכי עיקרי הכי לענין בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
למיתקא  ומרירו בחינת69לנהורא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה -dcigi למעלה)

שבנפש  הכללית 'אחד') –70מבחינת העולם) (גדרי וזמן במקום היחידה בחינת גילוי עם ביחד ,
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, שבביתֿהמקדש כולו 71בקודשֿהקדשים בעולם הגילוי לתכלית ועד ,

" -dlbpe72וראו הוי' xyaכבוד lk"73יחדיו.

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ממש, בימינו במהרה לאלתר, - אלו ענינים .74וכל

***

.Ë ושנה שנה בכל אלול, חודש של ענינו כללות מצד האחדות הדגשת אודות לעיל האמור על נוסף
בדבר: פרטים וכמה זו. שנה בקביעות ביותר מודגש זה הרי -

בשבת. להיות חל שראשֿהשנה לזה, ונוסף השמיטה, שנת - השנה לכללות בנוגע

חומש  משיעור ההוראה גם כולל בשבוע, השלישי ביום שחל - אלול דראשֿחודש לקביעות בנוגע וגם
הזקן  רבינו (כתורת פרשת 75היומי של ג' יום - והיום) השבוע פרשת הזמן", עם לחיות ש"צריכים

שופטים. פרשת של ד' יום - דראשֿחודש ב' ביום והמשכו שופטים,

ראשֿחודש  של ענינו כללות שמצד האחדות על (בהוספה האחדות ענין מודגש אלו ענינים ובכל
כדלקמן. אלול),

.È:השמיטה שנת

כרמך" תזמור שדך.. תזרע שנים "שש האדמה, בעבודת עוסקים שבהם השנים שש הרי,76במשך ,
וכרם בשדה עסוק אחד שכל תאנתו"elyמכיון ותחת גפנו תחת "איש שביניהם 77, ההתחלקות ניכרת ,

ואחד  אחד לכל נחלקה שבט כל ונחלת לשבטים, נחלקה ישראל ארץ שהרי תורה, עלֿפי התחלקות -
בפניֿעצמו.

ותחת  גפנו "תחת ואחד אחד כל של התעסקותו שמצד ההתחלקות בטלה - השמיטה בשנת אמנם,
להקדיש  יחדיו מתאחדים שכולם - ובגלוי בפועל גם שניכר ועד האחדות, בענין ניתוסף ולכן תאנתו",
את  לדרוש יתעוררו ההיא בשנה ישבתו כאשר האדמה עובדי "שגם התורה, ללימוד הפנוי זמנם את

.78ה'"

בזה: להוסיף ויש

לה"' "שבת נקראת השמיטה לי 79שנת "עשה משה", ד"ויקהל הענין מודגש השבת ביום והרי ,
שנתפנה  שהזמן כאמור, ב), סעיף (כנ"ל התורה בלימוד לעסוק יחדיו שמתאספים גדולות", קהילות

ועוד: זאת התורה. בלימוד להוספה מוקדש  האדמה מעבודת

ד"שבת וקיימא"dlהענין "מקדשא השבת היות עלֿשם – ההתקשרות 80'" את מדגיש - (מלמעלה)
הירושלמי  ובלשון התפילה, עבודת שעלֿידי מכיון 81להקב"ה בשבת", תורה דברי לדבר התירו "בקושי

התפילה  עבודת היא השבת יום עבודת ישראל 82שעיקר של אחדותם מודגשת התפילה בעבודת והרי, .
ד). סעיף (כנ"ל
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ובכ"מ.69) פ"י. תניא א. ד, זח"א ראה
ועוד.70) ב). קצ, במק"מ (נדפס ב רס, לזח"ג רמ"ז
ובפרש"י.71) יז טו, בשלח
ה.72) מ, ישעי'
בשר",73) "כל כו', וההתחלקות הפרטים ריבוי כל היינו,

האחדות. ענין "יחדיו", של באופן זה, עם וביחד
מא.74) יב, בא ופרש"י מכילתא
ואילך.75) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
ג.76) כה, בהר

ד.77) ד, מיכה ה. ה, מ"א
ד.78) שם, בהר עה"פ ספורנו
ד.79) שם, ב. שם, בהר
א.80) יז, ביצה
אות 81) יונה לרבינו היראה בספר הובא ה"ג. פט"ו שבת

שיט.
ד.82) רצז, דא"ח) (עם סידור אֿב. קיג, הוספות תו"א ראה
ובכ"מ.
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.‡È הוא השמיטה, בשנת שנאמר לה'" "שבת בשבת: חל כשראשֿהשנה – עצמה השמיטה ובשנת
בראשית" בשבת שנאמר "כשם - כפשוטו השבת יום ובדוגמת .83עלֿדרך

מצד רק לא לה'" ד"שבת הענין מודגש - בשבת חל שלה שראשֿהשנה השמיטה בשנת zellkולכן,
dpyd" כפשוטו, השבת ביום ראשֿהשנה של הקביעות מצד גם אלא ,ziy`xa zay"ש מכיון ,"y`x"השנה

הגוף  אברי כל את ומנהיג הכולל ה'ראש' בדוגמת השנה, ימי כל את ומנהיג השנה 62כולל ימי שכל כך, ,
בראשית". "שבת כפשוטו, השבת ליום גם שייכים כולה

לה"' ד"שבת הענין מצד רק לא - זו בשנה יתירה בהדגשה הוא השבת שביום האחדות שענין ונמצא,
ימי  בכל גם הנמשך שבראשֿהשנה, בראשית' 'שבת כפשוטו, השבת יום מצד גם אלא השנה, שבכללות

השנה.

.·È- בשבוע השלישי יום של המיוחד ענינו בשבוע: השלישי ביום אלול ראשֿחודש של הקביעות
טוב" כי בו לבריות"84ש"הוכפל וטוב לשמים "טוב סדר 85, כל של טוב עניני כל ומאחד שכולל היינו, ,

("בריות"). ו"ארץ" ל"שמים" בכללות שנחלק השתלשלות,

להיותו  השלישי, יום של ורגע רגע בכל היא לבריות" וטוב לשמים ד"טוב שההתאחדות כך, כדי ועד
יחד. גם לבריות" וטוב לשמים "טוב הענינים שני את שמאחד השלישי  יום של רגע

.‚È של ענינו נתבאר היומי השיעור בהתחלת שופטים: פרשת של שלישי יום - היומי החומש שיעור
ה' יאכלון.. ונחלתו ה' אשי ישראל, עם ונחלה חלק לוי שבט כל הלוים לכהנים יהיה "לא - לוי שבט

נחלתו" .86הוא

מחולק  ישראל כלל שכן, - לה' השירות בעבודת ישראל כלל את לאחד הוא לוי שבט של ענינו והרי,
בני  מאת לי המה נתונים "נתונים באיֿכחם, הלוים עלֿידי יחדיו מתאחדים ואףֿעלֿפיֿכן שבטים, לי"ב

וישרתוך"87ישראל" עליך "וילוו בעבודתם, לכהנים לסייע כדי ,88.

כותב  - גו'" ונחלה חלק גו' הלוים לכהנים יהיה "לא לוי, שבט של יחודו אודות ועוד: זאת
לעמוד 89הרמב"ם  להבדל מדעו והבינו אותו רוחו נדבה אשר ואיש.. איש כל אלא בלבד, לוי שבט "לא :

עולמים, ולעולמי לעולם ונחלתו חלקו ה' ויהיה קודשֿקדשים, נתקדש זה הרי ולעבדו.. לשרתו ה' לפני
אומר  עליוֿהשלום דוד הרי ללוים, לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר בעולםֿהזה לו מנת 90ויזכה ה'

גורלי". תומיך אתה וכוסי חלקי

" שהרי - ישראל כל של אחדותם יותר עוד מודגשת yi`eובזה yi` lk'"כו אותו רוחו נדבה אשר כו'
ש"נתקדש אלא עוד, ולא לוי, שבט של לעילוי להגיע וביכלתו miycwבכחו ycew כהן אהרן של דרגתו ,"

קדשים"' קודש להקדישו אהרן ("ויבדל היינו,iypd`),91גדול לוי, שבט כל של הכל") הוא ("הנשיא
גדול. כהן של עליונה הכי הדרגה עם ואיש" איש "כל של אחדותו

תומיך אתה וכוסי חלקי מנת "ה' הענין, בסיום גם היא ilxebוכמודגש ה"גורל" בחינת שהרי - "
מההתחלקות  עםלמעלה קשורה להיותה כו', וגילויים הארות עניני כל ezedneשל ezenvr כדאיתא ,

הגאונים  הכתוב 92בתשובות ובלשון הדברות", עשרת על כעובר הגורל על את 93ש"העובר יוטל "בחיק
וסליחה  מחילה שפעלה - בשנה" "אחת הכיפורים ביום גדול כהן עבודת שלכן משפטו", כל ומה' הגורל

ענין עם קשורה - השלימות בתכלית דוקא.lxebdוכפרה
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ב.83) שם, בהר פרש"י
ז.84) א, בראשית פרש"י
ועוד.85) ב. לג, בראשית אוה"ת וראה א. מ, קידושין
אֿב.86) יח,
טז.87) ח, בהעלותך ט. ג, במדבר
ב.88) יח, קרח

בסופן.89) ויובל שמיטה הל'
ה.90) טז, תהלים
יג.91) כג, דה"א
ווילנא 92) ס'. סימן – תש"כ ירושלים, של"ה. קושטא,

נז. סימן תרמ"ה
לג.93) טז, משלי
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.„È:זה בלילה שתחילתו - אלול ֿ חודש דראש ב' יום רביעי, יום של לשיעור גם באים ומכאן

שם, גר הוא אשר ישראל מכל שעריך מאחד הלוי יבוא "וכי - נאמר רביעי, יום של השיעור בתחילת
לפני  שם העומדים הלוים אחיו ככל אלקיו ה' בשם ושרת ה', יבחר אשר המקום אל נפשו אות בכל ובא

שאינו 94ה'" במשמר ואפילו חובתו, או נדבתו קרבנות ומקריב שבא הכהן על "לימד רש"י, ומפרש ,
הבאים  בקרבנות ועובדין במשמר שמקריבין לרגל הבאים הכהנים על לימד "עוד מזה, ויתירה שלו",

שלהם". המשמר שאין ואףֿעלֿפי הרגל, מוספי כגון הרגל, מחמת

משמרות  כ"ד של ההתחלקות שישנה שאףֿעלֿפי – גופא לוי בשבט האחדות מודגשת זה ובענין
ואפילו  חובתו, או נדבתו בעצמו ולהקריב לבוא כהן כל יכול ֿ כן אףֿעלֿפי שלו, במשמר כהן כל כהונה,

קרבן רק ולא שלו, שאינו בקרבנות elyבמשמר ועובד שמקריב מזה, יתירה אלא חובתו", או "נדבתו ,
l`xyiשל llk ומבטל גובר האחדות שענין כלומר, שלו, המשמר שאין אףֿעלֿפי הרגל, מחמת הבאים

כו'. המשמרות התחלקות את

יכול  ואיש" איש ש"כל בלבד זו שלא - שלפניֿזה בשיעור האחדות בענין גם ניתוסף שכן, ומכיון
שהוא כפי גדול) כהן דרגת העילוי, לתכלית (עד לוי שבט לדרגת זאת,envrÎiptaלהגיע עוד אלא ,

רביעי. יום של בשיעור כמודגש המשמרות, חילוקי שמתבטלים באופן לוי, שבט כל עם שמתאחד

ואחד  אחד כל אצל  שישנו הקרבנות, לענין בקשר גם ולימוד הוראה יש לעיל שבאמור להוסיף, ויש
האדם  בנפש הרוחנית בעבודה - תקנום"95מישראל תמידין כנגד "תפילות התפילה, בעבודת -96.

.ÂË מצד הן - אלול שבראשֿחודש האחדות בענין יתירה הדגשה ניתוספה זו שבשנה מובן עלֿפיֿזה
והן  בשבת, חל השמיטה שנת של ראשֿהשנה שגם ובפרט לה'", "שבת השמיטה, שנת השנה, כללות
השיעור  הן בתורה, היום פרשת מצד והן בשבוע, השלישי ביום אלול, ראשֿחודש של הקביעות מצד
ויש  בארוכה. כנ"ל דראשֿחודש, ב' הרביעי, יום של השיעור והן דראשֿחודש, א' השלישי, יום של
בקביעות  וקשורה תלויה אינה אלול ראשֿחודש של הקביעות זו: בשנה המיוחדת להדגשה בנוגע להוסיף
הראיה, עלֿפי שמקדשים בזמן שהרי, - בשבת חל שלה שראשֿהשנה השמיטה שנת השנה, כללות של
ראשֿחודש  של הקביעות תהיה ואףֿעלֿפיֿכן בשבת, יחול השמיטה שנת של שראשֿהשנה להיות יכול

שופטים. פרשת של בשבוע השלישי ביום דוקא ולאו ימים, שני במקום אחד יום אחר, באופן אלול

בשבת, חל השמיטה שנת של שראשֿהשנה – יחדיו אלו ענינים כל של הצירוף הרי שכן, ומכיון
יותר  עוד מדגיש - שופטים ובפרשת הרביעי, ביום למחרתו וגם השלישי, ביום חל אלול וראשֿחודש

האחדות. ענין את

של  הענינים פרטי כל את ומאחד המחבר - דראשֿחודש ב' בליל ביותר מודגש הנ"ל שכל וכאמור,
בארוכה. כנ"ל אלו, ימים שיעורי של ההוראות גם כולל דראשֿחודש, ב' ויום א' יום

.ÊË"מעשה לידי שמביא תלמוד ד"גדול הענין יהיה לעיל האמור שבכל כל 97ויהיֿרצון קיום -
מראשֿחוד  החל ממש, בפועל האמורים אלול.הענינים חודש ימי בכל והמשכו אלול, ש

אמר  אלול, ש"בראשֿחודש אלול, מראשֿחודש החל שופר, תקיעת של המנהג - בזה וההתחלה
תוקעין  שיהיו ז"ל חכמינו התקינו לכן במחנה.. שופר והעבירו ההרה.. אלי עלה למשה: הקב"ה

שנאמר  תשובה, שיעשו ישראל להזהיר כדי החודש, וכל ושנה, שנה בכל אלול יתקע 98בראשֿחודש אם
יחרדו" לא ועם בעיר .99שופר
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וֿז.94) יח,
ש"התורה 95) ואילך) ב (יג, השל"ה דברי ע"פ – ואדרבה

היא  שההתחלה י"ל, בתחתונים". ורומזת בעליונים מדברת
הענינים. בפשטות גם ומשתלשל נמשך ואח"כ הענינים, ברוחניות

ועוד.96) ב. כו, ברכות
וש"נ.97) ב. מ, קידושין
ו.98) ג, עמוס
תקפא.99) ר"ס או"ח טור
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המנהגים  מחילוקי הדעות 100ולהעיר לחילוקי בהתאם - דראשֿחודש א' ביום שופר לתקיעת בנוגע
כ"ק  עלֿידי חב"ד מנהג ונתפשט נתגלה וכבר דראשֿחודש. ב' ביום או א' ביום להר, משה עליית בזמן

דורנו' נשיא אדמו"ר א'101מו"ח ביום גם ואףֿעלֿפיֿכן דראשֿחודש, ב' ביום לתקוע שמתחילין -
אלול) (שבחודש שופר דתקיעת הענין ששלימות אף הרי, שכן, ומכיון להתלמד. תוקעין דראשֿחודש
"אם  שופר, דתקיעת ההשפעה כבר ישנה להתלמד, כשתוקעין גם מכלֿמקום דראשֿחודש, ב' ביום הוא
שופר  דתקיעת הענין לשלימות והרגל הכנה שזוהי כשיודעים ובפרט יחרדו", לא ועם בעיר שופר יתקע
הוי' כבוד ש"ונגלה דמכיון - דלעתידֿלבוא לחרדה באים שופר דתקיעת שמהחרדה - והעיקר למחרתו.
פחד  מפני הסלעים ובסעיפי הצורים בנקרת "לבוא שתפעל גדולה חרדה תהיה אזי יחדיו", בשר כל וראו

גאונו" ומהדר בתניא 102הוי' ).103(כמבואר

"תקע - השלימות בתכלית שופר דתקיעת הענין גם יהיה lecbואז xteya רק לא היינו, לחרותנו",
ישראל), מנהג מצד אלא שאינו אלול חודש של מהשופר (שלמעלה ראשֿהשנה של השופר סתם, שופר

אליעזר' דרבי ב'פרקי וכמבואר גדול", "שופר ימין 104אלא בקרן הוא דלעתידֿלבוא גדול" שה"שופר
יצחק, של אילו של של בקיבוץ לעתידֿלבוא בו לתקוע ועתיד השמאל, משל גדול הוא ימין של "קרן

שנאמר  הידוע 105גליות, ב'המשך' בארוכה כמבואר  גדול", בשופר יתקע ההוא ביום אדמו"ר 106והיה של
אריבער" ("לכתחילה ).107מהר"ש

"עד  השאלה בטלה ממילא ובדרך גדול", בשופר "יתקע ומיד תיכף הרי - בידו מעכב שאין ומכיון
גדול  בשופר "תקע הבקשה מתקיימת עין" ש"כהרף היינו, עין", כהרף המקום עיכבן ש"לא מכיון מתי",

והשלימה. האמיתית וגאולה חירות לחרותנו",

ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ומיד שתיכף - ובפשטות
גדול" שמיא"108"קהל ענני "עם חדא, וברגעא חדא ובשעתא יחיד, לשון הנה"109, "ישובו לארצנו 108- ,

יחדיו" לה שחוברה "עיר הקודש, עיר לירושלים ישראל,110הקדושה, כל של ואחדות חיבור שפועלת ,
בשעתא  טפחים, מעשרה למטה ממש, כפשוטו במקום, "אחת" בחינת לקודשֿהקדשים, עד לביתֿהמקדש 

חדא. וברגעא חדא

***

.ÊÈ."לי ודודי לדודי "אני דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.ÁÈ בבנינו גו' ובזקנינו ("בנערינו מישראל ואחד אחד כל צריך אלול שבחודש ג) (סעיף לעיל נתבאר
לתשלום  עד חסרון, עניני כל ולהשלים למלא כדי החולפת, השנה מכל חשבוןֿצדק לעשות ובבנותינו")

שלימות. של באופן

חשוב. זמן לכך להקדיש צורך יש  - ובשלימותה לאמיתתה תהיה זו שעבודה כדי והנה,

היא  בהם שההתעסקות היות עם - ענינים בשאר עוסקים שבו מהזמן למעט בהכרח שכן, ומכיון
שמצינו  כפי אלול, חודש עבודת גרמא, שהזמן בענין לעסוק כדי - פשוט וגם כמובן ערוך', 'שולחן עלֿפי

גרמא שהזמן שענין שאינ dgecבהלכה, הענינים מסויים.שאר בזמן תלויים ם
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אלול.100) ערך תלמודית אנציק' שם. הטושו"ע נו"כ ראה
(101.53 ס"ע חב"ד המנהגים ספר אלול. ר"ח יום" "היום
כא.102) ב, ישעי'
לו.103) ס"פ
לא.104) ס"פ
יג.105) כז, ישעי'

ואילך).106) מב (ס"ע תר"ם יונתי בהמשך ישראל שובה ד"ה
ע'107) ח"א לקו"ש תריז ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. .124
ז.108) לא, ירמי'
א.109) צח, סנהדרין וראה יג. ז, דניאל
ה"ו.110) פ"ג חגיגה ירושלמי וראה ג. קכב, תהלים
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אומנותם" "תורתם התורה, בלימוד עסקם שעיקר תלמידיֿחכמים שאפילו - וקלֿוחומר ובמכלֿשכן
של  מהזמן ממעטים -dxezd cenil,('כו חשבוןֿצדק של הענין גם (כולל ותחנונים בתפילה להוסיף כדי

ועבודת  חשבוןֿצדק בעשיית לעסוק כדי בהם למעט שיש הרשות, לעניני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
התשובה.

ימי  ב'עשרת אלא אינו ותשובה בתפילה להוסיף כדי התורה בלימוד שהמיעוט אומרים שיש ולהעיר,
מיד" ומתקבלת ביותר "יפה התשובה, זמן עיקר של 111תשובה', התשובה עבודת גם אףֿעלֿפיֿכן אבל .

ימים", "ירח - הכתוב כלשון - הוא ההכנה וזמן רבה', ל'הכנה עד הכנה, דורשת תשובה' ימי 'עשרת
ומצוותיה  תורה בעניני אפילו הענינים, בכל למעט יש אלול בחודש גם ואםֿכן אלול, חודש כל במשך
שזמן  אף תפילה, לזמן תורה מזמן לשנות ערוך' 'שולחן עלֿפי המותר (באופן בזמן תלויים שאינם

לחוד  תורה וזמן לחוד הרשות.112תפילה בעניני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,(

.ËÈ.לעצמו בנוגע כן לנהוג שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי לאחרים, בנוגע שמדברים מכיון והנה,

אלול, חודש בתחילת מיד ולהודיע להבהיר זו) להתוועדות הסיבות אחת גם (וזוהי צורך יש ולכן,
העדר  את יפרשו לא ובוודאי ורמזים, פירושים ילמדו לא - שאלותיהם על מענה יקבלו שלא אלו שכל
השואלת  או השואל של כבודו לפי שאינה בהנהגה לחשוד חסֿושלום [שהרי כו' כאיֿהתחשבות המענה
כסעודת  להם עושה אתה אם "אפילו אשר ולאה, רחל רבקה שרה ובנות ויעקב, יצחק אברהם בני -
שצריך  מכיון הזמן, העדר כאמור, היא, לכך הסיבה שכן עמהם"], חובתך ידי יצאת לא בשעתו שלמה

אלול  חודש עבודת לעניני מיוחד זמן .113להקדיש

הנה: - השאלה בפתרון לצורך ובנוגע

העיון  שעלֿידי מכיון לשאלה, מקום אין מלכתחילה הרי - ערוך' ב'שולחן הוראה שיש בענינים
מורהֿהוראה  רב אצל ישאל - בעצמו למצוא יכול אינו ואם לשאלתו. מענה ימצא ערוך' ב'שולחן

בישראל.

חיים", "תורת התורה, הוראת על (מיוסד כללי מענה ניתן כבר - כו' לספק מקום שיש ובענינים
והוא: בתורה), הוראות יש כפשוטם, גשמיים חיים החיים, עניני לכל שבנוגע היינו, בחיים, הוראה

שכתוב  מה על (מיוסד מבינים" ידידים "כעצת aexa"ותשועה114"כעצת - בריאות לעניני ובנוגע יועץ"),
ז"ל  רבותינו מאמר על (מיוסד מומחים" רופאים שני של אחידה "כדעה או ידיד", שניתנה 115רופא "מכאן

לרפאות"). לרופא יכולת) מלשון גם (כולל רשות

חסֿושלום, לדאוג צורך שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה להמתין, צורך שאין כך המענה, כבר ישנו ואםֿכן
אלול. חודש עבודת עניני בכל להוסיף כדי כו' מההמתנה שנתפנה הזמן את לנצל ואדרבה,

.Î יזכירו שבו וחתום, כתוב מענה, לקבל כדי "להתחכם" זאת בכל שמתעקשים "חכמים" ישנם אמנם,
מענה, יתקבל לא שאם מוסיפים הם השאלה, הצעת לאחרי "המצאה": עלֿידי – כו' בשאלתם שהתבוננו
המכתב. מקבל על היא האחריות כל ובמילא, וכך, כך באופן היא שהמסקנא ויסיקו יפרשו - ממש ובקרוב
בוודאי  - הם חושבים - ראובן ובני גד בני כתנאי הדברים את ומשלשים שכופלים ובפרט כזה, "איום"

האפשרי. בהקדם מכתבם על לענות כיֿאם ברירה תהיה שלא מכיון פעולתו, יפעל

את  כשקוראים ורק אך להועיל יכול הלב) מן היוצאים בדברים כשנאמר (אפילו כזה "איום" ובכן,
רק (לא גרמא הזמן אין אלול שבחודש מכיון בנידוןֿדידן אבל אפילו zeprlהמכתב. אלא) המכתבים, על

`exwl הזמן בוא עד ייקרא לא  כולו שהמכתב מכיון שבמכתב , ה"איומים" יועילו לא המכתבים, את
זה... מסוג מכתב לקריאת מתאים זמן יבוא אכן אם - המתאים
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ה"ו.111) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
א.112) יו"ד, שבת
תרלח.113) ע' ריש ח"ב מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק גם ראה

ו.114) כד, יד. יא, משלי
וש"נ.115) סע"א, ס, ברכות
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שהיו  מיוחדים, לזמנים בנוגע שאמר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי - כזו להנהגה והיסוד
מה  לשם - בישראל לנשיא רק השייכת הנהגה זוהי אם ולכאורה, המכתבים. את קורא היה שלא זמנים
אודות  סיפר דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח שכ"ק העובדה שעצם לומר, צריך כן ועל זו? הנהגה לנו סיפרו

הבעלֿשםֿטוב  תורת (עלֿפי הוכחה מהווה בשמו, הדבר יתפרסם שלבסוף בידעו דבר 116הנהגתו, שכל
הכל", הוא ש"הנשיא דמכיון ואחד, אחד כל אצל שייך זה שמעין אליו) שייך זה הרי שומע, שיהודי
הזמן  אין אלול שבחודש ובנידוןֿדידן, ה'יחידה'. בחינת - הנשיא של מבחינתו ואחד אחד כל אצל יש
הכלליות  ההוראות עלֿפי להתנהג אלא כו', ורמזים פירושים ללמוד אין ולכן כו', מכתבים לקריאת גרמא

הנ"ל.

.‡Î לכאן לנסיעה בנוגע - גרמא שהזמן ענין זה הרי שלכאורה, נוספת, שאלה לסוג באים ומכאן
וכו'. וכו' לכאן וטעמים לכאן טעמים פירוט כדי תוך הקהל'. 'שנת לקראת ובפרט תשרי, לחודש

ה'שולחן  הוראת על מיוסד שהמענה (ומכיון שנים וכמה מכמה המענה כבר ניתן זה בענין ובכן,
ותוכנו  מסיני). למשה שניתנה מאז מוחלפת תהא לא התורה שהרי לשנה, משנה שינוי שייך לא ערוך',

דלהלן: בתנאים ורק אך אפשרית לכאן שהנסיעה -

הכשר), מוסד (או הקודש טהרת על במוסד בקודש, מעבודתו תגרע לא לכאן שהנסיעה - לראש לכל
וכו'. הרבים לטובת

ז"ל  חכמינו ובלשון לחובות, להכנס שלא - לזה שלו 117ונוסף ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו )118(שהביאו
בעצמו  שהוא גדולים בחובות כשמדובר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לבריות", תצטרך ואל חול שבתך "עשה
הענין  מצד הנפש במנוחת שיגרע אלא זה, חוב לפרוע שיוכל אצלו ברור ואם לפרעם. יוכל אם מסופק

מלוה" לאיש לוה הוראת 119ד"עבד כבר קיים שבוודאי - (ובפרט בישראל מורהֿהוראה רב אצל ישאל -
רב")120המשנה  לך ."עשה

 ֿ ועלֿאחתֿכמה זוגתו, בהסכמת להיות צריכה האיש של שנסיעתו - הנישואין שלאחרי לאלו ובנוגע
בעלה" רצון עושה כשרה "אשה בעלה, בהסכמת להיות צריכה האשה שנסיעת ועלֿדרךֿזה 121וכמה .

אמך" ואת אביך את "כבד לציווי בהתאם - ובנות לבנים ברוח 122בנוגע אותם מחנכים שההורים דמכיון ,
שאינו  בענין (מהֿשאיןֿכן המקום לכבוד חסֿושלום, בסתירה אינו שכבודם פשוט ומצוותיה, התורה

המקום  בכבוד חייבים ואמו אביו גם שהרי כו', לכבדם אין התורה, ציווי לספק 123עלֿפי מקום יש ואם .(
בישראל. מורהֿהוראה רב ישאלו - בדבר

בארץ  שדר מורהֿהוראה, מרב היתר לקבל צריכים שלכלֿלראש – הקודש ארץ לתושבי נוסף ותנאי
הקודש. מארץ לצאת להם מותר האם הקודש, ארץ של היוקר את ומרגיש ויודע הקודש,

שאין  ופשיטא כו', ולשאול לחזור צורך אין ולכן שנים, וכמה כמה לפני כבר ניתן זה מענה וכאמור,
בארוכה. כנ"ל כו', לאיומים מקום

.·Î ענני עם "ארו ממש, ומיד תיכף יבוא צדקנו שמשיח מכיון - הנ"ל לכל יצטרכו שלא ויהיֿרצון
ישראל, כלל בתוככי בתוכם, כאן המסובים וכל ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו וממילא שמיא",

הקדושה, לארצנו הנה", ישובו - גדול  "קהל

אלול, חודש של ההכנה עבודת עניני בכל - כאחד" כולנו אבינו "ברכנו - יחדיו כולם ימשיכו ושם
עד  הסליחות, ימי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבתֿקודש, ביום חל זו שבשנה אלול, מח"י החל ובפרט

לראשי" תחת ד"שמאלו העבודה באופן - הכיפורים ויום ,124לראשֿהשנה
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וש"נ.116) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
וש"נ.117) א. קיח, שבת
ס"ד.118) סרמ"ב שבת הל' או"ח
סע"א.119) יו"ד, ב"ב ז. כב, משלי
ומט"ז.120) מ"ו פ"א אבות

אישות 121) הל' מיימוניות בהגהות הובא פ"ט. תדבא"ר ראה
סט. סו"ס אה"ע רמ"א ספט"ו.

יב.122) כ, יתרו
ועוד.123) ג. יט, קדושים פרש"י ראה
ובכ"מ.124) א. לב, ראה פ' לקו"ת וראה ג. ח, שה"ש
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ושמחתֿתורה  לשמיניֿעצרת עד הסוכות, בחג תחבקני", "וימינו - לזה .124ובהמשך

יקויים  שאז צדקנו, משיח בא ומיד שתיכף מכיון עצומה, והכי גדולה הכי שמחה מתוך - זה וכל
ראשם".125היעוד  על עולם "שמחת

גדר  פורצת שמחה שהרי השמחה, ענין עלֿידי – זה מעין - לזה גדרי 126וההכנה מפריצת החל ,
- מ"גולה" נעשה אזי ב"גולה", האל"ף את שממשיכים דמכיון גלות", "אויס גלות", "דאלאי הגלות,

וטוב 127"גאולה" שמחה ומתוך ממש, בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה ,
לבב.

***

.‚Î,כך כדי עד והתשובה, התפילה בעבודת להוסיף צריך אלול שבחודש לעיל להמדובר בהמשך
חכמינו  לשון עלֿפי הרי, - ותשובה בתפילה להוסיף כדי התורה לימוד של מהזמן אפילו שממעטים

בהוספה 128ז"ל  גם להתבטא צריכה התשובה בעבודת שההוספה מובן, טובים", ומעשים "תשובה
טובים". ב"מעשים

ועוד: זאת

האדם נעשה התשובה dycgעלֿידי ze`ivn לך "אין הענינים, כל את לתקן התשובה מועילה שלכן, ,
התשובה" בפני שעומד אלא129דבר שחטא, האדם זה שאין מכיון ,dycg ze`ivn130.

ומעשים  "תשובה התשובה, מעבודת (כתוצאה טובים" ב"מעשים ההוספה גם הרי לכך, ובהתאם
של באופן אלא) סתם, הוספה רק (לא להיות צריכה בנוגע yecigטובים") הן חדשה, מציאות כמו ,

כחדשים"' בעיניך יהיו יום "בכל - התורה שמביא 131ללימוד תלמוד (גדול המצוות לקיום בנוגע והן ,
מחודשת. חיות מתוך עשיה - מעשה) לידי

סעיף  (כנ"ל ד'אלול' בראשיֿתיבות הם אף המרומזים - העבודה עניני שאר אודות גם לעורר יש ולכן,
ולזרז  לקרב העבודה היינו, הגאולה, ענין וכן התשובה, לענין בהוספה חסדים, וגמילות עבודה תורה - ו)

ד"אחישנה" באופן הגאולה .132את

גם  לפעול - אלול לחודש המיוחדים מהמבצעים החל ה"מבצעים", עניני אודות לעורר יש כן וכמו
הזולת  הלב,133על מן היוצאים בדברים עמו שמדבר עלֿידיֿזה אלול, חודש עבודת עניני לכל בנוגע

פעולתם  ופועלים הלב אל כו'.134שנכנסים האישית מהנהגתו דוגמאֿחיה לו ומראה ,

בדוגמת  הוא אלול חודש של שהזמן ישראל, ולכל מישראל ואחד אחד לכל להסביר - יותר ובפרטיות
"ixrhlwn שישוב השנה, בתוך שחטא מי לכל אלול חודש את וזימן 'אנה' בחסדו ש"הקב"ה במקום, "

כו"' ויקבלוהו בתשובה "135אז - ד'אלול' בראשיֿתיבות גם וכמרומז .137ך"lשמתיeידו136lנה `,

.„Î:מקלט ערי אודות מדובר שבה - שופטים פרשת השבוע, פרשת עם זה ענין לקשר ויש

רוצח" כל שמה לנוס והיה לך.. תבדיל ערים שלש גו' וירשתם הגוים.. את אלקיך ה' יכרית ,138"כי
שכתוב  כמו הירדן, בעבר משה הבדיל שכבר הערים שלש מלבד ערים 139כלומר, שלש משה יבדיל "אז

כנען. ארץ כיבוש לאחרי ערים שלש עוד להבדיל הוצרכו שמש", מזרחה הירדן בעבר
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יא.125) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ואילך.126) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ובכ"מ.127) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב. ויק"ר ראה
מי"ז.128) פ"ד אבות
ספ"ג.129) תשובה הל' רמב"ם
שסח.130) ע' מלוקט סה"מ וראה ה"ד. פ"ב שם רמב"ם ראה

וש"נ.
ועוד.131) ס"ב. סא סימן ק"ש הל' או"ח אדה"ז שו"ע
א.132) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
מו"ח 133) כ"ק וכדברי כמוך". לרעך "ואהבת הציווי ע"פ

שאינו  יהודי שגם אד"ר) ג' יום" ("היום דורנו נשיא אדמו"ר
לרגע  (עד מציאותו אודות כלל ידע ולא ראהו, לא מעולם מכירו,

"רעך". בכלל גם ה"ה – זה)
א.134) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ספר
יג.135) כא, משפטים עה"פ שעה"פ
שם.136) משפטים
פ"א.137) ר"ה שער פע"ח עה"פ. וסה"ל שעה"פ ל"ת
אֿג.138) יט,
מא.139) ד, ואתחנן
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- הירדן שבעבר הערים לשלש בנוגע גם פועלת כנען, בארץ הערים שלש שהבדלת אלא עוד, ולא
"אינן  הירדן שבעבר הערים שלש כנען"שהרי, שבארץ אותן שיבדלו עד .140קולטות 

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "ואם בפרשתנו: וקניזי 141וממשיך קיני ארץ לך לתת נשבע "כאשר ,
האלה"142וקדמוני" השלש על ערים שלש עוד לך "ויספת אזי וג'144("הרי 143, הירדן, שבעבר ג' תשע,

לעתידֿלבוא") וג' כנען, .145שבארץ

"עשה ארץֿישראל, לעשות יש ובחוץֿלארץ הזה בזמן שגם הידוע עלֿפי – מזה ארץ o`kוההוראה
הקודש'146ישראל" ב'אגרת כמבואר הגאולה, לענין בנוגע כן וכמו של 147, ענין הוא התפילה שעבודת

עבודת  גם שייכת ואםֿכן והשלימה, האמיתית גאולה הכללית, הגאולה ודוגמת מעין פרטית, גאולה
העבודה  שלימות לאחרי שגם היינו, ערים, ג' עוד יתוספו שאז גבולך", את אלקיך ה' ירחיב ל"כי ההכנה
העילוי  גם אצלו שניתוסף ועד גמור, צדיק בדרגת שנעשה כו'), חשבוןֿצדק עשיית (לאחרי זה יום של
עלֿדרך  מקלט, ערי של הענינים פרטי כל בעבודתו להיות צריכים מכלֿמקום – התשובה עבודת של

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה לאחרי מקלט ערי ג' הוספת ובדוגמת

.‰Î ברמב"ם היומי לשיעור גם באים חוץ 148ומכאן על ישראל ארץ של השפעה מצינו בו שגם -
מקלט: ערי בענין לעיל האמור עלֿדרך לארץ,

היומי  השיעור של השלישי על 149בפרק וגזרו חזרו גושה.. על גזרו העכו"ם "ארץ הרמב"ם: כותב -
- העכו"ם ארץ לאויר ורובו ראשו שהכניס כיון אלא נשא, ולא נגע שלא ואףֿעלֿפי שיטמא, אווירה

נטמא".

השביעית, ומן המעשרות מן שפטורות אףֿעלֿפי ישראל.. בארץ המובלעות "עיירות הפרק: ובסיום
בארץ  מובלעות שהן אףֿעלֿפי טהורות, בבל עולי של דרכים וחזקת העכו"ם, ארץ משום בהם אין

העכו"ם".

השביעית, ומן המעשרות מן פטורות שלכן לארץ, מחוץ אלא ישראל, מארץ אינן אלו עיירות כלומר,
ישראל  ארץ של בשטחה מוקפות רוחות שמשלוש היינו, ישראל, בארץ מובלעות להיותן ואףֿעלֿפי ֿכן

טהורות. שיהיו ישראל ארץ בהן פועלת לארץ), לחוץ שפתוחה רביעית רוח (מהֿשאיןֿכן

עיירות לא היינו, בבל", עולי של "דרכים אפילו - מזה מקום zerlaendויתירה כיֿאם ישראל, בארץ
wegx,ישראל m"ekrdמארץ ux`a rlaenyעוברת זה שבמקום אלא ,jxcd ישראל לארץ בבל" "עולי של

אפילו בבל", עולי של דרכים "חזקת הרי, -zligzn" בבל, של רחוק הכי בקצה מכיון zexedhהדרך, ,"
ישראל.jxcdשזוהי לארץ המוליכה

.ÂÎ הרמב"ם שכתב מה עלֿפי – ה' בעבודת הענין לתקן 150וביאור אלא.. אינן התורה דיני ש"רוב
המעשים": כל וליישר הדעות

אחדות  של ומצב מעמד על מורה ישראל" ש"ארץ - העמים" ל"ארץ ישראל" "ארץ שבין החילוק
ז"ל  רבותינו כמאמר כו', רצונו קיום עלֿידי הקב"ה רצון 151עם לעשות שרצתה ארץ, שמה נקרא "למה

גחלים  (כמו עוממות מלשון "עם וריחוק, פירוד של ומצב מעמד על מורה העמים" ו"ארץ קונה",
המלך" ממעלת ורחוקים וזרים נפרדים דברים שהם .152עוממות),
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עה"פ.140) פרש"י
ח.141) שם,
עה"פ.142) פרש"י
ט.143) שם,
עה"פ.144) פרש"י
שלש 145) עוד להוספת (ועד מקלט דערי הצורך בטעם

נפש  דמכה הענין שייך יהי' שלא אף לבוא, לעתיד ערים)
שיחת  ואילך. 107 ע' חכ"ד לקו"ש בארוכה ראה – כו'
ע' ח"ד תשמ"ו (התוועדויות סי"ט דאשתקד אלול אדר"ח

ואילך. (348

ע'146) ח"ב לקו"ש תפה. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ועוד. .621

ד.147) סימן
הרמב"ם 148) לשיעור בנוגע גם ולהשלים לתקן המקום וכאן

מבה"ח  ראה (ש"פ שלפנ"ז בהתוועדות שנתבאר תמורה הל' בסוף
לעיל. נדפס – הנ"ל בשיחה נכלל – אלול)

רפי"א.149) מת טומאת הל'
בסופן.150) תמורה הל'
ח.151) פ"ה, ב"ר
רפ"ז.152) שעהיוה"א
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בעבודת כחמורה",וענינו "קלה ומצוותיה, תורה קדושה, עניני כל על קאי - ישראל" "ארץ האדם:
רצון  לעשות ש"רצתה ישראל", ד"ארץ הענין תוכן עם חדורים שכולם למצוה, והכנה הכשר גם כולל

כו'. הרשות עניני אלא לקדושה, שייכים שאינם הענינים על קאי - העמים" ו"ארץ קונה":

ישראל": ד"ארץ הטהרה את העמים" "ארץ בעניני לפעול יהודי של וביכלתו שבכוחו - היא וההוראה

העמים") ("ארץ הרשות עניני שגם - ישראל" בארץ רוחותיהם) משלש (שמוקפות המובלעות "עיירות
"שרצתה  ישראל", ארץ כאן ד"עשה ההנהגה באופן רוחותיהם משלוש מוקפים רצון 153נעשים לעשות

הם גם נעשים שעלֿידיֿזה ישראל.mirlaenקונה", ארץ קדושה, עניני של הטהרה באווירת

אפילו - העמים" בארץ מובלעות שהן אףֿעלֿפי בבל.. עולי של "דרכים מזה, שמגיע iptlויתירה
" בבחינת שיהיו לפעול יכול קדושה, בעניני מובלעים נעשים הרשות שעניני ומצב "mikxcלמעמד

היותם  עם ישראל, ארץ של מהטהרה כבר בהם נפעל שעלֿידיֿזה קדושה, לעניני אחרֿכך באים שעלֿידם
העמים. בארץ מובלעים עדיין

של באופן ישוב, מקום הם "עיירות" ל"דרכים": "עיירות" שבין החילוק בביאור  להוסיף ,zeriawויש
באופן בהם שעוברים אלא אינם "דרכים" .i`xrמהֿשאיןֿכן

(נוסף  קביעות של באופן עדיין אינה קדושה לעניני השייכות פעולת כאשר שגם - בעבודה וענינו
נפעל  מכלֿמקום בלבד, עראי באופן כיֿאם "דרך") של באופן אלא קדושה, בעניני מובלעת שאינה לכך

ישראל. ארץ קדושה, עניני של מהטהרה כבר

.ÊÎ עולי של ד"דרכים ומצב במעמד להיות שצריכים הגלות, ענין לכללות בנוגע - נוספת והוראה
בבל":

שלאחריֿזה. הגליות כל ושורש מקור הגלות, ענין כללות על מורה - "בבל"

הארצות  מכל גבוה ישראל שארץ - לבבל ישראל ארץ שבין המוחלט בניגוד גם עד 154וכמודגש ,
המקומות  מכל שגבוה ננערו 155לביתֿהמקדש שלכן הארצות, מכל נמוך הכי המקום היא בבל ואילו ,

המבול  מתי כל ד"עולי 156לשם ומצב במעמד להיות עליו - בבל בגלות נמצא יהודי כאשר גם והנה, .
הירידה) (תכלית לבבל שהירידה ולהרגיש לדעת כלומר, בבל",157בבל", "עולי עליה, לצורך אלא אינה

ושלימה. גדולה הכי עליה

הכי  בקצה שגם כך, בבל", ל"עולי הדרך את וסולל מכשיר הוא בבבל בהיותו שגם אלא עוד, ולא
בבל, של zelbdרחוק swez."בבל עולי של דרכים "חזקת - ישראל לארץ לעליה הדרך התחלת נעשה ,

ישראל  לארץ לעליה הדרך וסלילת הכשרת - זה שמטרת 158וענין בידעו שכן ברצונו, אלא תלוי אינו -
הדרך  וסלילת בהכשרת אלא אינה הגלות בזמן עבודתו כל הרי עליה, לצורך אלא אינה לבבל הירידה

ישראל. לארץ ולעלות מהגלות לצאת שיוכלו בבל" ד"עולי

רק  לא העמים, ארץ טומאת בטלה אזי - בבל" עולי של ב"דרכים שנמצא ומצב במעמד ובהיותו
העמים, בארץ שמובלע במקום בהיותו שגם היינו, 'גושה', של הטומאה גם אלא 'אוירה', של הטומאה
"נשמה  טהורה, שנשמתו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טהור, שגופו ופשיטא, טהור, ובמקום טהור באויר נמצא
משמרה  ואתה בי נפחתה ש"אתה לאחרי גם אלא כו', למעלה בהיותה רק לא היא", טהורה בי שנתת
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מלשון 153) וגם רצון, מלשון – ד"רצתה" הפירושים כב'
ואילך). סע"ג א בראשית (תו"א וזריזות מרוצה

ועוד.154) יג. לב, האזינו כג. א, דברים א. ג, תשאל פרש"י
מעין 155) אמה כ"ג הי' ש"נמוך ואף ח. יז, פרשתנו פרש"י

מצד זה הרי פורתא,ielirdעיטם", בי' נחתי "אמרי – שבדבר
מכתפיו" יותר בשור נאה לך אין שכן, כתפיו ובין דכתיב משום

יב). לג, ברכה (פרש"י

וש"נ.156) ב. קיג, שבת
בגלות 157) שהישיבה לשלול וצורך מקום שאין ופשיטא,

ח"ו. בגלות, לו שטוב מפני היא
(158– מהגלות היציאה ישראל. לארץ לעלי' בנוגע משא"כ

נשוב  אנו בכחותינו ולא ישראל מארץ גלינו מרצוננו "לא הרי,
כו'" יגאלנו ית' והוא כו' הגלנו ית' מלכנו אבינו ישראל, לארץ

ועוד). א. תרצב, ח"ד (לקו"ד
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הזהר  ובלשון דלהון 159בקרבי", נשמתא קדישא, דלהון רוחא קדישא, דלהון נפשא קדישא, דלהון "גופא
קדשים". קודש

השלימות  תכלית לגילוי שזוכים ועד כולו, העולם בכל הקדושה ענין את ומגלים ממשיכים ועלֿידיֿזה
קודשֿהקדשים  – קדושה צדקנו.של משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה שבביתֿהמקדש,

.ÁÎ לכל שנותנים עלֿידיֿזה הצדקה, בענין ההתוועדות את מסיימים - כגוןֿדא בהתוועדות כנהוג
לבב. וטוב שמחה מתוך הידועים, הניגונים - ולפניֿזה לצדקה. לתת כדי שליחותֿמצוה ואחת אחד

השכר  את ומיד תיכף תפעל לצדקה לתת הטובה שההחלטה "גדולה 160ויהיֿרצון - הצדקה מצות של
הגאולה"' את שמקרבת המקום 161צדקה עיכבן ד"לא ובאופן טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל -

עין". כהרף

גדול", "קהל ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו ישראל, כל גאולת – ובפשטות

חודש  אלול, בחודש ובמיוחד כולה, השמיטה שנת - "הקהל" לשנת ההכנה בזמן בעמדנו ובפרט
לבב, וטוב שמחה מתוך השמיטה שנת של הענינים כל והשלמת מילוי החשבון,

טפחים. מעשרה למטה ממש, כפשוטו

זשוריצי  ניע אחת). פעם – הד' (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
בימינו" במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי' הש"ץ כלאפצי.

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך 

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - שיחיו לטנקיסטים הדולרים חלוקת לאחרי

•
f"nyz'd lel` ycegÎy`xc 'a ,mihtey zyxt 'c mei zgiy .c"qa

eigiy "dpen`" dpgnc zeclile "l`xyi ob" dpgn iclil
מוגה  בלתי

"ווי ‡. ניגנו ואחרֿכך חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו שופר, ותקיעת מנחה תפילת לאחרי
נאו". משיח וואנט

חודש'·. מ'ראש (החל אלול חודש של הזקן 1ענינו רבינו עלֿידי נתבאר - למלך 2) משל "עלֿפי
לצאת  שרוצה מי כל רשאין ואז בשדה, פניו ומקבלין לקראתו העיר אנשי יוצאין לעיר בואו שקודם
הרי  העירה ובלכתו לכולם, שוחקות פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את מקבל והוא פניו, להקביל
בשדה". יתברך פניו אור להקביל יוצאין אלול בחודש עלֿדרךֿמשל הענין וכך כו'.. אחריו הולכים הם

בזה: והענין
מלך  כמו הקב"ה מתנהג החול) בימי (גם שבו הימים שבכל - היא אלול חודש של המיוחדת מעלתו

אלא) הבירה, שבעיר מלכותו בהיכל (לא שנמצא מהאנשים dcyaבשרֿודם ואחד אחד כל על ומביט ,
בפנים בשדה zewgeyeהנמצאים zexi`n.ואחד אחד לכל ואהבתו חיבתו את בגלוי שמראה היינו, ,
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רע"ב.159) ע, ח"ג
תקעא.160) סו"ס או"ח שו"ע ב. ח, תענית ראה
פל"ז.161) תניא וראה א. יו"ד, ב"ר

האדם,1) שבגוף ה"ראש" כמו – (חודש)" "ראש שנקרא
כולל  חודש" ש"ראש היינו, הגוף, אברי כל את ומנהיג הכולל

שמורה  ואילך), א נח, ר"ה לקו"ת (ראה החודש ימי כל את ומנהיג
שיש  מה לגבי בהוספה החודש, ימי דכל לעבודה כח ונותן דרך

עצמם. מצד בהם
ועוד.2) ב. לב, ראה פ' לקו"ת
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המצטרך  בכל שרוצה הבקשות כל ממנו ולבקש המלך אל לגשת יכול ואחד אחד שכל אלא עוד, ולא
ושוחקות. מאירות פנים יפות, פנים בסבר בקשותיו את למלא מוכן שהמלך  ובוודאי לו,

יוכלו  הבירה, לעיר חוזר שהמלך הזמן שבבוא - בשדה הנמצאים לכל נתינתֿכח גם מהווה זה וענין
כו'. אחריו ללכת הם גם

מו ‚. בישראל, נשיא עלֿידי ניתן זה שמשל מכיון רק והנה, לא ישראל, לכל היוםֿיום בחיי דרך רה
לכל  פרטיו בכל הנמשל יובן ידו שעל באופן המשל נבחר בודאי - ֿ זה שלאחרי בדורות גם אלא בדורו,

שבפשוטים  לפשוט עד מישראל, ואחד .3אחד

מודגש  קטנים ילדים אצל (ואדרבה, קטנים לילדים גם בפשטות מובן הנ"ל המשל הרי לעניננו, ובנוגע
בשדה, נמצא המדינה של שהמלך מכם ואחד אחד לכל כשיאמרו שהרי עוז), וביתר שאת ביתר הדבר
להגיש  ויוכל שוחקות, ובפנים יפות פנים בסבר יקבלו והמלך פנים, אל פנים לראותו יכול הרוצה וכל
עניניו, כל את יעזוב מכם ואחד אחד שכל ובוודאי בוודאי הרי - בקשתו למלא ישמח והמלך בקשתו,

המלך. אל וירוץ

את לתאר נקל xye`dוכמוֿכן ybx בסבר מקבלו ובעצמו בכבודו שהמלך העובדה מעצם ילד, כל של
בקשתו. את ולמלא לשמוע ומוכן שוחקות, פנים לו ומראה יפות פנים

ובפרט  היוםֿיום, בחיי הילד של הנהגתו שתיטב ככל שכן, - הנהגתו על גם הדבר ישפיע ובוודאי
ומדריכו, רבו במחיצת ב"חדר" או אביו, במחיצת jxraבהיותו df oi`,'כו והיראה האהבה הכבוד, לרגש

במחיצת dpicndבהיותו lk ly jlnd.ומדריכו ורבו אביו גם כולל ,

חדשי  מכל מיוחד חודש הוא אלול שחודש בנמשל, גם - ממש הזה החזיון וככל האלה הדברים וככל
שוחקות, ופנים יפות פנים בסבר ואחד אחד כל לקבל בשדה, הנמצא מלך כמו הקב"ה מתנהג שבו השנה,

בארוכה. כנ"ל כו', בקשותיו את ולמלא

המציאות  בתוקף וכלל כלל גורע זה אין - בשר' ב'עיני זאת רואים לא שבנמשל שאףֿעלֿפי ומובן,
" ",zn`Îzxezעלֿפי

‰·¯„‡Âזה הרי בשר', ב'עיני זאת רואים לא שבנמשל מכיון -xzei lecb sweza כשרואים במשל, מאשר
בשר': ב'עיני זאת

מצד היא, בשר' ב'עיני המלך את רואים שלא לכך ez`ltdeהסיבה ezelcb כך כדי עד המלך של
בשר'.`xyt`Îiש  ב'עיני לראותו

פנים  בסבר מקבלו בשר', ב'עיני לראותו שאיֿאפשר כו', ונעלה גדול שמלך מתבוננים כאשר ואםֿכן,
התקיפה  וההחלטה למלך, והכוסף האהבה (רגש מזה התוצאה הרי, - כו' שוחקות פנים לו ומראה יפות

היא המלך) של רצונו את jxraלמלא `ly!'בשר ב'עיני אותו שרואים בשרֿודם מלך לגבי

המלך.„. של רצונו את למלא - כולה השנה לכל נתינתֿכח לוקחים אלול ומחודש

כמוך" לרעך "ואהבת לציווי בהתאם ישראל, ילדי כל על גם לפעול - בתורה"4כולל גדול כלל "זה ,5

עתה  זה שאמרתם שהמלך 6(כפי - לאמיתו אמת - הזקן רבינו לכם שסיפר מה להם שתאמרו עלֿידיֿזה ,(
כו'. שוחקות פנים לכם ומראה יפות פנים בסבר אתכם מקבל

- (בתורתו) מהמלך שקיבלתם ה'מסר' יגיע להם שגם צבאם", וכל וארץ ב"שמים לפעול לזה, ונוסף
הארץ" ואת השמים את אלקים ברא עתה 7"בראשית זה שאמרתם כדי 6(כפי - בריאתם שתכלית כולל, ,(

במעשיו" ה' העולם,8ש"ישמח לבורא מיוחדת שמחה שיגרום באופן יתנהג כולו שהעולם היינו, ,
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המלך 3) שיציאת – בשדה דמלך המשל בתוכן גם וכמודגש
בהיותו  המלך אל (שנכנסים המלך שרי בשביל אינה לשדה מהעיר
פשוטיֿעם, בשביל הוא העיקר אדרבה, אלא מלכותו), בהיכל

בשדה. שנמצאים האנשים
יח.4) יט, קדושים

עה"פ.5) ופרש"י תו"כ
ומאחז"ל.6) הפסוקים בי"ב
א.7) א, בראשית
לא.8) קד, תהלים
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ש"ישמח עתה 9בעושיו"l`xyiועלֿאחתֿכמהֿוכמה זה שאמרתם על 5(כפי אמיתית שמחה - (
בתחתונים  דירה יתברך לו לעשות הקב"ה, של שליחותו את למלא .10שזכיתם

ארץ" ירשו לעולם צדיקים כולם ש"ועמך אתם גו'11ומובטחים אשר "ארץ הקודש, ארץ גם כולל ,
בה" אלקיך ה' בארץ 12עיני חלק יש מישראל ואחד אחד שלכל זה 13, שאמרתם (כפי הפסוק וכסיום ,

שהקב"ה6עתה  היינו, להתפאר", ידי מעשה מטעי "נצר - (x`tzn בראותו בשדה, שפוגש ישראל ילדי עם
וביתֿמדרש, בביתֿכנסת לעיר, בבואם - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ב"שדה", בהיותם גם הטובה הנהגתם את

ויוםֿטוב. בשבת

בברכותיו ‰. להוסיף הקב"ה, המלכים מלכי מלך המלך, של החלטתו את יותר עוד מחזק זה וכל
ומדריכים, מחנכים להורים, גם - ידכם ועל מכם, ואחד אחד לכל

אלול  מראשֿחודש שהחל - ובמיוחד שתומשך 14כולל הוודאות (וגם וההבטחה ההחלטה כבר ישנה
טובה  לשנה טובה וחתימה כתיבה תהיה מישראל ואחת אחד שלכל טפחים) מעשרה למטה ממש בפועל

יחד. גם וברוחניות ובגשמיות וברוחניות, בגשמיות ומתוקה,

***

.Â מ וההוראה הלימוד שמלבד הקודמים, בכינוסים פעמים כמה onfdדובר zellk הכינוס מתקיים שבו
מ  גם והוראה לימוד יש -ihxtd meid.הכינוס מתקיים שבו

הבעלֿשםֿטוב  תורת על מיוסד זה שענין - והוראה 15ובהקדמה לימוד יש ליהודי שמראים דבר שבכל
ונבון" חכם ל"עם בן הוא מישראל ואחד אחד שכל ומכיון לקונו, למצ 16בעבודתו ביכלתו יש וא ,

לקיימה  - והעיקר לקונו, בעבודתו וההוראה הלימוד את לו) כשמסבירים להבין (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
העיקר" הוא "המעשה .17בפועל,

וכמה  כמה בתורה שמצינו כפי - ישראל לילדי גם (ומתחיל) שייך ונבון" חכם "עם שהתואר ומובן,
נתינתֿכח) עם (ביחד והוראה תורה בתורה, חלק שנעשו סיפורים רבן", בית של "תינוקות אודות סיפורים 
ללמוד  צריכים וזקנים גדולים שגם - הקצוות ובשני מישראל, ואחת אחד לכל הדורות, כל סוף עד נצחית
ללמוד  יכולים קטנים ילדים וגם התורה, מספרת שעליהם רבן" בית של "תינוקות אותם של מחכמתם

לעניננו: ובנוגע הנ"ל. רבן" בית של "תינוקות בדוגמת ולהיות

אכילה  כמו ביומו, יום מדי אופן באותו ונשנים שחוזרים דברים שישנם היוםֿיום בחיי במוחש רואים
אלול  חודש של המיוחד החידוש כמו לזמן, מזמן שמתחדשים דברים גם וישנם בזה, וכיוצא ושתיה

בארוכה). (כנ"ל בשדה המלך נמצא שבו השנה, חדשי שאר לגבי

ל  שבנוגע ל miycgוכשם בנוגע גם הוא כן השנה, חדשי שאר לגבי אלול חודש בין חילוק ,miniישנו
ענינו  היינו, החודש), ימי לכל המשותף הענין (מלבד ליום מיום חילוק ישנו עצמו אלול חודש שבימי

עצמו. זה שבוע של הימים שאר לגבי ואפילו אלול, חודש ימי שאר לגבי גם זה יום של המיוחד

ב  להסתכל יש מסויים, יום של המיוחד ענינו מהו לדעת אחד dxezוכדי לכל הקב"ה שנתן ה"ספר" -
השם" "צבאות הנקראים ישראל) מילדי (החל מישראל ואחד אחד כל מ'חייליו', ילדי 18ואחד (ובפרט

הוראה" מלשון "תורה" - השם") ל"צבאות המתאים באופן שמתנהגים אור"19ישראל "תורה הוראה 20, ,
ו"תורת ומאירה, שבוע,miig"21ברורה לכל מיוחדת פרשה לפרשיות, שנחלקה היוםֿיום, בחיי הוראה ,
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ספל"ג.9) תניא ב. קמט, שם
ובכ"מ.10) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
כא.11) ס, ישעי'
יב.12) יא, עקב
חלק.13) ר"פ סנהדרין
במטה 14) הובא הנוראים. ימים הל' (מהרי"ל ישראל כמנהג

רעהו  את איש מברכים אלול מר"ח שהחל ס"ט) סתקפ"א אפרים
טובה. וחתימה כתיבה בברכת

וש"נ.15) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
ו.16) ד, ואתחנן
מי"ז.17) פ"א אבות
מא.18) יב, בא
נג,19) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ועוד. ב.
כג.20) ו, משלי
שם.21) זח"ג ראה
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- זה mihteyובשבוע zyxt זה וביום השבוע, ימי שבעת כנגד חלקים, לשבעה נחלקת עצמה זו ופרשה ,
של השיעור –iriax.כדלקמן שופטים, בפרשת

.Ê,הכתוב כפשטות - הוא "שופטים" של והתוכן הפירוש שופטים: פרשת - הפרשה מכללות ההוראה
גו" ושפטו גו' שעריך בכל תתןֿלך ושוטרים "שופטים - מקרא של .22פשוטו

ושוטרים" "שופטים למנות שצריך - האדם בעבודת מזה envrוההוראה lr23 לכל שבנוגע היינו, ,
" ה"שופט", אצל תחלה ולברר לשאול עליו ופעולה, `xeפעולה dxez"ו "miig zxez לעשות יכול האם ,"

ולדוגמא: בזה. וכיוצא לעשותה, כיצד זו, פעולה

להודות  צריך שלכלֿלראש ה"שופט"(התורה) לו אומר - משנתו כשמתעורר היום, בתחילת מיד
לפניך.. אני "מודה חיותו, עצם על iznypלהקב"ה ia zxfgdy,"

לו  שהחזיר הקב"ה של רצונו עלֿפי תהיה כולו היום במשך הנהגתו שגם בוודאי שכן, ומכיון -
נשמתו.

והמשקה המאכל האם תחילה, ומברר ששואל - ושתייתו לאכילתו בנוגע או mixykועלֿדרךֿזה
שמקיים  עד ושותה אוכל אינו כשרים, והמשקה שהמאכל בוודאות שיודע לאחרי וגם לא, חסֿושלום
המתאימה, הברכה אמירת עלֿידי והמשקה, המאכל על להקב"ה להודות ה"שופט"(תורה) הוראת את

כולו. היום הנהגות בשאר בזה וכיוצא

.Á:רביעי יום של השיעור - זה ליום השייך הפרשה מחלק וההוראה לימוד גם יש לזה, ונוסף

רביעי  יום של השיעור בכל 24בתחילת ובא שם גר הוא אשר שעריך.. מאחד הלוי יבוא "וכי נאמר: -
ה'". לפני שם העומדים הלוים אחיו ככל אלקיו ה' בשם ושרת ה', יבחר אשר המקום אל נפשו אות

ואפילו  חובתו, או נדבתו קרבנות ומקריב שבא הכהן על "לימד - מקרא של פשוטו - רש"י ומפרש
בקרבנות  ועובדין במשמר שמקריבין לרגל הבאים הכהנים על לימד עוד דברֿאחר: שלו. שאינו במשמר

הענין: ותוכן שלהם". המשמר שאין ואףֿעלֿפי הרגל, מוספי כגון הרגל מחמת הבאות

לכ"ד  הכהנים כל את חילקו - בביתֿהמקדש עובדים היו כשהכהנים קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן
בביתֿהמקדש. לעבוד כדי ה'" יבחר אשר המקום "אל לבוא קבוע זמן היה ומשמר משמר ולכל משמרות,

בדבר: חידוש ישנו היומי בשיעור אמנם,

הכהן  כאשר הנה, כהונה, משמרות לשאר השייכים הכהנים עובדים שבהם הזמנים שאר בכל גם
אשר  המקום אל נפשו אות בכל "ובא שם", גר הוא אשר שעריך.. "מאחד מקומו, את עוזב אחר ממשמר
רצונו  בגלל שהרי שלו, שאינו במשמר אפילו חובתו או נדבתו קרבנות בעצמו להקריב יכול - ה"' יבחר
שיוכל  התורה אותו זיכתה לה', קרבן להקריב לביתֿהמקדש ולבוא עניניו כל את לעזוב והשתדלותו

מזה: ויתירה שלו. שאינו במשמר אפילו בעצמו להקריב

עוד  אלא שלו, קרבן חובתו, או נדבתו קרבנות להקריב יכול שלו שאינו במשמר שגם בלבד זו לא
בעבודת להשתתף גם יכול רגלים') (ב'שלש לביתֿהמקדש שבבואו zepaxwdזאת, x`y זמן באותו שבאים

מחוייב  שאינו אף בביתֿהמקדש ולעבוד לבוא ממש) בפועל כן (ועשה אותו" רוחו ש"נדבה דמכיון -
בעבודת  להשתתף שיוכל התורה אותו זיכתה בביתֿהמקדש), שעובדים המשמר כהני ישנם (שהרי בדבר

משמרות. שאר של הכהנים

.Ë:ובהקדמה - האדם בעבודת ההוראה ביאור 

" מתפללים שאנו הרי,dpaiyאףֿעלֿפי - חרב ביתֿהמקדש עדיין שלעתֿעתה מכיון המקדש", בית
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פרשתנו.22) ריש
תתכב.23) ע' פרשתנו אוה"ת פרשתנו. ריש עה"ת ש"ך ראה

ועוד. .278 ע' חי"ד לקו"ש
וֿז.24) יח
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ה ipgexdהענין ביתֿהמקדש, מקדשdnypשל לי "ועשו ביתֿהמקדש, mkezaשל izpkye"25 בזמן גם ישנו ,
השכינה  להשראת ראוי מקום כו', אמותיו וארבע ביתו ונשמתו, מגופו עושה שיהודי עלֿידיֿזה הזה,

בארוכה). פעמים כמה (כמדובר

מישראל, ואחד אחד כל של בעבודתו שייכים ביתֿהמקדש עבודת עניני שגם מובן, ומזה
אם  גס מסויימת, בעבודה לעסוק אותו" רוחו "נדבה שכאשר - ובנידוןֿדידן שלו, הרוחני בביתֿהמקדש

זו. עבודה לעבוד שיוכל הזכות לו ניתנת אחר, עלֿידי להעשות צריכה היתה

הרמב"ם  לעמוד 26ובלשון להבדל אותו.. רוחו נדבה אשר ואיש.. איש כל אלא בלבד, לוי שבט "לא -
תומיך  אתה לעולם.. ונחלתו חלקו ה' ויהיה קדשים, קודש נתקדש זה הרי ולעבדו.. לשרתו ה' לפני

גורלי":

אותו" רוחו נדבה "אשר מישראל ואחד אחד לכל שייך - הרמב"ם אומר - לוי שבט של ענינו
אלי" אישי "ילוה עלֿשם לוי, לשבט -27להשתייך גדול כהן לדרגת עד הקב"ה, עם חיבור היינו, ,

שכתוב  כמו גדול, כהן על (דקאי קדשים" קודש היינו,28"נתקדש קדשים"), קודש להקדישו אהרן "ויבדל
להקב"ה. גדול כהן - היא מציאותו שכל

המצטרך  בכל ועוזר מסייע בעצמו שהקב"ה - גורלי" תומיך אתה לעולם.. ונחלתו חלקו ה' "יהיה ואז,
ולעובדו") לשרתו ה' לפני לעמוד אותו.. רוחו ("נדבה הטובה החלטתו את לקיים שיוכל ולכלֿלראש לו,
וכלל), כלל  רושם נשאר שלא (עד ֿ הרע היצר של ההפרעות כל ממנו שמסיר  עלֿידיֿזה ממש, בפועל
"מודה  מאמירת החל ליהודי, כראוי מתנהג הגשמי הגוף מצד שגם כך ובגשמיות, ברוחניות בריא ונעשה

שמפק  היום, בסוף רוחי" אפקיד "בידך לאמירת ועד היום, בתחילת עלֿמנת אני" הקב"ה אצל נשמתו יד
ורגועה" "חדשה בבוקר למחרת לו ה'.29שיחזירנה בעבודת יותר עוד להוסיף יוכל שאז ,

.È לעמוד אותו.. רוחו נדבה אשר ואיש.. איש "כל כאמור לוי, שבט של הרוחנית שהעבודה ויהיֿרצון
ה"' יבחר אשר המקום אל הלוי.. ש"יבוא לזמן קרובה הכנה תהיה - ולעובדו" לשרתו ה' eheytkלפני

ynn.ממש בימינו במהרה שיבנה השלישי בביתֿהמקדש ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו - ואיש" איש כל אלא בלבד, לוי שבט "לא "קהל 30וכאמור, ,
הנה" ישובו רצון.31גדול יהי כן אמן, צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

.‡Èקו מנחה, לתפילת בהוספה - הצדקה במצות הכינוסים את לסיים י"ב dceardנהוג ואמירת ,
קו חז"ל, ומאמרי השלישי,dxezdפסוקים הקו את גם להשלים -micqg zelinb.הצדקה נתינת עלֿידי ,

"על  - העולם ועמידת בקיום מוסיף זה (קיים 32וענין עומד העולם דברים ועל 33שלשה התורה על (
אלקים  ברא ("בראשית הקב"ה עלֿידי שנברא בעולם שניכר עלֿידיֿזה – חסדים" גמילות ועל העבודה
וגמילות  עבודה "תורה קוין לשלושה בכללות שנחלקים המצוות, מצוה הארץ"), ואת השמים ְֶַאת

חסדים".

מצוה  של שמחה בעושיו", ישראל "ישמח לבב, וטוב שמחה מתוך היא הצדקה שנתינת להדגיש וכדי
שמחה. של ניגון להקדים יש -

מעט" "מקדש וביתֿמדרש, בביתֿכנסת נעשה הנ"ל שכל עם 34ומכיון הקשור הניגון מתאים -
" epiniaביתֿהמקדש: dxdna ycwnd zia dpaiy."
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ועוד.25) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך וראה ח. כה, תרומה
בסופן.26) ויובל שמיטה הל'
לד.27) כט, ויצא
יג.28) כג, דה"א
רס"ד.29) מהדו"ק או"ח אדה"ז שו"ע

ט.30) יו"ד, בא
ז.31) לא, ירמי'
מ"ב.32) פ"ב אבות
מי"ח.33) שם
א.34) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
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צדקה ש"גדולה דמכיון - לצדקה הנתינה עם גם קשור זה שניגון להוסיף, את zaxwnyויש
בימים 35הגאולה" ותפילה, בתורה וכן בצדקה, להוסיף ההחלטה גם [כולל הצדקה בנתינת ההוספה הרי, ,

הגאולה  לאחרי גם "36שלאחריֿזה, ביתֿהמקדש ובנין הגאולה את פועלת [epinia dxdna."

" הגאולה: עם הקשור ניגון עוד ינגנו - וחידוש הוספה epl`bieובתור epriyei `ed ..epiwl` `ed."

ואחת  אחד לכל שלכם) והדרכה בחינוך שעסקו והמדריכות המדריכים (עלֿידי יחלקו – ואחרֿכך
חודש  עם הקשורה (צדקה לצדקה - מטבעות שתי מטבעות: ג' כאן) הנמצאים לכל גם - (ובזכותכם מכם

הטהור. לבכם נדבת כפי בה לעשות - השלישית ומטבע בכלל), וצדקה אלול,

.·È,"הגאולה את שמקרבת צדקה "גדולה כאמור, הגאולה, את ותזרז תמהר זו  שפעולה ויהיֿרצון

גו' אשר ב"ארץ ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו כולם, נמצאים ומיד שתיכף - ובפשטות
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' ,12עיני

ב" בעמדנו ובפרט -dpy zixg` לקבל עלֿמנת החולפת, השנה כל על החשבון חודש אלול, חודש ,"
לעצמו  בנוגע הן וגמילותֿחסדים, עבודה בתורה יותר עוד יוסיפו ולהבא שמכאן ותקיפה אמיתית החלטה

הסביבה, בכל לפעולה בנוגע ל"והן המתאימה ההכנה נעשית dpydשעלֿידיֿזה ziyx– השנה ראש ,"

עין" כהרף המקום עיכבן "לא - ממש ומיד שתיכף וביחד 37מכיון עמו, וביחד צדקנו, משיח בא -
מתוך  באים - ישראל כלל בתוככי יחדיו, וכולנו מאתנו ואחת אחד כל עם וביחד בשדה", ה"מלך עם

שמיא" ענני "עם עולם 38ריקוד, "שמחת ואמיתית, שלימה הכי בשמחה רוקדים ושם הקדושה, לארצנו ,
ראשם" ,39על

רצון. יהי כן אמן ממש, בימינו במהרה

אדמו"ר  כ"ק נתן ואחרֿכך אלקינו". "הוא המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן שי' [הש"ץ
כנ"ל]. לחלקם שיחיו, ולמדריכות למדריכים מטבעות שליט"א
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ב).35) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
המשיח 36) ימות שבתחלת לומר, יש – לצדקה בנוגע וגם

(ראה  הארץ" מקרב אביון יחדל ד"לא ומצב המעמד עדיין יהי'
צדקה. לתת יצטרכו ובמילא, יא). טו,

מא.37) יב, בא ופרש"י מכילתא
א.38) צח, סנהדרין וראה ז,יג. דניאל
יא.39) נא, יו"ד. לה, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc oixcdpq(ycew zay meil)

yéàkæ ïa ïðçBé ïaø ìL åéúBðL ìkeid,äðL íéøNòå äàî,mkezne ¨§¨¤©¨¨¨¤©©¥¨§¤§¦¨¨
àéèî÷øôa ÷ñò äðL íéòaøà,[dxegqaÎ],ãîì äðL íéòaøà ©§¨¦¨¨¨©¦§©§©§¨©§¨¦¨¨¨©

eãnéì äðL íéòaøàeiig ly zepexg`d dpy mirax`a wxy epiidc ©§¨¦¨¨¦¥
,ze`xed dxene oiic didúéaä ïaøeç íãB÷ äðL íéòaøà àéðúå§©§¨©§¨¦¨¨¤§©©©¦

éøãäðñ äúìb,zifbd zkylna dì äáLéåenyy milyexia mewn ¨§¨©§¤§¦§¨§¨¨§
,éîéãBáà øa ÷çöé éaø øîàå ,úeðçzxtqn `ziixadoixcdpqdy £§¨©©¦¦§¨©£¦¦

ick dzlbL øîBìf`n.úBñð÷ éðéc eðc àl:`xnbd zl`eyéðéc ©¤Ÿ¨¦¥§¨¦¥
,Czòc à÷ìñ úBñð÷,mewn lka oecl xyt` zeqpw ipic ixde §¨¨§¨©§¨

,oikenq mipiic eidiy calaeàlàcnllúBLôð éðéc eðc àlLïðúe , ¤¨¤Ÿ¨¦¥§¨§©
dpyna epipye -,éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨¨¨¤©©

,ziad oaxeg onfa ig did i`kf oa opgei oaxy rnyn ef dpynne
xg`l eid i`kf oa opgei oax ly zepexg`d dpy mirax`dy `vnp
oa opgei oaxy okzi `le ,zifbd zkyln oixcdpqd dzlb xaky
xkfend 'i`kf oa' `edy xnel oi` ok m` ,zeytp ipic oc i`kf

.epizpyna
:`xnbd zxne`àlàl epizpyna dpeekd jgxk lràîìòc éàkæ ïa ¤¨¤©©§¨§¨

.i`kf oa opgei oaxl `le ,i`kf oa enyy xg` mc` xnelk -
:`xnbd dtiqenïa ïðçBé ïaø Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñî énð éëä̈¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨©¨¨¨¤

,éàkæike ,dyw didiéaø déì éø÷`iypd dcedi iax did ike - ©©¨¥¥©¦
el `xew [zeipynd xcqn],'éàkæ ïa'`l` ,ceak oeyl df oi` `lde ¤©©

.'oax' el `exwl jixv did
:`xnbd dywnéö÷eòa éàkæ ïa ïðçBé ïaø ÷ãáe äNòî àéðúäå§¨©§¨©£¤¨©©¨¨¨¤©©§§¥

zíéðàopgei oax mr did df dyrny `ziixaa yxetny xnelk - §¥¦
.xg` i`kf oa mr `le ,i`kf oa

:`xnbd dwiqnäåä Baø éðôì áLBiä ãéîìz àlàopgei oax oiicr - ¤¨©§¦©¥¦§¥©£¨
,mipiicd eizeax iptl ayei did wx `l` oiic did `l i`kf oa

eoeicd zryaàúléî øîàmip`zd ivwera xewgl xyt`y xn` - ¨©¦§¨
déîòè eäì øazñîe,mipiicl mixazqn eid eixace - ¦§©¥§©§¥
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המשך ביאור זמסכת סנהדרין זיום שבת קודש עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"ÌÂÈ˜ È„Ú"Â "¯Â¯È· È„Ú"

דבר" יקום עדים... שני פי "על – העדות –1בענין
סוגים: שני יש

בירור" "עדי לדוגמא 2א) הלואה,3– על עדות :
ההלואה  אך בוצעה, שההלואה לוודא רק שמטרתם
ההלואה  כאשר גם – בעדים תלויה אינה כשלעצמה
החוב. את להחזיר הלווה חייב עדות, ללא מבוצעת

פי... "על הביטוי משמעות זה הוא,mewiלפי דבר"
העדים. ידי על מתברר שה"דבר"

שעדותם  קידושין, עדי לדוגמא: – קיום" "עדי ב)
הקידושין wlgהיא ההלכה 4מן כי גם 5, שאפילו היא,

אם  הרי קידשה, שהוא מודים האשה וגם האיש כאשר
ללא  כלומר, לקידושין". חוששין "אין עדות, היתה לא

קידושין  אין קידושין בסוג6עדי .df עדות של
מתקיים  באמצעותם היא: דבר" "יקום של המשמעות

ה"דבר".

.·

‰ÈÈ‡¯‰ ˙Ú˘· ÌÈ„Ú ÌÈ˘Ú ÌÂÈ˜ È„Ú

בירור  עדי בין הבדל עוד נובע הזה ההבדל מן
קיום: לעדי

שתפקידם בירור, נעשים xxalעדי המעשה, את
באים הם כאשר הבירור, בזמן בעיקר cirdl"עדים"

 ֿ מתבצע 7דין בבית שבאמצעותם קיום עדי ואילו .
את  ראייתם בשעת שכבר הרי (הקידושין), המעשה

עדות. של מהות עליהם חלה המעשה

הרוגוטשובי  הגאון מסביר עדי 8בכך אין מדוע
ודרישה  לחקירה זקוקים :9קידושין

בעדים  רק להתקיים צריכות ודרישה חקירה
ביתֿדין, באמצעות עליהם חלה "עדות" של שהמהות
ודרש  חקר שביתֿדין לאחר אלא עדים נעשים הם ואין

קיום,10אותם  עדי שהם וכדומה, קידושין עדי ואילו .
המעשה  בשעת התורה ידי על עדים נעשו כבר
 ֿ בבית ודרישה בחקירה חייבים הם ואין (הקידושין),

הם שהרי – עדים להיות כדי eyrpדין xak בשעת עדים
הראייה.

.‚

¯Â·È„ È„Î ÍÂ˙ ÂÏÈÙ‡ ÏË·Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÔÈ˘Â„È˜

ממעשה  חלק הם שהעדים לעיל, האמור לפי
אפשר  הקידושין, את "מקיימים" והם הקידושין,
"תוך  של הכלל קידושין לגבי חל לא מדוע להסביר

בגמרא  כנאמר דמי", כדיבור דיבור "והלכתא 11כדי
ומגרש". ומקדש חוץ... דמי כדיבור דיבור כדי תוך

ומגרש"? "מקדש לבין הדברים כל בין ההבדל מהו

כולי 12הר"ן  חמירי דלא מילי ש"בשאר מסביר,
כלֿכך), חמורים שאינם הדברים (=שבשאר האי"
יוכל  שהוא במחשבה מלכתחילה האדם אותם עושה
דחמירי  כיון "הני לגבי ואילו דיבור, כדי תוך להתחרט
אדם  אין כלֿכך) שחמורים כיון – (=אלו האי כולי
יכול  אינו ולכן גמורה", בהסכמה אלא אותם עושה

להתחרט.

שבמעשים  – זה לפי כי הבהרה, דורש זה הסבר
"כדי  של זמן לאחר עד מוחלטת המחשבה אין אחרים
ולפיכך, אז. עד גמור אינו שהמעשה יוצא, – דיבור"
אין  מאכל, דבר במתנה לזולתו אדם נתן לדוגמא, אם,
זמן  לאחר עד (לכתחילה) לאכלו יכול המתנה מקבל
בשום  זה חידוש מוצאים אנו ואין דיבור", "כדי של
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טו.1) יט, פרשתנו
לשקרי.2) אלא סהדי איברו לא ב: סה, קידושין ראה
"שע"י 3) – בעדות סוג עוד עדות) (ע' הבאה שבהערה צפע"נ וראה

עיי"ש. וכו'", ד"נ והם אותם דנים הם
התוהמ"צ 4) כללי צפע"נ – בכ"ז ובארוכה סקי"ד. צ' סי' תומים ראה

ועוד. (וש"נ). קידושין עדי עדות, ע'
סמ"ב 5) אה"ע טושו"ע ה"ו. פ"ד אישות הל' רמב"ם שם. קידושין

שם. ונ"כ ס"ב
דמי 6) עדים כמאה דין בעל הודאת אמרינן שלא איתא שם בקידושין

8 שבהערה צפע"נ שו"ת ראה אבל – לאחריני דחייב משום בקידושין
שקדשה מודים שניהם אם micrד"ר"ל ipta וראה עיי"ש. כו'", במה"י

ואכ"מ. .18 הערה דלקמן יואב חלקת שו"ת גם

אותם".7) דנים הם "שע"י הוא ענינם שכל 3 הערה הנ"ל סוג ומכ"ש
עה"ת 8) בצפע"נ (בקיצור) (נעתק ס"ט ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת

ועוד. (וש"נ). קידושין עדי ע' שם התוהמ"צ כללי יח). יט, פרשתנו
שם. מתומים גם ולהעיר

שם 9) רמ"א אחר). מטעם הוא ששם (אלא מב סי' אה"ע לטור ב"י
ע' תלמודית אנציקלופדי' בֿד'. אות ס"צ אה"ע צ"צ שו"ת וראה ס"ד.

תרסבֿג, ע' וחקירה .p"yeדרישה
כו'10) דלת תנעול שלא כדי רק הוא חקו"ד א"צ ממון דעדי והא

וש"נ). ואילך. סע"ב ב, (סנהדרין
תוס'11) ראה וקידושין. [ושם: ואילך סע"ב קכט, ב"ב א פז, נדרים

שם]. נדרים ר"ן חוץ. סד"ה שם
שם.12) נדרים
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דבר" יקום עדים... שני פי "על – העדות –1בענין
סוגים: שני יש

בירור" "עדי לדוגמא 2א) הלואה,3– על עדות :
ההלואה  אך בוצעה, שההלואה לוודא רק שמטרתם
ההלואה  כאשר גם – בעדים תלויה אינה כשלעצמה
החוב. את להחזיר הלווה חייב עדות, ללא מבוצעת

פי... "על הביטוי משמעות זה הוא,mewiלפי דבר"
העדים. ידי על מתברר שה"דבר"

שעדותם  קידושין, עדי לדוגמא: – קיום" "עדי ב)
הקידושין wlgהיא ההלכה 4מן כי גם 5, שאפילו היא,

אם  הרי קידשה, שהוא מודים האשה וגם האיש כאשר
ללא  כלומר, לקידושין". חוששין "אין עדות, היתה לא

קידושין  אין קידושין בסוג6עדי .df עדות של
מתקיים  באמצעותם היא: דבר" "יקום של המשמעות

ה"דבר".
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בירור  עדי בין הבדל עוד נובע הזה ההבדל מן
קיום: לעדי

שתפקידם בירור, נעשים xxalעדי המעשה, את
באים הם כאשר הבירור, בזמן בעיקר cirdl"עדים"

 ֿ מתבצע 7דין בבית שבאמצעותם קיום עדי ואילו .
את  ראייתם בשעת שכבר הרי (הקידושין), המעשה

עדות. של מהות עליהם חלה המעשה

הרוגוטשובי  הגאון מסביר עדי 8בכך אין מדוע
ודרישה  לחקירה זקוקים :9קידושין

בעדים  רק להתקיים צריכות ודרישה חקירה
ביתֿדין, באמצעות עליהם חלה "עדות" של שהמהות
ודרש  חקר שביתֿדין לאחר אלא עדים נעשים הם ואין

קיום,10אותם  עדי שהם וכדומה, קידושין עדי ואילו .
המעשה  בשעת התורה ידי על עדים נעשו כבר
 ֿ בבית ודרישה בחקירה חייבים הם ואין (הקידושין),

הם שהרי – עדים להיות כדי eyrpדין xak בשעת עדים
הראייה.

.‚
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ממעשה  חלק הם שהעדים לעיל, האמור לפי
אפשר  הקידושין, את "מקיימים" והם הקידושין,
"תוך  של הכלל קידושין לגבי חל לא מדוע להסביר

בגמרא  כנאמר דמי", כדיבור דיבור "והלכתא 11כדי
ומגרש". ומקדש חוץ... דמי כדיבור דיבור כדי תוך

ומגרש"? "מקדש לבין הדברים כל בין ההבדל מהו

כולי 12הר"ן  חמירי דלא מילי ש"בשאר מסביר,
כלֿכך), חמורים שאינם הדברים (=שבשאר האי"
יוכל  שהוא במחשבה מלכתחילה האדם אותם עושה
דחמירי  כיון "הני לגבי ואילו דיבור, כדי תוך להתחרט
אדם  אין כלֿכך) שחמורים כיון – (=אלו האי כולי
יכול  אינו ולכן גמורה", בהסכמה אלא אותם עושה

להתחרט.

שבמעשים  – זה לפי כי הבהרה, דורש זה הסבר
"כדי  של זמן לאחר עד מוחלטת המחשבה אין אחרים
ולפיכך, אז. עד גמור אינו שהמעשה יוצא, – דיבור"
אין  מאכל, דבר במתנה לזולתו אדם נתן לדוגמא, אם,
זמן  לאחר עד (לכתחילה) לאכלו יכול המתנה מקבל
בשום  זה חידוש מוצאים אנו ואין דיבור", "כדי של
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טו.1) יט, פרשתנו
לשקרי.2) אלא סהדי איברו לא ב: סה, קידושין ראה
"שע"י 3) – בעדות סוג עוד עדות) (ע' הבאה שבהערה צפע"נ וראה

עיי"ש. וכו'", ד"נ והם אותם דנים הם
התוהמ"צ 4) כללי צפע"נ – בכ"ז ובארוכה סקי"ד. צ' סי' תומים ראה

ועוד. (וש"נ). קידושין עדי עדות, ע'
סמ"ב 5) אה"ע טושו"ע ה"ו. פ"ד אישות הל' רמב"ם שם. קידושין

שם. ונ"כ ס"ב
דמי 6) עדים כמאה דין בעל הודאת אמרינן שלא איתא שם בקידושין

8 שבהערה צפע"נ שו"ת ראה אבל – לאחריני דחייב משום בקידושין
שקדשה מודים שניהם אם micrד"ר"ל ipta וראה עיי"ש. כו'", במה"י

ואכ"מ. .18 הערה דלקמן יואב חלקת שו"ת גם

אותם".7) דנים הם "שע"י הוא ענינם שכל 3 הערה הנ"ל סוג ומכ"ש
עה"ת 8) בצפע"נ (בקיצור) (נעתק ס"ט ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת

ועוד. (וש"נ). קידושין עדי ע' שם התוהמ"צ כללי יח). יט, פרשתנו
שם. מתומים גם ולהעיר

שם 9) רמ"א אחר). מטעם הוא ששם (אלא מב סי' אה"ע לטור ב"י
ע' תלמודית אנציקלופדי' בֿד'. אות ס"צ אה"ע צ"צ שו"ת וראה ס"ד.

תרסבֿג, ע' וחקירה .p"yeדרישה
כו'10) דלת תנעול שלא כדי רק הוא חקו"ד א"צ ממון דעדי והא

וש"נ). ואילך. סע"ב ב, (סנהדרין
תוס'11) ראה וקידושין. [ושם: ואילך סע"ב קכט, ב"ב א פז, נדרים

שם]. נדרים ר"ן חוץ. סד"ה שם
שם.12) נדרים
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האחרים  המעשים שגם לומר, איפוא הכרחי מקום!
מיד נג  סופיים והם דיבור"13מרים "כדי של בזמן אך ,

אפשרות  והדבר 14hxgzdl15יש המעשה, את ולבטל
ומגרש. מקדש לגבי כך אינו

נעשה  (ובגירושין) בקידושין הוא: לכך ההסבר
באמצעות (והמגרש)zecrdהמעשה המקדש אין ולכן ,

כך  אחר מיד מעשהו את לבטל כי16יכול ,micrd גרמו
הקידושין  מעשה האחרים,17לביצוע במעשים ואילו .

על  נגרם והמעשה המעשה, לקיום גורמים אינם העדים
עושהו של calaידי בזמן לבטלו יכול הוא ולפיכך ,

דיבור". כדי "תוך

.„

˙ÂÈÓÈÙ· Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ "˙Â„Ú"· ÂÏ‡ ÌÈÈÚ

שבו  לאופן מתאימים שבתורה שבנגלה הענינים כל
שנזכרו  הענינים שכל מובן, לכן בפנימיות. קיימים הם
הסוגים  שני (א) בפנימיות: גם קיימים עדות לגבי לעיל
שעדי  העובדה (ב) קיום", ו"עדי בירור" "עדי של

קיום  עדי הם עדים 18קידושין נעשים קיום עדי (ג) ,
העדות  אמירת בעת – בירור ועדי הראייה, בשעת
הוא  קיום עדי באמצעות שנעשה מעשה (ד) בביתֿדין,

יותר. תקף

בתורה  ב"זוהר"19נאמר ה'". נאום עדי יש 20"אתם
הם  (=אלה ישראל אינון אלין א) פירושים: שני כך על
הם  (=אלה וארעא שמייא אינון אלין ב) ישראל),

דכתיב  וארץ), השמים 21שמים את היום בכם העידותי :
הארץ. ואת

ושמים  ישראל, – אלה פירושים ששני לומר, ויש
ועדי  בירור עדי העדים: סוגי לשני מתאימים – וארץ

כדלהלן. קיום,

.‰
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בהרחבה  מסביר הזקן אפשרית 22אדמו"ר שעדות ,
"דבר  על ואילו הכל", מעיני ונעלם הנסתר דבר "על רק
דבר  על גם יתרֿעלֿכן: בעדות. צורך אין הנגלה"
דעבידא  "מילתא הוא אבל "נגלה", הוא אין שבינתיים

צורך 23לאגלויי" אין להתגלות), העשוי (=דבר
גמורה" הנעלם 24ב"עדות "דבר על רק היא ועדות ,

.25לגמרי"

היא  ברוחניות הדברים :26משמעות

(וכלשון  העולמות כל את מחיה שהקב"ה כך על
צורך  אין עלמין) כל ממלא והחסידות: ה"זוהר"

הנגלה" "דבר זהו כי מתבוננים 27ב"עדות", כאשר :
אלקית  חיות שיש רואים והנהגתם, העולם בסדרי

כנאמר  אותו. אלוקה",28המחיה אחזה "ומבשרי
חז"ל  כך 29וכדברי הגוף, את ממלאה הנפש "מה

דבר  שזהו וכיון עולמו". את ממלא הקדושֿברוךֿהוא
igxkd קיימת זו אמונה אשר [עד ההגיון לפי ומובן

כידוע  העולם, אומות חסידי אצל צורך 30אפילו אין ,[
לכך. בעדות

באלקות לאמונה ה"זוהר"lrnyגם (כלשון לעולם
אמנם, ב"עדות". צורך אין עלמין) כל סובב והחסידות:
של  בהגבלות המוגבל בשכל "מושגת" אינה זו דרגה
אלקי  אור שקיים מחייב, עצמו השכל אך העולם,

השכל שלפי לאחר שכלית: מהבנה שיש igxkdהנעלה
אלקית זה jezaחיות ש"לא להכרה מגיע הוא העולם,

ממנו" מתהוים שהעולמות מה האלקות עיקר ,31הוא
השכל  ומן העולם מן הנעלות אלקות דרגות .32ושיש
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קריעה 13) ידי דיצא דיבור כדי תוך ומת חולה על שקרע דמי והא
פלוג  "לא דהתם שם, ב"ב והלכתא בתוד"ה עפמ"ש י"ל – שם) (נדרים

הקילו. קריעה לענין ב): עג, (ב"ק כי ובתוד"ה רבנן".
חכמים 14) תקנת שהוא שם) ונדרים (ב"ב והלכתא תוד"ה ראה

שד"ח  וראה דאורייתא]. דהוי התוס' מסיק שם בנדרים [אבל לחזור שיכול
ט'. כלל תי"ו כללים

דמאי 15) ירושלמי (עפ"י הי"זֿיח פ"ב שבועות להל' צפע"נ ראה
ה"ו). פ"ז

אחר.16) באופן שם צפע"נ שו"ת ראה
לא 17) דבר" ד"יקום התורה גזרה העדות שע"י מכיון אחר: בסגנון

זה. לבטל חכמים תקנו
יואב 18) חלקת שו"ת רמא. ר"ס קצוה"ח (ראה מהשקו"ט ולהעיר

ס"ו. קידושין cereאה"ע עדי והרי – קיום עדי הם קידושין דעדי מנלן (
בירור? עדי שהם שם), (קידושין מממון "דבר") ("דבר" ילפינן

גו'").19) ("ואתם יב שם, י. מג, ישעי'
עדות.20) ערך הליקוטים ס' (בהוספות). ביאוה"ז וראה א. פו, ח"ג
יט.21) ל, נצבים

ה'ש"ת 22) עדות ויקם ד"ה ג"כ וראה ואילך. סע"א ד, פקודי לקו"ת
ועוד. פ"א.

וש"נ.23) ב. כב, ר"ה
המ 24) הצריכה לשון לא שם: ובלקו"ת שם. עדות ויקם ד"ה אמר

עדות. התורה
הנ"ל.25) המאמר לשון
וראה 26) שם. עדות ויקם ד"ה ואילך. א ז, שם שם. לקו"ת ראה

אחר). (באופן ואילך תתמז ע' פרשתנו אוה"ת
ואילך).27) א (ו, וביאורו (הא') וידעת ד"ה ואתחנן לקו"ת ג"כ ראה

ובכ"מ. פ"א. אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב לא, אמור שם
כו.28) יט, איוב
א.29) י, ברכות ספ"ד. ויק"ר וראה א. קג, לתהלים שו"ט מדרש
וש"נ.30) ס"ב, אוה"ע ע' ח"ב הערכיםֿחב"ד ס' ראה
[אלא 31) א ח, שה"ש לקו"ת ב. צט, מג"א תו"א – אדה"ז לשון

מסובב]. גם שלמעלה ית' עצמותו על – ששם
בתחילתו.32) עת"ר סה"מ – דבר מתוך דבר מבין בענין כידוע
ובכ"מ.
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דרגה על גם שהרי,efולכן בעדות, צורך אין
להבינו), אפשר אי (כי הנגלה" "דבר זה שאין למרות
של  דרגה זוהי כי לאגלויי", דעבידא "מילתא זהו אך

שגם  השכל" מן envr"למעלה lkyd את מכריח
קיומה.

על הוא "עדות" של הנעלית ezenvrהענין יתברך,
בגדר  איננו ולגמרי עלמין", כל "סובב של מדרגה גם
יש  שלגביו לגמרי", הנעלם "דבר זהו שכלית. הבנה

כדי ב"עדות" בדיוק zelblצורך יתברך, עצמותו את
הנעלם  "דבר לגלות כדי בפשטות, באה, שעדות כשם

שדלעיל: העדויות סוגי בשני וזאת, לגמרי".

המגלים  "עדים", נקבעו בבריאה בירור": "עדי א)
האיןֿסוף כח השמים epyiyאת הם אלה – בבריאה

כידוע  "קיימים 33והארץ. (שהם השמים נצחיות ,
 ֿ האין מכח נובעת במין") (ש"קיימין והארץ באיש")

יתברך  לעצמותו בירור עדי הם ולכן .34סוף,

הכח, להם שניתן "עדים", יש קיום": "עדי ב)
שעדי jiyndlכביכול, כפי בעולם, ית' עצמותו את

ישראל,mirvanקיום נשמות הם אלה המעשה. את
עבודת  ידי על הכח, ובידם ית', בעצמותו ששורשן

והמצוות  תוך 35התורה אל ית' עצמותו את להמשיך ,
העולם.

"עדי  הם קידושין שעדי לכך הפנימי ההסבר [זהו
"פרו  היא הקידושין תכלית ,37ורבו..."36קיום":

הכח  – למטה האיןֿסוף כח המשכת קיימת זה שבענין
כידוע  – הדורות כל סוף עד בנים ובני כלומר,38לבנים .

מתבצעת הקידושין ידי למטה,zkyndעל האיןֿסוף
"עדי  הם קידושין שעדי בפשטות, גם מתבטא זה ודבר

קיום"].

.Â

ÌÚ „ÁÂ‡Ó ÌÏÂÚ‰˘ ÌÈÏ‚Ó Ï‡¯˘È ‡˜Â„
'˙È Â˙ÂÓˆÚ

כח  את מגלים והארץ השמים הרי להבין: צריך אך

"עדי  של וחידושם פעולתם ומהי בבריאה, האיןֿסוף

ישראל, נשמות למטה?zkyndaהקיום", ית' עצמותו

אכן  והארץ השמים הוא: לכך הכללי ההסבר

באופן  לא אך שבעולם, האיןֿסוף כח על "מעידים"
כלל  עצמאית מציאות איננו שהעולם ושהוא 39המראה ,

באמצעות  ישראל, הקדושֿברוךֿהוא. כלפי לגמרי בטל

מלבדו" עוד ש"אין מגלים והמצוות, התורה –40קיום
לחלוטין  מאוחד ית'.41שהעולם עצמותו עם

.Ê

ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ˘ÈÏÁÓ ‰¯Â‡ÎÏ Y ‰¯Â˙ Ô˙Ó

את  ולהסביר להקדים יש יותר, טוב זאת להבין כדי
חז"ל  הפסוק 42דברי –43על ושקטה" יראה "ארץ

היה  תורה מתן לפני שקטה": ולבסוף יראה "בתחילה

על  המורה (לקיומו), "יראה" של במצב שרוי העולם
את ישראל שקבלו ולאחר במציאותו, התורה חולשה

לעוצמה  גרם תורה מתן – "שקטה" של מצב הגיע

העולם. במציאות ולתוקף

וחומרי, גשמי הוא העולם מובן: אינו לכאורה,

העלם  מלשון (עולם מתן 44ומעלים ואילו אלקות, (
העולם,yilgdתורה להתעדנות וגרם העולם העלם את

חז"ל  העולם 45כמאמר צווח... לא "צפור שבמ"ת

wzey לקדש תורה מתן לאחר דוקא אפשר ולכן – "...
כידוע  הגשמיות, אומרים 46את כיצד כך, ואם –

תורה מתן העולם?dwfgzdשלאחר מציאות
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ב 33) קא, שם (בתחילתו. להצ"צ החקירה ס' ח"ב. ריש מו"נ ראה
תש"ז.p"yeואילך) תקעו ד"ה .cere'ע ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה .

וש"נ. .21 ,19 הערות 100ֿ99
תרס"ו 34) ויולך (ד"ה ית' בעצמותו רק הוא הא"ס ענין אמיתית כי

השמים  דצבא ושם, .19 להערה בשוה"ג שם לקו"ש וראה קסזֿח). ע' –
קיימים – הנצחיות ענין עיקר הוא ד"אין yi`a(שבהם הענין מבטא (

בהכח  (המתבטא תחלה" לו ד"אין הענין – הארץ וצבא שבעצמות, סוף"
עיי"ש. מאין), יש להוות

ראה 35) – "עדות" ג"כ נק' ולכן ית', בעצמותו מושרשים הם שגם
שם. עדות ויקם ד"ה ואילך. ב ד, פקודי לקו"ת

כח.36) א, בראשית
קידושין 37) בברכת תקנו לא שלכן סי"ב) (פ"א כתובות רא"ש ראה

לש"ך  מהרש"א ובגליון שם). בהגה"ה (וראה האשה" את "לקדש הלשון
וראה  אשה. קידושי על שהחיינו מברכין אין שלכן – סק"ה סכ"ח יו"ד
ב) קיח, (שבת מרז"ל בביאור – ואילך 174 ע' חי"ז לקו"ש בארוכה

ביתי". לאשתי אלא .. קריתי לא "מימי
ע'38) תרנ"ז (סה"מ ואילך 5 ע' תשמח שמח המשך בארוכה ראה

זה לכח (בנוגע א מ, שה"ש לקו"ת וראה ואילך). ).i"paaקעז
הא"ס 39) דכח וש"נ) .33 הערה (דלעיל ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

הנבראים נצחיות ענינם`epiהפועל מצד ולכן בפנימיותם, –mdמתלבש
עיי"ש. נפסדים, הם

לה.40) ד, ואתחנן
תבא 41) לקו"ת ראה – העולם" "אֿל ולא עולם" "אֿל בענין כידוע

ועוד. פקל"ג. ח"א תער"ב המשך ג. מג,
א.42) ג, ע"ז א. פח, שבת
ט.43) עו, תהלים
ועוד.44) שנה. ע' להצ"צ ביאוה"ז ד. לז, שלח לקו"ת
ספכ"ט.45) שמו"ר
ח"ה 46) ואילך. 141 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

וש"נ. (ועוד). ואילך 89 ע' [המתורגם]
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דרגה על גם שהרי,efולכן בעדות, צורך אין
להבינו), אפשר אי (כי הנגלה" "דבר זה שאין למרות
של  דרגה זוהי כי לאגלויי", דעבידא "מילתא זהו אך

שגם  השכל" מן envr"למעלה lkyd את מכריח
קיומה.

על הוא "עדות" של הנעלית ezenvrהענין יתברך,
בגדר  איננו ולגמרי עלמין", כל "סובב של מדרגה גם
יש  שלגביו לגמרי", הנעלם "דבר זהו שכלית. הבנה

כדי ב"עדות" בדיוק zelblצורך יתברך, עצמותו את
הנעלם  "דבר לגלות כדי בפשטות, באה, שעדות כשם

שדלעיל: העדויות סוגי בשני וזאת, לגמרי".

המגלים  "עדים", נקבעו בבריאה בירור": "עדי א)
האיןֿסוף כח השמים epyiyאת הם אלה – בבריאה

כידוע  "קיימים 33והארץ. (שהם השמים נצחיות ,
 ֿ האין מכח נובעת במין") (ש"קיימין והארץ באיש")

יתברך  לעצמותו בירור עדי הם ולכן .34סוף,

הכח, להם שניתן "עדים", יש קיום": "עדי ב)
שעדי jiyndlכביכול, כפי בעולם, ית' עצמותו את

ישראל,mirvanקיום נשמות הם אלה המעשה. את
עבודת  ידי על הכח, ובידם ית', בעצמותו ששורשן

והמצוות  תוך 35התורה אל ית' עצמותו את להמשיך ,
העולם.

"עדי  הם קידושין שעדי לכך הפנימי ההסבר [זהו
"פרו  היא הקידושין תכלית ,37ורבו..."36קיום":

הכח  – למטה האיןֿסוף כח המשכת קיימת זה שבענין
כידוע  – הדורות כל סוף עד בנים ובני כלומר,38לבנים .

מתבצעת הקידושין ידי למטה,zkyndעל האיןֿסוף
"עדי  הם קידושין שעדי בפשטות, גם מתבטא זה ודבר

קיום"].

.Â

ÌÚ „ÁÂ‡Ó ÌÏÂÚ‰˘ ÌÈÏ‚Ó Ï‡¯˘È ‡˜Â„
'˙È Â˙ÂÓˆÚ

כח  את מגלים והארץ השמים הרי להבין: צריך אך

"עדי  של וחידושם פעולתם ומהי בבריאה, האיןֿסוף

ישראל, נשמות למטה?zkyndaהקיום", ית' עצמותו

אכן  והארץ השמים הוא: לכך הכללי ההסבר

באופן  לא אך שבעולם, האיןֿסוף כח על "מעידים"
כלל  עצמאית מציאות איננו שהעולם ושהוא 39המראה ,

באמצעות  ישראל, הקדושֿברוךֿהוא. כלפי לגמרי בטל

מלבדו" עוד ש"אין מגלים והמצוות, התורה –40קיום
לחלוטין  מאוחד ית'.41שהעולם עצמותו עם

.Ê

ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ˘ÈÏÁÓ ‰¯Â‡ÎÏ Y ‰¯Â˙ Ô˙Ó

את  ולהסביר להקדים יש יותר, טוב זאת להבין כדי
חז"ל  הפסוק 42דברי –43על ושקטה" יראה "ארץ

היה  תורה מתן לפני שקטה": ולבסוף יראה "בתחילה

על  המורה (לקיומו), "יראה" של במצב שרוי העולם
את ישראל שקבלו ולאחר במציאותו, התורה חולשה

לעוצמה  גרם תורה מתן – "שקטה" של מצב הגיע

העולם. במציאות ולתוקף

וחומרי, גשמי הוא העולם מובן: אינו לכאורה,

העלם  מלשון (עולם מתן 44ומעלים ואילו אלקות, (
העולם,yilgdתורה להתעדנות וגרם העולם העלם את

חז"ל  העולם 45כמאמר צווח... לא "צפור שבמ"ת

wzey לקדש תורה מתן לאחר דוקא אפשר ולכן – "...
כידוע  הגשמיות, אומרים 46את כיצד כך, ואם –
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ב 33) קא, שם (בתחילתו. להצ"צ החקירה ס' ח"ב. ריש מו"נ ראה
תש"ז.p"yeואילך) תקעו ד"ה .cere'ע ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה .

וש"נ. .21 ,19 הערות 100ֿ99
תרס"ו 34) ויולך (ד"ה ית' בעצמותו רק הוא הא"ס ענין אמיתית כי

השמים  דצבא ושם, .19 להערה בשוה"ג שם לקו"ש וראה קסזֿח). ע' –
קיימים – הנצחיות ענין עיקר הוא ד"אין yi`a(שבהם הענין מבטא (

בהכח  (המתבטא תחלה" לו ד"אין הענין – הארץ וצבא שבעצמות, סוף"
עיי"ש. מאין), יש להוות

ראה 35) – "עדות" ג"כ נק' ולכן ית', בעצמותו מושרשים הם שגם
שם. עדות ויקם ד"ה ואילך. ב ד, פקודי לקו"ת

כח.36) א, בראשית
קידושין 37) בברכת תקנו לא שלכן סי"ב) (פ"א כתובות רא"ש ראה

לש"ך  מהרש"א ובגליון שם). בהגה"ה (וראה האשה" את "לקדש הלשון
וראה  אשה. קידושי על שהחיינו מברכין אין שלכן – סק"ה סכ"ח יו"ד
ב) קיח, (שבת מרז"ל בביאור – ואילך 174 ע' חי"ז לקו"ש בארוכה

ביתי". לאשתי אלא .. קריתי לא "מימי
ע'38) תרנ"ז (סה"מ ואילך 5 ע' תשמח שמח המשך בארוכה ראה

זה לכח (בנוגע א מ, שה"ש לקו"ת וראה ואילך). ).i"paaקעז
הא"ס 39) דכח וש"נ) .33 הערה (דלעיל ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

הנבראים נצחיות ענינם`epiהפועל מצד ולכן בפנימיותם, –mdמתלבש
עיי"ש. נפסדים, הם

לה.40) ד, ואתחנן
תבא 41) לקו"ת ראה – העולם" "אֿל ולא עולם" "אֿל בענין כידוע

ועוד. פקל"ג. ח"א תער"ב המשך ג. מג,
א.42) ג, ע"ז א. פח, שבת
ט.43) עו, תהלים
ועוד.44) שנה. ע' להצ"צ ביאוה"ז ד. לז, שלח לקו"ת
ספכ"ט.45) שמו"ר
ח"ה 46) ואילך. 141 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

וש"נ. (ועוד). ואילך 89 ע' [המתורגם]
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מעשה  "עם התנה הקדושֿברוךֿהוא אמנם,
אתם  התורה מקבלים ישראל ש"אם בראשית"

ובוהו" לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואם ,42מתקיימין
מציאות  לעצם בנוסף שונה ענין לכאורה, זאת, אך
והתנאי  בתנאי, שהוא כל מעשה המתנה כאדם העולם,

המעשה  לעצם בנוסף דבר .47הוא

התורה  "בשביל היא הבריאה שכוונת הענין אפילו
ישראל" לבריאה 48ובשביל בנוסף לכאורה, הוא,

" היא הבריאה דברliayaעצמה: "xg` מציאות אך ,
עצמה וישראל.`dppiהבריאה תורה

שלגבי יוצא, כך גרם ze`ivnואם עצמו, העולם
התחזקות. ולא החלשה, תורה מתן

.Á

˙Â‡ÈˆÓ ‡È‰ ˙ÈÏÎ˙‰ ‡Â‰ŒÍÂ¯·Œ˘Â„˜‰ Ïˆ‡
¯·„‰

שמטרת  נראה, אדם אצל הוא: לכך ההסבר
מפני  שונים, דברים שני הם עצמה והפעולה הפעולה

"פועל" חסר הוא ה"כח" שני 49שאצלו הם ואלה ,
כח  "אין הקדושֿברוךֿהוא אצל אבל שונים. דברים

פועל" הוא 49חסר ה"פועל" של מציאותו כל ולכן ,
היא  הבריאה שמטרת כיון לכך, ובדומה ה"כח".

לכן ישראל", ובשביל התורה מציאותו md"בשביל
וגשמיותו le`,50האמיתית  .51חומרו

גם מוצאים dxezdלפיכך ipica שמתחשבים ,
הדבר לדוגמא:le`בכוונת וחומרו. בגשמיותו

פטור 52ההלכה  מכשיעור פחות אוכלין "המוציא של
למרות  כלומר, לו". טפילה שהכלי הכלי, על אף
היו  ואילו הוצאה, שיעור בעל הוא הכלי שבחומריותו
הוצאה, באיסור חייבים היו עצמו בפני אותו מוציאים
למען  היא הכלי הוצאת שמטרת כיון זאת, בכל

כלפי zlhaznהאוכלין, הכלי של הגשמית מציאותו
וכיון  ממנו. "חלק" ונעשה – האוכלין – המטרה
הוצאה, באיסור החייב משיעור פחותים שהאוכלין

גם השיעור.ilkdפחות מן

.Ë

ÈÙÏÎ ˙ÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙ÏË·˙Ó ‰ÎÏ‰· Ì‚
˙ÈÏÎ˙‰

גם  ברמז, לפחות קיים, התורה בפנימיות ענין כל
מציאות  שכל זה, ענין מוצאים וכך שבתורה. בנגלה
בנגלה, מקומות בכמה וישראל, התורה היא העולם

ה"תוספות": בדברי ולדוגמא ברמז. לפחות

 ֿ ביום קדשים שורפין ש"אין שכשם היא, ההלכה
גבוה 53טוב" לצורך אלא הדיוט, לצורך זה אין (כי

ביוםֿטו  טמאה תרומה לשרוף אסור כך .54ב בלבד),
ב"תוספות" משריפת 55ושואלים ליהנות מותר הרי :

כדי  התרומה את לשרוף אסור אפוא, ומדוע, התרומה,
אוכל  "צורך יש שבכך תבשילו", תחת "להסיקו

בתוספות  ועונים צורך 56נפש"? נמי ביה ואית הואיל :
ליה  בטל גבוה) צורך גם בכך ויש (=הואיל גבוה

כאילו והוי גבוה, צורך אצל הדיוט lyצורך elek
deab.

מבטל  מדוע זה: לתירוץ הסבר נדרש בפשטות,
הדיוט"? "צורך את גבוה" "צורך

מציאותם  הדברים: מובנים לעיל, האמור ולפי
וישראל, התורה היא בעולם הדברים כל של האמיתית
קיום  – לתכליתו בהתאם בדבר משתמשים כאשר ולכן

מתבטלת  – רק 57מצוה וקיימת החיצונית, מציאותו
שמטרת  כיון ולפיכך, המצוה. – האמיתית מציאותו
"צורך  מתבטל גבוה", "צורך היא התרומה שריפת

.58הדיוט"
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[ראה 47) מעיקרא המעשה מתבטל התנאי יתקיים לא שבאם ואף
ח"ו  לקו"ש – לתקפו) לתנאו, – (לאיתנו דקרי"ס התנאי לענין – בארוכה
המעשה  את המבטל שני דבר כמו ה"ז מ"מ, – בשלח] לפ' א' שיחה
התנאי  שביטול שם, ובמ"מ הכ"ב פ"ח גירושין הל' מרמב"ם [ולהעיר

ואכ"מ]. יתבטל. שהמעשה שגורם הוא
תנחומא 48) וראה בראשית. ר"פ ופרש"י טוב לקח ב'. דרע"ק אותיות

ד. פל"ו, ויק"ר ד. פ"א, ב"ר יוד. שם באבער
מצות 49) להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא – פ"ג שי"א פרדס ראה

[וראה  ואילך קלט ואילך. ה ע' תרס"ו המשך פי"א. אלקות האמנת
ע' – תנש"א ובהוצאת תשל"ו. (בהוצאת ואילך תרד ע' שם בהוספות

תרע"א. ולקחתם שובה, ד"ה ואילך)]. תרנט
ענינה liayaו"50) זהו כ"א הבריאה על נוסף ענין אינו כו'" התורה

ועוד. .99 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה גופא. הבריאה של
צ"ל ענינםi`pzdומ"מ מצד הנבראים, לגבי כי – מע"ב עם ,mdכו'

הן וכוונתה הבריאה ס"י.a'מציאות כדלקמן דברים,

של 51) שהמציאות הרמב"ם: בשם הפרק) (בסוף שם סהמ"צ וראה
הוא  שלו אמיתי שהמציאות .. מהותן אמתת אינו לנו הנראה הנבראים

עיי"ש. ית'. הבורא במחשבות בעודו
ספי"ח.52) שבת הל' רמב"ם סע"ב. צג, שבת משנה
וש"נ.53) ב. כד, שבת
שם.54) שבת
(ביצה 55) ועל ד"ה א). מו, (פסחים לא ד"ה שם). (שבת לפי ד"ה
ב). כז,

קצת.56) אחר בסגנון שם ופסחים שבת תוס' וראה שם. ביצה
(ס"ח).57) הנ"ל הכלי שיעור ביטול ע"ד
שם,58) ביצה בתוס' שהקשה מה לתרץ יש בפנים המבואר ע"פ

צלי  אם כי גבוה צורך בי' אית הא יו"ט דחיא ד"היכי פסחים מצליית
פסחים  (משנה לאכילה" אלא מתחילתו בא "לא דפסח מכיון כי – אש"
אינה  ולכן הצלי', של ה"כוונה" היא הפסח דאכילת נמצא, ב), עו,

דצלי'. מצוה" ה"צורך מפני מתבטלת
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(בדומה  שני מצד השאלה מתעוררת זה לפי אך
היא  הבריאה שכוונת הענין ו'): בסעיף דלעיל לשאלה
במתן  התחדש לא ישראל" ובשביל התורה "בשביל
מיד  מלכתחילה. הבריאה תכלית היתה זאת אלא תורה,

היתה הבריאה אפוא,efבתחילת ומה, מציאותו, כל
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נראה  זה אין פועל", "חסר הוא ה"כח" .59שאצלם

מצד בבריאה, שיתגלה היא, עצמו,mlerdהתכלית
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לכלי (בדומה בתוקפה envrהעולם ipta ששיעור ,

ח'). בסעיף כדלעיל הכלי, גשמיות לפי הוא ההוצאה
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.‡È
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ה"עדות" בין ההבדל גם יובן לעיל האמור כל לפי
ישראל: נשמות ל"עדות" וארץ שמים של

ש" edÎjexaÎyecwd`כיון de`zp דירה לו להיות
היא60בתחתונים" הכוונה וב"דירה" –ezenvrl'zi61
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.·È

"ÌÂÈ˜ È„Ú"Ï "¯Â¯È· È„Ú" ÔÈ· ÈÓÈÙ‰ Ï„·‰‰
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מלשון בהם mlrdמהעולם, האיןֿסוף כח [וביטוי
מציאותם מצד מצדmdlyאיננו אלא ,zewl`d66 ורק ,[

גם  ולכן האיןֿסוף, כח את בהם לראות ישראל  בכח
xg`l דבר" ית' עצמותו נשאר עדיין ה"עדות" אמירת

לגמרי". הנעלם

בעת  לבוא, לעתיד רק יושלמו והגילוי ה"בירור"
ה' כבוד "ונגלה כאשר שלימותו, לשיא יגיע שהעולם

בשר..." כל יתגלה67וראו אז –xya lk zii`xa כח
ובארץ. שבשמים האיןֿסוף

להיפך: היא ישראל נשמות של ה"עדות" ואילו
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(ראה 59) הכח במדרי' הוא הפועל הרי – פועל חסר כח שאין זה כי
.51 הערה לעיל וראה .(49 שבהערה במקומות

ועוד.60) טז. נשא מתנחומא רפל"ו. תניא
ג').61) (ס"ע בתחילתו תרס"ו המשך תתקצז. ר"ע בלק אוה"ת
ובכ"מ.
וראה 62) קכ. ע' ח"א מלוקט (סה"מ פ"ב תשל"א איכה מד"ה להעיר

באופן  שנברא .. פירוש נברא, מילואו על עולם רטז): ע' עת"ר סה"מ
כו'. שכינה דעיקר אור לגילוי וראוי מוכשר שיהי'

לפניך 63) קומה "וכל בענין פ"ס ח"א תער"ב מהמשך להעיר
תשתחווה".

שם.64) ובהערות ואילך 73 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה ראה
כביכול,65) דבר" ד"יקום הענין ישנו ית' לאלקותו בנוגע וגם

ונת' הובא ב. קכג, באבער תהלים מדרש ה. לג, ברכה [ספרי כמרז"ל
ואני  ה' נאום עדי "ואתם יב) מג, (ישעי' עה"פ – קפב) (ע' נ"ך באוה"ת
ולהעיר  אֿל". אני אין עדי אתם וכשאין אֿל אני עדי "כשאתם אֿל"]

" ו) א, (איכ"ר ממרז"ל gkג"כ oitiqen"כיו ועוד מעלה". של ב.בגבורה
(66.39 הערה לעיל בהנסמן ראה
(וש"נ)67) 64 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה ה. מ, ישעי'

מצד  כ"א) ה'", ד"פי הגילוי מצד (לא תהי' שהראי' הוא, בזה שהפירוש
`teb xyad.עיי"ש ,
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באמצעות  ישראל ידי על בעולם ית' עצמותו המשכת
המצוה  עשיית בעת מיד בשלימות נעשית עבודתם,

מה יתגלה רק ולעתידֿלבוא dyrpוכדומה, xaky בזמן

.68הגלות 

.‚È

Ì„‡‰ ˙„Â·Ú· "˙Â„Ú"‰ ÔÈÚ

הוא  כך למעלה, ה"עדות" ענין שקיים כפי בדיוק

האדם: בעבודת קיים

הנגלה" "דבר שזהו ודעת, טעם לפי עבודה  יש

עבודה  היא מזאת נעלה עבודה לעשותה. שיש וברור
הכרוכה  עבודה לשכל, מעל ודעת, לטעם שמעל

עבודה גם אך נפש. באופן efבמסירות להתבצע יכולה

בהגבלות  תלויה היא כי "עדות", מהווה היא שאין
 ֿ ה"שולחן דיני לפי המדודה נפש מסירות – השכל

אם 69ערוך" חישוב האדם עורך פרט כל על כאשר ,

 ֿ ב"שולחן ההלכה לפי עלֿכך נפשו למסור חייב הוא
ערוך".

בגלל  כאשר היא, ביותר הנעלית העבודה
עצם  (מצד ית' לעצמותו היהודי של התקשרותו

שום  ללא היא שלו הנפש מסירות הרי הנשמה)

וחישובים  עבודה70הגבלות ועל ,ef,"עדי "אתם נאמר

את  ומורידים "מעידים" ישראל זו עבודה שבאמצעות
למטה. העולם תוך אל ברוךֿהוא עצמותֿאיןֿסוף

.„È

˙ÂÈÓ˘‚· ˙Â·˘Á˙‰ ‡ÏÏ Y ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜

תורה  היא העולם תכלית שכל כיון בכך: נוסף ענין
בגלוי  זו כוונה מתגלה וכאשר כדלעיל, וישראל,

העולם, של החיצונית המציאות מתבטלת

לקיים  מתכונן יהודי כאשר ההוראה: מכך נלמדת
במציאות  לא דבר, בשום להתחשב לו אל מצוה,
מדובר  כאשר כי, – אחרת מציאות בשום ולא העצמית
החיצוניות, המציאויות כל מתבטלות במצוה,
המצוה. את ולהעלים להסתיר העלולות הגשמיות,

בלבד. המצוה היא כולה המציאות

מצד  שבנשמה: ה"עדות" מן נובעת זו תחושה
מצד  ואפילו עלמין), כל (ממלא ודעת טעם שלפי דרגה
כל  (סובב לכך קשורה אך ודעת מטעם הנעלה דרגה

נבראים, של למציאות מקום יש עלמין)

הקשורה  הנשמה, עצם של עבודה מצד רק
מציאות  שכל היהודי אצל מורגש יתברך, בעצמותו

וישראל). (תורה אלקות היא העולם

(f"lyz ayie t"y ,e"lyz gly t"y ,`"iyz oqip 'b zegiyn)
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אחת 68) שעה "יפה מי"ז) פ"ד (אבות במשארז"ל הביאור שזהו
גילוי  רק יהי' לעת"ל כי – העוה"ב" חיי  מכל בעוה"ז ומע"ט בתשובה
בארוכה  (ראה בעוה"ז המצות עשיית ע"י שנעשה העצמות המשכת

ואילך. 243 ע' ח"ה [המתורגם] ).p"yeלקו"ש
שם.69) ונ"כ סקנ"ז. יו"ד טושו"ע פ"ה. יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ועוד.70) ואילך. 53 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה
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.mala ahid mrhd ayiizpyøLôà àì Ckìäipic llk oecl ¦§¨Ÿ¤§¨
.zay axra zeytp

mpi`y s`e] .opgei iaxn yiwl yix l`yy zel`y d`ian `xnbd
zziny el`y jynday oeik ,o`k e`aed epizpyn oiprl zekiiy
dpi`y lirl `xnba xkfpy dnl jiiy dfe ,zay dgcz oic zia

:[dgecäåöî úî úøeá÷ àäúe ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà̈©¥¥¨¦§©¦¨¨§¥§©¥¦§¨
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lkn ,cinzd oaxwe zayd itqen oebk ,zayd meil reaw opnfy
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המשך ביאור זמסכת סנהדרין זיום ראשון עמ' א



לו

ו  ן־ֵעׂשָ ְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱֽאִליַפז ּבֶ בראשית לו, יב: ְוִתְמַנע | ָהֽ
ו: ֽ ת ֵעׂשָ ֵני ָעָדה ֵאׁשֶ ה ּבְ ֶלד ֶלֱֽאִליַפז ֶאת־ֲעָמֵלק ֵאּלֶ ַוּתֵ

צד

ָהָמן מזרע עמלק בא מ"תמנע", ורצה להרוג את "מרדכי", 
וזהו שהפיל "פור" בגי' ביחד "תמנע" — גבורות קשות, 

ם "מרדכי" ו"הדסה" )זו אסתר( דהי' המתקת  ורמזים בׁשֵ
הגבורות וכמ"ש "ודובר שלום לכל זרעו"

הנה המן מזרע1 עמלק בא מתמנע, והמן רצה להרוג 

את מרדכי והפיל2 פור. תיבת פו"ר כשתצרף עם3 מרדכי 

שהוא  קשות,  גבורות  שהם  מנצפ"ך  פעמים4  ב'  בגי' 

בגי' תמנע.

ודע, שמרדכי הוא התרגום דמר5 דרור, אינו מיר"א6 

ואגג בא מעמלק  בן המדתא האגגי",  א( "המן  ג,  )אסתר  1( כמ"ש 

טו  )שמואל־א  וכמ"ש  מלכו",  מאגג  "וירם  ז(  כד,  )במדבר  כמ"ש 

פסוק ח( "ויתפש את אגג מלך עמלק". ראה תרגום ותרגום שני אסתר 

ג, א.

2( אסתר ג, ז. "הפיל פור הוא הגורל לפני המן".

3( פירוש: פו"ר )בגי' 286( + מרדכ"י )274( = 560, וכן ב' פעמים 

מנצפ"ך )2 × 280( = 560, שהם מורים על גבורות קשות )ראה הערה 

4(, וכן תיבת "תמנע" בגי' 560, וזהו שהמן ע"י הפור רצה להמשיך 

גבורות על מרדכי.

האותיות  והטעם:  גבורות,  על  מורים  אלו  אותיות  מנצפ"ך:   )4

האותיות  כל  משאר  עצמן,  בפני  בסוג  מיוחדים,  הם  "מנצפ"ך" 

או  באמצע,  התיבה,  בראש  באים  האותיות  כל  דשאר  בית,  דהאלף 

בסוף, משא"כ האותיות "מנצפ"ך" — היינו האותיות הסופיות "ם', 

ן', ץ', ף', ך'" הם באים רק בסוף התיבה.

וראה במאורי אור ע' מנצפ"ך וז"ל: "מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן הם 

באים בסוף התיבה לתת גבול ומדה, כי כן טבע הגבורות". ובלקוטי 

לוי יצחק הערות לזהר שמות־דברים עמוד שמ וז"ל: "מדה וגבול הם 

מצד הגבורות, וכמו ה' אותיות מנצפ"ך הבאים בסוף התיבה, שעד 

פה תבוא ולא יותר, וכל מדה וגבול מצד הגבורות". וראה גם בתורת 

וביאורים בש"ס עמוד רכז: מנצפ"ך בגימטריא  יצחק חידושים  לוי 

גבורה דין. ע"ש. וכ"ש ב' פעמים מנצפ"ך דמורה על גבורות קשות.

וראה ספר הערכים אותיות עמוד א' ואילך, ובעיקר שם עמוד סד.

5( חולין קלט, ב. מרדכי מן התורה מנין דכתיב )שמות ל, כג( מר* 

מר  מרדכי:  לגדולת  מנין,  ופרש"י:  דכיא.  מירא  ומתרגמינן  דרור 

דרור, וקרי לי' ראש לבשמים לצדיקים ואנשי כנסת הגדולה.

*( ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור וגו'. ובתרגום אונקלוס: ְוַאּת 

א ֵמיָרא ַדְכָיא. ַסב ָלְך ּבּוְסִמין ֵריׁשָ

6( פירוש: תיבת "מרדכי" אינו הגימטריא בשלימות למספר "מירא 

ו"מירא־דכיא" בגי' 288, וחסר מספר  דכיא", ד"מרדכי" בגי' 276, 

"מרדכי"  ם  דהׁשֵ "דכיא",  מתיבת  "א"  וחסר  "מירא",  מתיבת  "יא" 

ואותיות "דכי" מתיבת  הוא מצירוף אותיות "מר" מתיבת "מירא", 

"דכיא". נמצא דחסר אותיות "יא" מתיבת "מירא", ואות "א" מתיבת 

"דכיא", מספר י"ב כדלקמן.

והגימטריא ד"מריא דכיא" מרמז על גבורות, דהוא גי' אלקים בפשוט 

מיתוק  + אלקים ברבוע כדלקמן. והשם "מרדכי" אדרבה מורה על 

הגבורות.

דכי"א בשלימות, כי חסר בו י"א שבמירא וא' שבדכי"א.

שהוא  פו"ר8  מספר  הוא  דכי"א7  מיר"א  כי  והוא, 

גבורות  שהוא  ברבוע,  ואלקים  פשוט  אלקים  מספר 

קשות, והוא הפור שהפיל המן.

שמתחלף  מה  והוא  אלקים,  בשם  המתקה  יש  אך 

באותיות הקודמין לו9 אכדט"ם פחות מספר י"ב ממספר 

אלקים. והוא מספר מרדכ"י, )וכן הדסה10 שהיא אסתר 

7( פירוש: מירא )בגי' 251( + דכיא )35( = 286, וכן פו"ר בגי' 286.

פו"ר בגי' "אלקים" פשוט )86(, + אלקים ברבוע, והיינו א )1(,   )8

+ א"ל )31(, + אל"ה )36(, + אלה"י )46(, + אלקי"ם )86( = 200.

ביחד 86 + 200 = 286, בגי' פו"ר.

ם "אלקים" בחי' גבורות כידוע. נמצא ש"פור" הוא צירוף ׁשֵ

פעמים  ב'  ע"ד  הוא  וברבוע,  פשוט,  אלקים   — אלקים  פעמים  וב' 

מנצפ"ך )בגי' תמנע( שמורה על גבורות קשות.

9( פירוש: בפרי עץ חיים שער חג המצות פרק א' )מזהר ח"ב עמוד 

אכדט"ם.  שם  והוא  אלקים,  שם  חילוף  בסוד  שם:  וז"ל  ב(  רסא, 

קודמת  אחרת  אות  אין  כי  להתחלף,  יכולה  אינה  אל"ף  כי  והענין: 

בד'  מתחלף  הה'  וכן  אלי',  הקודמת  בכ'  תתחלף  למ"ד  אבל  אלי', 

הקודמת אלי', עד אות י' נתחלף בט' הקודם אלי'. אך ם' של אלקים 

אמת שהיא מתחלפת, כי ם' דאלקים הוא מ"ם סתומה, ומתחלפת במ' 

פתוחה הקודמת אלי'. אך שלפי שלעולם כל אות ם' אחרונה שבכל 

תיבה היא סתומה, לכן נכתב שם זה אכדט"ם באות ם' סתומה, ואמנם 

נקרא גם אות ם' מתחלפת, אך בערך שנתחלפה באות ם'  בערך א' 

שכמותה, אינה נקראת נתחלפת.

אותיות  הוא  זה  שם  כי  אלקים,  שם  מן  פנימי  יותר  זה  שם  והנה 

קודמת לשם אלקים, ולכן הם יותר רחמים. משא"כ, שאם הי' נתחלף 

באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקים, והוא שם במוכ"ן, כנזכר 

בזוהר )פרשת פקודי דף רסב.(, והוא יותר תחתון ודין משם אלקים. 

ואע"פ שבשם הוי"ה הוא להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.

והענין הוא, שם הוי"ה הוא רחמים פשוטים, וכאשר יתחלף, מורה 

על העלם הרחמים. וכן בשם זה, ההתחלפות מורה על העלם הדין, 

שהוא בסוד בשם אלקים, נמצא כי השם אכדט"ם, עליון ופנימי יותר 

משם אלקים, ולסבת מציאות שם זה, נקרא בינה אלקים חיים, והוא 

בסוד שם זה. וכ"מ שתמצא אלקי"ם חיים, הוא רומז לשם זה. עיי"ש.

ראה שיחות קודש ה'תשל"ו פרשת האזינו )שבת תשובה( סעיף מב.

הקודמים  באותיות  ההמתקה  וע"י   ,86 בגי'  "אלקים"  שם  נמצא 

"אכדטם" )74( הוא חסר במספר י"ב.

"ויהי אמן את הדסה היא אסתר",  ו(  ב,  )אסתר  פירוש: כמ"ש   )10

הדסה בגי' 74, כמספר "אכדט"ם.

דכיא",  "מריא  ממספר  י"ב  מספר  פחות  דהוא  מרדכי  ם  בהׁשֵ וכמו 

ו"מרדכי"  כנ"ל(,  פו"ר  )כמספר  גבורות  על  מורה  דכיא"  ד"מריא 

ם "אכדטם" שהוא פחות מספר  ׁשֵ המתקת הגבורות, ע"ד  מורה על 

י"ב מ"אלקים".

כן עד"ז, ד"אסתר" הוא ע"ש ההסתר וההעלם )ראה חולין קלט, א( 

פני  אסתיר  הסתר  ואנכי  יח(  לא,  )דברים  כמ"ש  מנין,  מה"ת  אסתר 

ביום ההוא", והשם הדסה )בגי' ע"ד( הוא מרמז על המתקת הגבורות 

ם "אלקים" עצמו, ע"י האותיות הקודמים,  וההעלם, שהוא המתקת ׁשֵ

 ,74 ו"הדסה"   ,86 בגי'  אלקים  יב,  מספר  ג"כ  ופחות  חסר  ובדיוק 

כמספר אכדט"ם כנ"ל.

כי  לומר  ואפשר  וז"ל:  ב'רעו  עמוד  אסתר  מגלת  התורה  אור  וראה 

במלכות דאצילות יש שני מדרגות, הא' כשהיא באצילות, הב' כשהיא 

ילקוט לוי יצחק על התורה

לא תצטרך לשמירה והגבהה – "אשא" מענינים שלילים, אלא "אשא" מצד ענינים חיוביים, 
שיתגלו בה הגילויים היותר נעלים. כמארז"ל9 "כסא דדוד לעלמא דאתי, מאתן ועשרין וחד 
לוגא מחזיק, שנאמר10 כוסי רוי', רוי' בגימטריא רכ"א", שיומשך ויתגלה במלכות בחי' אריך11. 
וכמארז"ל12 "עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים . . נותנין לו לאברהם אבינו כוס של 
ברכה לברך, ואומר להן איני מברך . . אומר לו ליצחק טול וברך, אומר להן איני מברך . . 
אומר לו ליעקב טול וברך, אומר להם איני מברך . . אומר לו למשה טול וברך, אומר להם איני 
מברך . . אומר לו ליהושע טול וברך, אומר להן איני מברך . . אומר לו לדוד טול וברך, אומר 

להן אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא". 
והיינו, שבחי' המלכות תעלה למעלה מבחי' ז"א, שהיו אצל האבות )אברהם – חסד, 
)"רוי'"  אריך  מבח'  ותקבל  )יוסף(,  יסוד  מבחי'  ולמעלה  תפארת(,   – יעקב  גבורה,   – יצחק 
– רכ"א(, ולמעלה יותר מבחי' עתיק )ע"ד המבואר13 עה"פ "אבן מאסו הבנית היתה לראש 
הכתר,  לקבל מבחי'  פינה",  "ראש  להיות  לע"ל תתעלה14  בחי' המלכות   – פינה", ש"אבן" 

אריך ועתיק(15.             

9( יומא עו, א. 
10( תהלים כג, ה. 

11( ראה תו"א תולדות יט, רע"א. סידור עם דא"ח נב, ב. 
12( פסחים קיט, ב. 
13( לקמן קיח, כב. 

14( ראה לקו"ת ברכה צט, ד ואילך.
15( מד"ה ויצא ה'תשכ"ו. 



לז

הוא מספר זה(.

פו"ר  הפיל  להרגו,  עליו שרצה  והמן הרשע שכעס 

שהוא מספר מיר"א דכי"א בשלימות. וכשתצרף זה עם 

מרדכ"י, היינו כשתצרף פו"ר )מספר מיר"א דכי"א( עם 

גבורות  שהם  מנצפ"ך  פעמים  ב'  מספר  יהי'  מרדכ"י, 

קשות, כמו תמנ"ע כמ"ש בטעמי המצות להרח"ו ז"ל 

זיע"א פרשת שופטים בענין ח"י נשים של המלך ע"ש. 

ועי"ז יאבד את מרדכי ח"ו.

דרו"ר11 הוא מספר ב' פעמים אד"ר. כי גזירת המן 

יורדת לבי"ע וכמ"ש )בלקו"ת* — שיר השירים ח, א( בביאור ע"פ 

היינו  הדסה  אשר  אסתר,  היא  הדסה  ענין  וזהו  ונאוה,  אני  שחורה 

כשיורדת  אסתר  היא  דאצילות,  חג"ת  בעלה  ז"א  עם  כשמיוחדת 

לבי"ע כשושנה בין החוחים ע"ש. )ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת 

ח"א סימן קלח(.

*( ראה לעיל סימן לג הערה 3.

ם דורשין מרדכי מה"ת מנין,  11( מרמז כאן, דבתיבת מר דרור" דמׁשָ

הנה אדרבה מרומז בו הישועה. דרו"ר בגי' 410, וכן ב' פעמים "אדר" 

הי' על חדש אדר. ויש ב' פעמים אדר, אדר ראשון ואדר 

שני. והנותר12 במ"ר דרו"ר13 על מרדכי, שהוא התרגום 

דמר דרור, הוא מספ"ר שלו"ם במכוון. זהו מ"ש בסוף 

שלו"ם  זרעו,  לכל  שלום  ודובר  מרדכי14  על  המגלה 

דוקא.
לקוטי לוי יצחק, לקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד צו

.410 = )205 × 2(

ָהָמן הי' לאבד מרדכי, בצירוף מרדכי עם פו"ר  12( מבאר: דכוונת 

וע"ז מבאר כאן,  גבורות,  ב' פעמים  בגי'  )וכן "מריא דכיא"(, דהם 

ם דורשין מרדכי מה"ת מנין וכו'( מרומז  דבתיבת "מר דרור" )דמׁשָ

"מרדכי"  וכן   ,650  =  )410( דרור   +  )240 )בגי'  ד"מר"  הישועה, 

)274( + "שלום" )376( = 650 במכוון. שיהי' שלום דוקא.

13( פירוש: החילוק בין מספר וגימטריא תיבות "מר דרור" עם תיבת 

"מרדכי" הוא מספר "שלום", והוא:

 ,274 בגי'  מרדכי  ותיבת   ,650  =  )410( דרו"ר   +  )240 )בגי'  מ"ר 

והחילוק ביניהם, 650 — 274 = 376, שהוא מספר שלו"ם.

14( אסתר י, ג.

ילקוט לוי יצחק על התורה

לא תצטרך לשמירה והגבהה – "אשא" מענינים שלילים, אלא "אשא" מצד ענינים חיוביים, 
שיתגלו בה הגילויים היותר נעלים. כמארז"ל9 "כסא דדוד לעלמא דאתי, מאתן ועשרין וחד 
לוגא מחזיק, שנאמר10 כוסי רוי', רוי' בגימטריא רכ"א", שיומשך ויתגלה במלכות בחי' אריך11. 
וכמארז"ל12 "עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים . . נותנין לו לאברהם אבינו כוס של 
ברכה לברך, ואומר להן איני מברך . . אומר לו ליצחק טול וברך, אומר להן איני מברך . . 
אומר לו ליעקב טול וברך, אומר להם איני מברך . . אומר לו למשה טול וברך, אומר להם איני 
מברך . . אומר לו ליהושע טול וברך, אומר להן איני מברך . . אומר לו לדוד טול וברך, אומר 

להן אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא". 
והיינו, שבחי' המלכות תעלה למעלה מבחי' ז"א, שהיו אצל האבות )אברהם – חסד, 
)"רוי'"  אריך  מבח'  ותקבל  )יוסף(,  יסוד  מבחי'  ולמעלה  תפארת(,   – יעקב  גבורה,   – יצחק 
– רכ"א(, ולמעלה יותר מבחי' עתיק )ע"ד המבואר13 עה"פ "אבן מאסו הבנית היתה לראש 
הכתר,  לקבל מבחי'  פינה",  "ראש  להיות  לע"ל תתעלה14  בחי' המלכות   – פינה", ש"אבן" 

אריך ועתיק(15.             

9( יומא עו, א. 
10( תהלים כג, ה. 

11( ראה תו"א תולדות יט, רע"א. סידור עם דא"ח נב, ב. 
12( פסחים קיט, ב. 
13( לקמן קיח, כב. 

14( ראה לקו"ת ברכה צט, ד ואילך.
15( מד"ה ויצא ה'תשכ"ו. 

המשך מעמוד ג
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טז, יח – שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
לשבטיך  לך  נותן  אלקיך  ה'  אשר  שעריך 

ושפטו את העם משפט צדק

א. בשייכות עם הציווי של הפרשה שקוראים בפרשה 
היעוד  ישנו  שעריך",  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים  זו1 
ויועציך  כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה  הגאולה2:  נביא  של 
)מימי  יום  בכל  בתפלה  גם  שאומרים  וכפי  כבתחלה", 

החול3(: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה".
לבאר דיוק בלשון היעוד:

לך",  תתן  ושוטרים  "שופטים  נאמר  פרשתנו  בציווי 
ולא  שופטיך",  “ואשיבה  רק  נאמר  היעוד  בלשון  משא"כ 

מוזכר שוטרים4.
ויש לומר הביאור בזה:

רש"י:  בלשון   – הוא  ושוטרים  שופטים  בין  החילוק 
ושוטרים – הרודין  דיינין הפוסקים את הדין,  "שופטים – 
וברצועה עד  וכופתין במקל  את העם אחר מצותן שמכין 
שהשוטרים  אומרת,  זאת  השופט"5.  דין  את  עליו  שיקבל 
הדין  את  שיקבלו  העם  אנשי  את  ולהכריח  לכפות  ענינם 

ומשפט.
“ואשיבה  רק  נאמר  הגאולה  ביעוד  מדוע  מובן  עפ"ז 
שופטיך" ולא “שוטרים" – כיון שלעתיד לבוא מתבטלים 
בשוטרים  צורך  יהי'  ולא  הרע8,  והיצר7  הרע6  מציאות 
שיכריחו את אנשי העם להשמע להוראות השופטים, כיון 
רק  יצטרכו  ההוראות9.  את  מעצמם  יקיימו  האנשים  שכל 
ויורו את הוראות  "שופטים", שיפסקו דינים וילמדו תורה 
חיל"11  אל  מחיל  )"ילכו  ישראל10  לבני  והמצוות  התורה 

בקדושה גופא12(.
וזה שהציווי בתורה כולל גם "שוטרים", הוא כיון שהוא 
ציווי לדורות המדבר אודות כל הזמנים וכל המצבים, במילא 

1( בתחילתה.

2( ישעי' א, כו.

3( ברכה הי"א דתפילת העמידה.

4( עיין בפנים השיחות וביאור עוד דיוקים.

דין  בבית  הקבועין  הדיינים  אלו   – שופטים  סנהדרין:  הלכות  ריש  רמב"ם  וראה   )5

ובעלי דינים באים לפניהם, שוטרים – אלו בעלי מקל ורצועה כו'. וברש"י סנהדרין 

טז, ב )ד"ה שוטרים(: חובטין במקלות ע"פ השופטים לכל מי שאינו שומע.

6( כמו שנאמר “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכרי' יג, ב(.

7( ראה סוכה נב, א.

והיינו   . . ושוטרים  ענין  יובן  זה  פי  ועל  תתכא:  עמוד  פרשתנו  התורה  אור  ראה   )8

להכות נפש הבהמית בשבט ע"ד לעולם ירגיז )ברכות ה, ריש עמוד א(.

יהי' בימות  זה  ולהעיר מפירוש הרד"ק על הפסוק ואשיבה שופטיך כבראשונה:   )9

המשיח שיכלו הרשעים כולם ושארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב )צפני' 

ג, יג(.

10( ראה רמב"ם ריש הלכות ממרים: בית דין הגדול שבירושלים ]העיקר והיסוד של 

כל השופטים ש"בכל שעריך"*[ הם עיקר תורה שבעל פה והם עמודי ההוראה ומהן 

חק ומשפט יוצא לכל ישראל. וראה לקוטי שיחות חלק כט עמוד 97.

ריש  מספרי  גם  ולהעיר  ריבות(.  דברי  ד"ה  רש"י  )ובפירוש  ח  יז,  פרשתנו  ראה   )*

פרשתנו )על הפסוק בכל שעריך(. רמב"ם הלכות סנהדרין פרק א הלכה ג. ועוד.

11( לשון הכתוב – תהלים פד, ח.

12( ראה תניא אגרת הקודש סוף סימן כו )קמה, א(.

צריכים ציווי על שוטרים, במצב שנדרש שיקבלו את הדין 
אין  שוטר  אין  "אם  במדרש  גם  נאמר  ]ולכן  כפי'13  בדרך 
שופט", לא לדינא, רק לתועלת קיום הדבר, שייתכן שאם 

אין שוטרים, המשפט לא יצא לפועל[.
תורת מנחם התוועדויות ש"פ שופטים ה'תנש"א

תחיה  למען  תרדוף  צדק  צדק   – כ  טז, 
וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך

ב. צדק צדק בגימטריא למשיח, כי בזכות הצדקה זוכה 
בצדקה,  ושבי'  כז(  א,  )ישעי'  שנאמר  המשיח14  לימות 
ליתן  צריך  שבידו  מעבירות  האדם  ששב  שאעפ"י  כלומר 

צדקה כמו שאמרו רז"ל15 אגרא דתעניתא צדקתא.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

* * *

צדק צדק תרדוף למען תחי'. למען בגימטריא קץ.
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

יז, טו – שום תשים עליך מלך אשר יבחר 
מלך  עליך  תשים  אחיך  מקרב  בו  אלקיך  ה' 
לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך 

הוא

מעלות16.  שלשים  בגימטריא  עליך  תשים  שום  ג. 
אחיך  מקרב  ישי.  בן  בדוד  בגימטריא17  אחיך  מקרב  בו 

בגימטריא משבט יהודה.
רמז  בל',  ומסיים  מתחיל  הפסוק  לבבו  רום  לבלתי 
במלכו  דוד  שנה  ל'  ובן  ל'.  בגימטריא  מיהוד"ה  יצא  דוד 
וכן רמז  יהודה במילוי בגימטריא18 מלכות,  )שמואל-ב ה(, 
בסופי פסוק ובתחלתו דו"ד עוד ולא ירבה מאד הרי דוד, וכן 
מן עוד עד מאוד דו"ד תיבות, לבלתי רום לבבו אמר דוד ה' 
לא גבה לבי ולא רמו עיני )תהלים קלא( אעפ"י שהמלכות 
בל' מעלות19. לבלתי רום לבבו מאחיו בגימטריא ולא משל 
יאריך  למען  ]ב[שלום21.  בגימטריא  מקרב  ובניו  הקדוש20. 
משיח,  עוד  ימלכו  ובניו  דוד  ובניו  הוא  ממלכתו  על  ימים 

ודוד עבדי נשיא להם לעולם )יחזקאל לז(.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

13( אלא דיש לומר, דכיון שכל עניני התורה הם נצחיים – גם לעתיד לבא יהי' הענין 

ד"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", אלא שאז יהיו שוטרים אך ורק למעליותא 

– להכריז ולהודיע ע"ד מציאותו של השופט. או בכדי לסייע לבני ישראל בקיום עניני 

ליישר הדרך עבור עדי ראי' בקידוש הלבנה בכדי שיוכלו להגיע  ]לדוגמא:  דין  בית 

לבית דין בנקל ובזריזות )ע"ד תוספתא שקלים פ"א(. ראה גם התוועדויות תשמ"ט 

חלק ד עמוד 207[.

14( עיין בבא בתרא י, ב.

15( ברכות ו, ב.

16( אבות פ"ו.

17( הכוונה: עם הכולל.

18( פירוש יהודה במילוי: יו"ד, הי, וו, דלת, הי.

19( אבות פ"ו.

20( ספרי.

21( הוריות יא, ב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שופטים
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:÷ãö-ètLî¦§©¤«¤
i"yx£ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL∑ÌÈËÙL. הּפֹוסקים ּדּינים …¿ƒ¿…¿ƒ…¿ƒְִִַַָ

הּדין  טז)∑ÌÈ¯ËLÂ.את אחר (סנהדרין העם את הרֹודין ִֶַ¿…¿ƒִֶַַָָָ
ׁשּיקּבל  עד ּוברצּועה ּבמקל וכֹופתין ׁשּמּכין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמצותם,

הּׁשֹופט  ּדין את טז)∑EÈ¯ÚLŒÏÎa.עליו ּבכל (סנהדרין ִֵֶַָָ¿»¿»∆ְָ
לEÈË·LÏ∑,".ועיר עיר  "ּתּתן על: מּוסב ִִָƒ¿»∆ְִֶַָ

ׁשערי ּבכל ,לׁשבטי ל ּתּתן וׁשֹוטרים ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָׁשֹופטים
ל נתן אלהי ה' מלּמד ∑EÈË·LÏ.אׁשר ְֱֲֵֶֶֹֹƒ¿»∆ְֵַ

וׁשבט, ׁשבט לכל ּדּינין ועיר ׁשּמֹוׁשיבין עיר .ּובכל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
'B‚Â ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ∑ וצּדיקים ממחים ּדּינין מּנה ¿»¿∆»»¿ְְִִִִֵַַַָֻ

צדק  .לׁשּפט ְִֶֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201Î202 'nr 'c jxk my zeiecreezd .`"ypz mihtey zyxt zay zgiyn)

ׁשֹופטים  ּפרׁשת ּבׁשּבת ּבעמדנּו אחד לכל ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלימּוד
ּדהּגלּות  האחרֹונים הרגעים האחרֹון, ּבּזמן ּובפרט זה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבדֹורנּו
למּצב  מּדה ּכנגד מּדה ּבהתאם, עבֹודה להיֹות ׁשּצריכה -ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ְַָהּגאּולה:
- להּגיע אפׁשר ׁשאליהם אּלּו ואצל עצמֹו אצל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָלפרסם
ההֹוראֹות  את חֹוזק) (ּביתר עצמם על לקּבל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּצריכים
רּבנן" מלכי "מאן - ׁשּבדֹורנּו "ו"יֹועצי "ּד"ׁשֹופטי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָועצֹות
נׂשיאינּו לרּבֹותינּו ּבהמׁש הּבא - ּדֹורנּו נׂשיא ּובפרט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבכלל,

ּדֹורנּו... ּונביא ּדֹורנּו ויֹועץ ּדֹורנּו ׁשֹופט - ְְְִֵֵֵֵֵֶָָׁשּלפניו

הּדֹור, אנׁשי לכל לפרסם ׁשּצריכים ּכּנ"ל, ההֹוראה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
הּוא  ׁשּמּצד־עצמֹו ּבחירה, ּבעל ּומנה ּבחר ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּזכינּו
"ה"ׁשֹופטי ׁשּיהיה הּדֹור, מאנׁשי נעלה ּבער ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּלא
ּבנֹוגע  עצֹות ויּתן הֹוראֹות ׁשּיֹורה הּדֹור, ּונביא "ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָו"יֹועצי
עניני  ּבכל זה, ּדדֹור האנׁשים וכל ּבני־יׂשראל ּכל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלעבֹודת
ּגם  הּכללית, הּיֹום־יֹום חיי להנהגת ּובנֹוגע ּומצֹות, ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָּתֹורה

ׁשמים)", לׁשם (יהיּו מעׂשי ו"ּכל (דעהּו)" ּדרכי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּב"כל
לגאּולה", ׁש"לאלּתר הּנבּואה - העיקרית הּנבּואה - ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָעד

ּבא". (מׁשיח) זה "הּנה מּמׁש ּומּיד ְִִִֵֵֶֶַַַָָָותיכף

ã ycew zegiyn zecewp ãp"yz'd mihtey zyxt zay zgiyn
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ּתּתן  וׁשֹוטרים "ׁשֹופטים חּיּוב ׁשעיקר ׁשאף להֹוסיף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ...ויׁש
הרמּב"ם  ּכפסק־ּדין ּבארץ־יׂשראל, הּוא "ׁשערי ּבכל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָל
עיר  ּובכל ופל ּפל ּבכל ּדינים ּבּתי להעמיד חּיבין אנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"אין
ּבכל  ל ּתּתן ׁשּנאמר . . ּבלבד ּבארץ־יׂשראל אּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועיר

מה־ּׁשאין־ּכן  ,"לׁשבטי ל נֹותן אלקי ה' אׁשר ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשערי
ּובחּוץ־  הּגלּות ּבזמן ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָּבחּוץ־לארץ,
חסד, ׁשל ּבמלכּות ה' ּבחסדי ּכׁשּנמצאים ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלארץ,
ּתֹוקף  לּה (ׁשּיׁש הּמדינה מּמלכּות רׁשּות לקּבל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָצריכים
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זה  (ואין ּדּינין למּנֹות ּדינא) ּדמלכּותא ּדינא - ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָעל־ּפי
מּכל־מקֹום  ,("ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְִִִִֶֶָָּבאֹופן
הנהגת  נעׂשית הּתֹורה, ּבכח הּמתאים ּבתֹוקף ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכׁשעֹומדים
ּכּולֹו) העֹולם ׁשּבכל המדינֹות להנהגת (ועד ּכּוּלּה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּמדינה
"ׁשֹופטים  - הּתֹורה על־ּפי ּדיׂשראל לפסק־ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהתאם
נׂשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק סיּפּור על־ּדר ,"ל ּתּתן ְְְְִִִִֶֶֶַוׁשֹוטרים

ּבעיר  ׁשּבהיֹותֹו צדק', ה'צמח הנהגת אֹודֹות ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדֹורנּו,
ּכל  ׁשל הּבירה עיר ּבפטרּבּורג, "סדרים" עׂשה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָליּוּבאוויטׁש

רּוסיה. ְְִַָמדינת
ׁשהּגאּולה  ּבני־יׂשראל ּפֹוסקים הּתֹורה ׁשּבכֹוח - ועיקר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

להיֹות האמּתית צריכה - צדקנּו מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
מּמׁש... ּבפֹועל העֹולם ּבמציאּות ּכן ונעׂשה ּומּיד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתיכף

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּבּבּבּבכלכלכלכל לללל ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטיםפטיםפטיםפטים (טז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
אׁשר ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטפטפטפט הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ועל־ּדר־זה ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטרטרטרטריעׂשּון. ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּומנהיגים  ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמבאר
הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על וימּתק הּמּדֹות. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֻאת

' ׁשבעה על קאי 'ׁשערי אזנים,ׁש'ּבכל (עינים, הּגּוף' ׁשערי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
העֹולם  עם אדם מתקּׁשר ׁשעל־ידם ורגלים), ידים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפה,
הּכניסה  על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּסביבֹו.

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ּבׁשערים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּיציאה
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ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
וכֹופּתין  ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשֹוטרים

הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה יח.ּבמּקל (טז, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רש"י) ובפירוש

ּכמצוה  והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכל
על־זה האחרֹונים והקׁשּו לספר אחת. פערלא הרי"פ (ביאור ְְֲִִֶַַַַָ

ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה לרבי לא המצות ַַֹאּמאי
ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמנאּום

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְִִֶַָּבזה
הענין  יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש

ְְַּבפׁשטּות.
הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה וׁשֹוטרים (א, גֹו' "ואּקח ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

על  ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלׁשבטיכם"
ּפסק  את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ׁשּתפקיד הּדּינין", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּפי

מלקֹות  החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדּינים
ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

היא  ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"מּכין
עצמם  על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹופט",
ּגזר  לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלקּים

עצמֹו. ְִַַהּדין
היה  הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּנה,
ּפסיקת  צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, על־ידי ְְְְִִִִֵֵַַַַַהּדין
ּבפעּלת  לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאבל

ׁש מּובן אם־ּכן נחׁשב הּׁשֹופטים, הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, ספר למצוה (ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

יב) שרש להרמב"ם .המצות
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ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד "ואׁשיבה (ּבהפטרת הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּדּוע  לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹׁשֹופטי
."יֹועצי" והֹוסיף "ׁשֹוטרים", הּנביא ְְְֲִִִִִִַַָהׁשמיט

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
הם  וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשֹופטים
ּבמּקל  וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ"הרֹודין

הּדין" את עליו ׁשּיקּבל עד הפסוק)ּוברצּועה על רש"י .(לשון ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האדם  על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונמצא
צריכים  ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ׁשּלא להיֹות יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלקּימֹו,
ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלׁשֹוטר
ּגזרת  את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָא

"יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול ְְְְֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹופט,
את  לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה לאדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמסּביר

הּׁשֹופט. ְִֵֵַּדברי
הרע  הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמפּתה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה "ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לא  הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי לׁשֹוטר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנצטר
והֹוראֹות  מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשהּׁשֹופטים

."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ּדבריו נקּים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּתֹורה,
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זה  (ואין ּדּינין למּנֹות ּדינא) ּדמלכּותא ּדינא - ּתֹורה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָעל־ּפי
מּכל־מקֹום  ,("ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּד"ׁשֹופטים ְְְְְְִִִִֶֶָָּבאֹופן
הנהגת  נעׂשית הּתֹורה, ּבכח הּמתאים ּבתֹוקף ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכׁשעֹומדים
ּכּולֹו) העֹולם ׁשּבכל המדינֹות להנהגת (ועד ּכּוּלּה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָהּמדינה
"ׁשֹופטים  - הּתֹורה על־ּפי ּדיׂשראל לפסק־ּדין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבהתאם
נׂשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק סיּפּור על־ּדר ,"ל ּתּתן ְְְְִִִִֶֶֶַוׁשֹוטרים

ּבעיר  ׁשּבהיֹותֹו צדק', ה'צמח הנהגת אֹודֹות ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדֹורנּו,
ּכל  ׁשל הּבירה עיר ּבפטרּבּורג, "סדרים" עׂשה ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָליּוּבאוויטׁש

רּוסיה. ְְִַָמדינת
ׁשהּגאּולה  ּבני־יׂשראל ּפֹוסקים הּתֹורה ׁשּבכֹוח - ועיקר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָועֹוד

להיֹות האמּתית צריכה - צדקנּו מׁשיח על־ידי והׁשלמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
מּמׁש... ּבפֹועל העֹולם ּבמציאּות ּכן ונעׂשה ּומּיד, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּתיכף
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ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּבּבּבּבכלכלכלכל לללל ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטיםפטיםפטיםפטים (טז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
אׁשר ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופטפטפטפט הּמעׂשה את לידע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
ועל־ּדר־זה ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוטרטרטרטריעׂשּון. ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו - ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ּומנהיגים  ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹמבאר
הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על וימּתק הּמּדֹות. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֻאת

' ׁשבעה על קאי 'ׁשערי אזנים,ׁש'ּבכל (עינים, הּגּוף' ׁשערי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
העֹולם  עם אדם מתקּׁשר ׁשעל־ידם ורגלים), ידים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּפה,
הּכניסה  על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ׁשֹופט למּנֹות יׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָמּסביבֹו.

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה אּלּו, ּבׁשערים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּיציאה
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ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
וכֹופּתין  ׁשּמּכין מצותם, אחר העם את הרֹודין – ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשֹוטרים

הּׁשֹופט ּדין את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה יח.ּבמּקל (טז, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
רש"י) ובפירוש

ּכמצוה  והּׁשֹוטרים הּׁשֹופטים מּנּוי את מנּו הּמצֹות מֹוני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכל
על־זה האחרֹונים והקׁשּו לספר אחת. פערלא הרי"פ (ביאור ְְֲִִֶַַַַָ

ועוד) א'. פרשה סוף פרשיות גאון, סעדיה לרבי לא המצות ַַֹאּמאי
ּובארּו נפרדים, מעׂשים ׁשני הם ׁשהרי מצֹות, לב' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמנאּום

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ְִִֶַָּבזה
הענין  יתּבאר ּכאן ּבפרּוׁשֹו רׁש"י לׁשֹון ׁשּמּדּיּוק לֹומר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָויׁש

ְְַּבפׁשטּות.
הּפסּוק על לעיל טו)ּדהּנה וׁשֹוטרים (א, גֹו' "ואּקח ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

על  ּברצּועה והּמּכין הּכֹופתין "אּלּו רׁש"י: ּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלׁשבטיכם"
ּפסק  את לקּים היה אז הּׁשֹוטרים ׁשּתפקיד הּדּינין", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּפי

מלקֹות  החּיב את להלקֹות ענׁשם, את ּולבּצע ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּדּינים
ּבזה. ְֵֶַָוכּיֹוצא

היא  ׁשעבֹודתם ּפרׁש הּׁשֹוטרים, מּנּוי על הּתֹורה ּבצּוּוי ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
ּדין  את עליו ׁשּיקּבל עד ּוברצּועה ּבמּקל וכֹופתין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"מּכין
עצמם  על יקּבלּו ׁשהעם ּכ לידי להביא והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשֹופט",
ּגזר  לבּצּוע ׁשּיכּות להם אין אבל הּׁשֹופטים, ּדיני את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלקּים

עצמֹו. ְִַַהּדין
היה  הּדין, ּגזר את לקּים הּׁשֹוטרים ענין היה אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוהּנה,
ּפסיקת  צּוּויים: לׁשני נחלק ּבּתֹורה הּמׁשּפט ׁשענין ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

הּׁשֹוטרים. על־ידי ּובּצּועֹו הּׁשֹופטים, על־ידי ְְְְִִִִֵֵַַַַַהּדין
ּבפעּלת  לסּיע ּכאמּור, היא, הּׁשֹוטרים עבֹודת ׁשּכל ּכיון ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאבל

ׁש מּובן אם־ּכן נחׁשב הּׁשֹופטים, הּׁשֹוטרים ׁשל מּנּוים אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשֹופטים מּנּוי ּבמצות ונכללת ּבפני־עצמּה, ספר למצוה (ראה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ

יב) שרש להרמב"ם .המצות
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ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ׁשׁשׁשׁשעריעריעריערי ּתּתּתּתּתּתּתּתןןןן־־־־לללל ווווׁשׁשׁשׁשטריםטריםטריםטרים יח)ׁשׁשׁשׁשפטיםפטיםפטיםפטים (טז, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
הּגאּולה מּיעּודי ּפרׁשתנּו)אחד "ואׁשיבה (ּבהפטרת הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּדּוע  לעּין ויׁש ּכבּתחּלה". ויעצי ּכבראׁשֹונה ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָֹׁשֹופטי
."יֹועצי" והֹוסיף "ׁשֹוטרים", הּנביא ְְְֲִִִִִִַַָהׁשמיט

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
הם  וׁשֹוטרים הּדין". את הּפֹוסקים ה"ּדּינין הם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשֹופטים
ּבמּקל  וכֹופתין ׁשּמּכין מצותן, אחר העם את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ"הרֹודין

הּדין" את עליו ׁשּיקּבל עד הפסוק)ּוברצּועה על רש"י .(לשון ְְִִֵֶֶַַַָָָ
האדם  על וגֹוזר הּדין את ּפֹוסק ׁשהּׁשֹופט ׁשאף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונמצא
צריכים  ולכן לעׂשֹותֹו. האדם ירצה ׁשּלא להיֹות יכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלקּימֹו,
ּבפעל. הּדין ּפסק את ׁשּיקּימּו ּברצּועה וכֹופה הּמּכה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלׁשֹוטר
ּגזרת  את לקּים מּדּוע מעצמֹו מבין אינֹו ּכׁשהאדם ּגם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָא

"יֹועץ", על־ידי והּוא מרצֹון, לקּימֹו הּוא יכֹול ְְְְֵֵֵֵַַַָָהּׁשֹופט,
את  לקּים - לֹו וטֹוב היא, טֹובה" ׁש"עצה לאדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמסּביר

הּׁשֹופט. ְִֵֵַּדברי
הרע  הּיצר הּגלּות, ּדבזמן הּלׁשֹונֹות, ׁשּנּויי יּובנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
אינֹו והאדם הּתֹורה, ּדין ּפסקי על לעבֹור האדם את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמפּתה

ל"ׁשֹוטר". צריכים ולכן לקּימם, ְְְְְִִֵֵֶַָָרֹוצה
הּיעּוד ּכׁשּיתקּים לעתיד־לבא ב)א יג, רּוח (זכריה "ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לא  הרע, מציאּות ותתּבּטל הארץ", מן אעביר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּטמאה
,"ׁשֹופטי "אׁשיבה יהיה אז ׁשּגם אף ּכי לׁשֹוטר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָנצטר
והֹוראֹות  מׁשּפטי לקּים יפסקּו ּדין' וה'ּבית ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָׁשהּׁשֹופטים

."יֹועצי" ּבבחינת – הּטֹוב מרצֹוננּו ּדבריו נקּים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּתֹורה,
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הּכׁשרים  הּדּינין ּולהֹוׁשיבן מּנּוי יׂשראל את להחיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אדמתן  .על ְַַָָ
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xaC lM mEn Fa didi xW` dU F` xFW¤£¤¦§¤Ÿ¨¨
,rxd lqFRW mWMKM ,oAxwA mEO ¨§¥¤¥©§¨§¨¨

ipFvig mEn lM iM ,oixcdpqA mB lqFR¥©§©§¤§¦¦¨¦¦
,sEBd KFzA zxYqPd drx Ffi` dNbn§©¤¥¨¨©¦§¤¤§©
xn`p Kkl .dndaA oiA mc`A oiA¥§¨¨¥¦§¥¨§¨¤¡©

dndaA,rx xaC lMdlbPd mEOd iM ¦§¥¨Ÿ¨¨¨¦©©¦§¤
zxYqp drx Ffi` DAxwA WIW dxFn¤¤¥§¦§¨¥¨¨¦§¤¤
dxFYd Epl dazke ,"dMn lke ilg lM"¨¢¦§¨©¨§¨§¨¨©¨
mB lqFRd mEOd mrh zFNbl icM§¥§©©©©©¥©
on `vFi ipFvigd mEOd iM ,oixcdpqA§©§¤§¦¦©©¦¦¥¦

"dprle W`x dxR WxW"d(fi hk oldl) ©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§©£¨
xn` zWxtA dlrnl EpWxRW KxcM§¤¤¤¥©§§©§¨§¨¨©¡Ÿ

(fi `k `xwie).mW oIr "FA mEn" wEqRA©¨©¥¨
,zg` Fpirn xEr `Ed m` ,lWn KxC¤¤¨¨¦¦¥¥¥©©
`Ed m`e ,Fl mxB cgXd iM FA Eprcï©§¦©Ÿ©¨©§¦
xFWinA dcnr `l FlbxW Eprci ,gQR¦¥©¨©§¤©§Ÿ¨§¨§¦
,miRrQd iYW lr gqFtE rlFv `Ede§¥©¥©©§¥©§¦¦
mWM' Exn`W Edfe .minEOd lM oke§¥¨©¦§¤¤¨§§¥
,'Ek 'wcvA miTpn zFidl oikixSW¤§¦¦¦§§ª¦§¤¤
itl i`Ce `N` ,wcvA mEOd iElY dOl̈¨¨©§¤¤¤¨©©§¦
lr dxFn mEOd iM ,dfA iElY dGW¤¤¨¨¤¦©¤©

wEqR Knq Kkl ,wcSd lEwlw`l ¦§©¤¤§¨¨©¨Ÿ
gAfzwEqRlsCxY wcv wcv: ¦§©©¨¤¤¤¤¦§Ÿ
íLëeon zFidl Kixv did gAfOdW §¥¤©¦§¥©¨¨¨¦¦§¦

oa` zaSn `le dAxd mipa £̀¨¦©§¥§Ÿ©§©¤¤
icigi oC oi`' iM ,oixcdpQd KM ,zg ©̀©¨©©§¤§¦¦¥¨§¦¦

'cg` `N`(g"n c"t zea`)Eid oM lr , ¤¨¤¨©¥¨
iM ,miAx zFidl oikixv oixcdpQd©©§¤§¦§¦¦¦§©¦¦
xfp ipa`l ElWnp dlrOd iWp ©̀§¥©©£¨¦§§§©§¥¥¤

`xwOA zFnFwn dAxdAepax ixaca d`x) §©§¥§©¦§¨
(h g lirl`QM lr aEzM did Kkl ,§¨¨¨¨©¦¥

dnlWdaSn Ll miwz `l: §ŸŸŸ¨¦§©¥¨
àìå,dxW` Ll rHzzkQnA EWxC §Ÿ¦©§£¥¨¨§§©¤¤

oixcdpq(:f)Fpi`W oIC cinrOd lM' ©§¤§¦¨©©£¦©¨¤¥
mFwnaE ,dxW` rhFp EN`M oEbd̈§¦¥©£¥¨¦§

Frhp EN`M minkg icinlYgAfn lv` ©§¦¥£¨¦§¦§¨¥¤¦§©
.''d,gExd zEQB lr dlFcB dxdf` dfe§¤©§¨¨§¨©©¨©

`NW ,gAfOd on df mB oicnl Ep`e§¨§¥¦©¤¦©¦§¥©¤Ÿ
`N` ,adfe sqM lW gAfnA 'd dvẍ¨§¦§¥©¤¤¤§¨¨¤¨

"il dUrY dnc` gAfn"(k k zeny) ¦§©£¨¨©£¤¦
l"f EpizFAxe .deprd xcB lr dxFOd©¤©¤¤¨£¨¨§©¥©

Exn`(f"n my zea`)d`xFdA FAl qBd' ¨§©©¦§¨¨
xn`PW FnkE ,'gEx qbe rWx dhFW¤¨¨§©©§¤¤¡©

(h dk mildz):"hRWOA miepr Kxci"©§¥£¨¦©¦§¨
Bîòèáedlrnl Epkx`d df xaC lW §©£¤¨¨¤¤¡©§§©§¨

mihRWn zWxR(my zeny)lr , ¨¨©¦§¨¦©
dWxR hEwlIA `aEd xW` WxcOd iR¦©¦§¨£¤¨©©§¨¨¨

Ff(fwzz fnx)wEqR lrmixhWe mihtW ©¨Ÿ§¦§Ÿ§¦
dide d`p qCxR Fl didW Klnl lWn'¨¨§¤¤¤¨¨©§¥¨¤§¨¨
xwi xE`A "EpY` mWe" ,'Ek 'ohw oA Fl¥¨¨§¨¦¨¥¨¨
zEQBdW df xaC zO`nd df Wxcn lr©¦§¨¤©§©¥¨¨¤¤©©
lEwlTd WxWe .oipiCd lM lwlwn gEx©§©§¥¨©¦¦§Ÿ¤©¦§
mWl EPnzp xW` mipICd on dxFR¤¦©©¨¦£¤¦§©§¥
aal F` Faal mEx cSn ,xW`e gaW¤©§Ÿ¤¦©§¨§©
cFaMd zxzFi xg` mixCdnd eiaFxw§¨©§©§¦©©¤¤©¨
icM Ff dxW` oicinrnE ,dxxVde§©§¨¨©£¦¦£¥¨§¥
oFWl z`xFdM ux`A xX`n didIW¤¦§¤§ª¨¨¨¤§¨©§

Exn` l"f EpizFAxe .'dxW`'(.d dheq) £¥¨§©¥©¨§
Frcbl iE`x gExd zEQB FA WIW in lM'¨¦¤¥©¨©¨§¨§
cg` hRWOW Dpin rnW ,'Ek 'dxW`M©£¥¨§©¦¨¤¦§¨¤¨
,DNvA mittFYqOle dxW`l mdl̈¤©£¥¨§©¦§§¦§¦¨
mFwnaE' .mizxkpe mirEcB mdipW§¥¤§¦§¦§¨¦¦§
lv` Frhp EN`M minkg icinlY©§¦¥£¨¦§¦§¨¥¤
Epide ,oixcdpQd aWFn mW iM ,'gAfOd©¦§¥©¦¨©©©§¤§¦§©§

:minkg icinlY mFwnA¦§©§¦¥£¨¦
eðøBãáelkA mirhFp zFxW` dOM §¥©¨£¥§¦§¨

oiA ExTai `l ,xire xir¦¨¦Ÿ§©§¥
iM mB ,`l F` minkg icinlY mFwnA¦§©§¦¥£¨¦Ÿ©¦



מג mihtey zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(ë)õøàä-úà zLøéå äéçz ïòîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤¨½̈¤
éäìà ýåýé-øLàñ :Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ûc¯z ˜„ˆ לב)∑ˆ„˜ סנהדרין אחר (ספרי. הּל ∆∆∆∆ƒ¿…ֵַַַ
zL¯ÈÂ.יפה ּביתּֿדין  ‰ÈÁz ÔÚÓÏ∑ הּוא ּכדאי ִֵֶָ¿««ƒ¿∆¿»«¿»ְַ

הּכׁשרים  הּדּינין ּולהֹוׁשיבן מּנּוי יׂשראל את להחיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אדמתן  .על ְַַָָ

(àë)ýåýé çaæî ìöà õò-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cl-äNòz øLà E ¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«

i"yx£‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï∑ מּׁשעת עליה לחּיבֹו …ƒ«¿¬≈»ְְְִֶַַָָ
על נטיעתּה, תעׂשה' ּב'לא עֹובר עבדּה, לא ואפּלּו ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

‰'.נטיעתּה ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï ְִָָ…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«
EÈ‰Ï‡∑ּבית ּולבֹונה אילן לנֹוטע הּבית אזהרה .ּבהר ¡…∆ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ÈÁÈ˙cכ  ÏÈ„a ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ¿≈≈
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â¿≈«»«¿»«¿»¡»»»≈»

ËÒa¯כא  ÔÏÈ‡ Ïk ˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï»ƒ»¬≈«»ƒ»ƒ¿«
:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ«¿∆»

xcde fer - xwi ilk

(`k),'Bâå íé÷ú àìå ,'Bâå òhú àìŸ¦©§§Ÿ¨¦§
.'Bâå çaæú àìWxcOA Ÿ¦§©§©¦§¨

Exn`(e d x"ac)dnlW lW `QMA iM ¨§¦©¦¥¤§ŸŸ
lr aEzM Eide ,zFlrn WW Eid KlOd©¤¤¨¥©£§¨¨©

cg`,dHz `lipXd lr,xiMz `llr ¤¨Ÿ©¤©©¥¦Ÿ©¦©
iWilXd,gTz `liriaxd lr`l ©§¦¦Ÿ¦©©¨§¦¦Ÿ

,rHziWingd lr,miwz `liXXd lr ¦©©©£¦¦Ÿ¨¦©©¦¦
.gAfz `llr mnFYWi" liMUn lke Ÿ¦§©§¨©§¦¦§¥©

"d`xOd(fk g l`ipc t"r)`l' oipr dn ©©§¤¨¦§©Ÿ
`Qkl ,'rHz `le ,miwz `le ,gAfz¦§©§Ÿ¨¦§Ÿ¦©§¦¥

:hRWnl okEd xW` dnlW§ŸŸ£¤©§¦§¨
øîàîeLipirA d`xi xW` 'gAfz `l' ©£©Ÿ¦§©£¤¥¨¤§¥¤

,hRWn `Qkl Fknql wFgẍ§¨§§¦¥¦§¨
xaCd aFxw iM" mFwn d`xn ippd¦§¦©§¤¨¦¨©¨¨

"c`n(ci l oldl t"r)Exn`W KxcM . §Ÿ§¤¤¤¨§
zFnai zkQnA(.`w)oiC ziAW mWM' §©¤¤§¨§¥¤¥¦

,mEOn miTpn Eid KM ,wcvA Eid miTpn§ª¦¨§¤¤¨¨§ª¦¦
xn`PW(f c mixiyd xiy)izirx dti KNM" ¤¤¡©ª¨¨¨©§¨¦

xaC Ll oi`W rEcie ,"'KA oi` mEnE¥¨§¨©¤¥§¨¨
,dxFYd on Knq Fl oi`W dlAwA `Ad©¨§©¨¨¤¥¤¤¦©¨
`l dlAw ixaCn dxFY ixaC' iM¦¦§¥¨¦¦§¥©¨¨Ÿ

'opitli(:i dbibg)oM xnFl Ecnl okidnE , ¨§¦©¥¥¨¨§©¥
zFidl oikixv oixcdpQdW dxFYd on¦©¨¤©©§¤§¦§¦¦¦§
lMdW itl i`Ce `N` .mEn lMn miIwp§¦¦¦¨¤¨©©§¦¤©Ÿ
,mikEnq WixC `lC o`n ENt` micFn¦£¦©§Ÿ¨¦§¦
iWxC lMd dxFY dpWnA mFwn lMn¦¨¨§¦§¥¨©Ÿ¨§¥

mikEnq(.c zenai)`wtp i`nl oM m`e , §¦§¦¥§©¨§¨
`N` ,ElNd oie`l dXW Eknqp Dpin¦¨¦§§¦¨¨¦©¨¤¨
`QM lr aWFiA oiiElY mNMW Ll xnFl©§¤ª¨§¦§¥©¦¥
didIW dxFY dxn` mPgl `le ,oiC¦§Ÿ§¦¨¨§¨¨¤¦§¤
gAfOd lv` oixcdpQd zaiWi mFwn§§¦©©©§¤§¦¥¤©¦§¥©

(` `k zeny i"yx d`x)icM i`Ce `N` ,¤¨©©§¥
gAfOA lqFRd lke ,dGn df cnll¦§Ÿ¤¦¤§¨©¥©¦§¥©
xaCd Edf ,eiAB lr miaxwPaE Fnvr©§©¦§¨¦©©¨¤©¨¨

:oixcdpQA mB lqFRd©¥©©©§¤§¦

íéáø÷paaizM gAfOd iAB lrfi oldl) ©¦§¨¦©©¥©¦§¥©§¦
(`Lidl` 'dl gAfz `lŸ¦§©©¡Ÿ¤

xaC lM mEn Fa didi xW` dU F` xFW¤£¤¦§¤Ÿ¨¨
,rxd lqFRW mWMKM ,oAxwA mEO ¨§¥¤¥©§¨§¨¨

ipFvig mEn lM iM ,oixcdpqA mB lqFR¥©§©§¤§¦¦¨¦¦
,sEBd KFzA zxYqPd drx Ffi` dNbn§©¤¥¨¨©¦§¤¤§©
xn`p Kkl .dndaA oiA mc`A oiA¥§¨¨¥¦§¥¨§¨¤¡©

dndaA,rx xaC lMdlbPd mEOd iM ¦§¥¨Ÿ¨¨¨¦©©¦§¤
zxYqp drx Ffi` DAxwA WIW dxFn¤¤¥§¦§¨¥¨¨¦§¤¤
dxFYd Epl dazke ,"dMn lke ilg lM"¨¢¦§¨©¨§¨§¨¨©¨
mB lqFRd mEOd mrh zFNbl icM§¥§©©©©©¥©
on `vFi ipFvigd mEOd iM ,oixcdpqA§©§¤§¦¦©©¦¦¥¦

"dprle W`x dxR WxW"d(fi hk oldl) ©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ§©£¨
xn` zWxtA dlrnl EpWxRW KxcM§¤¤¤¥©§§©§¨§¨¨©¡Ÿ

(fi `k `xwie).mW oIr "FA mEn" wEqRA©¨©¥¨
,zg` Fpirn xEr `Ed m` ,lWn KxC¤¤¨¨¦¦¥¥¥©©
`Ed m`e ,Fl mxB cgXd iM FA Eprcï©§¦©Ÿ©¨©§¦
xFWinA dcnr `l FlbxW Eprci ,gQR¦¥©¨©§¤©§Ÿ¨§¨§¦
,miRrQd iYW lr gqFtE rlFv `Ede§¥©¥©©§¥©§¦¦
mWM' Exn`W Edfe .minEOd lM oke§¥¨©¦§¤¤¨§§¥
,'Ek 'wcvA miTpn zFidl oikixSW¤§¦¦¦§§ª¦§¤¤
itl i`Ce `N` ,wcvA mEOd iElY dOl̈¨¨©§¤¤¤¨©©§¦
lr dxFn mEOd iM ,dfA iElY dGW¤¤¨¨¤¦©¤©

wEqR Knq Kkl ,wcSd lEwlw`l ¦§©¤¤§¨¨©¨Ÿ
gAfzwEqRlsCxY wcv wcv: ¦§©©¨¤¤¤¤¦§Ÿ
íLëeon zFidl Kixv did gAfOdW §¥¤©¦§¥©¨¨¨¦¦§¦

oa` zaSn `le dAxd mipa £̀¨¦©§¥§Ÿ©§©¤¤
icigi oC oi`' iM ,oixcdpQd KM ,zg ©̀©¨©©§¤§¦¦¥¨§¦¦

'cg` `N`(g"n c"t zea`)Eid oM lr , ¤¨¤¨©¥¨
iM ,miAx zFidl oikixv oixcdpQd©©§¤§¦§¦¦¦§©¦¦
xfp ipa`l ElWnp dlrOd iWp ©̀§¥©©£¨¦§§§©§¥¥¤

`xwOA zFnFwn dAxdAepax ixaca d`x) §©§¥§©¦§¨
(h g lirl`QM lr aEzM did Kkl ,§¨¨¨¨©¦¥

dnlWdaSn Ll miwz `l: §ŸŸŸ¨¦§©¥¨
àìå,dxW` Ll rHzzkQnA EWxC §Ÿ¦©§£¥¨¨§§©¤¤

oixcdpq(:f)Fpi`W oIC cinrOd lM' ©§¤§¦¨©©£¦©¨¤¥
mFwnaE ,dxW` rhFp EN`M oEbd̈§¦¥©£¥¨¦§

Frhp EN`M minkg icinlYgAfn lv` ©§¦¥£¨¦§¦§¨¥¤¦§©
.''d,gExd zEQB lr dlFcB dxdf` dfe§¤©§¨¨§¨©©¨©

`NW ,gAfOd on df mB oicnl Ep`e§¨§¥¦©¤¦©¦§¥©¤Ÿ
`N` ,adfe sqM lW gAfnA 'd dvẍ¨§¦§¥©¤¤¤§¨¨¤¨

"il dUrY dnc` gAfn"(k k zeny) ¦§©£¨¨©£¤¦
l"f EpizFAxe .deprd xcB lr dxFOd©¤©¤¤¨£¨¨§©¥©

Exn`(f"n my zea`)d`xFdA FAl qBd' ¨§©©¦§¨¨
xn`PW FnkE ,'gEx qbe rWx dhFW¤¨¨§©©§¤¤¡©

(h dk mildz):"hRWOA miepr Kxci"©§¥£¨¦©¦§¨
Bîòèáedlrnl Epkx`d df xaC lW §©£¤¨¨¤¤¡©§§©§¨

mihRWn zWxR(my zeny)lr , ¨¨©¦§¨¦©
dWxR hEwlIA `aEd xW` WxcOd iR¦©¦§¨£¤¨©©§¨¨¨

Ff(fwzz fnx)wEqR lrmixhWe mihtW ©¨Ÿ§¦§Ÿ§¦
dide d`p qCxR Fl didW Klnl lWn'¨¨§¤¤¤¨¨©§¥¨¤§¨¨
xwi xE`A "EpY` mWe" ,'Ek 'ohw oA Fl¥¨¨§¨¦¨¥¨¨
zEQBdW df xaC zO`nd df Wxcn lr©¦§¨¤©§©¥¨¨¤¤©©
lEwlTd WxWe .oipiCd lM lwlwn gEx©§©§¥¨©¦¦§Ÿ¤©¦§
mWl EPnzp xW` mipICd on dxFR¤¦©©¨¦£¤¦§©§¥
aal F` Faal mEx cSn ,xW`e gaW¤©§Ÿ¤¦©§¨§©
cFaMd zxzFi xg` mixCdnd eiaFxw§¨©§©§¦©©¤¤©¨
icM Ff dxW` oicinrnE ,dxxVde§©§¨¨©£¦¦£¥¨§¥
oFWl z`xFdM ux`A xX`n didIW¤¦§¤§ª¨¨¨¤§¨©§

Exn` l"f EpizFAxe .'dxW`'(.d dheq) £¥¨§©¥©¨§
Frcbl iE`x gExd zEQB FA WIW in lM'¨¦¤¥©¨©¨§¨§
cg` hRWOW Dpin rnW ,'Ek 'dxW`M©£¥¨§©¦¨¤¦§¨¤¨
,DNvA mittFYqOle dxW`l mdl̈¤©£¥¨§©¦§§¦§¦¨
mFwnaE' .mizxkpe mirEcB mdipW§¥¤§¦§¦§¨¦¦§
lv` Frhp EN`M minkg icinlY©§¦¥£¨¦§¦§¨¥¤
Epide ,oixcdpQd aWFn mW iM ,'gAfOd©¦§¥©¦¨©©©§¤§¦§©§

:minkg icinlY mFwnA¦§©§¦¥£¨¦
eðøBãáelkA mirhFp zFxW` dOM §¥©¨£¥§¦§¨

oiA ExTai `l ,xire xir¦¨¦Ÿ§©§¥
iM mB ,`l F` minkg icinlY mFwnA¦§©§¦¥£¨¦Ÿ©¦

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(áë)éäìà ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú-àìåñ :E §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ∑,אחת אבן מּצבת ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַַַ

לּׁשמים להקריב  אפּלּו N‡.עליה ¯L‡∑ מזּבח ְְֲִִִֶַַַָָָ¬∆»≈ְִַ
ּכי  ׂשנא, זֹו ואת לעׂשֹות, צּוה אדמה ּומזּבח ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאבנים

לּכנענים. היתה לֹוחק אהּובה ׁשהיתה ואףֿעלּֿפי ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹ
חק  אּלּו ׁשעׂשאּוה מאחר ׂשנאּה, עכׁשו האבֹות, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבימי

.לעבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַַָ

æé(à)éäìà ýåýéì çaæú-àìøLà äNå øBL E «Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´¨¤À£¤̧
éäìà ýåýé úáòBú ék òø øác ìk íeî Bá äéäéE ¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ñ :àeä«
i"yx£Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙Œ‡Ï∑(ספרי) עלֿידי ּבּקדׁשים למפּגל ׁשאר אזהרה ּבֹו נדרׁשּו ועֹוד רע, ּדּבּור …ƒ¿«¿…»»»ְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַַַָָָָ

קדׁשים' ּב'ׁשחיטת ב)ּדרׁשֹות לו .(זבחים ְְִִִַָָָ

(á)éøòL ãçàa Eaø÷á àöné-ékýåýé-øLà E ¦«¦¨¥³§¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬
éäìà-úà äNòé øLà äMà-Bà Léà Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤¯¤

éäìà-ýåýé éðéòa òøä:Búéøa øáòì E ¨©²§¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«
i"yx£B˙È¯a ¯·ÚÏ∑ עבֹודתּֿכֹוכבים לעבד ׁשּלא אּתכם ה' ּכרת .אׁשר «¬…¿ƒְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(â)íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáòiå Cìiå©¥À¤©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®
LîMìå|øLà íéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦£¤¬

:éúéeö-àì«Ÿ¦¦«¦
i"yx£È˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ח)לעבדם .(מגילה ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(ã)ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå zòîLå Eì-ãbäå§ª©§−§¨¨®§¨§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´
:ìàøNéa úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«

i"yx£ÔBÎ∑ העדּות .מכּון »ְֵָָֻ

(ä)àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä-úà úàöBäå§«¥¨´¤¨¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹
éøòL-ìà äfä òøä øácä-úà eNò øLà-úà E £¤´Â¨Â¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤

:eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bà Léàä̈¦¾−¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
i"yx£EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰ LÈ‡‰Œ˙‡ ˙‡ˆB‰Â¿≈»∆»ƒ«¿∆¿»∆
'B‚Â∑ׁשערי "אל ּדינ',":הּמתרּגם ּבית 'לתרע ¿ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ׁשנינּו: ׁשּכן ׁשער (ספרי)טֹועה, זה ,"ׁשערי "אל ְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
נאמר  ּבֹו? ׁשּנּדֹון ׁשער אּלא אינֹו אֹו ּבֹו. ֱִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעבד

למעלה, "ׁשערי" ונאמר למּטה "מה "ׁשערי ְְְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָ
אף  ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למעלה, האמּור "ּׁשערי"ְְְֶֶַַַַַָָָָָ
ותרּגּומֹו: ּבֹו, ׁשעבד ׁשער למּטה, האמּור "ׁשערי"ְְְְֶֶַַַַַָָָָָ

'לקרוי'. ְְִָ

‡C‰Ï:כב  ÈÈ ÈÒ Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ¿»¿ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

È‰Èא  Èc ¯n‡Â ¯Bz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»¿ƒ»ƒ¿≈
Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈa ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d·≈»…ƒ««ƒ¬≈¿»»√»

:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

ÈÈcב  CÈÂ¯wÓ ‡„Áa CÈa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»ƒƒ¿»«¿»
˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ ¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»
:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ LÈ·c¿ƒ√»¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

ÔB‰Ïג  „È‚Òe ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»¿ƒ¿
‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡ ‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe¿ƒ¿»¿ƒ¬»¿»≈≈¿«»

:˙È„wÙ ‡Ï Ècƒ»«≈ƒ

Â‰‡ד  ˙e‡È Úa˙˙Â ÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂƒ«»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿»
‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk ‡ËLÀ̃¿»≈«ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈

‰‰È‡ה  ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰ ‡¯·b ˙È ˜t˙Â¿«≈»«¿»«»ƒ¿»«ƒ
˙Èa Ú¯˙Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú Ècƒ¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈ƒ¿«≈
‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b ˙È (CÈÂ¯˜Ï) CÈcƒ»¿ƒ¿»»«¿»»ƒ¿»

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔepÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«»ƒ

xcde fer - xwi ilk

dxFYA `ltn mkg cinlY FxirA didi¦§¤§¦©§¦¨¨ª§¨©¨
iM ,Fl dcnr `l Fznkg lM ,zEciqge©£¦¨¨§¨Ÿ¨§¨¦
FaFxwA Fl xgai cg` lM mipR lM lr©¨¨¦¨¤¨¦§©¦§

sipgi `EdW FA rcFi xW` FpYgnA F`¦§ª¨£¤¥©¤©£¦
Ff dvxtE ,F`pFUl cBpzi F` Fl¦§©¥§§¦§¨
cFakl xW` "iOr ipA zAxA" D`FlnA¦§¨§©©§¥©¦£¤¦§

mFwn lMnE .xSwl zr mdxa` rxf¤©©§¨¨¥§©¥¦¨¨
dXW zEkinqA xwi xE`A iciA dlr̈¨§¨¦¥¨¨¦§¦¦¨

:EN` oie`lak dxez ¨¦¥



mihteyמד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ עדּות אם תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ
ׁשלׁשה  להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבׁשנים,

עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלׁשנים,
ּכּלם ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, .(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéaE ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷åE §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Ba«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑ הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' ּכל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ÌcŒÔÈa.ּופריׁשה, ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ≈»
Ì„Ï∑(פד סנהדרין טהֹור (ספרי. לדם טמא ּדם .ּבין ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚.ּבין ÔÈ·e ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«

Ú‚Ï∑ טהֹור לנגע טמא נגע ¯È·˙.ּבין È¯·c∑ »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…
וזה  מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו

מזּכה  וזה מחּיב זה ÈÏÚÂ˙.מטהר, zÓ˜Â∑ סנהדרין) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
הּמקּדׁשפו) ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל .ּגבּה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו .הּכהנים «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ
לׁשמע  צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין .לֹו, ְְֵֵֶֶֶָָ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְֲִֵַ

ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ְְְִִֶֶַָָֹֹימין
ׂשמאל  ועל ימין, - ימין על ל ׁשאֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוכלֿׁשּכן

ׂשמאל  -. ְֹ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

xcde fer - xwi ilk

æé(`i)øLà øácä ïî øeñú àìŸ¨¦©¨¨£¤
.ìàîNe ïéîé Eì eãébé©¦§¨¦§Ÿ
oini lr Ll xnF` ENt`' i"Xx WxR¥¥©¦£¦¥§©¨¦
df wCwCW d`xp .'Ek 'l`nU `EdW¤§Ÿ¦§¤¤¦§¥¤

l`nUE oini xEqz `l' xn`w `lCn¦§¨¨¨©Ÿ¨¨¦§Ÿ
'l`nUE oini' xn`wCnE ,'xaCd on¦©¨¨¦§¨¨©¨¦§Ÿ
ikdW Dpin rnW ,'Ll EciBi xW`' xg ©̀©£¤©¦§§©¦¨¤¨¦
Fpi` zn`d itMW iR lr s` ,xn`ẅ¨©©©¦¤§¦¨¡¤¥

Ll EciBi mdX dn zlEf ,l`nUE oinï¦§Ÿ©©¤¥©¦§
df xaC mrhaE .l`nUE oini `EdW¤¨¦§Ÿ§©©¨¨¤
miAx minrh Epzpe miWxtnd EXwzp¦§©©§¨§¦§¨§§¨¦©¦

:oiC on oiC oipy¥¦¥



מה mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"k oey`x meil inei xeriy

(å)ét-ìò|ìL Bà íéãò íéðLúnä úîeé íéãò äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´©¥®
:ãçà ãò ét-ìò úîeé àì́Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«

i"yx£‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL∑ מ עדּות אם תקּימת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ
ׁשלׁשה  להּקיׁש ּבׁשלׁשה? ל ּפרט לּמה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹּבׁשנים,

עדּות  ׁשלׁשה אף אחת, עדּות ּׁשנים מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹלׁשנים,
ּכּלם ׁשּיּזּמּו עד זֹוממין נעׂשין ואין ו)אחת, .(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻ

(æ)ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãòä ãé©´¨«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬
ô :Eaøwî òøä zøòáe äðøçàa íòä-ìk̈¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

(ç)íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék|íãì ¦´¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨̧§¹̈
éøòLa úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéaE ¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ¦§¨¤®
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà úéìòå zî÷åE §©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Ba«
i"yx£‡ÏtÈ Èk∑ הבדלה לׁשֹון 'הפלאה' ּכל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

מּמ ּומכּסה נבּדל ׁשהּדבר ÌcŒÔÈa.ּופריׁשה, ְְְְִִִֶֶַָָָָֻ≈»
Ì„Ï∑(פד סנהדרין טהֹור (ספרי. לדם טמא ּדם .ּבין ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa∑ חּיב לדין זּכאי ּדין Ú‚.ּבין ÔÈ·e ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«

Ú‚Ï∑ טהֹור לנגע טמא נגע ¯È·˙.ּבין È¯·c∑ »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…
וזה  מטּמא זה ּבּדבר: חֹולקים העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיהיּו

מזּכה  וזה מחּיב זה ÈÏÚÂ˙.מטהר, zÓ˜Â∑ סנהדרין) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
הּמקּדׁשפו) ׁשּבית הּמקֹומֹות מלּמד מּכל .ּגבּה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

(è)øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä-ìà úàáe¨À̈¤©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää íéîia äéäé¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

:ètLnä©¦§¨«
i"yx£ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰∑ לוי מּׁשבט ׁשּיצאּו .הּכהנים «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â∑(ספרי)אפּלּו ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ
לׁשמע  צרי אּתה לפניו, ׁשהיּו ׁשֹופטים ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינֹו

ׁשּבימי ׁשֹופט אּלא ל אין .לֹו, ְְֵֵֶֶֶָָ

(é)íB÷nä-ïî Eì eãébé øLà øácä ét-ìò úéNòå§¨¦À¨©¦³©¨¨Æ£¤´©¦´§½¦©¨´
øLà ìëk úBNòì zøîLå ýåýé øçáé øLà àeää©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®§¨«©§¨´©«£½§−Ÿ£¤¬

:EeøBé«

(àé)-øLà ètLnä-ìòå EeøBé øLà äøBzä ét-ìò©¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
eãébé-øLà øácä-ïî øeñú àì äNòz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤©¦¬

:ìàîNe ïéîé Eì§−¨¦¬§«Ÿ
i"yx£Ï‡ÓNe ÔÈÓÈ∑(ספרי) על ל אֹומר אפּלּו »ƒ¿…ְֲִֵַ

ימין, ׁשהּוא ׂשמאל ועל ׂשמאל, ׁשהּוא ְְְִִֶֶַָָֹֹימין
ׂשמאל  ועל ימין, - ימין על ל ׁשאֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוכלֿׁשּכן

ׂשמאל  -. ְֹ

ÔÈ„‰Òו  ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ
¯ÓÈÓ ÏÚ ÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ ·iÁc ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈«≈«

:„Á „È‰Ò»ƒ»

dÏË˜ÓÏז  ‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„ ‡„È¿»¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈
LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a ‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂƒ»¿»«»¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:CÈaÓƒ≈»

Óc‡ח  ÔÈa ‡È„Ï ‡Ób˙t CpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡¬≈ƒƒ¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ»≈¿»
e¯È‚Ò LzÎÓ ÔÈ·e ‡È„Ï ‡È„ ÔÈa ‡Ó„Ïƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ
CÈÂ¯˜a ‡È„ ‡z‚ÏÙ ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â Ìe˜˙e¿¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:da≈

È‰Èט  Èc ‡ic ˙ÂÏe È‡ÂÏ ‡i‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿»»¬«»≈»≈¿»«»»ƒ¿≈
‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa¿«»»ƒ¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡È„„¿ƒ»

ÔÓי  CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«≈«ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ
ÏÎk „aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«¿…

:CpÙlÈ Ècƒ«¿À»

Ècיא  ‡Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡ ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈««¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ
Èc ‡Ób˙t ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒƒ¿»»ƒ

:‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ¿«»«ƒ»¿»»

xcde fer - xwi ilk

æé(`i)øLà øácä ïî øeñú àìŸ¨¦©¨¨£¤
.ìàîNe ïéîé Eì eãébé©¦§¨¦§Ÿ
oini lr Ll xnF` ENt`' i"Xx WxR¥¥©¦£¦¥§©¨¦
df wCwCW d`xp .'Ek 'l`nU `EdW¤§Ÿ¦§¤¤¦§¥¤

l`nUE oini xEqz `l' xn`w `lCn¦§¨¨¨©Ÿ¨¨¦§Ÿ
'l`nUE oini' xn`wCnE ,'xaCd on¦©¨¨¦§¨¨©¨¦§Ÿ
ikdW Dpin rnW ,'Ll EciBi xW`' xg ©̀©£¤©¦§§©¦¨¤¨¦
Fpi` zn`d itMW iR lr s` ,xn`ẅ¨©©©¦¤§¦¨¡¤¥

Ll EciBi mdX dn zlEf ,l`nUE oinï¦§Ÿ©©¤¥©¦§
df xaC mrhaE .l`nUE oini `EdW¤¨¦§Ÿ§©©¨¨¤
miAx minrh Epzpe miWxtnd EXwzp¦§©©§¨§¦§¨§§¨¦©¦

:oiC on oiC oipy¥¦¥

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(831 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין לללל ייייּגּגּגּגידידידידּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ההההּדּדּדּדברברברבר מןמןמןמן תסתסתסתסּוּוּוּורררר יא)לאלאלאלא (יז, ֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
ׂשׂשׂשׂשמאל מאל מאל מאל  ועלועלועלועל ׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ימיןימיןימיןימין עלעלעלעל לללל אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאפילאפילאפילאפילּוּוּוּו ְְְְְְְְַַַַֹֹֹֹ ֹֹ

ימיןימיןימיןימין (רש"י)ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ִִִִֶֶֶֶָָָָ

לׂשמאל  הּימין את הֹופ חכמי־יׂשראל ׁשל ּפסק־ּדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּכן
לימין. הּׂשמאל ְְְִֶַָֹואת

(áé)-ìà òîL ézìáì ïBãæá äNòé-øLà Léàäå§¨¦º£¤©«£¤´§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤
ì ãîòä ïäkäéäìà ýåýé-úà íL úøLBà E ©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º§¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−

òøä zøòáe àeää Léàä úîe èôMä-ìà¤©Ÿ¥®¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈
:ìàøNiî¦¦§¨¥«

(âé)ñ :ãBò ïeãéæé àìå eàøéå eòîLé íòä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−«
i"yx£eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ∑(פט הרגל,(סנהדרין עד לֹו ׁשּממּתינים ּברגל ּוממ מּכאן אֹותֹו .יתין ¿»»»ƒ¿¿ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ß a`Îmgpn h"k ipy mei ß

(ãé)éäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékCì ïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈
Cìî éìò äîéNà zøîàå da äzáLéå dzLøéå¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®§¨«©§À̈¨¦³¨¨©Æ¤½¤

:éúáéáñ øLà íéBbä-ìëk§¨©¦−£¤¬§¦«Ÿ¨«

Ïa˜Ï‡יב  ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯a „aÚÈ Èc ¯·‚e¿«ƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»
ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡‰k ÔÓƒ«¬»¿»≈¿«»»«»√»¿»
‡e‰‰ ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ ‡ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈«¿»«

:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

ÔeÚÈL¯Èיג  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ
:„BÚ

CÏיד  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡ ¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â¿≈¿«¿≈≈«¿≈«¡«ƒ¬««¿»

:È¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk¿»«¿«»ƒ¿«¬»»

xcde fer - xwi ilk

éôëeiWw mEW d`Fx ip` oi` zn`d §¦¨¡¤¥£¦¤Ÿ¦
EpizFAx Exn` xaM iM ,xaCA©¨¨¦§¨¨§©¥

l"f(:b dbibg)li`Fd mc` xn`i `OW' ©¤¨Ÿ©¨¨¦
ElNd ,oi`Ohn Ellde oixdhn ElNde§©¨§©£¦§¦§§©§¦©¨
cnl ip` K`id ,oixiYn ElNde oixqF`§¦§©¨©¦¦¥©£¦¨¥
EpYp" xnFl cEnlY ,dYrn dxFY¨¥©¨©§©¦§

"cg` drxn(`i ai zldw)cg` l` oNM ¥Ÿ¤¤¨ª¨¥¤¨
`iWw `xcd `ld dWwe .'Ek 'opzp§¨¨§¨¤£Ÿ¨§¨ª§¨
cnl ip` K`id sFq sFqe ,DYkcl§ª§¨§¥©£¦¨¥
lkAW ,`Ed xaCd xE`A `N` .dxFY¨¤¨¥©¨¨¤§¨
mipR dOM Wi dxdhe d`nh xaC§©ª§¨§¨¢¨¥©¨¨¦
m`e ,F`Ohl mipR dOke Fxdhl§©£§©¨¨¦§©§§¦
miccSdW ipRn `Ed ,FYxdh dxFYd©¨¦©§¦§¥¤©§¨¦
xzFi miAxn md dxdh ipR mi`xOd©©§¦§¥¨¢¨¥§ª¦¥
oke ,d`nh ipR mi`xOd mipRd on¦©¨¦©©§¦§¥ª§¨§¥
,xEq`e xYn xacA oiCd `Ede ,Ktdl§¥¤§©¦§¨¨ª¨§¨
EpizFAx Exn` df mrHnE .lEqtE xWke§¨¥¨¦©©¤¨§©¥

zFpFnn ipiC cg` wxR sFq l"foixcdpq) ©¤¤¤¨¦¥¨
(.fircFIW cr oixcdpql oiPnn oi`W'¤¥§©¦§©§¤§¦©¤¥©

lW Fnrhe ,'dxFYd on uxXd xdhl§©¥©¤¤¦©¨§©§¤
z`xFdl oikixv minrtl m`W ,xaC̈¨¤¦¦§¨¦§¦¦§¨©
zr" mEXn dxFYd cbp wqtl drẄ¨¦§Ÿ¤¤©¨¦¥

"LzxFY Extd 'dl zFUrlhiw mildz) ©£©¥¥¨¤
(ekwsxvl `iaPd F` mkgd lFki f` ,¨¨¤¨¨©¨¦§¨¥

hErn ozF` ''dl zFUrl zr' zxaql¦§¨©¥©£©¨¦
Klile ,axd zngn Egcp xaMW zFxaq§¨¤§¨¦§¥£©¨Ÿ§¥¥
xdA EdIl` z`xFdM hErOd xg ©̀©©¦§¨©¥¦¨§©

lnxMdiceqi m"anx d`xe ,gi wxt '` mikln) ©©§¤
(b"d h"t dxezd:

ìáàmEW rcFi `iaPd F` mkgd oi` m` £¨¦¥¤¨¨©¨¦¥©
`l mlFrl f` ,Ktdd l` `xaq§¨¨¤©¥¤¨§¨Ÿ
`Ed ixde ,drW z`xFdA ENt` Fxdhi§©££¦§¨©¨¨©£¥
zFUrl zr KEnq mrHn Fxdhl aIgn§ª¨§©£¦©©¨¥©£
Ktdd l` oihFPd zFxaq hErnl 'dl©§¦§¨©¦¤©¥¤
oiC ziA m`e .FCbpkC `Ax rxz`e§¦§©ª¨¦§¤§§¦¥¦
`EdW xaC lr xFdh miwqFR dHnNW¤§©¨§¦¨©¨¨¤
mB zFxaq WIW li`Fd ,dxFYd on `nḧ¥¦©¨¦¤¥§¨©
dHnNW oiC ziA lW `Ax Knq ,Fxdhl§©£§Ÿª¨¤¥¦¤§©¨
zFxaq hErn l` ,Fxdhl EniMqdW¤¦§¦§©£¤¦§¨
`Ax rxz`e ,Fxdhl ikd e`lA Fl WIW¤¥§¨¨¦§©£§¦§©ª¨
oiC zial mB gM 'd ozp iM ,d`nh lW¤ª§¨¦¨©Ÿ©©§¥¦
,o`klE o`kl zFxaq zFUrl dHnNW¤§©¨©£§¨§¨§¨
.dxdh cvl oihFPd zFxaQd EAxzpe§¦§©©§¨©¦§©¨¢¨

l"f EpizFAx Exn` dti oM lre(my dbibg) §©¥¨¤¨§©¥©
rnWl al dpwE zqMxt`M Lpf` dUr'£¥¨§§©£©§¤¤§¥¥¦§Ÿ©
iM ,'oi`Ohnd ixace oixdhnd ixaC¦§¥©§©£¦§¦§¥©§©§¦¦
lkl Kixv mc` lM zn`d itM§¦¨¡¤¨¨¨¨¦§¨
on zFidl Fl xWt` i` iM ,zFxaQd©§¨¦¦¤§¨¦§¦

lkA Fci didi xW` cr oixcdpQd©©§¤§¦©£¤¦§¤¨§¨
mdn lAwl iE`x df mrHnE .zFxaQd©§¨¦©©¤¨§©¥¥¤
`EdW oini lr mixnF` m` ENt £̀¦¦§¦©¨¦¤
mB mihFPd zFxaq ozF` cSn ,l`nU§Ÿ¦©¨§¨©¦©

:c`n oFkp KxC dfe ,l`nU cvl§©§Ÿ§¤¤¤¨§Ÿ
íàåoipiCd lr df Exn`W xnFl LWtp §¦©§§©¤¨§¤©©¦¦

eipirX dn m` iM oICl oi`W'¤¥©©¨¦¦©¤¥¨
xn`PW FnM zF`Fx(e hi 'a minid ixac) §¤¤¡©

"'hRWn xacA mkOre"(:e oixcdpq)`Ede , §¦¨¤¦§©¦§¨§
dlrnl xn`PX dn lr i`w(g weqt)oiA ¨¥©©¤¤¡©§©§¨¥

oicl oiC,oICd ipir zF`x itl lMd iM ¦§¦¦©Ÿ§¦§¥¥©©¨
oEcl FciA iM ,Fnvrn x`an xaCd f`̈©¨¨§Ÿ¨¥©§¦§¨¨

xn`PW FnM FYrC cn` iR lrg dixkf) ©¦Ÿ¤©§§¤¤¡©
(fhEhtW mFlW hRWnE zn`"¡¤¦§©¨¦§

,oYWlW lr 'EhtW' xn`e ,"mkixrWA§©£¥¤§¨©¦§©§¨§¨
oYWlW iM ,xErW oFWl 'mkixrWa'E§©£¥¤§¦¦§¨§¨
zrCd cn`e zilkU dxrWd oikixv§¦¦©§¨¨¦§¦§Ÿ¤©©©
minrtl iM .oiprde mFwOde onGd itl§¦©§©§©¨§¨¦§¨¦¦§¨¦

mFlXd ipRn zn`d zFPWl Kixvzenai) ¨¦§©¨¡¤¦§¥©¨
(:dqaFh Fpi` mFlXd oke ,`vFIke§©¥§¥©¨¥

mirWxl qEPM' iM mFwn lkA Fnvrl§©§§¨¨¦¦¨§¨¦
'mlFrl rxe mdl rx(:`r oixcdpq)oke , ©¨¤§©¨¨§¥

zrCd cn`e xErW Kixv hRWOd©¦§¨¨¦¦§Ÿ¤©©©
:x`AzPW KxcAai dxez §¤¤¤¦§¨¥



mihteyמו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬

éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ
éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם אמרּו(יז, א)רז"ל סב, מנא (ּגיטין ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָ
וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָֹל

צּוּוי  קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמּובן
ו)הּמׁשנה א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

xcde fer - xwi ilk

(eh)éìò íéNz íBN.'Bâå Cìî E ¨¦¨¤¤¤§
Ep`xi in mixn` miAx"©¦Ÿ§¦¦©§¥

"aFh(f c mildz)wtQd lr wiRqn xE`A¥©§¦©©¨¥
did m`W ,Ff devn lr ltFPd lFcBd©¨©¥©¦§¨¤¦¨¨
EvRgIWM "Kln Klni wcvl"W 'd oFvx§¤§¤¤¦§¨¤¤§¤©§§

md(` al diryi t"r)mrxzp dOl oM m` , ¥¦¥¨¨¦§©¥
FOr 'de `iaPd l`EnW mdilr£¥¤§¥©¨¦©¦

Kln mdl El`XWM(e g '` l`eny)rnWn , §¤¨£¨¤¤¤©§¨
Wie .'d ipirA arzp xaC didW¤¨¨¨¨¦§¨§¥¥§¥
Exn`W lr did znrxYdW mixnF`§¦¤©©§Ÿ¤¨¨©¤¨§

"miFBd lkM EphtWl"(d weqt my), §¨§¥§¨©¦
Wie .miFBd iqEnipA mzF` hRWIW¤¦§Ÿ¨§¦¥©¦§¥
`N` devn Ff dWxR oi`W mixnF`§¦¤¥¨¨¨¦§¨¤¨
`Ed KExA WFcTdW ,mixaC zrcFd¨©§¨¦¤©¨¨

"zixg` ziW`xn ciBn"(i en diryi) ©¦¥¥¦©£¦
xiYde ,cizrl l`xUi EWTai KMW¤¨§©§¦§¨¥¤¨¦§¦¦
Kix`d l`pAxA` i"xdnE .'d mdl̈¤©£¦©©§¨¥¤¡¦

:df gEMeA§¦©¤
øîBàåoFvxdW ,dxvwA iYrC ip` §¥£¦©§¦¦§¨¨¤¨¨

Klni wcvl"W did idl`d̈¡Ÿ¦¨¨¤§¤¤¦§¨
lr F`xFn liHdl icM mdilr "Kln¤¤£¥¤§¥§©¦¨©

l"f EpizFAx Exn`M mNM(a"n b"t zea`) ª¨§¨§©¥©
zEkln lW DnFlWA lNRzn ied'£¥¦§©¥¦§¨¤©§
Kxvl `le ,'Ek 'D`xFn `lnl`W¤¦§¨¥¨¨§Ÿ§Ÿ¤
mipiC iYA Eid ixdW ,mihRWOd©¦§¨¦¤£¥¨¨¥¦¦
uEAw Kxvl `N` ,xir lkA mirEaw§¦§¨¦¤¨§Ÿ¤¦
didYW df ot`A K`e zFpicOd oETze§¦©§¦§©§Ÿ¤¤¤¦§¤
,'d dvx dfA iM ,mdilr zEkln zni ¥̀©©§£¥¤¦¨¤¨¨

rWFdil xn` oke(bk `l oldl)dY` iM" §¥¨©¦ª©¦©¨
lr Kde lTn lh' "dGd mrd z` `iaŸ¦¤¨¨©¤Ÿ©¥§©©

'mcwcw(f weqt my i"yx): ¨§¢¨
Cëìxn`p(ci weqt)ux`d l` `az iM §¨¤¡©¦¨Ÿ¤¨¨¤

,'FbedaiWie dXxi xg`l iM §¦§©©§ª¨¦¦¨
"hraIe oExWi onWi"(eh al oldl t"r)Wi`"e ¦§©§ª§¦§©§¦

Kln oi`WM dUri eipirA xWId©¨¨§¥¨©£¤§¤¥¤¤
"l`xUiA(e fi mihtey t"r)Exn`i i`Ce f`e , §¦§¨¥§¨©©Ÿ§

"`xw 'd xW` micixV"d(d b l`ei)zr iM ©§¦¦£¤Ÿ¥¦¥
.Kln l`Wl zFUrldniU` Yxn`e ©£¦§Ÿ¤¤§¨©§¨¨¦¨

,Kln ilroM iM ,ilr F`xFn didIW ¨©¤¤¤¦§¤¨¨©¦¥

ilr oFilr didIW 'ilr' oFWl rnWn©§¨§¨©¤¦§¤¤§¨©
.cId zwfgA iA dcFxe lWFnEmiFBd lkM ¥§¤¦§¤§©©¨§¨©¦

,izaiaq xW`mdAW mipTznM zFUrl £¤§¦Ÿ¨©£¦§ª¨¦¤¨¤
milAwnE mdiklnA mihrFA opi`W¤¥¨£¦§©§¥¤§©§¦

EpPnf zE`ivnE ,zExn mdilr.gikFi £¥¤¨§¦§©¥¦©
xn`p df lre,Kln Lilr miUY mFUiM §©¤¤¡©¨¦¨¤¤¤¦

,Kln Lilr didIWM obdM Ff dl`W§¥¨©Ÿ¤§¤¦§¤¨¤¤¤
:'Lilr' zNOn oaEOM Lilr Fzni` EpidC§©§¥¨¨¤©¨¦¦©¨¤

ìáàiM" dpFkp ExAC `l l`EnW iniA £¨¦¥§¥Ÿ¦§§¨¦
"Kln EpN dpY Exn`(e g '` l`eny), ¨§§¨¨¤¤

iM ,'Epl' `N` 'Kln Epilr' Exn` `lŸ¨§¨¥¤¤¤¨¨¦
F`xFn didIW zExn lAwl Evx `lŸ¨§©¥¨¤¦§¤¨
EpiciA xEqn Epl didi `N` ,Epilr̈¥¤¨¦§¤¨¨§¨¥

'oikln iCrdlE oikln miwdl'l`ipc t"r) §¨¦§¨¦§©§¥§¨¦
(`k aFgxM lrAW dGn Epl `vFIde ,§©¥¨¦¤¤§©¨§

Exn` oM lre .Epl sipgi(d my l`eny) ©£¦¨§©¥¨§
Kxv xTr iM ,"miFBd lkM EphtWl"§¨§¥§¨©¦¦¦©Ÿ¤
bdpnkE ,mihRWnA `id dRpgd©£ª¨¦§¦§¨¦§¦§©
lr ax dfi` milAwOW EN` zFvx £̀¨¥¤§©§¦¥¤©©
,mdilr Fzni` `di `NW icM rEci onf§©¨©§¥¤Ÿ§¥¥¨£¥¤
`Ed oM lre ,axd lr mzni` dAxC`e§©§©¨¥¨¨©¨©§©¥
:EdEgci `NW icM mdl sipgdl gxknª§¨§©§¦¨¤§¥¤Ÿ¦§

òøiå"xW`M l`EnW ipirA xaCd ©¥©©¨¨§¥¥§¥©£¤
"Kln 'EpN' dpY Exn`weqt my) ¨§§¨¨¤¤

(eEpl' zNnA dnW`d xTr iM ,¦¦©¨©§¨§¦©¨
,'Epilr' `le 'Epl' didi m` iM ,'EphtWl§¨§¥¦¦¦§¤¨§Ÿ¨¥
l` 'd xn`Ie" .EphtFW didi Ki ¥̀¦§¤§¥©Ÿ¤¤
Lz` `l iM 'Fbe mlFwA rnW l`EnW§¥§©§¨§¦ŸŸ§

"Eq`n(f weqt my)LgaW df dAxC` iM , ¨¨¦©§©¨¤¦§£
sipgn dY` oi`W mlv` wfgn dY` iM¦©¨ª§¨¤§¨¤¥©¨©§¦
Kln LnFwnA EWTA oM lr ,mdl̈¤©¥¦§¦§§¤¤
Eq`n" dfaE ,gxkdA mdl sipgIW¤©§¦¨¤§¤§¥©¨¤¨£
lM iM ,dxFYd iR lr El`W `le "izŸ̀¦§Ÿ¨£©¦©¨¦¨
ipRn ipFvx lHai KlOdW mvtg¤§¨¤©¤¤§©¥§¦¦§¥

xn`PW Edfe .mpFvx(my)KlOn" §¨§¤¤¤¡©¦§Ÿ
'izF` Eq`n' dfA xnFl dvx ,"'mdilr'£¥¤¨¨©¨¤¨£¦
:KlOd 'mdilr' KlnIW Evx `NX dn©¤Ÿ¨¤¦§Ÿ£¥¤©¤¤

äzòå"cirY crd iM K` mlFwA rnW §©¨§©§¨©¦¨¥¨¦
KlOd hRWn mdl YcBde mdÄ¤§¦©§¨¨¤¦§©©¤¤

"mdilr Klni xW`(h weqt my)`weC , £¤¦§Ÿ£¥¤©§¨
iYvtg dN`a iM" ,'mdl' `le 'mdilr'£¥¤§Ÿ¨¤¦§¥¤¨©§¦

"'d m`p(bk h dinxi)didi df xn`Ie" . §ª©Ÿ¤¤¦§¤
"mkilr Klni xW` KlOd hRWn¦§©©¤¤£¤¦§Ÿ£¥¤

(`i my l`eny)iM EdExgaY `l m` s` iM ,¦©¦Ÿ¦§¨¦
dngA"W FtFq mFwn lMn ,'mkl' m ¦̀¨¤¦¨¨¤§¥¨

"'mkilr' Klni dkEtW(bl k l`wfgi t"r) §¨¦§Ÿ£¥¤
'Fbe "gTi mkipA z`e"(my l`eny)dfe , §¤§¥¤¦¨§§¤

.obdM mYl`W `NW lr mkNW WprŸ¤¤¨¤©¤Ÿ§©§¤©Ÿ¤
mkMln iptNn `Edd mFIA mYwrfE"§©§¤©©¦¦§¥©§§¤

"'mkl' mYxgA xW`(gi weqt my)dvx , £¤§©§¤¨¤¨¨
iECe KxC Exn`ze ,'mkilr `le' xnFl©§Ÿ£¥¤§Ÿ§¤¤¦

:mYWTAW dOn Ktd mkciA dlrW¤¨¨§¤§¤¥¤¦©¤¦©§¤
eðàîéå"m` iM ,`N Exn`Ie 'Fbe mrd ©§¨£¨¨§©Ÿ§Ÿ¦¦

"'Epilr' didi Kln(hi weqt my)dn , ¤¤¦§¤¨¥©
,ok Exn` iECe KxC Epid ,'`l' Exn`X¤¨§Ÿ©§¤¤¦¨§¥
xW` KxCA cFr Kln uRgp `l xn`l¥ŸŸ©§Ÿ¤¤©¤¤£¤
,'Kln EpN dpY' xn`l dNgY EdEpl`W§©§§¦¨¥Ÿ§¨¨¤¤
xAC xW`M 'Epilr didi Kln m` iM'¦¦¤¤¦§¤¨¥©£¤¦¥
lr Eptqi iM" KM xg` xn`p oke .'d§¥¤¡©©©¨¦¨©§©

"Kln 'Epl' l`Wl Epiz`Hg(hi ai my), ©Ÿ¥¦§Ÿ¨¤¤
EprnXW mcw dNgYA xnFl Evxe§¨©©§¦¨Ÿ¤¤¨©§
iEPW oaEnE ,xwi df WExtE .Wprd̈Ÿ¤¥¤¨¨¨¦
wECwC cSnE ,'Epl'l 'Epilr' oiA oFWNd©¨¥¨¥§¨¦©¦§

Exn`W l"f EpizFAx(.fi zeaezk)`dYW' ©¥©¤¨§¤§¥
diElY devOd xTr iM ,'mkilr Fzni ¥̀¨£¥¤¦¦©©¦§¨§¨

:dfÄ¤
äîexn`PX(ak g '` l`eny)'d xn`Ie" ©¤¤¡©©Ÿ¤

'Fbe "mlFwA rnW l`EnW l ¤̀§¥§©§¨§
de"xnFl Fl dide "Kln 'mdl' Ykln §¦§©§¨¨¤¤¤§¨¨©

iElY `xFOd zlATW itl ,'mdilr'£¥¤§¦¤©¨©©¨¨
"z`f lrR 'd `le" milAwnAoldl t"r) ©§©§¦§Ÿ¨©Ÿ

(fk aldeW didIW Kln mdl ozp `N` ,¤¨¨©¨¤¤¤¤¦§¤¨¤
mdleig`n Faal mEx iYlal(k weqt), ¨¤§¦§¦§¨¥¤¨

la` .'mdl' dUrn zrWA xn` oM lr©¥¨©¦§©©£¤¨¤£¨
xnFl oFkp did `l l`xUil mFwn lMn¦¨¨§¦§¨¥Ÿ¨¨¨©

xn`W 'd xacM m` iM ,oMYxn`e ¥¦¦¦§©¤¨©§¨©§¨
Kln 'ilr' dniU`mdl did KM ¨¦¨¨©¤¤¨¨¨¨¤

:xnFlfh dxez ©
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(åè)éìò íéNz íBNýåýé øçáé øLà Cìî E ´¨¦³¨¤̧Æ¤½¤£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬

éäìàéçà áøwî Ba Eéìò íéNz Eàì Cìî E ¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ
éìò úúì ìëeúéçà-àì øLà éøëð Léà E:àeä E ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½£¤¬«Ÿ¨¦−«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ck zegiy ihewl)

מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם אמרּו(יז, א)רז"ל סב, מנא (ּגיטין ְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָ
וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ּדכתיב . . מלכים איקרּו ּדרּבנן ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָֹל

צּוּוי  קּיּום הינּו הּזה ּבּזמן מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָמּובן
ו)הּמׁשנה א, ׁשאינֹו(אבֹות ׁשאֹומר מי יׁש והּנה, רב. ל עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ÈÈטו  ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ«»»¿«≈¬»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡ BbÓ da C‰Ï‡¡»»≈ƒ«»¿«≈¬»«¿»≈
‡Ï Èc È¯Îe ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¯ CÏ»¿¿«»»¬»¿«¿«ƒ»

:‡e‰ CeÁ‡¬

xcde fer - xwi ilk

(eh)éìò íéNz íBN.'Bâå Cìî E ¨¦¨¤¤¤§
Ep`xi in mixn` miAx"©¦Ÿ§¦¦©§¥

"aFh(f c mildz)wtQd lr wiRqn xE`A¥©§¦©©¨¥
did m`W ,Ff devn lr ltFPd lFcBd©¨©¥©¦§¨¤¦¨¨
EvRgIWM "Kln Klni wcvl"W 'd oFvx§¤§¤¤¦§¨¤¤§¤©§§

md(` al diryi t"r)mrxzp dOl oM m` , ¥¦¥¨¨¦§©¥
FOr 'de `iaPd l`EnW mdilr£¥¤§¥©¨¦©¦

Kln mdl El`XWM(e g '` l`eny)rnWn , §¤¨£¨¤¤¤©§¨
Wie .'d ipirA arzp xaC didW¤¨¨¨¨¦§¨§¥¥§¥
Exn`W lr did znrxYdW mixnF`§¦¤©©§Ÿ¤¨¨©¤¨§

"miFBd lkM EphtWl"(d weqt my), §¨§¥§¨©¦
Wie .miFBd iqEnipA mzF` hRWIW¤¦§Ÿ¨§¦¥©¦§¥
`N` devn Ff dWxR oi`W mixnF`§¦¤¥¨¨¨¦§¨¤¨
`Ed KExA WFcTdW ,mixaC zrcFd¨©§¨¦¤©¨¨

"zixg` ziW`xn ciBn"(i en diryi) ©¦¥¥¦©£¦
xiYde ,cizrl l`xUi EWTai KMW¤¨§©§¦§¨¥¤¨¦§¦¦
Kix`d l`pAxA` i"xdnE .'d mdl̈¤©£¦©©§¨¥¤¡¦

:df gEMeA§¦©¤
øîBàåoFvxdW ,dxvwA iYrC ip` §¥£¦©§¦¦§¨¨¤¨¨

Klni wcvl"W did idl`d̈¡Ÿ¦¨¨¤§¤¤¦§¨
lr F`xFn liHdl icM mdilr "Kln¤¤£¥¤§¥§©¦¨©

l"f EpizFAx Exn`M mNM(a"n b"t zea`) ª¨§¨§©¥©
zEkln lW DnFlWA lNRzn ied'£¥¦§©¥¦§¨¤©§
Kxvl `le ,'Ek 'D`xFn `lnl`W¤¦§¨¥¨¨§Ÿ§Ÿ¤
mipiC iYA Eid ixdW ,mihRWOd©¦§¨¦¤£¥¨¨¥¦¦
uEAw Kxvl `N` ,xir lkA mirEaw§¦§¨¦¤¨§Ÿ¤¦
didYW df ot`A K`e zFpicOd oETze§¦©§¦§©§Ÿ¤¤¤¦§¤
,'d dvx dfA iM ,mdilr zEkln zni ¥̀©©§£¥¤¦¨¤¨¨

rWFdil xn` oke(bk `l oldl)dY` iM" §¥¨©¦ª©¦©¨
lr Kde lTn lh' "dGd mrd z` `iaŸ¦¤¨¨©¤Ÿ©¥§©©

'mcwcw(f weqt my i"yx): ¨§¢¨
Cëìxn`p(ci weqt)ux`d l` `az iM §¨¤¡©¦¨Ÿ¤¨¨¤

,'FbedaiWie dXxi xg`l iM §¦§©©§ª¨¦¦¨
"hraIe oExWi onWi"(eh al oldl t"r)Wi`"e ¦§©§ª§¦§©§¦

Kln oi`WM dUri eipirA xWId©¨¨§¥¨©£¤§¤¥¤¤
"l`xUiA(e fi mihtey t"r)Exn`i i`Ce f`e , §¦§¨¥§¨©©Ÿ§

"`xw 'd xW` micixV"d(d b l`ei)zr iM ©§¦¦£¤Ÿ¥¦¥
.Kln l`Wl zFUrldniU` Yxn`e ©£¦§Ÿ¤¤§¨©§¨¨¦¨

,Kln ilroM iM ,ilr F`xFn didIW ¨©¤¤¤¦§¤¨¨©¦¥

ilr oFilr didIW 'ilr' oFWl rnWn©§¨§¨©¤¦§¤¤§¨©
.cId zwfgA iA dcFxe lWFnEmiFBd lkM ¥§¤¦§¤§©©¨§¨©¦

,izaiaq xW`mdAW mipTznM zFUrl £¤§¦Ÿ¨©£¦§ª¨¦¤¨¤
milAwnE mdiklnA mihrFA opi`W¤¥¨£¦§©§¥¤§©§¦

EpPnf zE`ivnE ,zExn mdilr.gikFi £¥¤¨§¦§©¥¦©
xn`p df lre,Kln Lilr miUY mFUiM §©¤¤¡©¨¦¨¤¤¤¦

,Kln Lilr didIWM obdM Ff dl`W§¥¨©Ÿ¤§¤¦§¤¨¤¤¤
:'Lilr' zNOn oaEOM Lilr Fzni` EpidC§©§¥¨¨¤©¨¦¦©¨¤

ìáàiM" dpFkp ExAC `l l`EnW iniA £¨¦¥§¥Ÿ¦§§¨¦
"Kln EpN dpY Exn`(e g '` l`eny), ¨§§¨¨¤¤

iM ,'Epl' `N` 'Kln Epilr' Exn` `lŸ¨§¨¥¤¤¤¨¨¦
F`xFn didIW zExn lAwl Evx `lŸ¨§©¥¨¤¦§¤¨
EpiciA xEqn Epl didi `N` ,Epilr̈¥¤¨¦§¤¨¨§¨¥

'oikln iCrdlE oikln miwdl'l`ipc t"r) §¨¦§¨¦§©§¥§¨¦
(`k aFgxM lrAW dGn Epl `vFIde ,§©¥¨¦¤¤§©¨§

Exn` oM lre .Epl sipgi(d my l`eny) ©£¦¨§©¥¨§
Kxv xTr iM ,"miFBd lkM EphtWl"§¨§¥§¨©¦¦¦©Ÿ¤
bdpnkE ,mihRWnA `id dRpgd©£ª¨¦§¦§¨¦§¦§©
lr ax dfi` milAwOW EN` zFvx £̀¨¥¤§©§¦¥¤©©
,mdilr Fzni` `di `NW icM rEci onf§©¨©§¥¤Ÿ§¥¥¨£¥¤
`Ed oM lre ,axd lr mzni` dAxC`e§©§©¨¥¨¨©¨©§©¥
:EdEgci `NW icM mdl sipgdl gxknª§¨§©§¦¨¤§¥¤Ÿ¦§

òøiå"xW`M l`EnW ipirA xaCd ©¥©©¨¨§¥¥§¥©£¤
"Kln 'EpN' dpY Exn`weqt my) ¨§§¨¨¤¤

(eEpl' zNnA dnW`d xTr iM ,¦¦©¨©§¨§¦©¨
,'Epilr' `le 'Epl' didi m` iM ,'EphtWl§¨§¥¦¦¦§¤¨§Ÿ¨¥
l` 'd xn`Ie" .EphtFW didi Ki ¥̀¦§¤§¥©Ÿ¤¤
Lz` `l iM 'Fbe mlFwA rnW l`EnW§¥§©§¨§¦ŸŸ§

"Eq`n(f weqt my)LgaW df dAxC` iM , ¨¨¦©§©¨¤¦§£
sipgn dY` oi`W mlv` wfgn dY` iM¦©¨ª§¨¤§¨¤¥©¨©§¦
Kln LnFwnA EWTA oM lr ,mdl̈¤©¥¦§¦§§¤¤
Eq`n" dfaE ,gxkdA mdl sipgIW¤©§¦¨¤§¤§¥©¨¤¨£
lM iM ,dxFYd iR lr El`W `le "izŸ̀¦§Ÿ¨£©¦©¨¦¨
ipRn ipFvx lHai KlOdW mvtg¤§¨¤©¤¤§©¥§¦¦§¥

xn`PW Edfe .mpFvx(my)KlOn" §¨§¤¤¤¡©¦§Ÿ
'izF` Eq`n' dfA xnFl dvx ,"'mdilr'£¥¤¨¨©¨¤¨£¦
:KlOd 'mdilr' KlnIW Evx `NX dn©¤Ÿ¨¤¦§Ÿ£¥¤©¤¤

äzòå"cirY crd iM K` mlFwA rnW §©¨§©§¨©¦¨¥¨¦
KlOd hRWn mdl YcBde mdÄ¤§¦©§¨¨¤¦§©©¤¤

"mdilr Klni xW`(h weqt my)`weC , £¤¦§Ÿ£¥¤©§¨
iYvtg dN`a iM" ,'mdl' `le 'mdilr'£¥¤§Ÿ¨¤¦§¥¤¨©§¦

"'d m`p(bk h dinxi)didi df xn`Ie" . §ª©Ÿ¤¤¦§¤
"mkilr Klni xW` KlOd hRWn¦§©©¤¤£¤¦§Ÿ£¥¤

(`i my l`eny)iM EdExgaY `l m` s` iM ,¦©¦Ÿ¦§¨¦
dngA"W FtFq mFwn lMn ,'mkl' m ¦̀¨¤¦¨¨¤§¥¨

"'mkilr' Klni dkEtW(bl k l`wfgi t"r) §¨¦§Ÿ£¥¤
'Fbe "gTi mkipA z`e"(my l`eny)dfe , §¤§¥¤¦¨§§¤

.obdM mYl`W `NW lr mkNW WprŸ¤¤¨¤©¤Ÿ§©§¤©Ÿ¤
mkMln iptNn `Edd mFIA mYwrfE"§©§¤©©¦¦§¥©§§¤

"'mkl' mYxgA xW`(gi weqt my)dvx , £¤§©§¤¨¤¨¨
iECe KxC Exn`ze ,'mkilr `le' xnFl©§Ÿ£¥¤§Ÿ§¤¤¦

:mYWTAW dOn Ktd mkciA dlrW¤¨¨§¤§¤¥¤¦©¤¦©§¤
eðàîéå"m` iM ,`N Exn`Ie 'Fbe mrd ©§¨£¨¨§©Ÿ§Ÿ¦¦

"'Epilr' didi Kln(hi weqt my)dn , ¤¤¦§¤¨¥©
,ok Exn` iECe KxC Epid ,'`l' Exn`X¤¨§Ÿ©§¤¤¦¨§¥
xW` KxCA cFr Kln uRgp `l xn`l¥ŸŸ©§Ÿ¤¤©¤¤£¤
,'Kln EpN dpY' xn`l dNgY EdEpl`W§©§§¦¨¥Ÿ§¨¨¤¤
xAC xW`M 'Epilr didi Kln m` iM'¦¦¤¤¦§¤¨¥©£¤¦¥
lr Eptqi iM" KM xg` xn`p oke .'d§¥¤¡©©©¨¦¨©§©

"Kln 'Epl' l`Wl Epiz`Hg(hi ai my), ©Ÿ¥¦§Ÿ¨¤¤
EprnXW mcw dNgYA xnFl Evxe§¨©©§¦¨Ÿ¤¤¨©§
iEPW oaEnE ,xwi df WExtE .Wprd̈Ÿ¤¥¤¨¨¨¦
wECwC cSnE ,'Epl'l 'Epilr' oiA oFWNd©¨¥¨¥§¨¦©¦§

Exn`W l"f EpizFAx(.fi zeaezk)`dYW' ©¥©¤¨§¤§¥
diElY devOd xTr iM ,'mkilr Fzni ¥̀¨£¥¤¦¦©©¦§¨§¨

:dfÄ¤
äîexn`PX(ak g '` l`eny)'d xn`Ie" ©¤¤¡©©Ÿ¤

'Fbe "mlFwA rnW l`EnW l ¤̀§¥§©§¨§
de"xnFl Fl dide "Kln 'mdl' Ykln §¦§©§¨¨¤¤¤§¨¨©

iElY `xFOd zlATW itl ,'mdilr'£¥¤§¦¤©¨©©¨¨
"z`f lrR 'd `le" milAwnAoldl t"r) ©§©§¦§Ÿ¨©Ÿ

(fk aldeW didIW Kln mdl ozp `N` ,¤¨¨©¨¤¤¤¤¦§¤¨¤
mdleig`n Faal mEx iYlal(k weqt), ¨¤§¦§¦§¨¥¤¨

la` .'mdl' dUrn zrWA xn` oM lr©¥¨©¦§©©£¤¨¤£¨
xnFl oFkp did `l l`xUil mFwn lMn¦¨¨§¦§¨¥Ÿ¨¨¨©

xn`W 'd xacM m` iM ,oMYxn`e ¥¦¦¦§©¤¨©§¨©§¨
Kln 'ilr' dniU`mdl did KM ¨¦¨¨©¤¤¨¨¨¨¤

:xnFlfh dxez ©

mihtey zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"k ipy meil inei xeriy
הּיצר, עצת ׁשּזהּו לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמצליח
לֹו ׁשּיׁש אחד יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּכן
רב. לֹו להיֹות יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָאהבת

ּכפּית  ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויגעּת
על  מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון ("עׂשה" ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָהּיׁשּות

ימצא. ּבוּדאי ְְְִַַַָָָהּצדקה),
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מלמלמלמל עליעליעליעלי ּתּתּתּתׂשׂשׂשׂשיםיםיםים טו)ׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹוםםםם (יז, ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
הּנביא  לׁשמּואל הּקּב"ה ּׁשאמר מה על הּׁשאלה ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָידּועה
מאסּו". "אֹותי – "מל לנּו "ּתנה מּמּנּו י ׂשראל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשּׁשאלּו
יׂשראל  את הּקּב"ה ׁשּצּוה מהּמצֹות אחת היא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדלכאֹורה
מּדּוע  רצּוי, ּבלּתי ּדבר אכן זה אם ּולאיד לארץ? ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכניסתן
יׂשראל  ּבני ׁשל ּבּקׁשתם את למּלאת לׁשמּואל הּקּב"ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹצּוה

?מל להם ְֶֶֶַָּולמּנֹות
למעלה  זה אֹופּנים, ב' יׁשנם מל ּדבמּנּוי ּבחסידּות ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמבאר
וכלׁשֹון  ּכדבעי, ּתהיה הּמדינה ׁשהנהגת לפעל א) ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּזה:
חּיים  רעהּו את איׁש מלכּות, ׁשל מֹוראּה "אלמלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמׁשנה
ּכדבעי, להיֹות צריכה ׁשהנהגתֹו מבין ּכׁשּבּׂשכל ּדגם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבלעֹו"
ורק  חֹומד", והּלב רֹואה "העין ׁשּכן מסּפיק, זה  אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעדין
ׁשּליט  ּכׁשהּמח ב) הּיׁשר. ּבּדר יתנהג הּמל יראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹעל־ידי
אּלא  להּנ"ל, מל ּבמּנּוי צר אין ּבתמידּות, הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל
מּכל  ּגבֹוּה ומעלה ׁש"מּׁשכמֹו מעלתֹו ּגדל מּצד ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהּמל
להבין, יכֹולים אינם מּצד־עצמם ׁשהעם ּדברים מבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָהעם"
הבנתֹו. ּכפי מתנהגים הּמדינה אנׁשי ּגם ּפקּודֹותיו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָועל־ידי
הּקּב"ה, הּוא ואדֹונם ׁשּמלּכם יׂשראל, ּבבני הּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועל־ּדר־זה

לבני והּמלך  יתּבר מלכּותֹו הּמגּלה ממּצע הּוא ּבׂשר־ודם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
אֹופּנים: ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶַָָיׂשראל,

זקּוקים  ּכדבעי, להּקּב"ה הּבּטּול חסר יׂשראל ּכׁשּבבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָא)
ּכׁשּיׁש ב) .יתּבר אליו והּבּטּול הּיראה ּבהם ׁשּימׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמל
נעלֹות  ּדרגֹות ּבהם ממׁשי הּמל והּיראה, הּבּטּול ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהם
ׁשּלמעלה  ּובּטּול יראה ועל־ידי־זה, אלקּות, ּבגּלּוי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָֹיֹותר

מּצד־עצמם. ְְִִֵַַַָָָמּמדרגתם
יהיה  יׂשראל ּבני ׁשּמּצב רצה הּנביא ּדׁשמּואל יּובן, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובזה
למל ויצטרכּו מּצד־עצמם, ׁשמים יראת להם ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבאפן
ּוכׁשּבּקׁשּו מהּׂשגתם, נעלית יראה ּבהם להמׁשי ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָרק
את  "איׁש ׁשל הּמּצב ׁשּימנע הּגֹוים", ּככל לׁשפטנּו מל"ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשמים, ּביראת להם ׁשחסר מֹורה זה הרי ּבלעֹו", חּיים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָרעהּו

גֹו'". מאסּו אֹותי "ּכי הּקּב"ה אמר ְֲִִֵַַָָָָָולכן
יׂשראל  ּבני לבּקׁשת הּקּב"ה הסּכים זאת למרֹות ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹאמנם
ׁשמים, ּביראת ליהּודי חסר ׁשּכאׁשר מּכיון ,"מל לנּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּתנה
עליו  ׁשּיקּבל עד לחּכֹות אי־אפׁשר ׁשּתהיה, סּבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמאיזֹו
יּגיע  ׁשּבּסֹוף עד ,מל עליו למּנֹות צרי מּיד אּלא ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמלכּותֹו,

.הּמל ּבתפקיד הּׁשנּיה לּדרּגה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָּגם
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ׁשהּסּוסים  מצרימה, העם את יׁשיב ׁשּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמרּכבּתֹו,
ּבׁשלמה ׁשּנאמר ּכמֹו מּׁשם, י)ּבאים "וּתעלה (מלכיםֿא : ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

וסּוס  ּכסף מאֹות ּבׁשׁש מּמצרים מרּכבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוּתצא
ּומאה  ."ּבחמּׁשים ֲִִֵַָ
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עעעעֹוֹוֹוֹודדדד:::: ההההּזּזּזּזהההה ּבּבּבּבּדּדּדּדרררר ללללׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב תספתספתספתספּוּוּוּוןןןן ֹֹלאלאלאלא ֹֹֹֹֽֽֽֽ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
לא  ׁשּנאמר כּו' מצרים מארץ חּוץ העֹולם ּבכל לׁשּכֹון ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר

ז).תֹוסיפּון הלכה ה, פרק מלכים הלכות רמב"ם טז. (יז, ִ
הּמצֹות ּבספר הרמּב"ם ּפרׁש האּסּור לא־תעשה ּבטעם (מצות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכמנהגיהם מ"ו) ננהג וׁשּלא ּכפירתם נלמד ׁשּלא "ּכדי :ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
הּתֹורה". לדעת ְְִַַַַָֻהּמגּנים

ּבלּבל  אּׁשּור, מל סנחריב ׁש"עלה לאחר הרי זה, טעם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּולפי
ואּלּו מּמקֹומם, אֹותם והגלה ּבזה זה וערבם האּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֻּכל

הם" אחרים אנׁשים עּתה מצרים ׁשּבארץ (הלכות הּמצרים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
כה) הלכה יב, פרק ביאה הּיׁשיבה אסורי לאּסּור מקֹום עֹוד אין ,ְְִִֵַָָ

ּכיון  מּמעׂשיהם ׁשּנלמד חׁשׁש אין ׁשהרי מצרים, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבארץ
ּבתחּלה. ׁשם ׁשהיּו הּמצרּיים אֹותם הם ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין

מּתר  הּזה ׁשּבּזמן ויפסק ׁשּיחּלק מצינּו לא ּברמּב"ם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻאבל
ׁשּסֹובר  נראה ּדבריו ּומּמׁשמעּות מצרים, ּבארץ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלגּור

ּבעי וטעמא הּזה, ּבּזמן ּגם חל בברכי־יוסף ׁשהאּסּור (ראה ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
ועוד) ד. סימן .אבן־העזר

לבֹוא  מצרי ּגר להּתר ּבנֹוגע ּדהּנה הּדבר, ּבבאּור לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָויׁש
הּלבּוׁש ּכתב הּזה, ּבּזמן י)ּבקהל סעיף־קטן ד סימן (אבן־העזר ְְְֶַַַַַָָָ

ליּה והוי ּבמקֹומֹותם, נׁשארּו מעּוטם ּדבוּדאי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ"ואף־על־ּגב
אֹותֹו מּכל־מקֹום ּדמי, מחצה על ּכמחצה קבּוע וכל ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָקבּוע,

È˙טז  ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï „BÁÏ¿»«¿≈≈»»¿»»≈»
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קּפריׁש מרּוּבא ּדּפריׁש וכל מהם, ּפֹורׁש הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּמתּגּיר

מּיד". ִִַָֻּומּתרים
מצרים  מעּוט ׁשּיׁש אף ּבקהל לבֹוא לּמצרי ׁשההּתר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
מרּוּבא  ּדּפריׁש "ּכל מּדין הּוא סנחריב, לאחר ּגם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשארּו

ִָּפריׁש".

ּבּזמן  ּבמצרים לדּור ׁשהאּסּור ּדידן, ּבּנּדֹון לֹומר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָּולפי־זה
ואף  ּבמקֹומֹותם. ׁשּנׁשארּו מצרים אֹותם מחמת הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָהּזה
ו"ּכל  "קבּוע", הם אצלם לגּור הּבא לגּבי הרי  מעּוט, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהם
ׁשאינם  ּברב ּבטלים ואינם ּדמי" מחצה על ּכמחצה ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹקבּוע

ְִִִמצרּיים.

(æé)áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé àìå§³Ÿ©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
:ãàî Bl-äaøé àì¬Ÿ©§¤−§«Ÿ
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(ë)-ïî øeñ ézìáìe åéçàî Bááì-íeø ézìáì§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈§¦§¦²¬¦
éøàé ïòîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ìò íéîé C ©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á©«£¦¸¨¦¯©

ñ :ìàøNé áø÷a åéðáe àeä Bzëìîî©§©§²¬¨−̈§¤¬¤¦§¨¥«
i"yx£Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰∑ קּלה מצוה אפּלּו ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִַָָ

נביא  ÌÈÓÈ.ׁשל CÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑ אּתה הן מּכלל ִֶָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵַַָ
לאו, ׁשמּואל:ׁשֹומע לֹו ׁשאמר ּבׁשאּול, מצינּו וכן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

י) להעלֹות (שמואלֿא אלי ּבֹואי עד ּתֹוחל ימים ְְֲִִִֵֵֶַַַָ"ׁשבעת
ּוכתיב יג)עֹולֹות", ולא (שם ימים", ׁשבעת "וּיֹוחל : ְְְִִִֶַַָֹ

להעלֹות  הסּפיק ולא הּיֹום, ּכל לׁשמר הבטחתֹו ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹׁשמר

"נסּכלּת לֹו: ואמר ׁשמּואל ׁשּבא עד לא (ּכאׁשר)העלה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאֿתקּום" ממלכּת ועּתה וגֹו' הא (שם)ׁשמרּת , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענׁש נביא, ׁשל קּלה מצוה ׁשּבׁשביל ‰e‡.למדּת, ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ÂÈ·e∑(יא הּוא (הוריות למלכּות, הגּון ּבנֹו ׁשאם מּגיד »»ְְְִִֶַַָ

אדם  לכל .קֹודם ְֵָָָ

ß a`Îmgpn 'l iyily mei ß

çé(à)÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤
:ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-íò äìçðå§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«

(á)àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´
ñ :Bì-øac øLàk Búìçð©«£¨½©«£¤−¦¤«

[`] i"yx£ÈÂÏ Ë·LŒÏk∑ּבין ּתמימין ּבעלי ּבין »≈∆≈ƒְֲִִֵֵֵַ
‰'.ּבארץ ∑ÏÁÂ‰.ּבּבּזה ∑ÏÁ˜.מּומין  ÈM‡∑ ִ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈

הּמקּדׁש הּקדׁשים)קדׁשי קדׁשי אחרים: אּלּו∑B˙ÏÁÂ.(ספרים ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָָ¿«¬»ֵ
הּגבּול: ּגמּורה קדׁשי נחלה אבל ּומעׂשרֹות, ּתרּומֹות ְְְְְֲֲֵַַַַָָָָ

אחיו". ּבקרב לֹו יהיה ּדרׁשּו:£[a]"לא ּוב'ּספרי' ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
ׁשאר  נחלת זֹו – לאֿיהיהּֿלֹו" a˜¯·."ונחלה ְְְֲֲִֶַַַָָֹ¿∆∆

ÂÈÁ‡∑ ונראה היא. מה יֹודע ואיני חמּׁשה. נחלת זֹו ∆»ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָ
ארץ  נקראת ,ואיל הּירּדן ׁשּמעבר ּכנען ׁשארץ ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלי
עממים: ׁשני ועֹוג, סיחֹון וׁשל עממים, ְְְֲֲֲִִִִֵֶָָָחמּׁשה
ּוקנּזי  קיני לרּבֹות ׁשאר, ונחלת ּוכנעני, ְְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַָאמֹורי
לאהרן: ׁשּנאמרּו מּתנֹות ּבפרׁשת ּדֹורׁש וכן ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקדמֹוני,
ּוקנּזי  קיני על להזהיר וגֹו'", ללוי היה לא ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ"על

הכ  קלֹונימּוס, רּבי ּבדברי נמצא ׁשּוב י וקדמֹוני; ְְְְְְִִִִִִֵַַָָ
נחלת  אּלּו לאֿיהיהּֿלֹו, ונחלה ּב'ּספרי': ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגרסינן
חמּׁשה  נחלת ׁשבעה, נחלת אּלּו אחיו, ּבקרב ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָחמּׁשה.
ׁשּמׁשה  ּומּתֹו ׁשבטים, ׁשבעה ונחלת ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹׁשבטים
ּבלבד, ׁשבטים לחמּׁשה אּלא נחלה חּלקּו לא ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹֻויהֹוׁשע
מנּׁשה, ׁשבט וחצי וגד לראּובן הנחיל מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּכן
מנּׁשה, ׁשבט ולחצי ואפרים ליהּודה הנחיל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻויהֹוׁשע
יהֹוׁשע; מֹות אחרי מאליהן נטלּו האחרים ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוׁשבעה

לבד  וׁשבעה לבד חמּׁשה הזּכיר ּכ מּתֹו.¯L‡k ְְְְְֲִִִִִַַָָָ«¬∆
BÏŒ¯ac∑(יח אני "(במדבר וגֹו' תנחל לא ּבארצם ƒ∆ְְְְֲִִַָָֹ

חלק". ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(163 'nr `l jxk zegiy ihewl)

נחלתנחלתנחלתנחלתֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא ב)הההה'''' הרמּב"ם(יח, ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות :(סֹוף ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָ

אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל אּלא ּבלבד, לוי ׁשבט ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹולא
לדעה  ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמד להּבדל מדעֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹוהבינֹו
צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ׁשעׂשהּו ּכמֹו יׁשר והל ה', ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאת
זה  הרי - האדם ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל
לֹו ויזּכה . . ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹנתקּדׁש

ללוּים, לּכהנים ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
אֹו לוי ׁשבט למעלת רק לא ׁשּמּגיע להעיר, ויׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹעכ"ל.
ׁשהרי  גדֹולה, ּכהּנה למעלת ּגם אּלא הּכהנים, ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻלמעלת

'ק  ׁשּכתּוב הּתאר ּכמֹו ּדוקא, ּגדֹול ּבכהן נאמר קדׁשים' דׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ
יג) כג, קדׁשים.(דה"א קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן ְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹֹוּיבּדל

(â)éçáæ úàî íòä úàî íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬
íééçläå òøfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà çáfä©¤−©¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäå§©¥¨«

„Ï‡כ  ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏ ÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a¿ƒ¿»¿ƒƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»
ÏÈ„a ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓ ÈËÒÈƒ¿≈ƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»¿ƒ
B‚a È‰B·e ‡e‰ d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc¿≈ƒ««¿≈¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

„ÈÂÏא  ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÏ È‰È ‡Ï»¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ„ ‡ia¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»«¿»

:ÔeÏÎÈÈ dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈≈¿

ÔzÓב  È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï ‡ÒÁ‡Â¿«¬»»»¿≈≈¿¬ƒ«¿»
ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»ƒ«ƒ

:dÏ≈

ÈÒÎג  ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i‰ÎÏ ÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿»≈¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈
‡‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ ‡˙ÒÎƒ¿»»ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯c¿»¿»¿À¿»



mihteyנ zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡BLŒÌ¯.הּכהנים ולא ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒ

‰NŒÌ‡∑ לחּיה ׁשל ∑‰Ú¯f.ּפרט הּפרק מן ƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶֶַ
אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד, ׁשל ּכף עד .ארּכּבה ְִֶֶַַַָָֻ

ÌÈÈÁl‰Â∑(קלג רׁשּומֹות (חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; היּועם ¿«¿»«ƒְְִֵַָָ

ׁשּנאמר יד', ּתחת 'זרֹוע כה)אֹומרים: "וּיּקח (במדבר : ְְֱִִֶֶַַַַַַָ
בידֹו" ׁשּנאמר∑ÌÈÈÁÏ.רמח ּתפּלה, קו)ּתחת :(תהלים ְַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

ויפּלל" ּפינחס כה)ּתחת∑w‰Â·‰."וּיעמד :(במדבר ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה .""האּׁשה ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. זֹו ≈ƒ¿»¿ְְֵַָָֹ
רּבֹותינּו אבל פ"ד)ׁשעּור, עין (תרומות ׁשעּור: ּבּה נתנּו ְֲִִִֵַַָָָ

ּבינֹונית  מּׁשּׁשים, אחד רעה עין מארּבעים, אחד ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיפה
לפחת  ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאחד

ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מה)מאחד "וׁשּׁשיתם(יחזקאל האיפה : ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
סאה,מחמר  חצי האיפה, ׁשּׁשית ּכׁשאּתה הּׂשערים". ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשהּכֹור  מּׁשּׁשים, אחד הרי לכֹור, סאה חצי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנֹותן

סאין  ˆ‡E.ׁשלׁשים Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְִִֹ¿≈ƒ≈…¿ְֵֶַָ
ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל ּפרׁשצאנ ולא לּכהן, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים  אחד ׁשעּור, ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ְְִִִִִֵֶַָָָָּבּה
קלז) חמׁש(חולין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה .ְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּנאמר כה)רחלֹות, עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש רּבי : ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹ
ארּבעה. ,צאנ ׁשּתים. ּגז, ראׁשית אֹומר: ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹעקיבא

חמּׁשה  הרי לֹו, .ּתּתן ֲֲִִֵֶָ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

xcde fer - xwi ilk

çé(b).'Bâå íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦§
`vnl Exzg miWxtnd axŸ©§¨§¦¨§¦§Ÿ
lW dWxtl Ff dWxR zEkinql KxC¤¤¦§¦¨¨¨§¨¨¨¤
oIr ,wiRqn xE`A E`vn `le ,dlrn©§¨§Ÿ¨§¥©§¦©¥
`iad xW` l`pAxA` i"xdn xtqA§¥¤©£¦©©§¨¥£¤¥¦
itl ip` xnF`e .dfA dAxd zFrC¥©§¥¨¤§¥£¦§¦

l`EnW xtqA xn`PW(ciÎ`i g '`)df" ¤¤¡©§¥¤§¥¤
mkilr Klni xW` KlOd hRWn didi¦§¤¦§©©¤¤£¤¦§Ÿ£¥¤
"gTi mkinxM z`e mkizFcU z`e 'Fbe§§¤§¥¤§¤©§¥¤¦¨
xaMW xnFl 'mkilr' zNnA dxFd ,'Fbe§¨§¦©£¥¤©¤§¨

EdUrnE KlOd hRWn dxFYA fnxp¦§©©¨¦§©©¤¤©£¥
xn`PX dnA(eh fi lirl)miUY mFU" §©¤¤¡©¨¦

LtEbA Lilr lWFn didIW ,"Kln Lilr̈¤¤¤¤¦§¤¥¨¤§§
Knq oM lr .LcF`nA xnge lwe§©¨Ÿ¤¦§§©¥¨©
lMd gTl FhRWOW KlOd zWxtl§¨¨©©¤¤¤¦§¨¦©©Ÿ
ok Fpi` mipdMd hRWn la` ,rFxfA¦§©£¨¦§©©Ÿ£¦¥¥
FnM lhFp `Ed FzExW xkU `N ¤̀¨§©¥¥§

xn`PW(d weqt),'Fbe zxWl cnrl`l ¤¤¡©©£Ÿ§¨¥§Ÿ
C oigwFl mdW gxw xn`W FnMKx §¤¨©Ÿ©¤¥§¦¤¤

FnFwnA x`anM KlnM dxxUfh xacna) §¨¨§¤¤©§Ÿ¨¦§

(drBi `NW KlOl fnxW zFidl lFkie .§¨¦§¤¨©©¤¤¤Ÿ¦©
,DFaB oglXn mipdMd Ekf xW` lkA§¨£¤¨©Ÿ£¦¦ª§¨¨©
`nxnl hiNW `l Klde Fla dCpn"E¦§¨§©£¨¨©¦§¦§¥

"mdilr(ck f `xfr): £¥Ÿ
íòèåaFxw ,daTde miigNde rFxGd §©©©§©§©§¨©¦§©¥¨¨

z`iUp xkU rFxGdW rnWl¦§Ÿ©¤©§©§©§¦©
mipdM zMxA xkU miigNde ,eiRM©¨§©§¨©¦¨¨¦§©Ÿ£¦
z` 'd glWi FzEkfA iM daTde ,dtA§¤§©¥¨¦¦§¦§©¤
KxAznE `rnw lkF`W dkxAd©§¨¨¤¥¦§¨¦§¨¥

:eirnAc dxez §¥¨



ני mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÚ‰ ˙‡Ó∑ מאת ‡BLŒÌ¯.הּכהנים ולא ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹƒ

‰NŒÌ‡∑ לחּיה ׁשל ∑‰Ú¯f.ּפרט הּפרק מן ƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶֶַ
אשפלדו"ן  ׁשּקֹורין יד, ׁשל ּכף עד .ארּכּבה ְִֶֶַַַָָֻ

ÌÈÈÁl‰Â∑(קלג רׁשּומֹות (חולין ּדֹורׁשי הּלׁשֹון; היּועם ¿«¿»«ƒְְִֵַָָ

ׁשּנאמר יד', ּתחת 'זרֹוע כה)אֹומרים: "וּיּקח (במדבר : ְְֱִִֶֶַַַַַַָ
בידֹו" ׁשּנאמר∑ÌÈÈÁÏ.רמח ּתפּלה, קו)ּתחת :(תהלים ְַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

ויפּלל" ּפינחס כה)ּתחת∑w‰Â·‰."וּיעמד :(במדבר ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ
אלֿקבתּה .""האּׁשה ֳִֶָָָָ

(ã)ðâc úéLàøðàö æb úéLàøå Eøäöéå ELøéz EE ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
:Bì-ïzz¦¤«

i"yx£E‚c ˙ÈL‡¯∑ּבּה ּפרׁש ולא ּתרּומה. זֹו ≈ƒ¿»¿ְְֵַָָֹ
רּבֹותינּו אבל פ"ד)ׁשעּור, עין (תרומות ׁשעּור: ּבּה נתנּו ְֲִִִֵַַָָָ

ּבינֹונית  מּׁשּׁשים, אחד רעה עין מארּבעים, אחד ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיפה
לפחת  ׁשּלא הּמקרא על וסמכּו מחמּׁשים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאחד

ׁשּנאמר מּׁשּׁשים, מה)מאחד "וׁשּׁשיתם(יחזקאל האיפה : ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
סאה,מחמר  חצי האיפה, ׁשּׁשית ּכׁשאּתה הּׂשערים". ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשהּכֹור  מּׁשּׁשים, אחד הרי לכֹור, סאה חצי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָנֹותן

סאין  ˆ‡E.ׁשלׁשים Êb ˙ÈL‡¯Â∑ ּגֹוזז ּכׁשאּתה ְְִִֹ¿≈ƒ≈…¿ְֵֶַָ
ראׁשית מּמּנה ּתן ׁשנה, ּבכל ּפרׁשצאנ ולא לּכהן, ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ

מּׁשּׁשים  אחד ׁשעּור, ּבּה נתנּו ורּבֹותינּו ׁשעּור, ְְִִִִִֵֶַָָָָּבּה
קלז) חמׁש(חולין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות צאן וכּמה .ְְִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּנאמר כה)רחלֹות, עׂשּויֹות",(ש"א צאן "וחמׁש רּבי : ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹ
ארּבעה. ,צאנ ׁשּתים. ּגז, ראׁשית אֹומר: ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹעקיבא

חמּׁשה  הרי לֹו, .ּתּתן ֲֲִִֵֶָ

(ä)éäìà ýåýé øça Bá ékéèáL-ìkî EEãîòì ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ
ìñ :íéîiä-ìk åéðáe àeä ýåýé-íLa úøL §¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨©¨¦«

i"yx£˙¯LÏ „ÓÚÏ∑ מעּמד אּלא ׁשרּות ׁשאין .מּכאן «¬…¿»≈ְִֵֵֶֶָָָֻ

ß lel` '` iriax mei ß

(å)éøòL ãçàî éålä àáé-éëå-øLà ìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½£¤
íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

:ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÂl‰ ‡·ÈŒÈÎÂ∑(ספרי),וּדאי לוי ּבבן ׁשאין יכל לוּים יצאּו "וׁשרת", לֹומר : ּתלמ ּוד מדּבר ? הּכתּוב  ¿ƒ»…«≈ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

לׁשרּות  .ראּויין ְְִֵ

(æ)íiåìä åéçà-ìëk åéäìà ýåýé íLa úøLå§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½
:ýåýé éðôì íL íéãîòä̈«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

fb‡ד  LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Ú LÈ≈̄ƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»
:dÏ Ôzz CÚ„¿»»ƒ∆≈

CÈË·Lה  ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ d· È¯‡¬≈≈ƒƒ¿≈¿»¡»»ƒ»ƒ¿»
Ïk È‰B·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ Ì˜ÓÏ¿≈«¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ»

:‡iÓBÈ«»

ÏkÓו  CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â«¬≈≈≈≈»»≈¬»ƒƒ¿»ƒ»
˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰ Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

‡È‰BÁז  ÏÎk d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»¬ƒ
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz ÔÈLnLÓc È‡ÂÏ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿√»¿»

xcde fer - xwi ilk

çé(b).'Bâå íéðäkä ètLî äéäé äæå§¤¦§¤¦§©©Ÿ£¦§
`vnl Exzg miWxtnd axŸ©§¨§¦¨§¦§Ÿ
lW dWxtl Ff dWxR zEkinql KxC¤¤¦§¦¨¨¨§¨¨¨¤
oIr ,wiRqn xE`A E`vn `le ,dlrn©§¨§Ÿ¨§¥©§¦©¥
`iad xW` l`pAxA` i"xdn xtqA§¥¤©£¦©©§¨¥£¤¥¦
itl ip` xnF`e .dfA dAxd zFrC¥©§¥¨¤§¥£¦§¦

l`EnW xtqA xn`PW(ciÎ`i g '`)df" ¤¤¡©§¥¤§¥¤
mkilr Klni xW` KlOd hRWn didi¦§¤¦§©©¤¤£¤¦§Ÿ£¥¤
"gTi mkinxM z`e mkizFcU z`e 'Fbe§§¤§¥¤§¤©§¥¤¦¨
xaMW xnFl 'mkilr' zNnA dxFd ,'Fbe§¨§¦©£¥¤©¤§¨

EdUrnE KlOd hRWn dxFYA fnxp¦§©©¨¦§©©¤¤©£¥
xn`PX dnA(eh fi lirl)miUY mFU" §©¤¤¡©¨¦

LtEbA Lilr lWFn didIW ,"Kln Lilr̈¤¤¤¤¦§¤¥¨¤§§
Knq oM lr .LcF`nA xnge lwe§©¨Ÿ¤¦§§©¥¨©
lMd gTl FhRWOW KlOd zWxtl§¨¨©©¤¤¤¦§¨¦©©Ÿ
ok Fpi` mipdMd hRWn la` ,rFxfA¦§©£¨¦§©©Ÿ£¦¥¥
FnM lhFp `Ed FzExW xkU `N ¤̀¨§©¥¥§

xn`PW(d weqt),'Fbe zxWl cnrl`l ¤¤¡©©£Ÿ§¨¥§Ÿ
C oigwFl mdW gxw xn`W FnMKx §¤¨©Ÿ©¤¥§¦¤¤

FnFwnA x`anM KlnM dxxUfh xacna) §¨¨§¤¤©§Ÿ¨¦§

(drBi `NW KlOl fnxW zFidl lFkie .§¨¦§¤¨©©¤¤¤Ÿ¦©
,DFaB oglXn mipdMd Ekf xW` lkA§¨£¤¨©Ÿ£¦¦ª§¨¨©
`nxnl hiNW `l Klde Fla dCpn"E¦§¨§©£¨¨©¦§¦§¥

"mdilr(ck f `xfr): £¥Ÿ
íòèåaFxw ,daTde miigNde rFxGd §©©©§©§©§¨©¦§©¥¨¨

z`iUp xkU rFxGdW rnWl¦§Ÿ©¤©§©§©§¦©
mipdM zMxA xkU miigNde ,eiRM©¨§©§¨©¦¨¨¦§©Ÿ£¦
z` 'd glWi FzEkfA iM daTde ,dtA§¤§©¥¨¦¦§¦§©¤
KxAznE `rnw lkF`W dkxAd©§¨¨¤¥¦§¨¦§¨¥

:eirnAc dxez §¥¨

mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` '` iriax meil inei xeriy
[fÎe] i"yx£'B‚Â BLÙ ˙e‡ŒÏÎa ‡·e˙¯LÂ∑ על לּמד »¿»«««¿¿¿≈≈ִֵַ

ואפּלּו חֹובתֹו, אֹו נדבתֹו קרּבנֹות ּומקריב ׁשּבא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹהּכהן
על  לּמד עֹוד אחר: ּדבר ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּבמׁשמר

ּבמׁשמר ׁשּמקריבין לרגל, הּבאים ועֹובדין הּכהנים ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
הרגל,ּבקרּבנֹות מּוספי ּכגֹון הרגל מחמת הּבאֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם  הּמׁשמר ׁשאין .ואףֿעלּֿפי ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

(ç)ñ :úBáàä-ìò åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«

i"yx£eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ∑ ּבעֹורֹות ׁשחֹולקין מלּמד ≈∆¿≈∆…≈ְְְִֵֶַ
ׁשּלא  הּבאים ּבדברים אף יכל חּטאֹות. ׂשעירי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּובבׂשר
ּונדרים  ׁשּבת, ּומּוספי ּתמידין, ּכגֹון הרגל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמחמת
האבֹות", על ממּכריו "לבד לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִַַַַָָָָָּונדבֹות?

ּוׁשמּואל, ּדוד ּבימי האבֹות ּׁשּמכרּו מּמה ְְִִִֵֵֶַָָָָחּוץ
,ׁשּבּת אּתה טל לזה: זה ּומכרּו הּמׁשמרֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנקּבעּו

ׁשּבּתי  אּטל .ואני ֲִִֶַַַֹ

(è)éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà àa äzà ékïúð E ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
:íää íéBbä úáòBúk úBNòì ãîìú-àì Cì̈®«Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥«

i"yx£˙BNÚÏ „ÓÏ˙Œ‡Ï∑(סח למד (סנהדרין אּתה אבל …ƒ¿««¬ֲֵַָָָ
הם  ּכּמה מעׂשיהם להבין ּכלֹומר ּולהֹורֹות, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָלהבין

וכ ּכ ּתעׂשה 'לא :לבני ּולהֹורֹות ְְְְְֲִֶֶַָָָָֹֻמקלקלים,
העֹובדיּֿכֹוכבים' חק .ׁשזהּו ְִֵֶֶָָֹ

(é)íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéáòî Eá àöné-àì«Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´
:óMëîe Lçðîe ïðBòî íéîñ÷§¨¦½§¥¬§©¥−§©¥«

i"yx£L‡a Bz·eŒBa ¯È·ÚÓ∑:הּמל עבֹודת הּוא «¬ƒ¿ƒ»≈ֲֶַַֹ
ּבין  ּומעבירֹו ּומּכאן מּכאן אׁש מדּורֹות ְֲִִִֵֵֶַָָעֹוׂשה

˜ÌÈÓÒ.ׁשּתיהם  ÌÒ˜∑ את האֹוחז קֹוסם? איזהּו ְֵֶ…≈¿»ƒֵֵֵֶֶָ
הּוא  וכן ?'אל לא אם ,אל 'אם ואֹומר: ְְְִִֵֵֵֵֵֵַֹמקלֹו

ד)אֹומר לֹו"(הושע יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי :. ְְְִִִֵֵַַַָ

ÔBÚÓ∑(סה נֹותני (סנהדרין אּלּו אֹומר: עקיבא רּבי ¿≈ְֲִִֵֵֵַָ
להתחיל'. יפה ּפלֹונית 'עֹונה ׁשאֹומרים: ְְְְִִִֶַָָָעֹונֹות,

אֹוחזי  'אּלּו אֹומרים: ∑LÁÓ.העינים'וחכמים ְֲֲִִִֵֵֵַַָָ¿«≈
נפל (ספרי) מקלֹו ,ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּפּתֹו

.מּידֹו ִָ

(àé)-ìà Løãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤
:íéúnä©¥¦«

i"yx£¯·Á ¯·ÁÂ∑(שם אֹו(סנהדרין נחׁשים ׁשּמצרף ¿…≈»∆ְְִֵֶָָ
אחד  למקֹום חּיֹות ׁשאר אֹו ‡B·.עקרּבים Ï‡LÂ∑ ְְְִֶַַַָָָ¿…≈

ּומעלה  מּׁשחיֹו, ּומדּבר ּפיתם, ׁשּׁשמֹו מכּׁשפּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹזה
ׁשּלֹו הּׁשחי ּבבית הּמת עצם ∑ÈÚcÈÂ.את מכניס ְִֵֵֶֶֶַַ¿ƒ¿…ƒְִֶֶַ

עלֿידי  העצם ּומדּבר ּפיו לתֹו יּדּוע ׁשּׁשמּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחּיה
‡ÌÈ˙n‰ŒÏ.מכּׁשפּות  L¯B„Â∑ הּמעלה ּכגֹון ְֵַ¿≈∆«≈ƒְֲֶַַ

והּנׁשאל .ּבגלּגלת ּבזכרּותֹו, ְְְְְְִֶַַָֹֻ

È˙ÈÈcח  ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ ˜ÏÁk ˜ÏÁ√»»√»≈¿«ƒ««¿»¿≈≈
:‡˙‰·‡ eÈ˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

CÏט  ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»¡»»»≈»
:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËk „aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï»≈«¿∆¿«¿«¬««¿«»»ƒ

ea¯‡י  dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈ ‡Ï»ƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈¿»
:L¯ÁÂ LÁÓe ÔÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ»̃≈À¿ƒ¿»≈¿«≈¿»»

ÔÓיא  Ú·˙Â e¯eÎÊe ÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ¿¿»«ƒ
:‡i˙Ó≈«»

xcde fer - xwi ilk

(g).úBáàä ìò åéøkîî ãáìxE`A §©¦§¨¨©¨¨¥
,Fwlg lk`i odM lMW ,xaCd©¨¨¤¨Ÿ¥Ÿ©¤§
,xMnl `Ed lFki zFxzFn Fl Wi m`e§¦¥¨¨¦§Ÿ

e,eixMnn cal ,Elk`i wlgM wlgdn §¥¤§¥¤Ÿ¥§©¦§¨¨©
xn`PX dnE .xkFn `EdX,zFa`d lr ¤¥©¤¤¡©©¨¨

xMnl zEWx Fl oYp dOl uxzl Epid©§§¨¥¨¨¦©§¦§Ÿ
oYl xzFi oFkp did `l ike ,zFxzFOd©¨§¦Ÿ¨¨¨¥¦¥
lr .FwERq iC Fl oi`W inl zFxzFOd©¨§¦¤¥¥¦©

xn` df,zFa`d lrzwlgn cnlE `v ¤¨©©¨¨¥§©©§Ÿ¤

dn itM zFa` iYal dwlgPW ux`d̈¨¤¤¤§§¨§¨¥¨§¦©
oihrEn F` oiqElkF`A miAxn EidX¤¨§ª¦§§¦¨¦
axAW zFidl lFkie ,dTlgd onfA¦§©©£ª¨§¨¦§¤§Ÿ
`l cg` haWNW oiprd dPYWi minId©¨¦¦§©¤¨¦§¨¤§¥¤¤¨Ÿ
dAxn didi m` FwERq iC didi¦§¤¥¦¦¦§¤§ª¤
onfA didW dOn xzFi oiqElkF`A§§¦¥¦©¤¨¨¦§©
zFxzFn didi xg` haWlE ,DwElgd©£¨§¥¤©©¦§¤¨
oiqElkF` Fl "zidn ziAd hrni m`"¦¦§©©©¦¦§Ÿ§¦
xW` zFa`d iniA EidX dOn dAxd©§¥¦©¤¨¦¥¨¨£¤

oi`W mrHd i`Ce `N` .dTlgd EUr̈©£ª¨¤¨©©©©©¤¥
DzF` m` iM ,zxg` dTlg oiUFr¦£ª¨©¤¤¦¦¨
mipdMd KM .zFa`d iniA ziUrPW¤©£¥¦¥¨¨¨©Ÿ£¦
s` ,zFxnWnl dTlg mdizFa` EUrW¤¨£¥¤£ª¨§¦§¨©
oiprd dPYWi minId axAW iR lr©¦¤§Ÿ©¨¦¦§©¤¨¦§¨
xg`lE mEvnvA didi cg` xnWnNW¤§¦§¨¤¨¦§¤§¦§§©¥
xMnl odMd lFki mFwn lMn ,zFxzFn¨¦¨¨¨©Ÿ¥¦§Ÿ
xg` KlFd lMdW itl zFxzFOd©¨§¦¤©Ÿ¥©©

:zFa`dh dxez ¨¨



mihteyנב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà ýåýé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְִִֵַ

העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֹּבתמימּות
ּתהיה  ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא מה ּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּולחלקֹו .עּמֹו ְְִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh jxk ycew zexb`)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עםעםעםעם ּתּתּתּתהיההיההיההיה יג)ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים ּׁשאֹומרים ׁשׁשׁשׁשאלה אלה אלה אלה (יח, מה : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
אֹודֹות  ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשּבזּוּוגים
ּתהיה  "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ׂשרטּוטי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמת

?"אלקי ה' ֱִֶֹעם
הּגּוף מענה מענה מענה מענה  ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

ּגם  ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻוהּנפׁש,
ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ּבׁשלחן־ערּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ־כן
על  הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל
יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּברים,

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדֹורנּו

ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci jxk zegiy ihewl)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' לללל יקיםיקיםיקיםיקים .... .... ממממּקּקּקּקררררּבּבּבּב טו)נביאנביאנביאנביא ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו(יח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ
ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ררררּוּוּוּוחחחח נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקה .... .... אחראחראחראחרֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹנביאיםנביאיםנביאיםנביאים ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ב) ט, ואּולם (יומא הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמׁשמע
ּגם  הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹֹמפרׁש

ּגּלּו ּפרקי (ראה האחרֹונים הּנביאים להרב לאחר יים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָמרּגלית
לא  אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹומר,

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. אֹונסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקהׁשּבטלה ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
קׁשה  אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּפסקה),

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחזר חזר חזר חזר יֹותר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ ֹֹ
ליליליליׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל והרמב"ם ההההּנּנּנּנבבבבּוּוּוּואהאהאהאה תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָ

הּזה  הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכֹותב
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני ְְִִֵֵֵֵֶַָָֹהֹוכיח

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈



נג mihtey zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(áé)úáòBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýé úáòBú-ék¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ
éäìà ýåýé älàäéðtî íúBà LéøBî E:E ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬−̈¦¨¤«

i"yx£‰l‡ ‰NÚŒÏk∑(ספרי כד. מהן (מכות אחת אפּלּו אּלה", עֹוׂשה "ּכל אּלא נאמר, לא אּלה' ּכל .'עֹוׂשה »…≈≈∆ֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé íò äéäz íéîz:E ¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz∑עּמֹו התהּל »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆ְִִֵַ

העתידֹות, אחר ּתחקר ולא לֹו, ּותצּפה ְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֹּבתמימּות
ּתהיה  ואז ּבתמימּות, קּבל ,עלי ּׁשּיבא מה ּכל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּולחלקֹו .עּמֹו ְְִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq 'nr eh jxk ycew zexb`)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עםעםעםעם ּתּתּתּתהיההיההיההיה יג)ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים ּׁשאֹומרים ׁשׁשׁשׁשאלה אלה אלה אלה (יח, מה : ְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
אֹודֹות  ּׁשאֹומרים מה וכן כו', להתאים צרי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָׁשּבזּוּוגים
ּתהיה  "ּתמים לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ׂשרטּוטי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחכמת

?"אלקי ה' ֱִֶֹעם
הּגּוף מענה מענה מענה מענה  ׁשמירת עניני ועל־ּדר הּצּוּוי, הפ זה אין : ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

ּגם  ויעּין ּבזה. וכּיֹוצא ּבדּוקֹות ּוסגּלֹות רפּואה עניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻוהּנפׁש,
ּבהנ"ל. ּפרטים ּכּמה קע"ט סי' יֹורה־ּדעה ּבׁשלחן־ערּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻ־כן
על  הנ"ל הענינים ּכׁשּיֹודעים אמּורים, ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָאבל
יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי הּנׁשמֹות ׁשרׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻּברים,

אּלּו. ּבענינים הּוא ׁשּבקי ויפרסם ּׁשּיאמר מי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבדֹורנּו

ß lel` 'a iying mei ß

ãé)(ék|íúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä ¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈
ïúð ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððòî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©

éäìà ýåýé Eì:E §−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙ ÔÎ ‡Ï∑ ואּורים הּנביאים על ׁשכינה הׁשרה ׁשהרי קֹוסמים, ואל מעֹוננים אל לׁשמע …≈»«¿¡…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

.ותּמים  ְִֻ

(åè)éçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìà:ïeòîLz åéìà E ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«

i"yx£ÈÓk EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ∑ וכן ּתחּתי, ל יקים ,מאחי מּקרּב ׁשאני לנביא ּכמֹו .מּנביא ƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr ci jxk zegiy ihewl)

אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' לללל יקיםיקיםיקיםיקים .... .... ממממּקּקּקּקררררּבּבּבּב טו)נביאנביאנביאנביא ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו(יח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹ ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ
ממממּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ררררּוּוּוּוחחחח נסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקה .... .... אחראחראחראחרֹוֹוֹוֹוניםניםניםנים ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹנביאיםנביאיםנביאיםנביאים ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ב) ט, ואּולם (יומא הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָמׁשמע
ּגם  הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶַַַַָָָָֹֹמפרׁש

ּגּלּו ּפרקי (ראה האחרֹונים הּנביאים להרב לאחר יים ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ
צרי ועל־ּכרח הּׁשמים). מן לשו"ת ּבפתיחתֹו ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָמרּגלית
לא  אבל ּכמּקדם, מצּויה הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלֹומר,

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. אֹונסנסנסנסּתּתּתּתּלּלּלּלקהקהקהקהׁשּבטלה ּבטלה (ולא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
קׁשה  אּלא ּפסקה, ולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹּפסקה),

ּתימן, ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתחזר חזר חזר חזר יֹותר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ ֹֹ
ליליליליׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל והרמב"ם ההההּנּנּנּנבבבבּוּוּוּואהאהאהאה תתקע"ו. אלפים ד' ּבׁשנת ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָ

הּזה  הּמֹופת לזמּנֹו: קרֹוב ׁשהיה אדם אֹודֹות ׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכֹותב
ספק. ּבאין נביא ׁשהּוא ּכל לעיני ְְִִֵֵֵֵֶַָָֹהֹוכיח

(æè)éäìà ýåýé íòî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½
ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaýåýé ìB÷-úà òîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´

ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−
:úeîà àìå§¬Ÿ¨«

ÏÈ„·eיב  ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
ÔB‰˙È C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«»¿

:CÓ„wÓƒ√»»

‡C‰Ï:יג  ÈÈc ‡zÏÁ„a È‰z ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿««¿»«¿»¡»»

ÔÓיד  ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È¯‡¬≈«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿ƒ
·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡iÚÓ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ¿«¿»≈¿«

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ»¿»¡»»

ÈÈטו  CÏ ÌÈ˜È È˙Âk CÈÁ‡Ó CÈaÓ ‡i·¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ¿ƒ»¿»
:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡¡»»ƒ≈¿«¿

Áa¯·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»¡»»¿…≈
ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»»¿≈»»≈¿ƒ¿«
‡˙a¯ ‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È»»≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»«¿»

:˙eÓ‡ ‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰»»»∆¡≈¿»≈

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(æé):eøac øLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬¦¥«

(çé)ézúðå EBîk íäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð̈¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−¨®§¨«©¦³
:epeöà øLà-ìk úà íäéìà øaãå åéôa éøáã§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−¨£¤¬£©¤«

(èé)øLà éøác-ìà òîLé-àì øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬
:Bnòî Løãà éëðà éîLa øaãé§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−¤§¬¥«¦«

(ë)úà éîLa øác øaãì ãéæé øLà àéápä Cà©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧¨¹̈¦§¦À¥´
íéäìà íLa øaãé øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´§©¥½§¥−¡Ÿ¦´

:àeää àéápä úîe íéøçà£¥¦®¥−©¨¦¬©«
i"yx£¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡∑ צ לחברֹואבל .ּויתיו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â∑ את ּכּון אפּלּו «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ
הּמּתר  את ּולהּתיר האסּור את לאסר ∑Óe˙.ההלכה ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ≈

אדם ּבידי מיתתן ׁשלׁשה, פט)ּבחנק. סנהדרין :(ספרי. ְְִִֵֶֶָָָָָֹ
ונאמר  לֹו נאמר ׁשּלא ּומה ׁשמע, ּׁשּלא מה ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹהּמתנּבא

אבל  עבֹודתּֿכֹוכבים. ּבׁשם והּמתנּבא ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָלחברֹו,
נבּואתֹו את והעֹובר הּכֹובׁש נביא, ּדברי על והעֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

"אנכי  ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתתן עצמֹו, ּדברי ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
מעּמֹו ."אדרׁש ְִֵֶֹ

(àë)øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬
:ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ∑ לֹומר אּתם עתידין ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִֶַַ
ּומתנּבא עּזּור, ּבן חנניה כז)ּכׁשּיבא ּכלי (ירמיה "הּנה : ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

עֹומד  וירמיה מהרה", עּתה מּבבלה מּוׁשבים ה' ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבית

הּים  ועל העּמּודים [אל] על הּכלים וצֹווח יתר ועל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּגלּות  עם יּובאּו", "ּבבלה יכניה עם ּגלּו ְְִִֶֶָָָָָָָֹׁשּלא

.צדקּיהּו ְִִָ

(áë)øácä äéäé-àìå ýåýé íLa àéápä øaãé øLà£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ
ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä àeä àáé àìå§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ

ñ :epnî øeâú àì àéápä Bøac¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−¦¤«
i"yx£‡È·p‰ ¯a„È ¯L‡∑(ספרי) זה 'ּדבר ויאמר: ¬∆¿«≈«»ƒְֶַָָֹ

הּדבר  "הּוא יבא, ׁשּלא ותראּו עליכם', לבא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹעתיד
זֹו ּתאמר, ואם אֹותֹו. והרג ה'", לאּֿדּברֹו ְְֲֲִִֶַַֹֹֹאׁשר

העתידֹות, על ּכּבּמתנּבא 'עׂשּו ואמר: ׁשּבא הרי ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
נצטּוּו ּכבר אֹומר', אני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּומּפי ,ְְְֲִִִִֵַַָָָָוכ
ּתׁשמע  לא הּמצות, מּכל מאחת להּדיח ּבא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹׁשאם

אּלאֿאםּֿכן  ּגמּור,לֹו, צּדיק ׁשהּוא ל הּוא ממחה ְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ּבׁשעת  ּבבמה ׁשהקריב הּכרמל ּבהר אלּיהּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּכגֹון
צר לפי הּכל יׂשראל, את לגּדר ּכדי הּבמֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹאּסּור
ּתׁשמעּון" "אליו נאמר: לכ הּפרצה, ּוסיג .ׁשעה ְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָ

epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï∑(שם) עליו מּללּמד עצמ ּתמנע לא …»ƒ∆ְְְְִִֵַַַָָֹ
עליו  ליענׁש ּתירא ולא .חֹובה, ְִֵֵָָָָָֹ

èé(à)éäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ
éäìà ýåýézáLéå ízLøéå íöøà-úà Eì ïúð E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬

:íäézááe íäéøòá§¨«¥¤−§¨«¥¤«

(á)ýåýé øLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéøò LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«

eÏÈlÓ:יז  Èc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒƒ«ƒ

Ôz‡Âיח  C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡ BbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¬≈¿»»¿∆≈
Ïk ˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e· ÈÓb˙tƒ¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»»

:dp„wÙ‡ Ècƒ¬«¿ƒ≈

ÏlÓÈיט  Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Èc ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈
:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈

ÈÓLaכ  ‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i· Ì¯a¿«¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
ÌeLa ÏlÓÈ È„Â ‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»¿ƒ¿«≈¿

:‡e‰‰ ‡i· ÏË˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿≈¿ƒ»«

Ób˙t‡כא  ˙È Úc ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ˙ È¯‡Â«¬≈≈«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»ƒ¿»»
:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»

È‰Èכב  ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i· ÏlÓÈ Ècƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈
‡Ï Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»ƒ»
ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i· dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ«¿≈¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ»»ƒ¿«

:dpÓƒ≈

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»¡»»
·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È»≈»»«¿¬¿≈¿ƒ¿≈≈

:ÔB‰Èz··e ÔB‰ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈¿»≈

ÈÈב  Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ¿»
:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«



mihteyנד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' על ּכתּוב היה מקלט' מקלט »ƒ¿«∆∆ְְִִַָָָָָ
‡¯ˆE.ּדרכים ּפרׁשת  Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא ְִַָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ

מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְִִִִִִֶַַַָָָָמּתחּלת

מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשעּור
ׁשל  הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַלׁשליׁשית,

יׂשראל  .ארץ ְִֵֶֶָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑,העץ על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותרּגּומֹו:
העץ. על הּגרזן מּכת ו)להּפיל ׁשמטּו(שמואלֿב "ּכי ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

ּתֹוריא' מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם ÏLÂ.הּבקר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰∑(ז אֹומרים:(מכות מרּבֹותינּו יׁש ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ
הּברזל  ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַנׁשמט

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, העץ מן .לחתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìòìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬
:Cì̈«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr ck jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עעעעֹוֹוֹוֹוד ד ד ד  לללל ויספויספויספויספּתּתּתּת .... .... אתאתאתאת־־־־ּגּגּגּגבלבלבלבל אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹואםואםואםואם־־־־ירחיבירחיבירחיבירחיב ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
עריםעריםעריםערים ח)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש (יט, ָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמל ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבימי
ד)הּׁשׁש הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֵַ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על מה (ש"ך ְְְִִֶַַָָ
יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּצר
אֹומר  העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי לעתיד־לבא, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהרֹוצחים

חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא ִִֶֶֶַָָֹהּנביא

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»



נה mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy

(â)lLå Cøcä Eì ïéëzøLà Eöøà ìeáb-úà zL ¨¦´§»©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬
éäìà ýåýé Eìéçðé:çöø-ìk änL ñeðì äéäå E ©§¦«§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

i"yx£C¯c‰ EÏ ÔÈÎz∑' על ּכתּוב היה מקלט' מקלט »ƒ¿«∆∆ְְִִַָָָָָ
‡¯ˆE.ּדרכים ּפרׁשת  Ïe·bŒ˙‡ zLlLÂ∑ ׁשּיהא ְִַָָָ¿ƒ«¿»∆¿«¿¿ְֵֶ

מקלט, עיר ׁשל הראׁשֹונה העיר עד הּגבּול ְְְִִִִִִֶַַַָָָָמּתחּלת

מּׁשנּיה  וכן הּׁשנּיה, עד מּמּנה ׁשּיׁש מהל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשעּור
ׁשל  הּׁשני הּגבּול עד הּׁשליׁשית מן וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַלׁשליׁשית,

יׂשראל  .ארץ ְִֵֶֶָ

(ã)äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³
ìáa eäòø-úàìîzî Bì àðN-àì àeäå úòã-é ¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íL ¦§«Ÿ

(ä)äçcðå íéöò áèçì øòiá eäòø-úà àáé øLàå©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧
àöîe õòä-ïî ìæøaä ìLðå õòä úøëì ïæøbá Bãé̈³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬
älàä-íéøòä úçà-ìà ñeðé àeä úîå eäòø-úà¤¥¥−¨¥®À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤

:éçå̈¨«
i"yx£B„È ‰ÁcÂ∑,העץ על הּגרזן להּפיל ּכׁשּבא ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

ידֹו", "ונׁשמטה לׁשֹון ידּה', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותרּגּומֹו:
העץ. על הּגרזן מּכת ו)להּפיל ׁשמטּו(שמואלֿב "ּכי ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

ּתֹוריא' מרגֹוהי 'ארי יֹונתן: ּתרּגם ÏLÂ.הּבקר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰∑(ז אֹומרים:(מכות מרּבֹותינּו יׁש ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ
הּברזל  ׁשּיּׁשל אֹומרים מהם ויׁש מּקתֹו, הּברזל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַנׁשמט

והרגֹו נּתזה והיא הּמתּבּקע, העץ מן .לחתיכה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָ

(å)Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼
ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ¥´

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî:íBL ¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
i"yx£Ìc‰ Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt∑ רּבים מקלט וערי ּדר ל להכין אֹומר אני לכ. ∆ƒ¿……≈«»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

(æ)ìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìòìécáz íéøò L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬
:Cì̈«

(ç)éäìà ýåýé áéçøé-íàåøLàk Eìáb-úà E §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½©«£¤¬
éúáàì òaLðøac øLà õøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−

éúáàì úúì:E ¨¥¬©«£Ÿ¤«
i"yx£·ÈÁ¯ÈŒÌ‡Â∑ ארץ ל לתת נׁשּבע וקדמֹוני ּכאׁשר ּוקנּזי .קיני ¿ƒ«¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr ck jxk zegiyÎihewl itÎlr)

`alÎcizrl hlwOd ixr lW mciwtY©§¦¨¤¨¥©¦§¨¤¨¦¨Ÿ

עעעעֹוֹוֹוֹוד ד ד ד  לללל ויספויספויספויספּתּתּתּת .... .... אתאתאתאת־־־־ּגּגּגּגבלבלבלבל אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹואםואםואםואם־־־־ירחיבירחיבירחיבירחיב ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
עריםעריםעריםערים ח)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש (יט, ָָָָֹֹ ִִִִָָָָֹֹ

אּלּו על אחרֹות (ערים) ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח הּמל ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבימי
ד)הּׁשׁש הלכה ח פרק רוצח הלכות (רמב"ם ֵַ

ּבזה המפרׁשים ועוד)הקׁשּו לדוד משכיל התורה, על מה (ש"ך ְְְִִֶַַָָ
יתרּבּו וכי מקלט, ערי ּבתֹוספת לעתיד־לבא יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּצר
אֹומר  העֹולם ּבאּומֹות אפילּו והרי לעתיד־לבא, ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהרֹוצחים

חרב"? ּגֹוי אל ּגֹוי יּׂשא "לא ִִֶֶֶַָָֹהּנביא

Ècג  CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e ‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z¿«≈»»¿»¿««»¿«¿»ƒ
Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ CpÒÁÈ«¿¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË»̃»

Ècד  Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc ‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«»»¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒ
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÚcÓ ‡Ïa d¯·Á ˙È ÏeË˜Èƒ¿»«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

‡ÔÈÚה  ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ È„Â¿ƒ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«»ƒ
ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡ ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿¿≈
˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ ‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t«¿¿»ƒ»»¿«¿«»«¿≈ƒ
ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ ‡e‰≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿««

‡¯Èו  ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc Ï‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»≈¿»»«»»¬≈
‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ daÏ ÌÁÈ≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»
ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒƒ¿
:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓ dÏ ‡e‰ ÈÒ ‡Ï È¯‡¬≈»»≈≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ

˜¯ÔÈÂז  ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ«≈¬»¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ
:CÏ L¯Ùz«¿«»

„Èח  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â¿ƒ«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ C˙‰·‡Ï ÌÈi«̃ƒ«¬»»»¿ƒ∆»»»«¿»ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏ ÏÈlÓ«ƒ¿ƒ««¬»»»

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'a iying meil inei xeriy
ההֹורג  לכל מקלט עיר יצטרכּו ּדלעתיד־לבא לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹויׁש
ׁשרּבי  ועל־ּדר הּגלּות, זמן מׁש ּדכל ּבׁשגגה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפׁש
אביא  הּמקּדׁש ּבית "ּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו על ּכתב ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשמעאל

ׁשמנה". ְֵַָָחּטאת
ּדגֹואל  לבבֹו" יחם "ּפן הּוא מקלט ערי ּדין  ׁשּיסֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּדאף
הּדם  ּגֹואל ּביד "רׁשּות ׁשרק ּפסק עצמֹו והרמּב"ם ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָהּדם,
ולא  וכּו' ׁשם יהיה "לא ּולעתיד־לבא הרֹוצח", את ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלהרֹוג
מּגֹואל  לברח לעתיד־לבא ּגם יצטרכּו מּכל־מקֹום – ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹקנאה"

להרֹוג  הּדם לגֹואל רׁשּות ּתֹורה ּׁשּנתנה מה והּטעם: ְְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָהּדם.
אּלא  הּיצר־הרע", ּכנגד ּתֹורה ׁש"ּדּברה זה אין הרֹוצח, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
ּבידי  מיתה על־ּדר מות, ּבן הּוא הרֹוצח ּדדינא ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמעיּקרא
זֹו מיתה לקּים הּדם לגֹואל הרׁשתה ׁשהּתֹורה א ּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים,
ּתֹורה, על־ּפי אמּתי ענין הּוא לבבֹו" ה"יחם ולכן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּכפׁשּוטּה.
ּׁשּגם  מה ּומּובן לעתיד־לבא. ׁשּתתּבּטל "קנאה" ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולא
מקלט  לערי לברח הּזה ּדזמן הרֹוצחים יצטרכּו .לעתיד־לבא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 121 'nr cl jxk zegiy ihewl t"r)

xRknE hlFTW onf§©¤¥§©¥

מלכים ּבהלכֹות הרמּב"ם יא)ּכתב ּפרק הּמׁשיח (ריׁש הּמל" ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּומביא  כּו'" ׁשּנאמר עליו העידה הּתֹורה וכּו', לעמֹוד ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָעתיד
ּובהלכה  הּמׁשיח. ּביאת אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבהם ּפסּוקים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָּכּמה
ירחיב  אם אֹומר, הּוא מקלט ּבערי "אף :ממׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלאחריה
וגֹו', ערים ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ּגבּול את אלקי ְְְְְְֱִֶֶַָָָָֹֹה'

לתֹוהּו". הּקּב"ה צּוה ולא זה ּדבר היה לא ְְִֵֶַָָָָָָָָֹֹּומעֹולם
ׁשהענין  מקלט, ערי מצות נבחרה טעמא מאי ּבאּור, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוצרי

ּדוקא? זֹו ּבמצוה מבֹואר הּמׁשיח ְְְְְִִִַַַַָָָָּדביאת
ּבזה: לֹומר ְֵֶַָויׁש

והּגּנה  ׁשמירה מקֹום - הּוא ּבפׁשטּות מקלט ערי ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָענינם
מקלט, ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג האדם ׁשּבהיֹות הּדם, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמּגֹואל

לרעה. ּבֹו לנּגֹוע יּוכל ְְִַַָָֹלא
והּוא  ּבּזמן, הּוא ּכן ּבמקֹום, ה"מקלט" ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
ולא  מלחמה ולא רעב לא ׁשם יהיה ׁש"לא הּזמן", ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ"אֹותֹו

ותחרּות" מלכים)קנאה הלכֹות סֹוף הּגאּולה (רמּב"ם זמן - ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָ

הּבלּתי־רצּויים  הענינים מּכל "קליטה" ׁשּתהיה - ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָָָָָָהעתידה
אדמתם. על ּבטח יֹוׁשבים ויׂשראל הּגלּות, זמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

ּד"ערי  ׁשהענין וכּידּוע הענינים, ּברּוחנּיּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָועל־ּדר־זה
"ּגֹואל  ׁשּנקרא הרע' מה'יצר הּקליטה על מֹורה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמקלט"

מׁשּפטים.הּדם" ּפרׁשת להאריז"ל הּפסּוקים וׁשער לּקּוטי־ּתֹורה (ראה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ּכי ועֹוד) הּמׁשיח, הּמל לביאת זֹו מצוה ׁשל הּׁשּיכּות וזֹוהי , ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
מּיצר־הרע. יׂשראל ׁשל "קליטתן" ּתגמר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאז

נפׁש להֹורג ּכּפרה ּגם היא ּבפׁשטּות מקלט ׁשעיר (ראה ּוכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ובכ"מ) ב. יא, שם - מידי תוד"ה ב. ב, ּברּוחנּיּות,מכות ּגם הּוא ּכן ,ְִֵַָ

ע  ּכי עברה, מעׂשה ּכל על מרּמז נפׁש ּפֹוגם ׁשהֹורג ל־ידּה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל. ׁשל ּכּפרתם ּתּוׁשלם הּמׁשיח ּובימֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבנפׁשֹו,

מקלט, ערי ּבמצות ּדוקא מבֹואר הּמׁשיח ימֹות ׁשענין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָוזהּו
ּומכּפר, קֹולט מקלט ערי ׁשּמקֹום ּדכׁשם הּדברים. הן  הן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכי

ּומכּפר. קֹולט הּמׁשיח ּדימֹות הּזמן ּגם ְְִִֵֵֵַַַַַַָּכן

(è)øLà dúNòì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧
éäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðàúëììå E ¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤

ìL ãBò Eì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãaìò íéøò L ¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−
ìMä:älàä L ©¨¬¨¥«¤

i"yx£ÂLÏL „BÚ EÏ zÙÒÈ∑ לעתידֿלבא וׁשלׁש ּכנען ׁשּבארץ וׁשלׁש הּירּדן, ׁשּבעבר ׁשלׁש ּתׁשע: .הרי ¿»«¿»¿»…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

(é)ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìò äéäå äìçð Eì ïúð Eô :íéîc E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

(àé)åéìò í÷å Bì áøàå eäòøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
:ìàä íéøòä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬¨¥«

i"yx£e‰Ú¯Ï ‡N LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑,ׂשנאתֹו עלֿידי ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈≈ְְִֵַָ
אדם  עבר אמרּו: מּכאן לֹו". "וארב לידי: ּבא ְְִִֵַַָָָָָָָהּוא
לפי  חמּורה. מצוה על לעבר סֹופֹו קּלה, מצוה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָֹעל

על יט)ׁשעבר לידי (ויקרא לבא סֹופֹו תׂשנא", "לא ְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׂשנא  איׁש יהיה "ּכי נאמר: לכ ּדמים, ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָׁשפיכּות
וארב  איׁש יקּום 'וכי לכּתב: לֹו ׁשהיה וגֹו'", ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹלרעהּו

נפׁש' והּכהּו .לרעהּו ְְִֵֵֶֶָ

d„aÚÓÏט  ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯h˙ È¯‡¬≈ƒ«»»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»¿»
Ïk È‰BÓ„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»√»ƒ»
˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz „BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ«»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:ÔÈl‡ƒ≈

‡C‰Ïי  ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÈc ˙·BÁ CÏÚ È‰ÈÂ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»ƒ≈¬»«ƒ

:ÏBË˜cƒ¿

dÏיא  ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ ÈÒ ¯·‚ È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈
˜B¯ÚÈÂ ˙eÓÈÂ LÙ dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ Ìe˜ÈÂƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿≈ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈
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(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון אחֹור",(ישעיה "נסֹוגּו …«ƒ¿ְָָ

ׂשדה  לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻׁשּמחזיר
"לא  נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב למען ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹחברֹו
על  לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה ְְִִִֵַַַַַֹֹתגזל",

אף  יכל לאוין. ּבׁשני ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהעֹוקר
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָּבחּוץ
לארץ  ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגֹו'",

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר ."אינֹו ְִִֵֵֶָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשּבּתֹורה (סוטה עד ּכל אב: ּבנה זה ≈∆»ֵֶֶַָָָָָ

ׁשנים, "אחד"- ּבֹו ל ּפרט ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלאֿאםּֿכן ְְִִֵֵֶֶַַָָ¿»»…
˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לא להיֹות ¿»«»ְֱֲִֵֵֶַָֹ

לׁשבּועה  הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ְְֲִֶֶָָָָֹֹֹענׁש
לֹו:(ספרי) אמר ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: אמר .ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חּיב  לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ'אין
לֹו ÌÈ„Ú.ליּׁשבע ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא ׁשּיכּתבּו(גיטין ולא ִַָ«ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

ׁשּיעמד עדּותם ולא לביתּֿדין, ויׁשלחּו ּבאּגרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
הּדּינים  ּובין העדים ּבין .ּתרּגמן ְְִִֵֵֵַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני ּפּפּפּפיייי טו)עלעלעלעל מג,ּכתיב(יט, (יׁשעיה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּומגּלים י) 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּתם
לא  הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ה' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאת
צריכים  לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹצריכים
ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ּגמּורה; ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעדּות

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש ההההּנּנּנּנגלהגלהגלהגלהלבאר -ּדּדּדּדברברברבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי על עבֹודה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהינּו

להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויייי נפׁש,ּדּדּדּדברברברבר מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּפרט  ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה
לפי  ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹור

לגמרילגמרילגמרילגמריההלכה. ההההּנּנּנּנעלםעלםעלםעלם ׁשּום ּדּדּדּדברברברבר ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עבֹודה וחּׁשּובים. העצמי זזזזֹוֹוֹוֹוהגּבלֹות הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ּבעֹולם. ְִֵָָָיתּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr hi jxk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨¥¥¦¥

ּדּדּדּדברברברבר:::: יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני |||| טו)עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה כללי ידּוע פענח צפנת (ראה ְְֲִִֵֶַַַָָָ

ועוד) קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה ׁשניהתורה סּוגי ׁשּיׁשנם ְְֵֵֶֶָ
ֵעדּות:

רק  והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָא'
עדי  ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבררים
הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהלואה
לא  הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּובלעדם

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»



נז mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(áé)Búà eðúðå íMî Búà eç÷ìå Bøéò éð÷æ eçìLå§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ
:úîå ícä ìàb ãéa§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

(âé)ðéò ñBçú-àììàøNiî é÷pä-íã zøòáe åéìò E «Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
ñ :Cì áBèå§¬¨«

i"yx£EÈÚ ÒBÁ˙Œ‡Ï∑(ספרי) ׁשני ונמצאּו זה, את הֹורגים אנּו למה נהרג, ּכבר 'הראׁשֹון ּתאמרּו: ׁשּלא …»≈¿ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
הרּוגים'? .יׂשראלים ְְֲִִִֵ

ß lel` 'b iyiy mei ß

(ãé)íéðLàø eìáb øLà Eòø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà Eúìçðaïúð E §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

ñ :dzLøì Eì§−§¦§¨«
i"yx£Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï∑מב)לׁשֹון אחֹור",(ישעיה "נסֹוגּו …«ƒ¿ְָָ

ׂשדה  לתֹו לאחֹור הּקרקע חלּקת סימן ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֻׁשּמחזיר
"לא  נאמר: ּכבר והלא ׁשּלֹו, את הרחיב למען ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹחברֹו
על  לּמד תּסיג"? "לא לֹומר: ּתלמּוד מה ְְִִִֵַַַַַֹֹתגזל",

אף  יכל לאוין. ּבׁשני ׁשעֹובר חברֹו, ּתחּום ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹהעֹוקר
ּתנחל  אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָּבחּוץ
לארץ  ּבחּוץ לאוין, ּבׁשני עֹובר יׂשראל ּבארץ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוגֹו'",

תגזל  "לא מּׁשּום: אּלא עֹובר ."אינֹו ְִִֵֵֶָֹֹ

(åè)úàhç-ìëìe ïåò-ìëì Léàa ãçà ãò íe÷é-àì«Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À§¨¨ŸÆ§¨©½̈
ét-ìò àèçé øLà àèç-ìëa|ét-ìò Bà íéãò éðL §¨¥−§£¤´¤«¡¨®©¦´§¥´¥¦À²©¦¬

ìL:øác íe÷é íéãò-äL §¨«¥¦−¨¬¨¨«
i"yx£„Á‡ „Ú∑(ב ׁשּבּתֹורה (סוטה עד ּכל אב: ּבנה זה ≈∆»ֵֶֶַָָָָָ

ׁשנים, "אחד"- ּבֹו ל ּפרט ÔÂÚŒÏÎÏ.אּלאֿאםּֿכן ְְִִֵֵֶֶַַָָ¿»»…
˙‡hÁŒÏÎÏe∑,עדּותֹו על נענׁש חברֹו לא להיֹות ¿»«»ְֱֲִֵֵֶַָֹ

לׁשבּועה  הּוא קם אבל ממֹון, ענׁש ולא ּגּוף ְְֲִֶֶָָָָֹֹֹענׁש
לֹו:(ספרי) אמר ,'ׁשהלויתי מנה לי 'ּתן לחברֹו: אמר .ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

חּיב  לֹו, ׁשּיׁש מעידֹו אחד ועד ּכלּום', ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ'אין
לֹו ÌÈ„Ú.ליּׁשבע ÈL ÈtŒÏÚ∑(עא ׁשּיכּתבּו(גיטין ולא ִַָ«ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

ׁשּיעמד עדּותם ולא לביתּֿדין, ויׁשלחּו ּבאּגרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
הּדּינים  ּובין העדים ּבין .ּתרּגמן ְְִִֵֵֵַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(195 'nr hi jxk zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני ּפּפּפּפיייי טו)עלעלעלעל מג,ּכתיב(יט, (יׁשעיה ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּומגּלים י) 'מעידים' יׂשראל ׁשּבני הינּו ה', נאּום עדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאּתם
לא  הּנגלה ּדבר ׁשעל ּבחסידּות, מבאר והּנה ּבעֹולם. ה' ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאת
צריכים  לא לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּגם עדּות; ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹצריכים
ויׁש לגמרי. הּנעלם ּדבר על ּדוקא היא ועדּות ּגמּורה; ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעדּות

האדם. ּבעבֹודת אּלה ּבחינֹות ׁשלׁש ההההּנּנּנּנגלהגלהגלהגלהלבאר -ּדּדּדּדברברברבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
לעׂשֹותּה. ׁשּצריכים ׁשּברּור ודעת, טעם ּפי על עבֹודה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָהינּו

להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּלּלּלּלֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּויייי נפׁש,ּדּדּדּדברברברבר מסירּות ׁשל עבֹודה הינּו - ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ּפרט  ּכל על ּבּׂשכל: ּתלּויה היא א ודעת, מּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה
לפי  ּכ על נפׁשֹו את למסר חּיב אם חּׁשּוב האדם ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹעֹור

לגמרילגמרילגמרילגמריההלכה. ההההּנּנּנּנעלםעלםעלםעלם ׁשּום ּדּדּדּדברברברבר ללא נפׁש מסירּות הינּו - ְְְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
עבֹודה וחּׁשּובים. העצמי זזזזֹוֹוֹוֹוהגּבלֹות הּקׁשר מּצד ׁשּבאה , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

עצמּותֹו את מגּלה ,יתּבר עצמּותֹו עם הּנׁשמה עצם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ּבעֹולם. ְִֵָָָיתּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 188 cenr hi jxk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

xExaE mEIw icr ± `rx`e `InWE l`xUi¦§¨¥§©¨§©§¨¥¥¦¥

ּדּדּדּדברברברבר:::: יקיקיקיקּוּוּוּוםםםם .... .... עדיםעדיםעדיםעדים ׁשׁשׁשׁשניניניני |||| טו)עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי (יט, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה כללי ידּוע פענח צפנת (ראה ְְֲִִֵֶַַַָָָ

ועוד) קידושין. עדות עדות, ערך והמצוה ׁשניהתורה סּוגי ׁשּיׁשנם ְְֵֵֶֶָ
ֵעדּות:

רק  והעדים על־ידם, נפעל אינֹו ׁשהּמעׂשה – ּברּור עדי ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָא'
עדי  ּוכמֹו נעׂשה, ׁשהּמעׂשה לאחרים ּומגּלים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמבררים
הּמעׂשה, את ׁשּפֹועלים – קּיּום עדי ב' ּבזה. וכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהלואה
לא  הּדבר עצם ּגם אּלא הּדבר ּברּור ׁשחסר רק לא ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּובלעדם

ÔnzÓיב  d˙È Ôe¯a„ÈÂ dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿»≈ƒ«»
:˙eÓÈÂ ‡Óc Ï‡b „Èa d˙È ÔezÈÂ¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

„Ìיג  ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï»¿≈»¬ƒ¿«≈«¿ƒ»
:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓ ÈkÊ««ƒƒ¿»≈¿≈«»

˙eÓÈÁיד  Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈL˙ ‡Ï»«¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc CzÒÁ‡a È‡Ó„«̃¿»≈¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«

ÏÎÏeטו  ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È ‡Ï»¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»¿»
ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ ‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁƒ¿»≈ƒ∆¿»«≈«¿≈
Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò»¬ƒ«≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tƒ¿»»

mihtey zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ּבזה. וכּיֹוצא קּדּוׁשין עדי ּוכמֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָנפעל,

החסידּות: ּדר על זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָויׁש
אלקה" אחזה "מּבׂשרי כו)ּכתיב יט, מציאּות (איוב ּדעל־ידי , ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

,יתּבר מציאּותֹו את ּבוּדאּות ויֹודעים מּכירים אנּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָהעֹולם
ּבעל־  "יׁש וּדאי ּדהרי זה. על ל"עדּות" צריכים אנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָואין

מעצמֹו. קּים אינֹו והעֹולם זֹו", לבירה ְְְִִֵֵַַַַָָָָהּבית
הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב ּכמֹו ,צט,א אסתר מגלת (תורה־אור ְְְִִֶַַַָָ

א) ח, שיר־השירים לקוטי־תורה מה ב. האלקּות עּקר זה ֱִֶַַָֹֹ"לא
ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו והּׁשם־יתּבר מּמּנּו", מתהּוים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשהעֹולמֹות
עֹולמֹות. ּבֹורא ׁשהּוא מּזה מעלה למעלה ּומנּׂשא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֻמרֹומם
אינּה מהעֹולמֹות, ׁשּלמעלה ּבאלקּות זֹו ׁשּבחינה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹונמצא,

ונגלית. ְְְִִֵֵנראית
ּכתיב זה יב)ועל שם י. מג, ּדגם (ישעיה ה'", נאּום עדי "אּתם ְְְְִֵֶֶַַַַ

עדים. על־ידי ּגּלּוי לידי ּבאה יתּבר ּבאלקּותֹו זֹו ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבחינה

ּבּזהר על־זה א)ואיתא פו, ג יׂשראל"(חלק "אינּון ּדהעדים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
וארעא". ׁשמּיא ְְְְִַַָָו"אינּון

הּנ"ל: עדים סּוגי ׁשני הם אּלּו עדים סּוגי ּדׁשני לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַויׁש
הּמה, ׁשּנצחּיים ּדבזה הם. ּברּור עדי – וארעא" ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ"ׁשמּיא
על  ּומעידים מֹורים הם הרי הּנבראים, ּככל נפסדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָואינם
אין־סֹוף, יתּבר וכחֹו ּגבּול, ּבעל אינֹו יתּבר ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזה

העֹולמֹות מּמציאּות מעלה במורה־נבוכים ּולמעלה זה בכל (עיין ְְְְִִַַָָָָ
שם  בתחילתו, צדק' ה'צמח אדמו"ר לכ"ק החקירה ובספר ב, חלק ריש

ואילך) ב .קא,
על  הם ׁשּמעידים רק ּדלא קּיּום. עדי הם "יׂשראל" ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹא
ּגּלּוי  ּפֹועלים הם ּומצֹות ּתֹורה על־ידי הּנה ,יתּבר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָמציאּותֹו
הּבריאה  ּבתֹו האין־סֹוף וכח יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹֻוהמׁשכת

הּזה. עֹולם ְְְִֵֶַָועניני

(æè):äøñ Ba úBðòì Léàa ñîç-ãò íe÷é-ék¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«
i"yx£‰¯Ò Ba ˙BÚÏ∑ העדּות מּכל הּזה העד ׁשהּוסר ׁשאינֹו, עּמנּוּדבר 'והלא להם: ׁשאמרּו ּכיצד? הּזאת. «¬»»ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּפלֹוני' ּבמקֹום הּיֹום ּבאֹותֹו .(ספרי)הייתם ְְְֱִִֶַָ

(æé)éðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîòå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íää̈¥«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÈL e„ÓÚÂ∑(ל ּבעדים (שבועות ¿»¿¿≈»¬»ƒְִֵ

ולּמד  ּבנׁשים, עדּות ׁשאין ולּמד מדּבר, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָהּכתּוב
מעּמד  עדּותן להעיד ‰¯È·.ׁשּצריכין Ì‰ÏŒ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶָָָֻ¬∆»∆»ƒ

ּבעלי  ‰'.הּדין אּלּו ÈÙÏ∑ּכאּלּו להם ּדֹומה יהיה ֲִֵֵַַƒ¿≈ְְִִֶֶֶָ

ׁשּנאמר הּמקֹום, לפני פב)עֹומדין "ּבקרב (תהלים : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ
יׁשּפט" ‰‰Ì.אלהים ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡∑(כה (ר"ה ְֱִִֹֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈

ּבֹו לנהג אּתה צרי ּבדֹורֹו, ּכׁשמּואל ּבדֹורֹו ְְְְְִִִִֵַָָָֹיפּתח
.ּכבֹוד  ָ

(çé)ãòä ø÷L-ãò äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
:åéçàá äðò ø÷L¤−¤¨¨¬§¨¦«

i"yx£·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â∑ הּמזּמין עלּֿפי ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ
להזּמם  הּבאים את וחֹוקרים ׁשּבֹודקים ְְְְִִִִֶֶַַָָָאֹותם,

ּובחקירה  LŒ„Ú˜¯.ּבדריׁשה ‰p‰Â∑ מקֹום ּכל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ
"עד  ּבׁשנים ׁשּנאמר מדּבר ", .הּכתּוב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ

(èé)zøòáe åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬
:Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤«

i"yx£ÌÓÊ ¯L‡k∑:אמרּו מּכאן עׂשה, ּכאׁשר ולא «¬∆»«ְְֲִֶַָָָָֹ
נהרגיןהרגּו ה)אין ÂÈÁ‡Ï.(מכות ˙BNÚÏ∑ מה ְֱִֵֶָָ«¬¿»ƒַ

ּכהן  ּבת זֹוממי על לּמד "לאחיו"? לֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֹּתלמּוד
ׁשהיא  הּבֹועל ּכמיתת אּלא ּבׂשרפה, ׁשאינן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנׂשּואה,

ׁשּנאמר כא)ּבחנק, ולא (ויקרא היא ּתּׂשרף", ּבאׁש "היא : ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
זמם  ּכאׁשר "לאחיו", ּכאן: נאמר לכ ְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָּבֹועלּה,

לאחֹותֹו. לעׂשֹות זמם ּכאׁשר ולא לאחיו, ְְֲֲֲֲִֶַַַַַָָֹלעׂשֹות
לאיׁש, אּׁשה הּכתּוב הׁשוה מיתֹות ׁשאר ּבכל ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל
ׁשהעידּוה  ּכגֹון איׁש, ּכזֹוממי נהרגין אּׁשה ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶָָָוזֹוממי
נהרגין  הּׁשּבת, את ׁשחּללה הּנפׁש, את ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרגה
ׁשּיׁש ּבמקֹום אּלא אחֹותֹו ּכאן מעט ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹּבמיתתּה,

הּבֹועל  ּבמיתת הזמה ּבהן .לקּים ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

·dטז  ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L „È‰Ò Ìe˜È È¯‡¬≈¿»ƒ¿«ƒ¿»¿«¿»»≈
:‡ÈËÒ«¿»

ÈÈיז  Ì„˜ ‡Èc ÔB‰Ï Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿ƒ»√»¿»
:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Èc ‡ii„Â ‡i‰k Ì„√̃»»¬«»¿«»«»ƒ¿¿«»»ƒ

L˜¯יח  „È‰Ò ‡‰Â ˙e‡È ‡iic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»»ƒ¿«
:È‰BÁ‡a „‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò»¬»ƒ¿»«¿««¬ƒ

aÚÓÏ„יט  ·ÈMÁ È„ ‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ¿∆¿«
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï«¬ƒ¿«≈»≈¿ƒƒ≈»
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(ë)ãBò úBNòì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹À
:Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ∑:הכרזה ׁשּצריכין ּדין'מּכאן ּבבית ׁשהזמּו על נהרגין ּופלֹוני ּפלֹוני .'איׁש ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

(àë)ðéò ñBçú àìåïLa ïL ïéòa ïéò Lôða Lôð E §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½
ñ :ìâøa ìâø ãéa ãé̈¬§−̈¤¬¤§¨«¤

i"yx£ÔÈÚa ÔÈÚ∑(פד וגֹו'(ב"ק ּבׁשן "ׁשן וכן ."ממֹון, «ƒ¿«ƒְְְֵֵֵָ

ë(à)ñeñ úéàøå Eáéà-ìò äîçìnì àöú-ék¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³
éäìà ýåýé-ék íäî àøéú àì Enî áø íò áëøåE ¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eìònä Cnò¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ יציאת הּכתּוב סמ ƒ≈≈«ƒ¿»»ְִַַַָָ

לכאן, יֹוצא מלחמה אבר מחּסר ׁשאין ל לֹומר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻ
מׁשּפט  עׂשית אם :ל לֹומר אחר: ּדבר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָלּמלחמה.
נֹוצח, אּתה למלחמה, ּתצא ׁשאם מבטח אּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻצדק,

אֹומר הּוא ּדוד קיט)וכן וצדק (תהלים מׁשּפט "עׂשיתי : ְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
לעׁשקי" ‡E·È.ּבלּֿתּניחני ÏÚ∑ּבעיני יהיּו ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

עלי ירחמּו לא ּכי עליהם ּתרחם אל ÒeÒ.ּכאֹויבים, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
·Î¯Â∑ הּוא וכן אחד, ּכסּוס ּכּלם חׁשּובים ּבעיני, »∆∆ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
ו)אֹומר וכן :(שופטים אחד", ּכאיׁש מדין את "והּכית ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

אֹומר טו)הּוא ּפרעה"(שמות סּוס בא "ּכי :.·¯ ÌÚ ְִֵַָֹ««
EnÓ∑ רב אינֹו ּבעיני אבל רב, הּוא ּבעיני. ƒ¿ְְֲֵֵֵֶַַַָ

ÔeÙÒBÈכ  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ôe¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»¬ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

ÈÚ‡כא  ‡LÙ ÛÏÁ ‡LÙ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿≈»«¿»√««¿»≈»
‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ ‡pL ‡ÈÚ ÛÏÁ√«≈»ƒ»√«ƒ»¿»√«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁ ‡Ï‚«̄¿»√««¿»

„··Cא  ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»««¬≈¿»»
ÏÁ„˙ ‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»»¿ƒƒ««ƒƒ»»ƒ¿«
C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓƒ¿¬≈¿»¡»»≈¿≈¿«¿»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - xwi ilk

ë(`).Eáéà ìò äîçìnì àöú ék¦¥¥©¦§¨¨©Ÿ§¤
'ircFnl oikixv Ep`'zay t"r) ¨§¦¦§¨¥

(:dpdOM miAxl cigIn oFWNd sENg¦©¨¦¨¦§©¦©¨
xn` iM .minrR,akxe qEq zi`xe §¨¦¦¨©§¨¦¨¨¤¤

xn` KM xg`e,LOn ax mr §©©¨¨©©©¦§
mXd ipirA iM Exn` miWxtnde§©§¨§¦¨§¦§¥¥©¥

M mNM md KxAziakxe qEqm`e ,cg` ¦§¨©¥ª¨§¨¤¤¤¨§¦
`Ed,ax mrEpidLOn`le ax `Ed ©©©§¦§©§Ÿ

KxAzi mXd ipirA(i"yx d`x),cFre .iM §¥¥©¥¦§¨©§¦
`vzxn` KM xg`e ,cigi oFWl(a weqt) ¥¥§¨¦§©©¨¨©

mkaxwM dides"ke .miAx oFWl §¨¨§¨¨§¤§©¦§©
lW oFinCd'mkaxwM'iM ,xE`A dkixv ©¦§¤§¨¨§¤§¦¨¥¦

:Dil irAn 'mkaxwA'§¨¨§¤¦¨¥¥
øîBàåoiA mFlW zFidAW ,ip` §¥£¦¤¦§¨¥

dnglOd f` miaiF`d̈§¦¨©¦§¨¨
dR "EcqFp" mNM iM ,xzFiA zpMqn§ª¤¤§¥¦ª¨§¤

"FgiWn lre 'd lr" cg`(a a mildz t"r), ¤¨©§©§¦
dCb`A opi`e "mAl wlg"WM la £̀¨§¤¨©¦¨§¥¨©£ª¨
dfe .KM lM dlFcB dpMQd oi` ,zg ©̀©¥©©¨¨§¨¨¨§¤
mr dUFr `Ed KExA WFcTd xW` qPd©¥£¤©¨¨¤¦
mz`ivi zNgzAW iR lr s`W ,l`xUi¦§¨¥¤©©¦¤¦§¦©§¦¨¨
EN`M ExAgzp zFO`d lM dnglOl©¦§¨¨¨¨ª¦§©§§¦

mNM Eidakxe qEq,cg` Wi`M cg` ¨ª¨¨¤¤¤¨§¦¤¨
mFwn lMn,dnglOd l` mkaxwMipiA ¦¨¨§¨¨§¤¤©¦§¨¨¥¥

"dnEdOd z`" mdA "'d gNWi" ipiA¥¥§©©¨¤¤©§¨
(a gk oldl t"r)"eig` lrn Wi` EcxRie" ,§¦¨§¦¥©¨¦

(`i bi ziy`xa t"r)Wi` axg" didze§¦§¤¤¤¦
"EdrxA(ak f mihtey t"r)xn`PW FnM . §¥¥§¤¤¡©

(f my oldl)Lil` E`vi cg` KxcA"§¤¤¤¨¥§¥¤
itl ,"Liptl EqEpi mikxc draWaE§¦§¨§¨¦¨§¨¤§¦
ipiaE ,zg` dnMqdA md dlgzdAW¤©©§¨¨¥§©§¨¨©©¥¥
zFidl 'dnEdOd mdA 'd glWi' ipiA¥¥¦§©¨¤©§¨¦§

"mAl wlg"(a i ryed)draW lMW cr , ¨©¦¨©¤¨¦§¨
cg` KxcA EqEpi mdn zg` lM zFO ª̀¨©©¥¤¨§¤¤¤¨

xn`PW FnM ,Fnvr iptA(bi `k mildz)iM" ¦§¥©§§¤¤¡©¦
mwNgl EpidC ,'Fbe "mkW FnziWY§¦¥¤¤§§©§§©§¨

:miwlgl©£¨¦
eäæåxn`PWlr dnglOl `vz iM §¤¤¤¡©¦¥¥©¦§¨¨©

Lai`z"iAd lv` c"Ei `lA Ÿ§¤§Ÿ¥¤©¥
,cg` aiF` lr dxFOdakxe qEq zi`xe ©¨©¥¤¨§¨¦¨¨¤¤

,LOn ax mrdfM ax mr xnFl dvx ©©¦§¨¨©©©¨¤
dlgzdA "deW wnr l`" Ecrezp mNMª¨¦§©£¤¥¤¨¥©©§¨¨
dO` lke cg` akxe qEqkE cg` Wi`M§¦¤¨§¨¤¤¤¨§¨ª¨

'LqEqM iqEqM' DYxagl zxnF`t"r) ¤¤©£¤§¨§©§§
(c ak '` miklnqpMi `nzQn df ici lre ,§©§¥¤¦§¨¨¦¨¥

xn` Kkitl .LaalA Kxn`xiY l` Ÿ¤¦§¨§§¦¨¨©©¦¨
sFql iM ,mpFndn `le mdn `lŸ¥¤§Ÿ¥£¨¦§
xn`PW FnM ,eig` lrn Wi` EcxRzi¦§¨§¦¥©¨¦§¤¤¡©

(b weqt)lr dnglOl mFId miaxw mY ©̀¤§¥¦©©¦§¨¨©
mkiai`axwi mxha" iM ,miAx oFWl Ÿ§¥¤§©¦¦§¤¤¦§©

gEx KqnE" ,'d mvitd l`xUi "mdil £̀¥¤¦§¨¥¡¦¨¨©©
"mAxwA mirer(ci hi diryi t"r)wlge ¦§¦§¦§¨§¨©

:dGn df mAl¦¨¤¦¤
únòìeWFcTd dUFr l`xUiA mB df §ª©¤©§¦§¨¥¤©¨

m` iM ,ipW qp `Ed KExÄ¥¥¦¦¦
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zn E`vi dnglOl d`ivid zrWAi ¦§©©§¦¨©¦§¨¨¨§§¥

m` iM mCbpM `vi `l EN`M xRqn¦§¨§¦Ÿ¨¨§¤§¨¦¦
dlgzdA KM ,l`xUIn cg` Wi ¦̀¤¨¦¦§¨¥¨©©§¨¨
,miaiF`d ipirA mihrEn l`xUi oi`xp¦§¦¦§¨¥¨¦§¥¥¨§¦
miaiF`dW Fxfr 'd glWi ipiA ipiA¥¥¥¥¦§©¤§¤¨§¦
KxckE ,miWp`M mixdd lv E`xi¦§¥¤¨¦©£¨¦§¤¤

xn`PW(e f 'a mikln)z` rinWd 'de" ¤¤¡©©¦§¦©¤
,'Fbe "lFcB lig lFw 'Fbe mx` dpgn©£¥£¨§©¦¨§
WFcTd mihrEn ENt`W di`x o`Mn¦¨§¨¨¤£¦¨¦©¨
EN`M zFO`l mzF` d`xn `Ed KExÄ©§¤¨¨ª§¦
xn`p Kkl .mcigtdl icM miAx Eid̈©¦§¥§©§¦¨§¨¤¡©

(a weqt),dnglOd l` mkaxwM dide§¨¨§¨¨§¤¤©¦§¨¨
miAx oFWl lr i`w oFinCd s"ke§©©¦§¨¥©§©¦
oi`xp mY`W xnFl ,'mkaxwM' zNnAW¤§¦©§¨¨§¤©¤©¤¦§¦
ok Fpi` zn`d itNW iR lr s` ,miAxM§©¦©©¦¤§¦¨¡¤¥¥

"hrnd mY` iM"(f f lirl)WExR dfe . ¦©¤©§©§¤¥
:xwia dxez ¨¨

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy

(á)øaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬
:íòä-ìà¤¨¨«

i"yx£‰ÓÁÏn‰ŒÏ‡ ÌÎ·¯˜k∑ מן לצאתכם סמּו ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ְְִֵֶָ
ארצכם  מּגבּול ‰Ô‰k.הּספר LbÂ∑(מב הּמׁשּוח (סוטה ְְְְִֶַַָ¿ƒ««…≈ַַָ

מלחמה' 'מׁשּוח הנקרא והּוא ,לכ.ŒÏ‡ ¯a„Â ְְְְְִִַַָָָָ¿ƒ∆∆
ÌÚ‰∑(שם) הּקדׁשּבלׁשֹון. »»ְִֶַֹ

(â)íBiä íéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬©²
eàøéz-ìà íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìò äîçìnì©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À©¦«§¯

:íäéðtî eöøòz-ìàå eætçz-ìàå§©©§§²§©©«©§−¦§¥¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÚÓL∑(שם) אּלא זכּות ּבכם אין אפּלּו ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ

ׁשמע  אתכם קריאת ׁשּיֹוׁשיע אּתם ּכדאי ÏÚ.ּבלבד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«
ÌÎÈ·È‡∑ אינם ּבידם, ּתּפלּו ׁשאם אחיכם, אּלּו אין …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

יׂשראל, עם יהּודה ּכמלחמת זֹו אין עליכם; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמרחמים
כח)ׁשּנאמר ב בׁשמֹות (ד"ה אׁשרֿנּקבּו האנׁשים "וּיקמּו : ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ

מןֿהּׁשלל, הלּביׁשּו וכלֿמערּמיהם ּבּׁשביה, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻוּיחזיקּו
ויסכּום  וּיׁשקּום וּיאכילּום וּינעילּום ְְְְֲִִִַַַַַַַַַֻוּילּביׁשּום
 ֿ עיר יריחֹו ויביאּום לכלּֿכֹוׁשל, ּבחמרים ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָֹוינהלּום

אּל ׁשמרֹון", וּיׁשּובּו אחיהם אצל על הּתמרים א ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
למלחמה  התחּזקּו לפיכ הֹולכים, אּתם .אֹויביכם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â e‡¯ÈzŒÏ‡ ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡«≈«¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«
eˆ¯Úz∑(מב ּדברים (סוטה ארּבעה ּכנגד אזהרֹות ארּבע ««¿ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבתריסיהם  מגיפין עֹוׂשין, העֹולם אּומֹות ּכדי ׁשּמלכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
אּלּו ׁשּיחפזּו קֹול, להׁשמיע ּכדי לזה זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּקיׁשן
אֹותם  ּומצהילין ּבסּוסיהם ורֹומסים וינּוסּו. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכנגּדן
וצֹווחין  סּוסיהם, ּפרסֹות ׁשעטת קֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַַַלהׁשמיע
קֹול  מׁשמיעי ּומיני ּבׁשֹופרֹות ותֹוקעין .ּבקֹולם, ְְְְְִִִֵֵַָָ

ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡∑ סּוסים מּצהלֹות.e‡¯ÈzŒÏ‡∑ «≈«¿«¿∆ֲִִַ«ƒ¿
הּתריסין  הּקרנֹות ∑eÊtÁzŒÏ‡Â.מהגפת .מּקֹול ְֲִִֵַַָ¿««¿¿ְִַָ

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â∑ הּצוחה .מּקֹול ¿«««¿ְִַָָ

È¯˜˙ÈÂ·ב  ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿»¿«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ
:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂ ‡‰k«¬»ƒ«≈ƒ«»

˜¯ÔÈ·Èג  Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«¿¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«¬»»¿»»««¬≈¿»≈
Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï»¿«ƒ¿»ƒ¿¬¿»ƒ¿««

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ√»≈

xcde fer - xwi ilk

(b).ìàøNé òîL íäìà øîàåWxR §¨©£¥¤§©¦§¨¥¥¥
mkciA oi` ENt`' i"Xx©¦£¦¥§¤§¤
.'Ek 'calA rnW z`ixw zEkf `N ¤̀¨§§¦©§©¦§©
'`id izxhEf `zNn rnW z`ixw Eh`'¨§¦©§©¦§¨§¨¦¦

(:bl zekxa t"r)xTrdW Wxtl d`xpe .§¦§¤§¨¥¤¨¦¨
`xFTd iM ,W`xAW oiNtYd lr `Ed©©§¦¦¤¨Ÿ¦©¥
iM `xFw Fpi` `nzQn rnW z`ixw§¦©§©¦§¨¨¥¥¦
cirnM' `di `NW oiNtY ici lr m ¦̀©§¥§¦¦¤Ÿ§¥§¥¦

'FnvrA xwW zEcr(:ci zekxa d`x)lre , ¥¤¤§©§§©
dzni` lRY" FW`xAW oiNtY ici§¥§¦¦¤§Ÿ¦Ÿ¥¨¨

xn`PW FnM miaiF`d lr "cgteoldl) ¨©©©¨§¦§¤¤¡©
(i gk'd mW iM ux`d iOr lM E`xe"§¨¨©¥¨¨¤¦¥

Exn`e ,"JOn E`xie Lilr `xwp¦§¨¨¤§¨§¦¤¨§¨§
l"f EpizFAx(.e zekxa)oiNtY EN`' ©¥©¥§¦¦

oikixv Eid df xaclE ,'W`xAW¤¨Ÿ§¨¨¤¨§¦¦
E`xiie mi`pFVd E`xIW dnglOA©¦§¨¨¤¦§©§¦§¦§
,dlil lW rnW z`ixw s`e .mdn¥¤§©§¦©§©¤©§¨

mWMKM ,lAgnE wiGn lMn liSOW §¥¤©¦¦¨©¦§©¥¨
on mgM xW` zFO`d on liSn `Ed©¦¦¨ª£¤Ÿ¨¦

Eknq KklE ,dlrn lW mixUk x"acna) ¨¦¤©§¨§¨¨§
(kcr aMWi `l" wEqR l` rnW z`ixw§¦©§©¤¨Ÿ¦§©©

"dYWi millg mce sxh lk`ibk xacna) Ÿ©¤¤§©£¨¦¦§¤
(ckmzqA `nzQn xAcn FhEWR iM ,¦§§©¥¦§¨¨¦§©

:dngln¦§¨¨

úëqîáezFkxA(.d)l"f EpizFAx Exn` §©¤¤§¨¨§©¥©
aFh xvi mc` fiBxi mlFrl'§¨©§¦¨¨¥¤

xn`PW ,rxd xvi lr(d c mildz)Efbx" ©¥¤¨©¤¤¡©¦§
`l i` ,ahEn lif` i` ."E`hgY l`e§©¤¡¨¦¨¦¨¦Ÿ
Exn`" xn`PW ,dxFYA wqri©£Ÿ©¨¤¤¡©¦§
`l i`e ,ahEn lif` i` ."mkaala¦§©§¤¦¨¦¨§¦Ÿ
lr" xn`PW ,rnW z`ixw `xwi¦§¨§¦©¨©¤¤¡©©
xMfi `l i` ,ahEn lif` i` ."mkaMWn¦§©§¤¦¨¦¨¦Ÿ¦§Ÿ

:"'dlq EOce" xn`PW ,dziOd mFi Fl©¦¨¤¤¡©§Ÿ¤¨
òaøàåitl ,Ff dWxtA ExMfp EN` §©§©¥¦§§§¨¨¨§¦

xn`PW(i bk oldl)`vz iM" ¤¤¡©¦¥¥
xaC lMn YxnWpe Liai` lr dpgn©£¤©Ÿ§¤§¦§©§¨¦Ÿ¨¨
bxhwn ohVdW itl' i"Xx WxR ,"rẍ¥¥©¦§¦¤©¨¨§©§¥
Epid df bExhwe ,'dpMQd zrWA¦§©©©¨¨§¦§¤©§
lCYWOd rxd xvi `Ed ohVdW¤©¨¨¥¤¨©©¦§©¥
mFwn dnglOA mc`d z` `ihgdl§©£¦¤¨¨¨©¦§¨¨§
oM lr ,eiaiF` ciA FliRdl icM dpMQd©©¨¨§¥§©¦§©§¨©¥
on dxinW xzFi mc`d Kixv dnglOA©¦§¨¨¨¦¨¨¨¥§¦¨¦
`Ed df oMqn mFwnA iM ,rxd xvId©¥¤¨©¦§¨§ª¨¤
xg` mFwnAn xzFi mc`A dxBzn¦§¨¤¨¨¨¥¦§¨©¥

l"f EpizFAxe .rx xacl FzFHdlzeaezk) §©§¨¨©§©¥©
(.enxaC lMn YxnWpe' wEqR on Ecnl̈§¦¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨

icil `aie mFIA mc` xdxdi `NW' ,'rẍ¤Ÿ§©§¥¨¨©§¨Ÿ¦¥
dngln zrWA `weC ike ,'dliNA ixw¤¦©©§¨§¦©§¨¦§©¦§¨¨

`N` .xg` onfA `le xdGdl Kixv̈¦§¦¨¥§Ÿ¦§©©¥¤¨
rxd xvId dnglOAW itl i`Ce©©§¦¤©¦§¨¨©¥¤¨©
od dexr xacA od xzFiA FA dxBzn¦§¨¤§¥¥¦§©¤§¨¥
,eiaiF` ciA FliRdl icM zFxar x`WA¦§¨£¥§¥§©¦§©§¨
mifxfn EidIW dxFYd mcOl oM lr©¥¦§¨©¨¤¦§§Ÿ¨¦
`NW ,mxvi cbpM cnrl dnglOA©¦§¨¨©£Ÿ§¤¤¦§¨¤Ÿ

:dpMQd mFwnA `hg icil m`iai§¦¥¦¥¥§¦§©©¨¨
,òãúåmiWxtn x`WaE dcwrAW §¥©¤¨£¥¨¦§¨§¨§¦

zFnglOd lM EWxRW izi`ẍ¦¦¤¥§¨©¦§¨
mr mc`d zFngln lr Ff dWxtAW¤§¨¨¨©¦§£¨¨¨¦
`ivFdl izFilMn wFgx df xace ,Fxvi¦§§¨¨¤¨¦¦§©§¦
EpazMX dnE .mhEWRn zF`xwOd©¦§¨¦§¨©¤¨©§
zFxFdl ,cv lMn FhEWR mr miMqn©§¦¦§¦¨©§
`Ede ,zFO`d EgSpi FA xW` KxCd©¤¤£¤§©§¨ª§
,dnglOA mdiUrnA minlW EidIWM§¤¦§§¥¦§©£¥¤©¦§¨¨

'dxarl "Wi`" mdn "cwtp `le'"d`x) §Ÿ¦§©¥¤¦¨£¥¨
(.`q zenai:

ìòxn`p oM(a weqt)l` mkaxwM dide ©¥¤¡©§¨¨§¨¨§¤¤
dnglOdmY`e ,zFO`d mr ©¦§¨¨¦¨ª§©¤

mkz` liWki `NW oFrd on mi`xi§¥¦¦¤¨¤Ÿ©§¦¤§¤
bxhwnd ohVd `Ed iM ,rxd xvId©¥¤¨©¦©¨¨©§©§¥
Edf ,dxFYA Ewqri f` .dpMQd zrWA¦§©©©¨¨¨©©§©¨¤

xn`PW(my),mrd l` xAce odMd WBpe ¤¤¡©§¦©©Ÿ¥§¦¤¤¨¨
dhFq zkQnaE(.an)Exn`l` xAce' §©¤¤¨¨§§¦¤¤



mihteyס zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

על  ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרי
מּדֹות  ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו". "אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על־ידי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּטבעּיֹות
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹּבזה,

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְִִֵֶָ
ּפלׁשּתים  מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּבׂשר

ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָּבאּו
ÌÎnÚ.עּמֹו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ִ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,'חּנּו' ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל .ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

xcde fer - xwi ilk

mrddxfB on opitlie ,'WcTd oFWlA ¨¨¦§©Ÿ¤§¨§¦©¦§¥¨
oYnA xn`Pd "xAci dWn" lW deẄ¨¤Ÿ¤§©¥©¤¡¨§©©

dxFY(hi hi zeny)oFWlA oNdN dn' ¨©§©¨¦§
oi` xnF` ip`e .'oM o`M s` WcTd©Ÿ¤©¨¥©£¦¥¥
cEnlY oNdN dn ,oi`vgl deW dxfB§¥¨¨¨©£¨¦©§©¨©§
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:xwic dxez ¨¨



סי mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,elqk g"dan ,zeclez t"y)

על  ציּוּוי ׁשּי ואי טבעי, ּדבר היא ּבּמלחמה הּיראה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָהרי
מּדֹות  ׁשהתעֹוררּות ּדכיון ּבזה, והּבאּור ּתיראּו". "אל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָזה

ּומחׁשבּתֹו ּדעּתֹו ּכׁשּיׂשים לכן הּׂשכל, על־ידי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּטבעּיֹות
ּכלל. יפחד ולא ירא ולא לבבֹו יר לא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹּבזה,

(ã)íëì íçläì íënò Cìää íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®§¦¨¥¬¨¤²
:íëúà òéLBäì íëéáéà-íò¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk∑ ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים הם ƒ¡…≈∆¿ְְִִֵֶָ
ּפלׁשּתים  מקֹום, ׁשל ּבנצחֹונֹו ּבאים ואּתם ודם, ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָּבׂשר

ונפלּו נפל סֹופֹו? היה מה ּגלית, ׁשל ּבנצחֹונֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָָָּבאּו
ÌÎnÚ.עּמֹו CÏ‰‰∑ הארֹון זה .מחנה ִ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַָָ

(ä)øLà Léàä-éî øîàì íòä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º£¤̧
úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äðä¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ

:epëðçé øçà Léàå äîçìna©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«
i"yx£BÎÁ ‡ÏÂ∑ התחלה לׁשֹון ,'חּנּו' ּבֹו. ּדר epÎÁÈ.לא ¯Á‡ LÈ‡Â∑ זה הּוא נפׁש עגמת ׁשל .ודבר ¿…¬»ְְִַָָָֹ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶֶַָָָ

(å)áLéå Cìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−§¨´Ÿ
:epìlçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−§©§¤«

i"yx£BÏlÁ ‡ÏÂ∑ ולאכל ּבדמים, לחּללן אֹו ּבירּוׁשלים, לאכלן טעּונין ׁשהּפרֹות הרביעית, ּבּׁשנה ּפדאֹו לא ¿…ƒ¿ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבירּוׁשלים  .הּדמים ִִִַַָָ

(æ)áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ
:äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨

i"yx£‰ÓÁÏna ˙eÓÈŒÔt∑ ׁשּימּות הּוא ּכדאי הּכהן, לדברי יׁשמע לא ׁשאם ימּות, ּפן .יׁשּוב ∆»«ƒ¿»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

Á‚‡Ï‡ד  ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»
:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏ ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈¿ƒ¿«»¿

ÔÓה  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò ÔeÏlÓÈÂƒ«¿»¿«»√»«»¿≈«»
C‰È dÎÁ ‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»»¿≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dpÎÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»«¿¿ƒ≈

C‰Èו  dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k ·Èˆ Èc ‡¯·b ÔÓe»«¿»ƒ¿ƒ«¿»¿»«¬≈¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»¿«ƒ≈

C‰Èז  d·Ò ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚ ÔÓe»«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«¿«
‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂƒ¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»¿»»

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e¿«»√»ƒ¿ƒ«

xcde fer - xwi ilk
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:xwic dxez ¨¨

mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ç)Léàä-éî eøîàå íòä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³
-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤

:Bááìk åéçà ááì§©¬¤−̈¦§¨«
i"yx£ÌÈ¯ËM‰ eÙÒÈÂ∑(מג ּכאן (סוטה נאמר לּמה ¿»¿«…¿ƒֱֶַָָָ

מדּבר  ׁשהּכהן הּכהן, ּדברי על זה מֹוסיפין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ"ויספּו"?
אתכם". "להֹוׁשיע עד יׂשראל", "ׁשמע מן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּומׁשמיע
וׁשֹוטר  מדּבר ּכהן ּוׁשליׁשי, וׁשני האיׁש", ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָֹּו"מי

מדּבר ׁשֹוטר וזה, מׁשמיע מׁשמיע; ‰i¯‡.וׁשֹוטר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַ«»≈
C¯Â··l‰∑ יכל ׁשאינֹו ּכמׁשמעֹו, אֹומר: עקיבא רּבי ¿««≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

רּבי  ׁשלּופה. חרב ולראֹות הּמלחמה ּבקׁשרי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד
ּולכ ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא אֹומר: הּגלילי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיֹוסי
על  לכּסֹות ואּׁשה, וכרם ּבית על לחזר ּתֹורה לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹּתלתה
ׁשהם  יבינּו ׁשּלא ׁשּבידם, עברֹות ּבׁשביל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחֹוזרים
ּבית, ּבנה 'ׁשּמא אֹומר: חֹוזר, והרֹואהּו עברה, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבעלי

אּׁשה' ארׂש אֹו ּכרם, נטע .אֹו ִֵֶֶַַָָ

(è)eã÷ôe íòä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²
ñ :íòä Làøa úBàáö éøN̈¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

i"yx£˙B‡·ˆ È¯N∑ מּלפניהם זקפין ׁשּמעמידין »≈¿»ְֲִִִִִֵֶֶַַָ
מי  וכל ּבידיהם, ּברזל ׁשל וכּׁשילים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומלאחריהם,
ׁשֹוקיו. את לקּפח ּבידן הרׁשּות לחזר, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשרֹוצה

את  לזקף הּמערכה ּבקצה עֹומדים אדם ּבני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ"זקפין",
ולא  הּמלחמה אל 'ׁשּובּו ּבדברים: ּולחּזקם ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּנֹופלים

ניסה' נפילה, ׁשּתחּלת .ּתנּוסּו, ְְִִִֶַָָָ

ß lel` 'c ycew zay ß

(é)äéìà úàø÷å äéìò íçläì øéò-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨
ì:íBìL §¨«

i"yx£¯ÈÚŒÏ‡ ·¯˜˙ŒÈk∑ לכלֿהערים ּתעׂשה "ּכן ּבענין: ׁשּמפרׁש ּכמֹו מדּבר, הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒƒ¿«∆ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו' ."הרחקת ְְָֹֹ

(àé)ðòz íBìL-íà äéäå-ìk äéäå Cì äçúôe E §¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈¨®§¨º̈¨
:Eeãáòå ñîì Eì eéäé dá-àöîpä íòä̈¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−©«£¨«

i"yx£d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk∑(ספרי) מֹוצא אּתה אפּלּו »»»«ƒ¿»»ֲִֵַָ
רּׁשאי  אּתה להחרימם, ׁשּנצטּוית אּומֹות מּׁשבעה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָּבּה

Ee„·ÚÂ.לקּימם  ÒÓÏ∑(ספרי) עליהם ׁשּיקּבלּו עד ְְַָ»««¬»ְְֲֵֶֶַַ
וׁשעּבּוד  .מּסים ְְִִִ

(áé)äîçìî Enò äúNòå Cnò íéìLú àì-íàå§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−¦§¨¨®
:äéìò zøöå§©§−̈¨¤«¨

i"yx£EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙ ‡ÏŒÌ‡Â¿ƒ…«¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿
‰ÓÁÏÓ∑,עּמ ּתׁשלים לא ׁשאם מבּׂשר הּכתּוב ƒ¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָֹ

,ּב להּלחם ותלסֹופּה ּתּניחּנה ÈÏÚ‰.אם z¯ˆÂ∑ ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ¿«¿»»∆»
ּולהצמיאּה להרעיבּה ּתחלּואים אף מיתת .ולהמיתּה ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָ

(âé)éäìà ýåýé dðúðedøeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈
:áøç-éôì§¦¨«¤

i"yx£E„Èa EÈ‰Ï‡ '‰ d˙e∑ּביד נֹותנּה ׁשה' סֹוף ּבענין, האמּור ּכל עׂשית .אם ¿»»¡…∆¿»∆ְְְִִִֶֶָָָָָָָָָ

Ôe¯ÓÈÈÂח  ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ«»¿≈¿
·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ»«¿»¿»≈¿ƒƒ»¿«ƒ
:daÏk È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ d˙È·Ï¿≈≈¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ¿ƒ≈

nÚ‡ט  ÌÚ ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿≈»¿«»¿«»»ƒ«»
:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁ Èa¯ ÔepÓÈÂƒ««»≈≈»¿≈«»

dÏÚי  (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï ·¯˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»«¬»»¿»»¬«
:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙Â¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

ÏÎיא  È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â CpÚz ÌÏL Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈»
ÔÈqÓ È˜qÓ CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ«»¿ƒ¿¿««¿»«¿≈ƒƒ

:CpÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À»

˜¯·יב  CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»
:dÏÚ ¯eˆ˙e¿¬«

Ïkיג  ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡ ÈÈ dp¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»
:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯eÎc¿«¿ƒ¿«¿»∆



mihteyסב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים ֿ ּכלֿזכּורּה"? את "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּכאן (שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

ּפחֹות  ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבׁשלֹום  ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם ימים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשלׁשה

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים :(שמואלֿב ְְְִִֵֵַָָֹ
- הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ימים ּבצקלג ּדוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וּיׁשב

מדּבר ‰O„‰.(ספרי)הּכתּוב ıÚ Ì„‡‰ Èk∑'ּכי' הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲִֵ
הּׂשדה  עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּמׁש

מּפני הּמצֹור ּבתֹו רעב להּכנס ּביּסּורי להתיּסר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
העי  ּכאנׁשי ּתׁשחיתּנּווצמא לּמה .ר, ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(118 'nr ck jxk zegiy ihewl)

ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה עץעץעץעץ האדםהאדםהאדםהאדם יט)ּכּכּכּכיייי הרש"ב(כ, הרּבי חנוך ּכתב (קונטרס ִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
(39 עמ' וחי.לנער צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם -ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹומםמםמםמם: ִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ

והּדּבּור. הּמחׁשבה ׁשּצֹומחֹות צצצצֹוֹוֹוֹומחמחמחמחאֹותּיֹות הּמּדֹות, - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לגדלּות. ּתחּיה.חיחיחיחימּקטנּות והחכמה חכמה, ּבחינת - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָ
ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדה דה דה דה  עץעץעץעץ הּוא האדםהאדםהאדםהאדם וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, עּקר : ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹֹֻּבׁשביל

וטֹוב  לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּדֹותיו
וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלּברּיֹות,

טֹוב' ׁשם 'ּכתר ּבספר וכדאיתא רב (סכ"ד)הּמּדֹות, ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכדי  היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָסעדיה
אדמו"ר  ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹלׁשּבר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּזקן:

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»



סג mihtey zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(ãé)øéòá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkøLà E ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬

éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«
i"yx£Ûh‰Â∑ ּבגדֹולים ֿ ּכלֿזכּורּה"? את "והּכית מקּים: אני ּומה זכרים, ׁשל טף .אף ¿««ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

(åè)ãàî Enî ú÷çøä íéøòä-ìëì äNòz ïk¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ
:äpä älàä-íéBbä éøòî-àì øLà£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤¥«¨

(æè)éäìà ýåýé øLà älàä íénòä éøòî ÷øïúð E ©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬
:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

(æé)éðòðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
éäìà ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå:E §©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£Eeˆ ¯L‡k∑ את .הּגרּגׁשי לרּבֹות «¬∆ƒ¿ְְִִֶַַָ

(çé)ìëk úBNòì íëúà eãnìé-àì øLà ïòîì§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ©«£½§ŸÆ
ýåýéì íúàèçå íäéäìàì eNò øLà íúáòBz«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®©«£¨¤−©«Ÿ̈¬

ñ :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
i"yx£e„nÏÈŒ‡Ï ¯L‡ ÔÚÓÏ∑ לקּבלם רּׁשאי אּתה ּומתּגּירין, ּתׁשּובה עׂשּו אם .הא ¿««¬∆…¿«¿ְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

(èé)äéìò íçläì íéaø íéîé øéò-ìà øeöú-ék¦«¨´¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨
ék ïæøb åéìò çcðì döò-úà úéçLú-àì dNôúì§¨§À̈«Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ
äãOä õò íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½

éðtî àáì:øBöna E ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«
i"yx£ÌÈÓÈ∑ ׁשנים.ÌÈa¯∑,יט)ׁשלׁשה מּכאן (שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

ּפחֹות  ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל עירֹות על צרין אין ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּו:
ּבׁשלֹום  ׁשּפֹותח ולּמד לׁשּבת, קדם ימים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּׁשלׁשה

אֹומר הּוא וכן ימים, ׁשלׁשה אֹו א)ׁשנים :(שמואלֿב ְְְִִֵֵַָָֹ
- הרׁשּות ּובמלחמת ׁשנים", ימים ּבצקלג ּדוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ"וּיׁשב

מדּבר ‰O„‰.(ספרי)הּכתּוב ıÚ Ì„‡‰ Èk∑'ּכי' הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲִֵ
הּׂשדה  עץ האדם ׁשּמא 'ּדלמא', ּבלׁשֹון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָמׁשּמׁש

מּפני הּמצֹור ּבתֹו רעב להּכנס ּביּסּורי להתיּסר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
העי  ּכאנׁשי ּתׁשחיתּנּווצמא לּמה .ר, ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
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ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדהדהדהדה עץעץעץעץ האדםהאדםהאדםהאדם יט)ּכּכּכּכיייי הרש"ב(כ, הרּבי חנוך ּכתב (קונטרס ִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
(39 עמ' וחי.לנער צֹומח מּדֹומם, ּכלּול האדם -ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹומםמםמםמם: ִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ

והּדּבּור. הּמחׁשבה ׁשּצֹומחֹות צצצצֹוֹוֹוֹומחמחמחמחאֹותּיֹות הּמּדֹות, - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
לגדלּות. ּתחּיה.חיחיחיחימּקטנּות והחכמה חכמה, ּבחינת - ְְְְְְְְִִֶַַַַַַַַַָָָָ
ההההּׂשּׂשּׂשּׂשדה דה דה דה  עץעץעץעץ הּוא האדםהאדםהאדםהאדם וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, עּקר : ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹֹֻּבׁשביל

וטֹוב  לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּדֹותיו
וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, עכ"ל. ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָלּברּיֹות,

טֹוב' ׁשם 'ּכתר ּבספר וכדאיתא רב (סכ"ד)הּמּדֹות, ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכדי  היא, הּזה ּבעֹולם האדם ּבריאת ׁשעּקר ּגאֹון, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָסעדיה
אדמו"ר  ּפתּגם וידּוע והּטבעּיֹות. הרעֹות מּדֹותיו את ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹלׁשּבר

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות הּוא החסידּות ענין ּכל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָהּזקן:

È‰Èיד  Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ ‡iL „BÁÏ¿¿«»¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈
˙È ÏeÎÈ˙Â CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»¿≈»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc C‡Ò„ ‰‡„Ú¬»»¿»¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CpÓטו  ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯˜ ÏÎÏ „aÚz Ôk≈«¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»
:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï Èc ‡„ÁÏ«¬»ƒ»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‡C‰Ïטז  ÈÈ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ¿»¡»»
:‡˙ÓL Ïk Ìi˜˙ ‡Ï ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»»¿««»ƒ¿»»

È‡¯Ó‡Âיז  È‡zÁ Ôep¯n‚˙ ‡¯n‚ È¯‡¬≈«»»¿«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈
È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡Úk¿«¬»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ«¿»¿»¡»»

ÏÎkיח  „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ ‡Ï Èc ÏÈ„a¿ƒƒ»«¿»¿¿∆¿«¿»
Ôe·BÁ˙e ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

Á‚‡Ï‡יט  ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ˙ È¯‡¬≈¿¿«¿»ƒ«ƒƒ«¬»»
‡Ó¯‡Ï dÏÈ‡ ˙È ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ¬«¿ƒ¿¿«»¿««»ƒ»««¬»»
‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡ ‡Ê¯b È‰BÏÚ¬ƒ«¿¿»¬≈ƒ≈≈¿»≈»
ÏÚÓÏ ‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L‡Î ‡Ï È¯‡ ıe˜¿̇¬≈»«¬»»ƒ««¿»¿≈«

:‡¯Èˆa CÓ„wÓƒ√»»ƒ¿»»

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1114 'nr c jxk zegiy ihewl t"r)

zFCOd lr dhilXd - mc`d zilkY©§¦¨¨¨©§¦¨©©¦

עצּה את תׁשחית לא גֹו' עיר אל תצּור "ּכי ּכתּוב ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּבפרׁשתנּו
הּׂשדה  עץ האדם ּכי תכרת, לא ואֹותֹו תאכל  מּמּנּו ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹגֹו'

וכרּת" תׁשחית אֹותֹו יט)גֹו' ּבּגמרא(כ, ואיתא א). ז, (תענית ְְְְִִַַָָָָָָ
מּמּנּו ּכי ּדכתיב מּׁשּום אּלא הּוא? ׂשדה עץ האדם ְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ"וכי
הא  וכרּת. תׁשחית אֹותֹו ּוכתיב תכרֹות, לא ואֹותֹו ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹתאכל
לא  ואֹותֹו תאכל מּמּנּו - הּוא הגּון ּתלמיד־חכם אם ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכיצד,

וכרּת". תׁשחית אֹותֹו - לאו ואם ְְְְִִִַָָָָתכרֹות,
ׂשדה  עץ האדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית מתיּׁשבת ּכיצד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוקׁשה,
- לזה זה ּדֹומים ׁשּבהם אחד ּפרט מצינּו אם ּדגם ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא",
ּבלבד, אחד ּבפרט ּדמיֹון זה הרי - הגּון ּתלמיד־חכם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבענין
לעץ  האדם ּבין העיקרית הּׁשּיכּות את זה ּדמיֹון מבּטא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואי

ֶַָהּׂשדה?
מתחּלק  ׁשהעֹולם ׁשּכמֹו הּידּוע על־ּפי זה לבאר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָויׁש
ּבאדם  יׁש ּכ ּומדּבר, חי צֹומח, ּדֹומם, סּוגים, ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָלארּבעה
הם  ׁשּבאדם והּמּדֹות אּלּו, סּוגים לארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהתחּלקּות

ׁשּבאדם הּצֹומח א.ּבחינת ד, בראשית תורה־אור זה בכל (ראה ְִֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה וייצר, ד"ה בראשית .תורת־חיים

ׁשהּוא  - הּוא הּסּוגים ג' ׁשאר על האדם ׁשל יתרֹונֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָוהּנה,
ׂשכל. ֵֶַַּבעל

אמת  ּדהן הּוא", ׂשדה עץ אדם "וכי הּגמרא קּוׁשּית ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוזֹוהי
ה"צֹומח" ׁשהּוא - ׂשדה" ּד"עץ הענין ּגם יׁשנֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבאדם
ׁשל  מעלתֹו זֹוהי האם אבל ׁשּבלּבֹו, מּדֹותיו ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאדם,

ָָָהאדם?
אינּה האדם ׂשכל ׁשּתכלית הּגמרא, מתרצת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעל
הּמּדֹות, על להׁשּפיע אּלא ּבלבד, הׂשּכלֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָלהׂשּכיל
מביא  אינֹו לבּדֹו הּׂשכל הּׂשכל. על־ּפי יתנהגּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשהּמּדֹות

אז ׁשל  הּמּדֹות, על מׁשּפיע הּׂשכל ּכאׁשר רק לאדם, מּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לׁשלמּותֹו. האדם ְִֵָָָָּבא

ׁשל  ׁשּמעלתֹו ּכׁשם מאילן: מׁשל הּגמרא מביאה זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל
ּתלמיד  ל"אדם", ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ּפירֹות, ּבנתינת היא ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָאילן
על  ּפֹועל ׁשּׂשכלֹו "הגּון", ּבהיֹותֹו היא ּדמעלתֹו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָחכם,

מצוֹות" ּפירֹות, ּד"מאי "ּפירֹות", ּומביא מו,מּדֹותיו, (סוטה ְְִִִֵֵֵַָ
.סע"א)
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הּׂשדה" עץ האדם "ּכי ּכתּוב יט)ּבפרׁשתנּו והינּו,(כ, . ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָ
הּׂשדה. לעץ ּדברים ּבכּמה ּדֹומה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהאדם

הּילדים: ּבחינּו הֹוראה מּזה ללמֹוד ְְְְִִִִֵֶַָָָויׁש
אזי  ּגדל, ׁשּכבר לאחרי ּבאילן ׂשריטה עֹוׂשים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר
אינּה וגם ּבלבד, ׁשּנעׂשתה ּבּמקֹום אּלא אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשריטה
,ר אילן ּבׁשתיל ׂשריטה עֹוׂשים ּכאׁשר אבל נזק. ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּגֹורמת
יּתכן  לנטֹוע, ׁשעֹומדים ּבגרעין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּבעל־מּום. אילן יצמח אחת ְְִִִִֶַַַַַָָׁשּמׂשריטה
:החינּו ּבענין הּוא ְְְִִֵַַוכן

ּבחּיים, ּדרּכֹו מחצית עבר ׁשּכבר העמידה, ּבׁשנֹות ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָאדם
הּפגיעה  הרי - ּפׁשרֹות על להסּכים מּוכרח ׁשהּוא לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָונדמה
ללא  הּוא חי ׁשנה ארּבעים ּבלבד. אחדֹות ׁשנים למׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהיא
יכֹולֹות  אחת, לׁשנה ּפׁשרה ויעׂשה יּכׁשל ואם ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָּפׁשרֹות,

ׁשּיׁשּכח  ּכח לֹו ליתן ׁשּמאחֹוריו הּקֹודמֹות ׁשנה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹארּבעים
ׁשלמה. ּביהדּות ויעמֹוד מהּפׁשרה, ְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָמּיד

לחּנ רֹוצים ואֹותם הּצעיר, הּדֹור אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָאבל
לכל  לּיהדּות והּקּנאּות החֹום את מהם נֹוטלים - ּפׁשרֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּבנׁשמתם  ׁשעֹוׂשים והחּסרֹון הּׂשריטה ּבגלל חּייהם. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָימי
רחמנא־  ּבעל־מּום יהּודי לגּדֹול אחר־ּכ עלּול ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבצעירּותם,

ְִָליצלן!
ּביֹותר  קל ׁשינּוי ׁשאפילּו ׁשּמּכיון ּגיסא , לאיד ּגם הּוא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכן
ּבׁשביל  אפילּו לכן הּקצה, אל מהּקצה ׁשּיתהּפ לגרֹום ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיכֹול
ּולהׁשּתּדל, להׁשּתּדל ּכדאי הּילד, ּבחינּו קּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהטבה
עיקרּיים  ּבענינים ּתיקּון ּדֹורׁש החינּו אם ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָוכל־ׁשּכן

חּייו. ימי ּכל ּבמׁש הּילד על להׁשּפיע ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהעלּולים

(ë)Búà àeä ìëàî õò-àì ék òãz-øLà õò ÷ø©º¥´£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
àåä-øLà øéòä-ìò øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤¦Æ

ô :dzãø ãò äîçìî Enò äNòŸ¨¯¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
i"yx£dz„¯ „Ú∑,רּדּוי ללׁשֹון ּכפּופה .ׁשּתהא «ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

àë(à)éäìà ýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ékE ¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
:eäkä éî òãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúðŸ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−¦¬¦¨«

ÏÎ‡Ócכ  ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ „BÁÏ¿ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»
ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î È·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈«¿ƒ«
„Ú ‡·¯˜ CnÚ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯«̃¿»ƒƒ»¿»ƒ»¿»»«

:dLaÎ˙c¿ƒ¿¿«

‡C‰Ïא  ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»¡»»
ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«»≈¿«¿»»ƒ¿¿««

:dÏË»̃¿≈
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חלל  יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . זקניּבאדמה ויצאּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

גֹו' ּומדדּו גֹו'וׁשפטי העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכל

גֹו'" הזה הדם את ׁשפכּו לא ואילך)ידינּו א .(כא, ְֵֶֶַַָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ"חלל"
ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּוא

היֹום". ּכלכם חיים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם
" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ּבׂשדה")ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה והגֹורם ("נֹופל " ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשל ּבּבּבּבאהלאהלאהלאהלּהּהּהּהולא מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש . . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ"עׂשו
חיּותם  מקֹור חיים ּבאלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום ְְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹלנּתקם
אֹו ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן חללים ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָּולהּפילם
ּבה' הדבקים ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ּכל־ּפנים

גֹו'". ֱֵֶֹאלקיכם

" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני גֹו'",ויצאּו ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשזהּו
מּכל־וכל  ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלעׂשֹות

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות ְְִֶֶַַָָָאת
הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכמּודגׁש
ּובלא  מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ְְְְְִִֵַַָֹֹֹּופירׁש
איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי דהינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלויה",
עליו  ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמיׂשראל

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו האֹורבֹות הסּכנֹות ְְִִֶַַַָָָָמּכל
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על ּתֹורה מזמזמזמזֹוֹוֹוֹון ן ן ן והּוא זֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון הם לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשים ים ים ים ׁשנקראת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
רּבה אליהּו דבי ּבּתנא ּוכדאיתא הּפסּוק (פכ"ז)המצֹות, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

דברי  ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ"ּכי
כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו לבית הכניסהּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָתֹורה
ׁשאין  מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזרזהּו

ּומצֹות". ּתֹורה ְִָּבֹו

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. מיחדים (סוטה ¿»¿¿≈∆ְִָֻ
ּגדֹולה  סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני.e„„Óe∑(מה (סוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ»¿

ׁשֹוכב מּמקֹום  È·Ò·˙.ׁשהחלל ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡ ִֵֶֶָָָ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…
ÏÏÁ‰∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ∆»»ְְְֵֵַַַָָ

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»
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חלל  יּמצא "ּכי ערּופה: עגלה ׁשל ענינּה מבֹואר ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּכהּו, מי נֹודע לא ּבּׂשדה נפל . . זקניּבאדמה ויצאּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

גֹו' ּומדדּו גֹו'וׁשפטי העגלה את ההיא העיר זקני והֹורידּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ואמרּו וענּו גֹו' ידיהם את ירחצּו גֹו' ההיא העיר זקני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹוכל

גֹו'" הזה הדם את ׁשפכּו לא ואילך)ידינּו א .(כא, ְֵֶֶַַָָָֹ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הדברים לבאר ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָויׁש

ּבהקּב"ה, דביקּותֹו ׁשנפסקה זה הּוא רּוחני ּבמּובן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ"חלל"
ּבה' הדבקים "ואּתם ׁשנאמר ּוּכמֹו חיּותֹו, מקֹור ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּוא

היֹום". ּכלכם חיים ְֱִֵֶֶַַֹֻאלקיכם
" נמצא להיֹותֹו הּוא לזה ּבׂשדה")ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה והגֹורם ("נֹופל " ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשל ּבּבּבּבאהלאהלאהלאהלּהּהּהּהולא מקֹומֹו ׁשם ּובׂשדה ויהדּות. ּתֹורה ׁשל ְְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּבׂשדה" ׁשנמצאים לאֹותם ׁשמתנּכל ׂשדה", איׁש . . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ"עׂשו
חיּותם  מקֹור חיים ּבאלקים מדביקּותם חס־וׁשלֹום ְְְְְְֱִִִֵַַַַָָָָֹלנּתקם
אֹו ּבׂשדה", . . "חלל - רחמנא־לצלן חללים ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָּולהּפילם
ּבה' הדבקים ד"ואּתם הענין את ּבהם להחליׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ּכל־ּפנים

גֹו'". ֱֵֶֹאלקיכם

" - הּתֹורה הֹוראת ּבאה זה וׁשפטיועל זקני גֹו'",ויצאּו ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל, וׁשֹופטי זקני ׁשל ואחריּותם מּתפקידם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשזהּו
מּכל־וכל  ולׁשלֹול המצב לתקן ּבהם הּתלּוי ּכל את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלעׂשֹות

ּבׂשדה". . . ד"חלל המציאּות ְְִֶֶַַָָָאת
הזה" הדם את ׁשפכּו לא "ידינּו ּבהכרזתם גם ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹוכמּודגׁש
ּובלא  מזֹונֹות ּבלא ּוּפטרּונּוהו ראינּוהּו "לא רׁש"י ְְְְְִִֵַַָֹֹֹּופירׁש
איׁש ּכל ללוֹות העיר זקני ׁשל חֹובתם ׁשזֹוהי דהינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלויה",
עליו  ּולהגן ּולחזקֹו הׂשדה) (אל מהעיר היֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמיׂשראל

"ּבׂשדה". ּבהיֹותֹו לֹו האֹורבֹות הסּכנֹות ְְִִֶַַַָָָָמּכל
,לדר צידה לֹו ׁשמסּפקים ידי על ּתֹורה מזמזמזמזֹוֹוֹוֹון ן ן ן והּוא זֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וכן ועֹוד), א. יד, חגיגה (ראה מזֹון הם לבלבלבלבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשים ים ים ים ׁשנקראת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
רּבה אליהּו דבי ּבּתנא ּוכדאיתא הּפסּוק (פכ"ז)המצֹות, על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

דברי  ּבֹו ׁשאין אדם ראית "אם - וכסיתֹו" ערֹום תראה ְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָ"ּכי
כּו' ּוּתפלה ׁשמע קריאת ולמדהּו לבית הכניסהּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָתֹורה
ׁשאין  מי אלא ּביׂשראל ערּום ל ׁשאין לפי ּבמצֹות ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזרזהּו

ּומצֹות". ּתֹורה ְִָּבֹו

(á)öéåéð÷æ eàéèôLå EøLà íéøòä-ìà eããîe E §¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−
:ììçä úáéáñ§¦¬Ÿ¤«¨¨«

i"yx£EÈ˜Ê e‡ˆÈÂ∑(יד סנהדרין מד. מיחדים (סוטה ¿»¿¿≈∆ְִָֻ
ּגדֹולה  סנהדרי אּלּו ,ׁשּבזקני.e„„Óe∑(מה (סוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ»¿

ׁשֹוכב מּמקֹום  È·Ò·˙.ׁשהחלל ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡ ִֵֶֶָָָ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…
ÏÏÁ‰∑ קרֹובה איזֹו לידע וצד, צד .לכל ∆»»ְְְֵֵַַַָָ

Ècב  ‡iÂ¯˜Ï ÔeÁLÓÈÂ CÈi„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿¿ƒ¿«»ƒ
:‡ÏÈË˜ ˙e¯ÁÒ«¬»¿ƒ»

xcde fer - xwi ilk

àë(`).'Bâå äîãàa ììç àöné ék¦¦¨¥¨¨¨£¨¨§
l`pAxA` i"xdn dWwd¦§¨©£¦©©§¨¥
oiA DnFwn o`M oi`W Ff dWxR lr©¨¨¨¤¥¨§¨¥
oiprn zFxAcnd zFIWxR rAx ©̀§©¨¨¦©§©§¥¦§©
,xaCA WElg mrh axd ozpe ,dngln¦§¨¨§¨©¨©©©¨©¨¨
Wxtl miWBPd miWxtn x`W mB©§¨§¨§¦©¦¨¦§¨¥
`U" dYre .miwEgC miiEPWA zEkinQd©§¦§¦¦§¦§©¨¨

"d`xE Lipir `p(ci bi ziy`xa t"r)dn ¨¥¤§¥©
dtExr dlbr wxR l"f EpizFAx Exn`X¤¨§©¥©¤¤¤§¨£¨

(.en dheq)lE`W oA opgFi iAx xn` `ipY'©§¨¨©©¦¨¨¤¨
dlbr `ad dxFY dxn` dn ipRn¦§¥¨¨§¨¨¨¥¤§¨
`aY `Ed KExA WFcTd xn` ,dtExr£¨¨©©¨¨¨Ÿ
sxrze ,zFxR dzUr `NW dlbrd̈¤§¨¤Ÿ¨§¨¥§¥¨¥
lr xRkzE ,zFxR dUFr Fpi`W mFwnA§¨¤¥¤¥§©¥©
.'zFxR zFUrl EdEgiPd `NW df¤¤Ÿ¦¦©£¥
dIxR` `nili`' ,`xnBA dWwnE©§¤©§¨¨¦¥¨©§¦¨
`l owG`e qixQ`C iOp ikd ,dIaxE§¦¨¨¦©¦§©¨¦§©¨¥Ÿ
dWxRaE .'zevn` `N` ,`ptixr£¦§¨¤¨©¨¨¨

xn`p Ff iptNW(kÎhi k lirl)EPOn iM" ¤¦§¥¤¡©¦¦¤
xW` ur wx ,zxkz `l Fz`e lk`zŸ¥§ŸŸ¦§Ÿ©¥£¤

Exn`e ,"`Ed lk`n ur `l iM rcY¥©¦Ÿ¥©£¨§¨§
ziprY zkQnA l"f EpizFAx(.f)m`' ©¥©§©¤¤©£¦¦

`Ed oEbd mkg cinlYlk`Y EPOn ©§¦¨¨¨¦¤Ÿ©
iM rcY xW` ur wx ,zxkY `l FzF`e§Ÿ¦§Ÿ©¥£¤¥©¦

`Ed lk`n ur `lmkg cinlY df Ÿ¥©£¨¤©§¦¨¨
:'Ek 'oEbd Fpi`W¤¥¨

íàå,FlkU oirA d`xi liMUn lM oM §¦¥¨©§¦¦§¤§¥¦§
EN` zFIWxR ipW zEkinQW¤§¦§¥¨¨¦¥
mrh m` ,KWtp dOn Fnvrn x`an§Ÿ¨¥©§¦¨©§¨¦©©
EdEgiPd `NW lr dtExr dlbrd̈¤§¨£¨©¤Ÿ¦¦
xiRW ,dIaxE dIxtA zFxR zFUrl©£¥¦§¦¨§¦¨©¦
lr zcRwOd zncFTd dWxRl dknqp¦§§¨©¨¨¨©¤¤©©§¤¤©
dnE ,FzF` zxkl `NW "ixR dUr ur"¥Ÿ¤§¦¤Ÿ¦§Ÿ©
dnc`d ixR iN dn mc`d ixR iN¦§¦¨¨¨©¦§¦¨£¨¨

xn`PW ,mdl cg` hRWn(my lirl)iM" ¦§¨¤¨¨¤¤¤¡©¦
`NW m`e .`Ed "dcVd ur mc`d̈¨¨¥©¨¤§¦¤Ÿ
itM zFvn lW zFxR zFUrl EdEgiPd¦¦©£¥¤¦§§¦
diptNW dWxRA mB ixd ,`pwqOd©©§¨¨£¥©©¨¨¨¤§¨¤¨
cinlYd zxkl `NW df lr ciRwd¦§¦©¤¤Ÿ¦§Ÿ©©§¦
.'Fpinl "miIg ur ixR" dUFr' mkg̈¨¤§¦¥©¦§¦

xaCW ,miWxtnd lM lr ip` Dnze§¨¥©£¦©¨©§¨§¦¤¨¨
:mdipir cbPn mlrp didi dfM hEWR̈¨¤¦§¤¤¡¨¦¤¤¥¥¤

äîel"f EpizFAx EWxCX(my ziprz) ©¤¨§©¥©
`l FzF`e lk`Y EPOn' wEqR̈¦¤Ÿ©§Ÿ
`NW d`xp ,mkg cinlYd lr 'zxkY¦§Ÿ©©©§¦¨¨¦§¤¤Ÿ
,FhEWRn `xwOd `ivFdl mlFrl EpEM¦§§¨§¦©¦§¨¦§
dciRwd dOl uxzl EvxW `N ¤̀¨¤¨§¨¥¨¨¦§¦¨
.lk`n ur zzixM lr KM lM dxFYd©¨¨¨©§¦©¥©£¨
xnge lw EPOn cnll icM i`Ce `N ¤̀¨©©§¥¦§Ÿ¦¤©¨Ÿ¤
ur wiCv ixR" dUFrd mc`d lr©¨¨¨¨¤§¦©¦¥

"miIg(l `i ilyn)'dcVd ur mc`d iM' , ©¦¦¨¨¨¥©¨¤
,"'dwcv gnv"e wiCv ixR' dUFr `Ed¤§¦©¦§¤©§¨¨
'ixR dUFr ur' lr dxFY dciRwd m`e§¦¦§¦¨¨©¥¤§¦
lr xnge lw ,dpEazE zrC FA oi`W¤¥©©§¨©¨Ÿ¤©
cIn Knq oM lre .mlXd wiCSd ixR§¦©©¦©¨¥§©¥¨©¦¨
dPOn xW` ,dtExr dlbr lW dWxRd©¨¨¨¤¤§¨£¨£¤¦¤¨
ixR' lr dlFcB dcRwd oM mB d`xp¦§¤©¥©§¨¨§¨©§¦

:'miIg ur wiCva dxez ©¦¥©¦
íéèôBL úLøt úìñç©§©¨¨©§¦

mihtey zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'c ycew zayl inei xeriy

(â)øéòä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øéòä äéäå§¨¨´¨¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
-àì øLà da ãaò-àì øLà ø÷a úìâò àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬Ÿ

:ìòa äëLî̈«§−̈§«Ÿ

(ã)ìçð-ìà äìâòä-úà àåää øéòä éð÷æ eãøBäå§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³¤¨«¤§¨Æ¤©´©
íL-eôøòå òøfé àìå Ba ãáòé-àì øLà ïúéà¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬

:ìçpa äìâòä-úà¤¨«¤§−̈©¨«©
i"yx£Ô˙È‡ ÏÁŒÏ‡∑,נעבד קׁשה ∑eÙ¯ÚÂ.ׁשּלא ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿

'ּתבא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ּבקֹופיץ. ערּפּה ְְִֵַַָָָָָָֹקֹוצץ
ּבמקֹום  ותערף ּפרֹות עׂשתה ׁשּלא ׁשנתּה ּבת ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעגלה

ׁשּלא  זה, ׁשל הריגתֹו על לכּפר ּפרֹות, עֹוׂשה ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשאינֹו
לעׂש .ּפרֹות'ֹות הּניחּוהּו ֲִִֵַ

(ä)éäìà ýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðåE §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìáéø-ìk äéäé íäét-ìòå ýåýé íLa Cøáìe BúøL §¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬¦«§¤−¨¦¬

:òâð-ìëå§¨¨«©

(å)eöçøé ììçä-ìà íéáøwä àåää øéòä éð÷æ ìëå§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ
:ìçpá äôeøòä äìâòä-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©

(æ)àì eðéãé eøîàå eðòåeðéðéòå äfä ícä-úà eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−
:eàø àì¬Ÿ¨«

i"yx£‰ÎÙL ‡Ï eÈ„È∑ ּבית ׁשּזקני לב על עלתה וכי »≈…»¿Àְְְִִֵֵֵֶַָָ
ּופטרנּוהּו ראינּוהּו לא אּלא הם? ּדמים ׁשֹופכי ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּֿדין

"ּכּפר  אֹומרים: והּכהנים לויה. ּובלא מזֹונֹות ְְְְְְֲִִֵַַָָֹֹֹּבלא
יׂשראל  לעּמ". ְְְִֵַָ

(ç)ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé Enòì øtk©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ
:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enò áø÷a é÷ð íć̈¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«

i"yx£Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ∑ העון להם יכּפר ּכן ׁשּמּׁשעׂשּו מבּׂשרם, .הּכתּוב ¿ƒ«≈»∆«»ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

(è)äNòú-ék Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬
iä:ýåýé éðéòa øL ©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯Ú·z ‰z‡Â∑(לז ּבעיני (כתובות הּיׁשר והּוא יהרג, זה הרי העגלה, ׁשּנתערפה אחר ההֹורג נמצא ׁשאם מּגיד ¿«»¿«≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה':

סימן. סלו"א פסוקים, שופטים צ"ז פרשת חסלת

È·Òג  Ôe¯a„ÈÂ ‡ÏÈË˜Ï ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿»≈
da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz ˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ∆¿«≈ƒ»ƒ¿¿««

:¯Èa ˙„È‚ ‡Ï Ècƒ»¿ƒ«¿ƒ

zÏ‚Ú‡ד  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ¿∆¡»≈«¿»«ƒ»¬«¿»
Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc ¯i· ‡ÏÁÏ¿«¬»«»ƒ»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁa ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

ÈÚ¯zÈה  ÔB‰· È¯‡ ÈÂÏ Èa ‡i‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈¿ƒƒ¿≈
ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«»≈¿»»»ƒ¿»«¿»
LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿≈»ƒ¿»«¿«

:e¯È‚Ò¿ƒ

ÏÈË˜Ï‡ו  ÔÈ·È¯˜c ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
‡zÙ˜c ‡zÏ‚Ú ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ«¿»¿≈«¬«¿»ƒ¿∆¿»

:‡ÏÁ·¿«¬»

Óc‡ז  ˙È BcL‡ ‡Ï ‡„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿»¿»
:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡ÈÚÂ ÔÈ„‰»≈¿≈»»»¬»»

Ècח  Ï‡¯NÈ CnÚÏ ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i‰k»¬«»≈¿««¿«»ƒ¿»≈ƒ
CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù¿«¿»¿»¿»ƒ≈««««¿«»

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿««¿«¿»

‡¯Èט  CÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz z‡Â¿«¿¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈
Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìçëø ¯ äëø íéãåîò ïî÷ì



סו

יום ראשון - כ"ח מנחם־אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' אלול
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

ופרקים א-ג

יום שני - כ"ט מנחם־אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום שלישי - ל' מנחם־אב
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

שבת קודש - ד' אלול
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח ופרקים י-יב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שופטים

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 
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מנחםֿאב  כ"ח ראשון יום
אגרת ח  ,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëëå,226 'nr cr:ì"ãå ì"åçá

drixfay myk ,oky ,"drixf" oeyla `xwp dwcvd oipr ,j`
daxd `l` zedn dze`a `l ixnbl `edy oipr drihpdn gnev
,dltza zewl` zelbzd ly oipr el jynp jk - dfn dlrnl
wx `l `edy (lirl xiaqdy itk) "d`lir daeyz" ly oipr

ixnbl zxg` zedna
dlrnl `l` ,"mler"dn
oeylae ."mler"dn dlrn

:owfd epax
-Cøc-ìò Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
äNòî ìk ,ìLî̈¨¨©£¥
,ìàøNé ïéNBòL ä÷ãvä©§¨¨¤¦¦§¨¥
úðéçáa äìòîì äìBò¤§©§¨¦§¦©
"ïéá÷eð ïééî úàìòä"©£¨©©¦§¦

ìïäéúBîLð LøL §Ÿ¤¦§¥¤
,äìòîì`wec df okly - §©§¨
dwcvdicediy.dyer

oipra ,lyna enk ,oky
iptn ixd ,dginv ly
oirxba e` rxfay
gek"n epyi mirxefy
zeidl leki okl ,"gnevd
"oiawep oiin z`lrd" jkn

,lynpa mb jk ,dginvd d`a epnny ux`ay "gnevd gek" l`
xeza ,xacd dler ,cqge dwcv dyer icediy drya - dwcva
lylzypy eznyp ly cqgde ,eznyp yxeyl "p"n z`lrd"
'b wxta owfd epax xne`y itk) zepeilrd zexitqd ly cqgdn
mdy iptn ,zegk dxyr dnypa yi okly ,oey`xd wlgd ly
,dlrnly cqgl zekiiy el yi (zexitqd xyrn elylzyp
itk ,dlrnly cqgd z` jiyndl "p"n z`lrd" jkn didiy
dler ,dyer icediy dwcvde cqgd ,mipt lk lr .oldl xiaqiy

,dlrnl dnypd yxeya dlrnlàø÷pä11úñðk" íLa ©¦§¨§¥§¤¤
"ìàøNéiptn mb oke ,l`xyi zenyp ly xewnd df ,oky - ¦§¨¥

ly - zecnd ly miielibde zexe`d z` dkeza zqpek `idy
mleray (zecn) "`"f" zpigan ,(dlrnly) "`lirlc l`xyi"

,"zeliv`"då`xwp ,zenypd yxey"-"äàzz ànà"- §¦¨©¨¨
,"`ni`" zpigaa dpezgzd dbixcndìa,øäfä ïBL"dpia" - ¦§©Ÿ©

"zekln"e ,"`ni`"a dpeilrd dbixcnd ,"d`lir `ni`" z`xwp
,"`ni`"a dpezgzd dbixcnd ,"d`zz `ni`" -e`xwp ok -

ìa "äðéëL",àøîbä ïBL,"mipezgza zpkey `idy iptn - §¦¨¦§©§¨¨
mipezgzd mi`xapa zpkeye zcxei `id12,äìeìkäzqpk" - ©§¨

dlelk ,l`xyi zenyp xewn - "l`xyiìL åéúBcî ìkî¦¨¦¨¤
,úéìëúa ïäa úãçéîe ,àeä-Ceøa-LBãwäzecg`zda - ©¨¨§ª¤¤¨¤§©§¦

,xzeia dlrpd.ãñçä úcî àéä ïúéLàøådcnl ,ixd -ef §¥¦¨¦¦©©¤¤
lycqgdwcve cqgdn "p"n z`lrd" dribn ,dlrnly

ly cqgdne ,eznyp yxey ixd df ,oky - dhnl dyer icediy
yxeydf.cqgd zcn didz dnypay jynpäàìòä éãé-ìòå§©§¥©£¨¨

Bæly cqgd zcny -
,dyxeyl dler dnypd
yxeyay cqga

,"zekln"døøBòúî¦§¥
,Lnî "'ä ãñç"- ¤¤©¨

,"'d cqg" dhnl jyniiy
zpigan dlrn dlrnly
,zenypd yxeyay cqgd
,ynn "'d cqg" df `l`
zelbzde cqg `edy
,"mler"dn dlrnly
,Cøaúé BøBà éelb àeäL¤¦¦§¨¥

ähîì øéàäìe ãøéì- ¥¥§¨¦§©¨
mleradfd,úBîLðì§¦§

áø éelb úðéçáa ,ìàøNé¦§¨¥¦§¦©¦©
älôzä úòLa íeöòå§¨¦§©©§¦¨

.íéðt-ìk-ìò`l m` - ©¨¨¦
,cinz zelbzdd didzy

.dltzd zrya miptÎlkÎlr didzyBúlãâl"L óà ék- ¦©¤¦§ª¨
ldlecb"'d cqg" `xwp ea myd `edy ,ely13,,"ø÷ç ïéà- ¥¥¤

,ef dlecbe df cqg biydl zlekinàìk dén÷ àlë"c ãò©§ª¨©¥§¨
"éáéLçjynei ,`eti` ,cvik ,melkl aygp lkd eiabl - £¦¥

?dbyd ly zelbzda dhnl dnypl xi`dl 'd cqge dlecbdn
-àöBî äzà íL ,Búlãb àöBî äzàL íB÷îa" éøä£¥§¨¤©¨¥§ª¨¨©¨¥

"Búeðúåðò14,"d zbixcn cvn `wecy -dlecb"deepr"d dpyi " ©§§¨
,dhn dhnl zelbzda zcxl ,dltydde.'eë ïéãøBiL íéîk- §©¦¤§¦

mb ixd jky ,jenpl deab mewnn,minl dnec dlrnly cqgd
.dfd mlera seba dnypl ,dhn dhnl zelbzda `a `ed mby

áeúkL eäæå15íeçøå ïepç ,íéøLéì øBà CLça çøæ" : §¤¤¨¨©©Ÿ¤©§¨¦©§©
úB÷ãö" ,"÷écöå íeçøå ïepç" íãàäL éãé-ìòc ,"÷écöå§©¦§©§¥¤¨¨¨©§©§©¦§¨

"áäà,dad`e cqga dwcv dyer `ed -çøæiL 'ä øBàì íøBb ¨¥¥§¤¦§©
,Bôeâa úLaìîä BúîLðì,jyega xi`dl `xwp df -ãîBòä §¦§¨©§ª¤¤§¨¥

cnery sebd -.àéåçc àëLî àeäL ,CLça`xwp sebd - ©Ÿ¤¤¨§¨§¦§¨
"`iegc `kyn"16jyeg ly avna `ed ixd ,(ygpd xer)

z`vnpd dnypa xi`ie gxfi - zelbzdne iwl` xe`n wgexnd
sebadf.'iedn xe`àëtäúà ãk ,"äòeLé" íLa àø÷ð äæå§¤¦§¨§¥§¨©¦§©§¨

.àøBäðì àëBLçdreyi enk ,xe`l jtdp jyegd xy`k - £¨¦§¨
jyeg dfÎiptl did jk ,l"x dxv dzid dfÎiptly ixg` d`ad
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(בהשינויים ואכמ"ל כו'. זה ומקור רפנ"ב: ח"א (עיין כו' הפרק.12."הנקרא בסוף להלן ראה
מ"א. פרק ח"א ד'.13.לקו"א פרק ח"ב לקו"א הע"י).14.ראה גירסת (לפי א לא, ד.15.מגילה קיב, בהקדמה 16.תהלים תקו"ז ראה

ובכ"מ. ב). (י,
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מנחםֿאב  כ"ט שני יום
אגרת ט  ,226 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà è,ciw 'nr cr.äøåúä

.dreyi ef ixd - xe`l jtdp `edeeäæå,"zewcv rxef" ixg` - §¤
`ed jkl xkydy mixne`Bæ äòeLiL ,"úBòeLé çéîöî"©§¦©§¤§¨

õøà" ,äðBéìòä õøàa ïéòøBfL ä÷ãvä úòéøfî úçîBö©©¦§¦©©§¨¨¤§¦¨¨¤¨¤§¨¤¤
,ìàøNé úñðëe äðéëMä àéä ,"õôç,l`xyi zenyp xewn - ¥¤¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥

íL ìò ïk úàø÷pL¤¦§¥¥©¥
a úLaìúnLmi`xap - ¤¦§©¤¤©

,íúBéçäì íéðBzçz©§¦§©£¨
áeúkL Bîk17: §¤¨

Eúeëìî"zpiga - ©§§
`id "zekln"dúeëìî©§

."íéîìBò ìklk xewn - ¨¨¦
ef "ux`"ae ,zenlerd
icediy dwcvd zrxfp
d`a o`kne ,dyer
zelbzdd - dginvd
el dxi`nd ziwl`d

.dltzd zrya,èøtä ïî èøôáe,cgeinae -ïéòøBfLk- ¦§¨¦©§¨§¤§¦
,dwcväðBzçzä Lãwä õøàallk jxca .l`xyi ux`a - §¤¤©Ÿ¤©©§¨

mya ze`xwp zeevnd lky ,zeevnd lk ici lr dyrp df
devnd lk z` zeyrl xenyp ik epl 'idz dwcve" ,"dwcv"

"z`fd18hxtae ,ynn dwcv zevn ici lr xacd dyrp cgeina ,
,dhnl ycewd ux`a dwcv mirxefyk xacd dyrp hxtd on
dxeza miwqerd zwfgdl dwcv mipzepyk ,l`xyi ux`a

,l`xyi ux`a dceareúðeëîäux` ,dhnly ycewd ux` - ©§ª¤¤
zpeekn ,l`xyidcâðk- §¤§¨

,dpeilrd ux`d cbpk
L ,Lnîf` -äòéøfä- ©¨¤©§¦¨

,dwcvd lyóëz úèì÷ð¦§¤¤¥¤
,äðBéìòä õøàa ãiîe¦¨¨¨¤¨¤§¨
áekòå äòéðî íeL éìa§¦§¦¨§¦
ïéàL øçàî ,íìBòä¨¥©©¤¥
÷éñôîe õöBç øác íeL¨¨¥©§¦
úBöøà" ïéa ììk§¨¥©§

,"íéiçämiigd ux` - ©©¦
,zenypd xewn ,dlrnly
,dhnly miigd ux`e

,l`xyi ux`äæ" ék,l`xyi ux`ay ycwnd mewn -øòL ¦¤©©
"íéîMä19;,õøàì-õeça ïk-ïéàM-äîmipipr mpyi my - ©¨¨¦©¤¥¥§¨¨¤

ux`a dwcvd zrixf zhilwl aekire dripn meyn mda yiy
,dlrnly:ïéáîì éãå§©©¥¦

.èepax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd oipra owfd

`ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep `edy `ly ,icedi

eid owfd epax iciqgy itk ote`a didz dwcvdy `l` - dwcvl ozep

mixne`20mgld zqexta" :

d"awd ,jly wlgd yi ily

,xnelk ,"izervn`a jl ozep

dna wlgzdl daeg yibxdl

dze`a dwcv zzle ,el yiy

ikxvl ozep `edy dcn

epi` dyer mc`y dn lkyk wx zeidl leki df - eiclie ezy`

`edyk mb .miny myl z`f dyer `ed `l` ,envr jxevl ,"'inxbl"

,zeicedi zenyp mdy iptn df ixd eicli z`e ezy` z` qpxtn

el` zenypl didiy be`cl eilre ,lrnn dwel` wlg `id dnypy

.odl jxvpdwwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn mc`yk

lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra ok mb md dwcvl21mby be`cl eilre ,

eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd lk didi mdl

,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed ,mvra ,j` .mincew

.ezgtyn itlk ezeaiigzda yg `edy dcn dze`a

dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi ,'eke ezqpxta

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦

iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi
erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p v"iixd
iiaed`" oeyla owfd epax ynzyn ,mirx zad`a yxzydl
"iicici iiaed`" miyrp mirx zad` zyikx iciÎlr ik ,"iicici
m`zda .owfd epax ly
,o`k mb xnel xyt` ,jkl
dna diyrd ici lry
oipra raez owfd epaxy
iiaed`" miyrp - dwcvd
.owfd epax ly "iig`

éúàa,df iazkna -éìáä úîcøúa íéðLé øøBòîe øékæîk ¨¦§©§¦§¥§¥¦§©§¥©©§¥
,íéìáäcvn ,oky ."lad" mi`xwp llka miinybd mipiprd - £¨¦

dpeek miinybd mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr
md - dpeekde zilkzd mnvr md `l` - (miny myl) zilrp

,"milad ilad" f`íéøåòä éðéò ç÷ôìådnypd ,oky - §¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
- sebd ici lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp
ztfa oze` miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne

idknedhey mrk eze` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m
`ed envrlyk mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy okid
`ed - d`ex `ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j` ,oeape mkg
dwel` wlg `idy zexnl ,dnypa mb jk .dheyk aygp
seba zcxei `idy drya j` ,dyecw ly mewnn d`ae ,lrnn
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יג.17. קמה, כה.18.תהלים ו, שם.19.ואתחנן ותרגום ובפרש"י יז כח, תרו.20.ויצא ע' ח' כרך הריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה
רפ"ב.21.וש"נ. ˘ËÈÏ"‡:1.תניא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כד (ב"פ), כב טז, אגה"ק לגבי מהשינוי "להעיר
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,l`xyi ux`a dceareúðeëîäux` ,dhnly ycewd ux` - ©§ª¤¤
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.èepax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk

lv` zeidl dkixv `idy itk didz dwcvy ick .dwcvd oipra owfd

`ed el x`ypy dnne eiptl oken lkd xy`k ozep `edy `ly ,icedi

eid owfd epax iciqgy itk ote`a didz dwcvdy `l` - dwcvl ozep

mixne`20mgld zqexta" :

d"awd ,jly wlgd yi ily

,xnelk ,"izervn`a jl ozep

dna wlgzdl daeg yibxdl

dze`a dwcv zzle ,el yiy

ikxvl ozep `edy dcn

epi` dyer mc`y dn lkyk wx zeidl leki df - eiclie ezy`

`edyk mb .miny myl z`f dyer `ed `l` ,envr jxevl ,"'inxbl"

,zeicedi zenyp mdy iptn df ixd eicli z`e ezy` z` qpxtn

el` zenypl didiy be`cl eilre ,lrnn dwel` wlg `id dnypy

.odl jxvpdwwcfdl mikixvy dl` mb ixd ,dfk ote`a bdpzn mc`yk

lrnn dwel` wlg ,zenyp ilra ok mb md dwcvl21mby be`cl eilre ,

eiclie ezy` - dxezd it lry `l` z`f oi` .mzekxhvd lk didi mdl

,dwcvl miwewfd dl`l mb zeaiigzd yg `ed ,mvra ,j` .mincew

.ezgtyn itlk ezeaiigzda yg `edy dcn dze`a

dyer icediy mipiprdy ,ef ycew zxb`a owfd epax xxern z`f

.oekpd ote`a didz ely dwcvd mb f`y ,miny myl eidi ,'eke ezqpxta

éáeäà .è1,éLôðk øLà éòøå éçàipal azek owfd epax - £©©©§¥©£¤§©§¦

iaxd .eytpk el miaeygd ,eirxe eig` ,eiaed` l`k ,l`xyi
erazay ,zeyecwd eizegiyn zg`a xiaqn r"p v"iixd
iiaed`" oeyla owfd epax ynzyn ,mirx zad`a yxzydl
"iicici iiaed`" miyrp mirx zad` zyikx iciÎlr ik ,"iicici
m`zda .owfd epax ly
,o`k mb xnel xyt` ,jkl
dna diyrd ici lry
oipra raez owfd epaxy
iiaed`" miyrp - dwcvd
.owfd epax ly "iig`

éúàa,df iazkna -éìáä úîcøúa íéðLé øøBòîe øékæîk ¨¦§©§¦§¥§¥¦§©§¥©©§¥
,íéìáäcvn ,oky ."lad" mi`xwp llka miinybd mipiprd - £¨¦

dpeek miinybd mipiprl oi`yke ,ze`ivn mey mdl oi` mnvr
md - dpeekde zilkzd mnvr md `l` - (miny myl) zilrp

,"milad ilad" f`íéøåòä éðéò ç÷ôìådnypd ,oky - §¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦
- sebd ici lr zbdpen zeidl dyxne ixneg seba z`vnp
ztfa oze` miwiacn e` eipir z` mixyewy mc`l `id dleyne

idknedhey mrk eze` miaaeqne ,ze`xl elkei `ly oze` m
`ed envrlyk mc` eze`y zexnly ,dvex ea bdepdy okid
`ed - d`ex `ed oi`e zexeyw eipiry z`tn j` ,oeape mkg
dwel` wlg `idy zexnl ,dnypa mb jk .dheyk aygp
seba zcxei `idy drya j` ,dyecw ly mewnn d`ae ,lrnn
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z` xevrl dnypd geka oi`e dnypd lr xizqnd xneg `edy
z` xeern sebdy oexeeird cvn - dvex `edy dn zeyrl sebd
xe`"a df ienica ynzyn "wcv gnv"dy itk - dnypd

xda zyxt seq "dxezd2oexeeird z` xiqdl yiy ixd -
.dnypd ipir z` geztle

úBéäì ,úBàøì eèéaé- ©¦¦§¦§
,didiyíöôçå íòLé ìk̈¦§¨§¤§¨

éiç íäa ìëì íúnâîe§©¨¨§¨¨¤©¥
íçeø3eidiy dl` lk - ¨

micge`ne milelk
"íéiç íéî øB÷î"a- ¦§©¦©¦

xewn" z`xwpd ,zewl`a
,"miig min,íéiçä éiç- ©¥©©¦

`idy zewl`a dpigad
,mnvr miigd iigéîé ìk̈§¥

.øNa ãòå Lôpî ,íäéiç©¥¤¦¤¤§©¨¨
miiytpd mdipipr lk -
mixeyw eidi miixyade
zrya wx `l ,zewl`a
e` dxezd cenil ,dltzd
,zeevnd ziiyr zrya
mipipr mziiyra mb `l`
ok mb eidi ,miinyb

.miigd iige miig min xewn `idy zewl`a mixeywìk ,eðéäc§©§¨
äñðøt é÷ñòå àîìòc élî,dqpxt iwqre mler ipipr lk - ¦¥§©§¨§¦§¥©§¨¨

,eäéîøâì ïéãáòc elàk äéäé àìdl`a enk eidi `l - Ÿ¦§¤§¥§¨§¦§©§©§
`l` miny myl `ly ,cala mnvr ikxvl z`f miyery

,mzia ipa oevxe mpevx ielinle invrd myeniyläéäé àìå§Ÿ¦§¤
íéBbä ìëk ìàøNé úéa4eäéLðì ïéø÷Bîe ïéñðøôîe ïéðæc , ¥¦§¨¥§¨©¦§¨¦§©§§¦§¦§¨©§

,äáäàî eäéðáey -mdipae mdiyp mixiwene miqpxtn ,mipf ¨©§¥©£¨
ade` `ed ,envr z` ade` `edy iptny ,zinvr dad` jezn
didz dad`dy `l` - epnn wlg mzeida eiclie ezy` z`

,zizyecwáéúk "õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éî" ék5, ¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤§¦
õøà éðéðòa íbL eðéäc,miinyb mipipra -eãéøôé àìz` - §©§¤©§¦§§¥¨¤Ÿ©§¦

,mipiprd]øçà çqð[eãøté :ipipra miwqerd micedidy - ª¨©¥¦¨§
micxtp eidi `l mlerd,"úîàä ãçà"îzecg`dn - ¥¤¨¨¡¤

,xac mey miiw `l zewl` icrlay ,zizin`d,íBìLå-ñç©§¨
,ø÷áå áøò òîL úàéø÷a ,íBìLå-ñç ø÷L úeãò ãéòäì§¨¦¥¤¤©§¨¦§¦©§©¤¤¨Ÿ¤

f` xne` `edy -úBçeø 'ãa ãçà 'ä ,úBøeâñ íéðéòa§¥©¦§¤¨§
,úçzî õøàáe ìònî íéîMáe"cg`" dlnd yexit dfy -6, ©¨©¦¦©©¨¨¤¦©©

rax`a 'cae ,ux`e miriwx dray mdy ,'ga cg` `ed 'dy
"d mr micge`ne milha mlek md ,mlerd zegexsl`mr ,"

mby cirn `edy ixd ,mler ly etel` seqÎoi`ux`aipipra ,
."cg`" 'd - ux`díéøåòä éðéò ç÷ôáe-zexeepeqn mdipiry ¦§Ÿ©¥¥¨¦§¦

,sebd ipiprnéòúä""éðéò ó.íBìLå-ñç "epðéàå Ba E- £¨¦¥¤§¥¤©§¨
ipipr z`e mlerd z` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin ,xnelk
myl `ly mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnk mlerd

.miny,eðì úBàé úàæa Cà,epl dni`zn ef dbdpd -úBéäì ©§Ÿ¥¨¦§
]øçà çqðìk [úBéäa : ª¨©¥¦§¨

àîìòc élîa eðé÷ñò¦§¥§¦¥§©§¨
,eäéîøâì àìdiy -di Ÿ§©§©§

:ipyd gqepd itl e`)
ipipra epwqr lk (didiyk
,cala epnvrl `l mler
úBLôð úBéçäì íà-ék¦¦§©£©§

,úe÷ìà é÷ìçzeigdl - ¤§¥¡Ÿ
mdizenypy l`xyi ipa
,"lrnn dwel` wlg" od
íäéøBñçî úàlîìe§©Ÿ©§¥¤
eðà äæaL ,ípç ãñça§¤¤¦¨¤¨¤¨

äøevä ïénãî,ytpd - §©¦©¨
øLà ,ãçà 'ä ,døöBéì§§¨¤¨£¤
,"íBiä ìk ìà ãñç"¤¤¥¨©

,úîà ìL ãñçila - ¤¤¤¡¤
,jk lr xky zxfgd
Bàìîe íìBòä úBéçäì§©£¨¨§Ÿ

,òâøå òâø ìëaixd - §¨¤©¨¤©
mc`d lr jk ,mi`xapd z` digne cqg dyer d"awdy myk
zilkz dfy ,mixg` miyp` qpxtle zeigdle cqg zeyrl ok mb
qpxtl ecia didiy ick - dqpxt ipipra ezceare ezewqrzd
dwcv zzle qpxtl eilr did jkl m`zda .zeicedi zenyp
ipa mr cqg dyere qpxtn `edy dcn dze`a mixg`l
`edy iptl ezgtynl ozep `ed recn ,jk m` ,`l` ,ezgtyn

:owfd epax jk lr xne` - ?mixg`l ozepåéðáe BzLàL ÷ø©¤¦§¨¨
äøBzä ét ìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL7.eilr deevn dxezd - ¤¨¨§¦©Ÿ©¦©¨

qpxtle dwcv zzl okn xg`le eiclile ezy`l dligza zzl
owfd epax) dtqed o`k dpyi "oewizd gel"a) .mixg` micedi
lcprn mgpn iax miwicvl xywa el` ycewÎzexb` azk ixd
micinlzde "`ixag"de wqil`wn mdxa` iax ,wqahien

:(owfd epax o`k siqed - l`xyi ux`a f` eidy ,mdlyõeç
,åéðáì ïéîãB÷ ïäL øBcaL íé÷écvîxecd wicvl dpizpd - ¦©¦¦¤©¤¥§¦§¨¨

,eiclil dpizpd iptl ,dxezd it lr ,d`aõøàaL íé÷écöå§©¦¦¤§¤¤
àlL úàfî ãáì ,õøàì õeçaL íé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé¦§¨¥§¦©©¦¦¤§¨¨¤§©¦Ÿ¤Ÿ

õøàì õeça ïúBîk eçépämiwicvd lr xne` owfd epax - ¦¦§¨§¨¨¤
nk exi`yd `ly ,l`xyi ux`l erqpy mixen`duega mze

mdly zewcvd zpigan ,zepiga izyn miticr mde ,ux`l
,l`xyi ux`a mzeid zpigane.ïéáîì éãådtqedd o`k cr - §©©¥¦

.("oewizd gel"a
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øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
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ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
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מנחםֿאב  ל' שלישי יום
,ciw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr.'åë ïåéö
íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦
øaãà ät ìà ät 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷a íéøîàpä©¤¡¨¦¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤¤¤¤£©¥

éà ,(äkøàa íaeìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä C ¨¨£ª¨¥¡¨¦©£©¨¦¦©¨
àçéLî úBáwòa"zeawr" ly ,dl` mipnfa dceard xwir - §¦§§¦¨

,giynúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì8ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥
."ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨
eðéúBaø eøîà àìå§Ÿ¨§©¥
ãeîìz" äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©§
ãâðk ìe÷L äøBz¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9dxez cenlze" :
cenlzy ,"mlek cbpk
lk cbpk `ed dxez
,my mipnpd mixacd
,micqg zlinb mb llek
z`f exn` `l md ixd
,íäéîéa àlà¤¨¦¥¤
äéä äøBz-ãeîìzL¤©§¨¨¨
,íìöà äãBáòä øwò¦©¨£¨¤§¨
íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦
íéàpz íéìBãb§¦©¨¦

,àçéLî úBá÷òa ïk-ïéàM-äî .íéàøBîàåz`ia inia - §¨¨¦©¤¥¥§¦§§¦¨
,giyndäìôpLzpiga -íéìâø úðéça ãò "ãåc úkñ" ¤¨§¨ª©¨¦©§¦©©§©¦

äiNò úðéça àéäL ,íéá÷òå`idy "zeliv`c zekln" - ©£¥©¦¤¦§¦©£¦¨
diyr ,dxivi ,d`ixa zenlera zyalznd "dpiky"d zpiga

ixd `ed cec oky ,"cec zkeq" ok mb z`xwpd -jln,l`xyi
dbixcnl cr dltpe dcxi - "zeliv`c zekln"l dakxn

,"diyr" ly dpezgzdúîàa da ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨¨¤¡¤
àëBLç àëtäìe,mlerd jyeg jetdle -dìéc àøBäðì- §©§¨£¨¦§¨¦¨

,dly xe`l]:øçà çqð[déìéc,ely xe`l -úðéçáa íà-ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©
,ïk-íb äiNòly oipr wx `l ,diyr - dyrn ly oipr - £¦¨©¥

,dxezd cenila enk xeaice lky,ä÷ãvä äNòî àéäL- ¤¦©£¥©§¨¨

zeevnd lk ixd - dwcv ly dyrnd zpiga `wec recn ,j`
epax jk lr xne` - ?diyr ly oipr od zexg`d zeiyrnd

:owfdúe÷ìàa äiNò úðéçaL ,íéìékNnì òeãikefi` - ©¨©©©§¦¦¤§¦©£¦¨¨¡Ÿ
?diyr ly dpigaa zpiievn ziwl` drtydúðéça àéä¦§¦©

úëLîäå úòtLä©§¨©§©§¨©
ähî ähîì úeiçä©©§©¨©¨
déì úéìc ïàîì§©§¥¥

.íeìk déîøbîinl - ¦©§¥§
envr lyn el oi`y
drtyd dpyi .melk
zenlera ziwl`
mya zpiievnd

"daygn"dpyie ,
mya zpiievnd drtyd

"xeaic"drtyd efi` j` ,
mya zpiievn"diyr"-

drtyd dze` ef ixd
,dhn dhnl zkynpd
mey llk ea oi`y mewnl
dfe ,ziwl` zelbzd

mlerdiyrdixd ,
dyrnyoeekn dwcvd

ly dpigad cbp ynn
df ,oky .zewl`a diyr
,dwcvd oipr ixd

.melk elyn el oi`y iprl ritydlBøöé úà çáBfä ìëå§¨©¥©¤¦§
äæa,dwcvd oipra -Bááìe Bãé çúBôecia dwcv zzl - ¨¤¥©¨§¨

,agx al ly ybxae dgeztàøçà-àøèñ àéôkúàzitkp - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl (zetilw) "`xg` `xhq"d dfÎiciÎlrCtäîe§©¥

àëBLçjyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé-íMä øBàì £¨§©¥¦§¨¥©¥
,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr" ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨

,"giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåf`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦
,d`ex dlrnly oirdy itk ,zewl` zinybd oird d`xz
dlbzz eay diyr ly oipr - zinyb oir ly di`x ef didze

ly ote`a zewl`di`xdlrnl `id day zezn`zddy ,
.dpade lky ly oipr ici lr xy`n dlrn
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מנחםֿאב  ל' שלישי יום
,ciw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr.'åë ïåéö
íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦
øaãà ät ìà ät 'ä äöøé íàå) ãàî äøö÷a íéøîàpä©¤¡¨¦¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤¤¤¤£©¥

éà ,(äkøàa íaeìlä íézòa 'ä úãBáò øwò ìk úBéä C ¨¨£ª¨¥¡¨¦©£©¨¦¦©¨
àçéLî úBáwòa"zeawr" ly ,dl` mipnfa dceard xwir - §¦§§¦¨

,giynúãBáò àéä¦£©
eøîàL Bîk ,ä÷ãvä©§¨¨§¤¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì8ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥
."ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨
eðéúBaø eøîà àìå§Ÿ¨§©¥
ãeîìz" äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©§
ãâðk ìe÷L äøBz¨¨§¤¤

,"íéãñç úeìéîbitk - §¦£¨¦
zkqna zxne` dpyndy

d`t9dxez cenlze" :
cenlzy ,"mlek cbpk
lk cbpk `ed dxez
,my mipnpd mixacd
,micqg zlinb mb llek
z`f exn` `l md ixd
,íäéîéa àlà¤¨¦¥¤
äéä äøBz-ãeîìzL¤©§¨¨¨
,íìöà äãBáòä øwò¦©¨£¨¤§¨
íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦
íéàpz íéìBãb§¦©¨¦

,àçéLî úBá÷òa ïk-ïéàM-äî .íéàøBîàåz`ia inia - §¨¨¦©¤¥¥§¦§§¦¨
,giyndäìôpLzpiga -íéìâø úðéça ãò "ãåc úkñ" ¤¨§¨ª©¨¦©§¦©©§©¦

äiNò úðéça àéäL ,íéá÷òå`idy "zeliv`c zekln" - ©£¥©¦¤¦§¦©£¦¨
diyr ,dxivi ,d`ixa zenlera zyalznd "dpiky"d zpiga

ixd `ed cec oky ,"cec zkeq" ok mb z`xwpd -jln,l`xyi
dbixcnl cr dltpe dcxi - "zeliv`c zekln"l dakxn

,"diyr" ly dpezgzdúîàa da ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨¨¤¡¤
àëBLç àëtäìe,mlerd jyeg jetdle -dìéc àøBäðì- §©§¨£¨¦§¨¦¨

,dly xe`l]:øçà çqð[déìéc,ely xe`l -úðéçáa íà-ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©
,ïk-íb äiNòly oipr wx `l ,diyr - dyrn ly oipr - £¦¨©¥
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úëLîäå úòtLä©§¨©§©§¨©
ähî ähîì úeiçä©©§©¨©¨
déì úéìc ïàîì§©§¥¥

.íeìk déîøbîinl - ¦©§¥§
envr lyn el oi`y
drtyd dpyi .melk
zenlera ziwl`
mya zpiievnd

"daygn"dpyie ,
mya zpiievnd drtyd

"xeaic"drtyd efi` j` ,
mya zpiievn"diyr"-

drtyd dze` ef ixd
,dhn dhnl zkynpd
mey llk ea oi`y mewnl
dfe ,ziwl` zelbzd

mlerdiyrdixd ,
dyrnyoeekn dwcvd

ly dpigad cbp ynn
df ,oky .zewl`a diyr
,dwcvd oipr ixd

.melk elyn el oi`y iprl ritydlBøöé úà çáBfä ìëå§¨©¥©¤¦§
äæa,dwcvd oipra -Bááìe Bãé çúBôecia dwcv zzl - ¨¤¥©¨§¨

,agx al ly ybxae dgeztàøçà-àøèñ àéôkúàzitkp - ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl (zetilw) "`xg` `xhq"d dfÎiciÎlrCtäîe§©¥

àëBLçjyegd z` jtdne -ïëBMä ,Cøaúé-íMä øBàì £¨§©¥¦§¨¥©¥
,àçéLî úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìòzeawr" ly onfa - ¨¥¦§¦©£¦¨§¦§§¦¨

,"giyn:'eë ïBiö 'ä áeLa ïéòa ïéò úBàøì äkæéåf`y - §¦§¤¦§©¦§©¦§¦
,d`ex dlrnly oirdy itk ,zewl` zinybd oird d`xz
dlbzz eay diyr ly oipr - zinyb oir ly di`x ef didze

ly ote`a zewl`di`xdlrnl `id day zezn`zddy ,
.dpade lky ly oipr ici lr xy`n dlrn
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lel` '` iriax mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  א' רביעי יום
אגרת י  ,228 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íééçå ù"ãà é,ehw 'nr cr:'åë

úòîBL ïæà øéòé éøác çút ,íéiçå íBìL úLéøc øçà .é©©§¦©¨§©¦¤©§¨©¨¦Ÿ¤©©
íéiç 'ä çéëBä øLà ,íéiç úçëBz,igd 'd -Bàéáð éãé ìò1, ©©©¦£¤¦©©¦©§¥§¦

,dinxi -"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :øîàå2,yexitd - §¨©©§¥¦Ÿ¨§§
dxe`kly `l` .micqgd lr aqen "epnz `l ik"y `ed heytd

àì ék" øîéîì déì éåäå©£¥¥§¥©¦Ÿ
íéøîBàL Bîk ,"enú3: ©§¤§¦

xnel mivexy drya -
`l jly micqgdy

:mixne` ep` ,eniizqdék"¦
éãñç enú àì."'eëå E- Ÿ©£¨¤§

o`k aezk ,`eti` ,recn
,o"epa ,"epnz `l ik"
`l epgp`y ezernyny
owfd epax xiaqi ?epnz
ok` `id dpeekdy ,oldl
dlnde ,"epgp`" lr mb
- mrh zpizp `id "ik"
"'d icqg"l wwcfdl yiy
iptn ,"epnz `l"y iptn
mininz ep` oi`y
epax oeylae .minlye

:owfdäî ét-ìò ïáeéå§¨©¦©
LBãwä øäfa áeúkM4: ¤¨©Ÿ©©¨
,ãñç úéàå ãñç úéà"- ¦¤¤§¦¤¤

,cqga zebixcn izy opyi
'eë íìBò ãñç úéà¦¤¤¨
àeäc äàlò ãñç úéàå§¦¤¤¦¨¨§

."'eë ãñç áødlrp cqg epyie ,mler zpiga ly cqg epyi - ©¤¤
cqg" ,oky .leab ilae ieaixa cqg ,"cqg ax" zpiga ,xzei
ly oipr ,"mlerd" oipr ixd dfy ,laben cqg ixd `ed "mler
lky oeeike .dlabd ila cqg `ed "cqg ax" eli`e ,dlabd

r ici lr mikynp ixd dlrnly mipiprdicedi ly ezcea
zpiga dkiynn dcear efi` ,oldl owfd epax xiaqi ,dhnl
ax" zpiga dkiynn dcear efi`e ,labend cqgd ,"mler cqg"

:laben izlad cqgd ,"cqg,úàæ úòãeî äpä ék,reci ixd - ¦¦¥©©Ÿ
äøBzä5,"æò" úàø÷ðmigaf zkqna zxne` `xnbdy itk -6 ©¨¦§¥Ÿ

weqtd lr7,dxezl dpeekd "fer"y ,"ozi enrl fer 'd" :àeäL¤
ìäëøáì-íðBøëæ eðéîëç eøîàL Bîëe ,äøeáb ïBL8: §§¨§¤¨§£¨¥¦§¨¦§¨¨

â"éøz",613 -;"äøeábä étî éðéqî äLîì eøîàð úBöî ©§©¦§¤¤§§Ÿ¤¦¦©¦¦©§¨

`ed okl xy`e ,dxeab zpigaa dlbzn `edy itk d"awdn -
,"dxeab" `xwp:áéúëãëeaezky enke -9:úc Là Bðéîéî" §¦§¦¦¦¥¨

,"Bîìy`e ,y`a dazkpy dxezd mdl dpzip zipnid ecin - ¨
,dxeab ly oipr ixd `idLeøtweqtd ixd dxe`kl ,oky - ¥

`ed oinie ,"epinin" xne`
`id dxezy) cqg ly oipr

"cqg zxez" ixd10,(
y`" xne` okn xg`le
y` ly oipr dfy - "zc

?dxeabedøB÷î äøBzäL¤©¨§¨
éãñç ÷ø àeä dLøLå§¨§¨©©§¥
íLa íépëîä ,'ä©§ª¦§¥

,"ïéîé",cqg `ed oini - ¨¦
úðéça úëLîä eðéäc§©§©§¨©§¦©
äøàäå Cøaúé Búeäìà¡Ÿ¦§¨¥§¤¨¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
úBîìBòä ìà àeä¤¨¨
-ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©
éLînä íãàä éãéC §¥¨¨¨©©§¦

íei÷a ,Bîöò ìò øBàä̈©©§§¦
meiw ici lr -ç"îø- §¨

,248ïäL ,äNò úBöî- ¦§£¥¤¥
,od dyrd zeevnç"îø- §¨

,248àkìîc íéøáà11,- ¥¨¦§©§¨
,(dlrnly) jlnd ixa`

Leøtixa` g"nx - ¥
dpeekd ,jlndç"îø- §¨

,248óBñ-ïéà øBàî [äøàääì] äøàäì íéLeáìe íéìk¥¦§¦¨¤¨¨§¨¤¨¨¥¥
ïäa Laìîä àeä-Ceøayeale ilk `id devn lky ,zeevna - ¨©§ª¨¨¤

lky myk ,`edÎjexa seqÎoi` xe`n zcgein dx`d zhilwl
ofe`d ,di`xd gekl - oird ,ytpdn cgein gekl ilk `ed xa`

,dnecke ,drinyd gekl -Bì CLîé äæ øBàîe)mc`l - ¥¤ª§©
,devnd z` miiwndeîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -ìëa §¦§¦§¨

.(òãBpk äåöî,cqg ly oipr od dizeevne dxezy ixd - ¦§¨©©
,zewl`n dkyndúcîa älçz äLaìúð Bæ äëLîäL ÷ø©¤©§¨¨¦§©§¨§¦¨§¦©

,"Là" íLa äpëîä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb- §¨¤©¨¨©§ª¨§¥¥
,dxeab ly dpiga `idyúeiçäå øBàä íeöîö úðéça àéäL¤¦§¦©¦§¨§©©

Laìúäì ìëezL éãk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úBëLîpä©¦§¨¥¥¨§¥¤©§¦§©¥
úéöéök ,íéiøîç íéøáãa íä ïlëk ïaøL ,úBönä äNòîa§©£¥©¦§¤ª¨§ª¨¥¦§¨¦¨§¦¦§¦¦
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ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå

íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
åðééäã ïéîé íùá íéðåëîä 'ä éãñç ÷ø àåä äùøùå
ä"á ñ"à øåàî äøàäå 'úé åúåäìà 'éçá úëùîä
êéùîîä íãàä é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìà
íéøáà ç"îø ïäù ò"î ç"îø íåé÷á åîöò ìò øåàä

] äøàäì íéùåáìå íéìë ç"îø 'éô .àëìîãì"öã 'øð

äæ øåàîå) ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî [äøàääì
åæ äëùîäù ÷ø (òãåðë äåöî ìëá ø"åã åì êùîåé
äðåëîä ä"á÷ä ìù åúøåáâ úãîá äìçú äùáìúð
úåëùîðä úåéçäå øåàä íåöîö 'éçá àéäù ùà íùá
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש""‡È·‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא איכה 2.)
כב. שמו"ע.3.ג, תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? ואש גבורה מצות ‚„ÏÂ‰הם - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -
של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על בההוספה הרי (È‚הצדקה) עוז שנק' מקדים ולכן פל"ו:ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין).

שהוא כו') לבוש שום כו'ÔÂ˘Ïבלי בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו (ולא
לקמן". ראה א.6.- יא.7.קטז, כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז
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ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה  :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏ"מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") אמר שכבר ולאÚÌÏÂ(לאחרי ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - ֿ ËÓÏ‰מזה) (וכהדגשתו !Â˙ÙÒÂ‰ נישט" בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שהרי (צ"ע יש Î"ÂÎÂווינציקער" ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף פעמים
שציציתËÓÏ‰שיעור - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד שמצד (אף פרוטה -‚È אינו גודלין
הציציתÌÂÏÎמוסיף ששיעור„È·על ז.א. ˘·ˆÈˆÈ˙גודלין, ‰ÂˆÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח שו"ע

סל"ט.15. סל"ב או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' ˘ËÈÏ"‡:16.או"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה - ‰‚·Ï‰כלל
בציצית וגם וכיו"ב). עגולה מחומש ˘ÈÙÏ'(לא דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו  ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,
תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם

שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, סרמ"ט 26.תהלים יו"ד שו"ע
ס"א.
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בציצית וגם וכיו"ב). עגולה מחומש ˘ÈÙÏ'(לא דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו  ישנן הגבלות כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש דלכאורה ÂÏ„‚Â(ובעל "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע בציצית משא"כ מ)מרובע,
תרנ.17.שולל".˜Ò"„איזו ר"ס תרלד.18.שם ר"ס ס"ט.19.שם סתקפ"ו סר"א.20.שם יו"ד פ"א 21.שו"ע מעה"ק הל' רמב"ם

שם.22.הי"ד. מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם מ"ב.24.ראה פ"א ג.25.אבות פט, סרמ"ט 26.תהלים יו"ד שו"ע
ס"א.
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ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, ברכות
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עומדין.31. אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ‰Ú¯˙34.משלי
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îעפ"ז"ËÙ˘Ó השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם  חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל
בתו"א  הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד  הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) א.35.(סג, נ, כתובות
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à÷îòî äèøçä éãé ìò ék ,ála àeä äáeLzä øwò ,äpäå§¦¥¦©©§¨©¥¦©§¥©£¨¨¥ª§¨
àaìc,ald wnern -.äfä ïBéìòä øBà ÷îò øøBòî- §¦¨§¥Ÿ¤¨¤§©¤

ytpd ly "miwnrnn"dxxernjiyndl ,dlrnly wnerd z`
dn owzl egeka yiye zelylzydn dlrnly df dlrp xe`

dxezd ipipra exiqgdy
.zeevndeéãk Cà©§¥
BëéLîäìdlrp xe` - §©§¦

,dfúBîìBòa øéàäì§¨¦§¨
¯ íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦

éøöàúeøòúà" C ¨¦¦§¨¨
"àzúìczexxerzd - ¦§©¨

dhnlnúðéçáa Lnî©¨¦§¦©
äNòî eðéäc ,äNòî©£¤§©§©£¥
ìeáb éìa ãñçå ä÷ãvä©§¨¨¨¤¤§¦§

,äcîedfy - ¦¨
dhnln zexxerzdd
oeilr xe` jiyndl

amler,íãàäL Bîëc¦§¤¨¨¨
,ãñç áø òétLîcqg - ©§¦©©¤¤

,leab ila ,ieaix ly ote`a
Leøt:"cqg" dlnd - ¥

,ú"éìc ñ"çzepngxd - ©©¥
zpigaa `edy in lry

,z"ilcïBéáàå ìãì eðéäc§©§§¨§¤§
:`id oeia` dlnd zernyn oky ,"ipr"n dhnl `ed "oeia`" -

"xac lkl a`zd"32,el xqg xac lky avna `edy ,déì úéìc§¥¥
,íeìk déîøbîelyn el oi`y -melk,cqg rityn `ed dfkle , ¦©§¥§

-LBãwä Ck ,BúòtLäå Búðéúðì äcîe ìeáb ïúBð Bðéàå§¥¥§¦¨¦§¦¨§©§¨¨¨©¨
,äàlò ãñç úðéçáa Báeèå BøBà òétLî àeä-Ceøacqg - ¨©§¦©§¦§¦©¤¤¦¨¨

,oeilrìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa øéànä ,"ãñç áø" àø÷pä©¦§¨©¤¤©¥¦¦§¦©¥§¦§
ílkL ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä CBz äcîelk - ¦¨¨¨¤§¦§©§¦¤ª¨

,mipezgzde mipeilrd zenlerdBìöà ú"éìc úðéçáa íä¥¦§¦©©¥¤§
,íeìk ïBäéîøbî ïBäì úéìc ,Cøaúézenlerd lkl oi`y - ¦§¨¥§¥§¦©§¥§

mdlynmelk,,éáéLç àìk dén÷ àlëåmiaygp mleke - §ª¨©¥§¨£¦¥

lmelkcvn md ,melk mdlyn odl oi`y ,xnelk ,d"awd iabl
mdy oeeik ,d"awdn melk mdl ribn `l mzcear cvne mnvr
zqtez dppi` mzceary ixd - "melk"k miaygp ,"iaiyg `lk"
drtydd lk `l` ,mzcear cvn edyn mdl ribiy ,llk mewn
`id mdl ozep d"awdy
mb ,oky - cqg zpigaa wx
ick mzceara yiy dn
Îmb `a ,jiyndle xxerl

cvn wx okcqgd
dlrnly,mipt lk lr .

cqge dwcv beq ici lr
jiynn ,leab ilay dfk
oeilrd xe`d z` mc`d
,zelylzydn dlrnly
ìk eð÷úð äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦§§¨
íãàä íâtL íéîâtä©§¨¦¤¨©¨¨¨
äìòîì åéúBðBòa©£¨§©§¨
íéðBéìò úBîìBòa§¨¤§¦

.íéðBzçúåÎlry ,ixd - §©§¦
dwcvd zcear ici
zpiga mikiynn ,zlaben
ici lre ,"mler cqg"
,dlabd ila cqge dwcv
ax" zpiga mikiynn

."cqgáeúkL eäæå33ètLîe ä÷ãö äNò" :34'äì øçáð §¤¤¨£§¨¨¦§¨¦§¨©
,"çáfîxzei d"awdl aiage aed` ,htyne dwcv zeyrl - ¦¨©

,el oaxw z`ad xy`nøeòL úðéçáa ïä úBðaøwäL éôì§¦¤©¨§¨¥¦§¦©¦
ìeáb éìa øfôì ìëeiL ä÷ãöa ïk-ïéàM-äî ,ìeáâe äcîe¦¨§©¤¥¥¦§¨¨¤©§©¥§¦§

.åéúBðBò ïwúìdwcv mbe zepaxw mby zexnl ,ixd -mixtkn §©¥£¨
dleki dwcv eli`e ,leabe xeriya md zepaxw j` ,zepeer lr
dlrnly xe` dkiynn `id `linae ,leabe xeriy ila zeidl
xg` ote`a `id df xe` iciÎlry zepeerd zxtke ,dlabdn

.ixnbl:eøîàM äîel"f epizeax -35:æaæáîä"dwcv ozepd - ©¤¨§©§©§¥
,aiiegn `ed xy`n xzei ,ax ieaixa,"Lîçî øúBé æaæáé ìà©§©§¥¥¥Ÿ¤
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ùã÷ä úøâà
ø÷éò äðäå
àáìã à÷îåòî äèøçä éãé ìò éë áìá àåä äáåùúä
åëéùîäì éãë êà äæä ïåéìòä øåà ÷îåò øøåòî
ú"ìãòúà êéøö íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá øéàäì
éìá ãñçå ä÷ãöä äùòî åðééäã äùòî 'éçáá ùîî
ñ"ç 'éô ãñç áø òéôùî íãàäù åîëã äãîå ìåáâ
åðéàå íåìë 'éîøâî äéì úéìã ïåéáàå ìãì åðééäã ú"éìã
òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
øåòéù 'éçáá ïä úåðáø÷äù éôì çáæî 'äì øçáð
ìåáâ éìá øæôì ìëåéù ä÷ãöá ë"àùî .ìåáâå äãîå
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ù"îå .åéúåðåò ï÷úì
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עומדין.31. אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ‰Ú¯˙34.משלי
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îעפ"ז"ËÙ˘Ó השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם  חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה, סתם נפש, לכל
בתו"א  הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה  היינו משפט עם ובחבור ביחד  הבאה בצדקה כאן שהמדובר הכתוב

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי - הענין אותו אינו אבל ב) א.35.(סג, נ, כתובות

lel` 'c ycew zay mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dlecb dlrny ,o`k mixne` ep` ,`eti` ,cvik ,ely geeixdn -
?dlabd ila dwcv zzl c`nBà ,àèç àlL éîa à÷åc eðéä©§©§¨§¦¤Ÿ¨¨

`l` ,`hgy in -zLïw ¤¦¥
úBiðòúå íéôebña åéàèç£¨¨§¦¦§©£¦

,éeàøk,yxcpy itk - ¨¨
íéîâtä ìk ïwúì§©¥¨©§¨¦

.äìòîìzxtkle - §©§¨
wewf `ed oi` eizepeer

,dwcv zpizpl`ed`ly
.ynegn xzei fafaiìáà£¨

éøvL éîBLôð ïwúì C ¦¤¨¦§©¥©§

àèéLt ¯ ïéãò,xacd xexa ixd -äòøb àìcdrexb `ly - £©¦§¦¨§¨¨§¨
øLà ìëå" ,áLçð óñk ïéàL ,óebä úàeôøî Lôpä úàeôø§©©¤¤¥§©©¤¥¤¤¤§¨§¨£¤
"BLôð ãòa ïzé Léàì§¦¦¥§©©§

áéúk36yexitd itl - . §¦
cra :`id dpeekd heytd
`l weqtae zeid j` ,eiig

cra" aezkeiig`l` ,"
cra"eytpdpeekd ixd ,"

,ynn ytpd cra `id
el xy` lk zzl i`cky

z` owzl ickytpd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ùã÷ä úøâà
íéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðééä
éî ìáà .äìòîì íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå
úàåôø äòøâ àìã àèéùô ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù
ùéàì øùà ìëå áùçð óñë ïéàù óåâä úàåôøî ùôðä

.áéúë åùôð ãòá ïúé
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ד.36. ב, איוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc oixcdpq(iying meil)

,zerxd zeigl megpz iax z` ewxfdeìëà àìå`l zeigde - §Ÿ£©©
.edelk`àðéî àeää déì øîà,xqiwl cg` oin -deìëà àìc éàä ¨©¥©¦¨©§Ÿ£©©

,edelk` `l zeigdy dn -àeä ïéôk àìc íeMîzeigdy iptn - ¦§¨¨¥
.zearx opi`déãéãì déì deécL,zeigl envra oind z` ewxf - ©§©¥§¦¥

deìëàå.edelk` zeigde - ©£©©
:l`ilnb oax mr xtek ly sqep gekie d`ian `xnbddéì øîà̈©¥

eúéøîà ,ìàéìîb ïaøì øôBkc mz` mixne` -àzðéëL äøNò éa ìk ¥§©¨©§¦¥¨§¦¨¥£¨¨§¦§¨
àéøL,dxey dpikyd l`xyin miyp` dxyr yiy mewn lkay - ¨§¨

,ok m`eàkéà àzðéëL änkdaxda yi ixdy ,yi zepiky dnk - ©¨§¦§¨¦¨
dxyr ly dveaw zenewn

.l`xyinì dééø÷déònL,xtekd ly eynyl l`ilnb oax `xw - ©§¥§©¨¥
à÷útàa déa àçî.ex`ev lr edkde -déì øîàl`ilnb oax §¨¥§©¨§¨¨©¥

,ynyløôBëc déúéáa àLîL ìò éànàlr ynyd zgxef recn - ©©¨¦§¨§¥¥§¥
.xtekd ly eziadéì øîà,l`ilnb oaxl xtekdélekà àLîL ¨©¥¦§¨©¥

àçéð àîìòxn` .izia lr wx `le ,mlerd lk lr zgxef ynyd - ¨§¨¨§¨
,jzl`yl daeyz o`kn ,l`ilnb oax eläîem`àLîLynyd - ©¦§¨

éøa àLãe÷ én÷c éLnL àBaø éôìà óìà ïî ãçcàeä C`idy - §©¦¤¤©§¥¦©¨¥§©¥§¨§¦
,`ed jexa yecwd iptly miyny `eaix itl` sl` jezn zg`

àîìò éìeëì àçéðok m` ,mlerd lk lr `id zgxefe -àzðéëL ¨§¨§¥¨§¨§¦§¨
éøa àLãe÷càeä C,envra `ed jexa yecwd ly dpikyd -ìò §§¨§¦©

änëå änk úçà.mlerd lk lr dxey `idy i`cea - ©©©¨§©¨
:eda` iax mr oin ly gekie d`ian `xnbdàðéî àeää déì øîà̈©¥©¦¨

cg` oin -àeä ïëçb íëéäìà ,eäáà éaøì,ei`iapa wgiy -øîà÷c §©¦£¨¡Ÿ¥¤©§¨§¨¨©
ìà÷æçéì déì(c c l`wfgi)dY`e''éìàîOä Ecö ìò áëLe ,okn xg`l ¥¦¤§¥§©¨§©©¦§©§¨¦

áéúk(e c my),'éðîéä Ecö ìò záëLå'.wegy jxc `ed df xace §¦§¨©§¨©¦§©§¨¦
miizpiaàãéîìz àeää àúàe eda` axl cg` cinlz `a -øîà £¨©©§¦¨¨©

déì,eda` iaxl -àúòéáLc àîòè éàîjexa yecwd deiv recn - ¥©©£¨¦§¦£¨
.dhinyd lr `edeäì øîà,cinlzle oinl eda` iax xn` - ¨©§

eäééåøúì àéåLc àúléî eëì àðéîà àzLämkl xne` zrk - ©§¨¨¦¨§¦§¨§©§¨§©§©§
.zel`yd izyl dlirend daeyz,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨§¦§¨¥

eòøæzecyaLL,mipyòáL eèéîLäåeziayz ziriayd dpyae - ¦§¥§©§¦¤©
,dcearn dcyd z`L éãkjk ici lr,àéä élL õøàäL eòãz`le §¥¤¥§¤¨¨¤¤¦¦

.izekln ler z` egkyz jkae mkvx` gaya e`bzzïäåipa - §¥
l`xyiå ,eàèç àlà ,ïk eNò àìokleìâ.mvx`níìBò ìL Bâäðî Ÿ¨¥¤¨¨§§¨¦§¨¤¨

y ,`edäðéãî åéìò äçøqL íãå øNa Cìîe`hg dpicnd iyp`y - ¤¤¨¨¨¨¤¨§¨¨¨§¦¨
,elíàjlnd,ïìek úà âøBä ,àeä éøæëàeíàjlndâøBä ,àeä ïîçø ¦©§¨¦¥¤¨¦©£¨¥

z` wx,íééöçeíàjlndíéîçø àìî ïîçøøqééî ,àeäz` wx ¤§¨¦©£¨¨¥©£¦§©¥
Ck óà .ïéøeqéa ïäaL íéìBãbäbdp,àeä Ceøa LBãwädidyøqééî ©§¦¤¨¥§¦¦©¨©¨¨§©¥

÷øîì éãk ,ìà÷æçé úàz` xtkl -.ìàøNé ìL íäéúBðBòefe ¤§¤§¥§¥§¨¥£¥¤¤¦§¨¥
l`wfgi z` xqii `ed jexa yecwdy ,oind ixacl mb daeyzd
mixtkzn eixeqi ici lre ,execa lecb didy iptn `iapd

.l`xyi ly mdizepeer
:eda` iax mr oin ly gekie cer d`ian `xnbdàeää déì øîà̈©¥©

àðéîcg` oin -áéúëc ,àeä ïäk íëéäìà ,eäáà éaøìy)(a dk zen ¦¨§©¦£¨¡Ÿ¥¤Ÿ¥¦§¦
'äîeøz éì eç÷éå',jixv `ed xaew `ed m`e ,mizn xaew `l odke §¦§¦§¨

ok m`e ,leahläLîì déøá÷ ék`ed jexa yecwd xawy xg`l - ¦©§¥§Ÿ¤
,dyn z`ìéáè éàîa.xdhil lah `ed dna -àîéz éëåm`e - §©¨¥§¦¥¨

xn`zàiîa,mina lahy -áéúëäåz` zx`znd dngpd z`eapa §©¨§¨§¦
l`xyi z` le`bl egeke `ed jexa yecwd zlecb(ai n diryi),éî'¦

,'íéî BìòLa ããî`ed jexa yecwk mind wner z` rceiy `ed in ¨©§¨¢©¦
.el miwitqnd min yi okid ok m`e ,etexb`a mccen eli`k `edy

déì øîà,eda` iaxìéáè àøeða,y`a lah `ed jexa yecwd - ¨©¥§¨¨¥
áéúëc(eh eq my).'àáé Làa 'ä äpä ék',oind el`yà÷ìñ éîe ¦§¦¦¦¥¨¥¨Ÿ¦¨§¨

àøeða àúeìéáè.dxyk y`a dliah m`d -déì øîà,eda` iax §¦¨§¨¨©¥
äaøcà,`ed xac ly eketid -àeä àøeða àúeìéáè øwéòxwir - ©§©¨¦¨§¦¨§¨

,y`a `id dliaháéúëcmilk zlrbd zyxta(bk `l xacna),ìëå' ¦§¦§Ÿ
,'íéná eøéáòz Làa àáé àì øLà`eal leki epi`y xac lk xnelk £¤Ÿ¨Ÿ¨¥©£¦©¨¦

.mina edexiarz ,sxyiy iptn y`a
:`pia` iax mr oin ly gekie d`ian `xnbdàðéî àeää déì øîà̈©¥©¦¨

cg` oin -áéúk ,àðéáà éaøì(bk f 'a l`eny)E'éBb ìàøNék Enòë éî §©¦£¦¨§¦¦§©§§¦§¨¥
,'õøàa ãçà,zene`d x`yn micgein l`xyi ipayeäééúeáø éàî ¤¨¨¨¤©§©§

,mlekn dlecb mzlrn dne -ïãäa eúéáøò énð ïezàmz` ixd - ©©¦¨§¦©£¨
,epa miaxern ok mbáéúëc(fi n diryi),'Bcâð ïéàk íéBbä ìk'lky ¦§¦¨©¦§©¦¤§

'lk' xn`py dnne ,`ed jexa yecwd ipira miaeyg mpi` minrd
.dfa milelk l`xyi s`y rnyndéì øîà,oinl `pia` iax ¨©¥

ïìò eãéäñà eëãécîep`y epilr micirn mknn e`viy mi`iap - ¦¦§©§¦£©
,mrla epiide ,llkd on mi`veiáéúëcmrla z`eapa(h bk xacna), ¦§¦
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היום יום . . . עו

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ

ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאָבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאָבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ

ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא –  ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ַרב  "ֶזֶכר  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ּוְלֻדְגָמא:  ְקָצִרים.  ַמֲאָמִרים  ה  ְתִחּלָ ּבִ אֹוֵמר  ָהָיה  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ָ ּשׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ַהּכִ רֹאׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום  ּדְ ִני  ׁשֵ ִמּיֹום  ר  דּוַע, ֲאׁשֶ ַהּיָ ם מֹורֹו  ׁשֵ ּבְ ם טֹוב(  ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים: ט  ה ּפְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹשִׁ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ לֹשָׁ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ יֹאְמרּו ּבְ
רֹאׁש ֹחֶדׁש,  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ֵ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשׁ ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ַיְתִחיל ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



עז היום יום . . . 

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ְוִיְרָאתֹו  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ַאֲהַבת  ּבְ ְיָקִרים  ֲחָפִצים  ה  ּמָ ּכַ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ  ִנְקְראּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ הּוא,  רּור  ּבָ ָבר  ּדָ עֹוֵרר.  ּמְ ּבַ א  ֶאּלָ לּוי  ּתָ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ ּלּוי  ּגִ ַבר  ּדְ ְוֵאין  טֹובֹות,  ּוִמּדֹות 
לּוי  ן ֲהלֹא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. ּבְ

ִפי  ּכְ ְוִלְפֹעל  ַלֲעׂשֹות  ּוַמְכִריָחם  ַהּכֹחֹות,  ל  ּכָ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ַהּגֹוֵזר  ֶעְליֹון  ּכַֹח  הּוא  ָהָרצֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֵהן  ַעְצמֹו  ּבְ ֵהן  ְוַלֲעׂשֹות  ִלְפֹעל  ָהָרצֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר  הּוא  ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ֵאפֹוא  ן  ּכֵ ִאם  ּלֹו,  ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ִריְך  ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ְ ם ִמּשׁ ִנים, אֹו ּגַ ָ ּשׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ֵאיֶזה ּבֵ
ֵמָאז  ה  ִהּנֵ זּו  ַהּלֵ ָמה  ְנׁשָ ְוַגם  נֹו,  ּוְלַתּקְ ְלָבְררֹו  בֹוא  ּתָ ׁשֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ְלאֹוָתּה  ה  ְמַחּכֶ ן  ּקֵ ְלִהְתּתַ אֹו  ֵרר  ְלִהְתּבָ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ַגע  ּנָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ית  ּלִ ַהּטַ ק  נֹוׁשֵ ּוְבסֹוָפּה,  ִריָאה  ַהּקְ ת  ְתִחּלַ ּבִ יתֹו  ַטּלִ ּבְ נֹוֵגַע  ַהּתֹוָרה:  ְרכֹות  ּבִ ֵסֶדר 
ֶפר־ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר־ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ֶפר־ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ ּסֵ ּבַ

ב  ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ר ַעל ַעְצמֹו  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ְוַהּמִ
ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ְלַהְגּבִ

ֲעלֹות  ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ
ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום חוזרת? לעולם טעות

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
.ìèa ïøëî ¯ àeäL ìëa eòèå ,ç÷Bì éñëða óøBèì§¥§¦§¥¥©§¨§¨¤¦§¨¨¥

יא)(פרקלעיל מנכסייב, שמכרו  דין  שבית  הרמב "ם פסק

שיעור אם  – בשומא וטעו אביהם של  חוב  לפרוע  כדי יתומים 

ורק קיים  המכר  הנכס , משווי  משישית  פחות  הוא הטעות 

דין בית לגבי  כן  אם  ולמה  בטל. המכר  יותר גדולה בטעות 

כאן הרמב "ם  כתב  מהלווה  הלקוחות  שקנו מנכסים  שגבו 

בטל? מכרם  ֿ שהוא  בכל  טעו שאפילו 

משנה ': ה'מגיד  ומבאר

מוטל  היה  לא  עצמו  הקונה  על הרי מהלווה, קרקע בקונה 

שלא על כלפיו  טענה אין ולכן המוכר , של  חובו את לפרוע

אך  שקנה , מהנכסים  ההלוואה  את לפרוע  בעצמו  דאג

במקומו עומדים  הם  הרי אביהם  נכסי את  שירשו  היתומים

להם : אומרים ולכן בעצמם , החוב  את  לפרוע  עליהם  ומוטל 

עליכם היה דין, הבית  של בשומא  רוצים  הייתם  לא  אם 

להלין לכם  אין  כן עשיתם  שלא  ומאחר בעצמכם , זאת  לעשות 

מדויקת . לא  בצורה  נעשתה  שהשומא 

הפוך: באופן שביארו  ויש 

מוטל  שלא  וכיון חיובא ' 'בני ואינם  קטנים  הם  היתומים 

משמש הבית ֿדין  אין  בעצמם , החוב  את  לפרוע  עליהם

סמכותו בכוח  פועל אלא  היתומים של כשלוחם  זו במכירה 

היתה לא  השומא  כאשר גם  תקף  המכר זה ומכוח העצמית,

לגמרי. מדויקת 

מהלווה , שקנו  הלקוחות או הלווה מנכסי  גובים  כאשר  אך

וכאשר המשועבדת , מהקרקע לפרוע  חייבים  עצמם  הם  הרי

פועל  הוא זאת  עושה  השומאmgelykבית ֿהדין  כאשר ולכן

בטלה  השליחות  מדויקת, היתה  האזל)לא  .(אבן

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ט שני יום מלשלם  הפטור ערב

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äaúk ìL áøò̈¥¤§ª¨
lî øeèt ,Bãiî eðwL ét ìò óà ¯àìå ,äNò äåöî éøäL ;ílL ©©¦¤¨¦¨¨¦§©¥¤£¥¦§¨¨¨§Ÿ

.ïBîî døqç¦§¨¨
לשלם עצמו  על שקיבל כתובה  של  ערב  הרמב "ם , לדעת

ופטור משתעבד  אינו בקנין , התחייב  אם  אף  הכתובה , דמי  את 

מלשלם .

משנה ': ה'מגיד  ומבאר

אם החוב את  למלווה  לשלם  הערב התחייבות  לכאורה ,

יפרע ודאי שהלווה  סמך כי 'אסמכתא ' היא  ישלם  לא הלווה 

קונה  אינה ו'אסמכתא' חובו, ה"ב)את פי"א מכירה אלא(הל'

ומשתעבד  גמר ליה מהימן דקא  הנאה  ש "בההוא  משום 

ב)נפשיה " קעג, בתרא האמין(בבא שהמלוה מכך בהנאה  היינו ,

שלם . בלב  משתעבד  הערב ערבותו, סמך על  ממון והוציא בו

לא הרי  הנישאת שהאשה  כיון כתובה, של בערב  זה , ולפי

הם הנישואין (וגם  סמכה  ערבותו  על ולא  ממון, הוציאה 

'אסמכתא ' זו  ישתעבד , שבגללה  הנאה  לערב  ואין  לטובתה),

בקנין. אפילו קונה  שאינה 

משפט' 'נתיבות  ה"ט)ובספר פי"ז אישות הל' רב' מלך ב'קרית (הובא

עליו: הקשה

ב)בגמרא קעד, משתעבד (שם אינו  כתובה  של  שערב  מבואר

צורך  לה ואין מהאשה כלום  חיסר שלא  כיון  א . סיבות : משתי

רק כוונתו ב . דעת. וגמירות הנאה  לו אין בו , 'להאמין'

אבל  להינשא , תסכים  שהאשה  כך לידי ולהביא  מצוה  לעשות 

הערבות " לפרוע  כוונתו שם)."אין כאן,(רש"י הרמב "ם  כתב  וכן 

חיסרה לא ו (ב ) עשה מצוה (א) שהרי מלשלם  ש "פטור

התוספות כתבו  וכן  מצוה)ממון". ד"ה א נ, בהצטרפות(גיטין שרק 

הכתובה , לפריעת  להשתעבד בדעתו  גומר אינו הסיבות  שתי

ממון' חיסרה  ש 'לא  בהסבר  די משנה ' ה 'מגיד דברי לפי ואילו 

היא , 'אסמכתא ' זו  ערבות  כי מלשלם  הערב  את  לפטור כדי 

מצוה ? משום  זאת שעשה  - נוסף טעם  צריך ומדוע

ותירץ :

היה אפשר זאת ובכל  ממון, לאשה  חיסר לא  הערב אמנם

סמך  על להינשא  הסכמתה מעצם  הנאה לו שיש  לומר 

הטעם את  גם  צריך ולכן, משתעבד . זו בהנאה  וגם  ערבותו ,

רצונו אלא  להשתעבד  מתכוון  אינו אני' 'ערב  שבאומרו השני 

להינשא . שתסכים  כדי מצוה , לשם 

התשע"ז  מנחםֿאב ל' שלישי יום השבועה'? על 'חשוד אדם מתי

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ìò ãeLç ìk̈¨©
úòeáL ø÷Mì òaLpä ãçà ...BúBà ïéòéaLî ïéà ¯ äòeáMä©§¨¥©§¦¦¤¨©¦§¨©¤¤§©
àåL úòeáL Bà ,ïBãwtä úòeáL Bà ,úeãòä úòeáL Bà ,éeha¦§©¨¥§©©¦¨§©¨§

.äòeáMä ìò ãeLç àeä éøä ¯£¥¨©©§¨
שמא דין , בבית  אותו משביעים  אין השבועה  על חשוד 

לשקר . ישבע 

להבא , ביטוי ' 'שבועת  על שעבר  במי  ראשונים  ונחלקו

ואכל. יאכל  שלא שנשבע  כגון

רש "י  שבועת)לדעת  ד"ה ב מו, להישבע(שבועות חשוד  אינו 

בדעתו והיה  אמת  שבועת  זו  היתה  שנשבע  בשעה כי  לשקר 

השבועה , על  ועבר  יצרו  עליו גבר  כך שאחר  אלא לקיימה 

שקר . שבועת מפיו  להוציא  חשוד אינו אך

התוספות  אבל)אך  ד"ה שגם(שם סוברים  ראשונים  ועוד

כי השבועה , על חשוד  נעשה להבא  ביטוי שבועת  על העובר

יחל  'לא  על עבר מקום  מכל  הרי שקר , שבועת  זו שאין אף 

על  החשודים שביעית  וכסוחרי  בריבית  כמלוה ודינו דברו '



עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום חוזרת? לעולם טעות

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰eîML ïéc úéa¥¦¤¨
.ìèa ïøëî ¯ àeäL ìëa eòèå ,ç÷Bì éñëða óøBèì§¥§¦§¥¥©§¨§¨¤¦§¨¨¥

יא)(פרקלעיל מנכסייב, שמכרו  דין  שבית  הרמב "ם פסק

שיעור אם  – בשומא וטעו אביהם של  חוב  לפרוע  כדי יתומים 

ורק קיים  המכר  הנכס , משווי  משישית  פחות  הוא הטעות 

דין בית לגבי  כן  אם  ולמה  בטל. המכר  יותר גדולה בטעות 

כאן הרמב "ם  כתב  מהלווה  הלקוחות  שקנו מנכסים  שגבו 

בטל? מכרם  ֿ שהוא  בכל  טעו שאפילו 

משנה ': ה'מגיד  ומבאר

מוטל  היה  לא  עצמו  הקונה  על הרי מהלווה, קרקע בקונה 

שלא על כלפיו  טענה אין ולכן המוכר , של  חובו את לפרוע

אך  שקנה , מהנכסים  ההלוואה  את לפרוע  בעצמו  דאג

במקומו עומדים  הם  הרי אביהם  נכסי את  שירשו  היתומים

להם : אומרים ולכן בעצמם , החוב  את  לפרוע  עליהם  ומוטל 

עליכם היה דין, הבית  של בשומא  רוצים  הייתם  לא  אם 

להלין לכם  אין  כן עשיתם  שלא  ומאחר בעצמכם , זאת  לעשות 

מדויקת . לא  בצורה  נעשתה  שהשומא 

הפוך: באופן שביארו  ויש 

מוטל  שלא  וכיון חיובא ' 'בני ואינם  קטנים  הם  היתומים 

משמש הבית ֿדין  אין  בעצמם , החוב  את  לפרוע  עליהם

סמכותו בכוח  פועל אלא  היתומים של כשלוחם  זו במכירה 

היתה לא  השומא  כאשר גם  תקף  המכר זה ומכוח העצמית,

לגמרי. מדויקת 

מהלווה , שקנו  הלקוחות או הלווה מנכסי  גובים  כאשר  אך

וכאשר המשועבדת , מהקרקע לפרוע  חייבים  עצמם  הם  הרי

פועל  הוא זאת  עושה  השומאmgelykבית ֿהדין  כאשר ולכן

בטלה  השליחות  מדויקת, היתה  האזל)לא  .(אבן

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ט שני יום מלשלם  הפטור ערב

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äaúk ìL áøò̈¥¤§ª¨
lî øeèt ,Bãiî eðwL ét ìò óà ¯àìå ,äNò äåöî éøäL ;ílL ©©¦¤¨¦¨¨¦§©¥¤£¥¦§¨¨¨§Ÿ

.ïBîî døqç¦§¨¨
לשלם עצמו  על שקיבל כתובה  של  ערב  הרמב "ם , לדעת

ופטור משתעבד  אינו בקנין , התחייב  אם  אף  הכתובה , דמי  את 

מלשלם .

משנה ': ה'מגיד  ומבאר

אם החוב את  למלווה  לשלם  הערב התחייבות  לכאורה ,

יפרע ודאי שהלווה  סמך כי 'אסמכתא ' היא  ישלם  לא הלווה 

קונה  אינה ו'אסמכתא' חובו, ה"ב)את פי"א מכירה אלא(הל'

ומשתעבד  גמר ליה מהימן דקא  הנאה  ש "בההוא  משום 

ב)נפשיה " קעג, בתרא האמין(בבא שהמלוה מכך בהנאה  היינו ,

שלם . בלב  משתעבד  הערב ערבותו, סמך על  ממון והוציא בו

לא הרי  הנישאת שהאשה  כיון כתובה, של בערב  זה , ולפי

הם הנישואין (וגם  סמכה  ערבותו  על ולא  ממון, הוציאה 

'אסמכתא ' זו  ישתעבד , שבגללה  הנאה  לערב  ואין  לטובתה),

בקנין. אפילו קונה  שאינה 

משפט' 'נתיבות  ה"ט)ובספר פי"ז אישות הל' רב' מלך ב'קרית (הובא

עליו: הקשה

ב)בגמרא קעד, משתעבד (שם אינו  כתובה  של  שערב  מבואר

צורך  לה ואין מהאשה כלום  חיסר שלא  כיון  א . סיבות : משתי

רק כוונתו ב . דעת. וגמירות הנאה  לו אין בו , 'להאמין'

אבל  להינשא , תסכים  שהאשה  כך לידי ולהביא  מצוה  לעשות 

הערבות " לפרוע  כוונתו שם)."אין כאן,(רש"י הרמב "ם  כתב  וכן 

חיסרה לא ו (ב ) עשה מצוה (א) שהרי מלשלם  ש "פטור

התוספות כתבו  וכן  מצוה)ממון". ד"ה א נ, בהצטרפות(גיטין שרק 

הכתובה , לפריעת  להשתעבד בדעתו  גומר אינו הסיבות  שתי

ממון' חיסרה  ש 'לא  בהסבר  די משנה ' ה 'מגיד דברי לפי ואילו 

היא , 'אסמכתא ' זו  ערבות  כי מלשלם  הערב  את  לפטור כדי 

מצוה ? משום  זאת שעשה  - נוסף טעם  צריך ומדוע

ותירץ :

היה אפשר זאת ובכל  ממון, לאשה  חיסר לא  הערב אמנם

סמך  על להינשא  הסכמתה מעצם  הנאה לו שיש  לומר 

הטעם את  גם  צריך ולכן, משתעבד . זו בהנאה  וגם  ערבותו ,

רצונו אלא  להשתעבד  מתכוון  אינו אני' 'ערב  שבאומרו השני 

להינשא . שתסכים  כדי מצוה , לשם 

התשע"ז  מנחםֿאב ל' שלישי יום השבועה'? על 'חשוד אדם מתי

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ìò ãeLç ìk̈¨©
úòeáL ø÷Mì òaLpä ãçà ...BúBà ïéòéaLî ïéà ¯ äòeáMä©§¨¥©§¦¦¤¨©¦§¨©¤¤§©
àåL úòeáL Bà ,ïBãwtä úòeáL Bà ,úeãòä úòeáL Bà ,éeha¦§©¨¥§©©¦¨§©¨§

.äòeáMä ìò ãeLç àeä éøä ¯£¥¨©©§¨
שמא דין , בבית  אותו משביעים  אין השבועה  על חשוד 

לשקר . ישבע 

להבא , ביטוי ' 'שבועת  על שעבר  במי  ראשונים  ונחלקו

ואכל. יאכל  שלא שנשבע  כגון

רש "י  שבועת)לדעת  ד"ה ב מו, להישבע(שבועות חשוד  אינו 

בדעתו והיה  אמת  שבועת  זו  היתה  שנשבע  בשעה כי  לשקר 

השבועה , על  ועבר  יצרו  עליו גבר  כך שאחר  אלא לקיימה 

שקר . שבועת מפיו  להוציא  חשוד אינו אך

התוספות  אבל)אך  ד"ה שגם(שם סוברים  ראשונים  ועוד

כי השבועה , על חשוד  נעשה להבא  ביטוי שבועת  על העובר

יחל  'לא  על עבר מקום  מכל  הרי שקר , שבועת  זו שאין אף 

על  החשודים שביעית  וכסוחרי  בריבית  כמלוה ודינו דברו '

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שם)השבועה  שבועות ור"ן הרמב "ם(ריטב"א דעת גם וזו שבדין.

את גם  כלל  אותו, משביעים  שאין השבועה ' על  'חשוד 

ביטוי שבועת  לשקר  משנה)הנשבע  .(מגיד

הריב "ש  שדם)וכתב  להבא(סי ביטוי  שבועת על העובר  :

שבועתו את  לקיים  חייב זה  זמן שבתוך  זמן  קבע אם רק  פסול

כי מיד לקיימה  שעליו אף  זמן , קבע לא  אם אבל קיימה , ולא 

עדיין כי נפסל, אינו  קיימה  לא  אם  – ימות  שמא  לחוש  יש 

לקיימה . אפשר 

הריב "ש ו)והוסיף  לד, סי' חו"מ יוסף בבית הובא שיא, :(סי'

הרי עבירה ... משום לעדות  ש "הפסול כאן  הרמב "ם  לדעת

שרק היות  אותו", משביעין ואין השבועה  על חשוד  הוא 

לעדות  נפסל  מלקות עליה  שחייבים  עבירה  עדות העובר  (הל'

ה"ב) לאכול פ"י שלא  נשבע  אם  ,lk`eכיון לעדות  שפסול

נשבע אם  אבל  לשבועה , פסול  הוא  הרי מלקות , שחייב

`lkלאכול `leמלקות חייב  ואינו  מעשה  עשה  שלא כיון ,

עליו') לוקין אין מעשה בו שאין ולשבועה .('לאו לעדות  נפסל  אינו ,

המשפט' ב 'שער  כתב  זה סק"ג)ולפי  לד שלא(סי' נשבע  שאם

על  שעבר  אף  ואמר , שבועתו  והפר מסוימת אמירה לומר 

את הפר כי לשבועה  נפסל  אינו ועשה ', ב 'קום  שבועתו

מעשה  חשובה  אינה  שפתיים ' ו'עקימת  בדיבור , (ראה שבועתו

ה"ב) פי"ג שכירות הל' .מ"מ

ה'תשע"ז  אלול א' רביעי יום לרווח  שהפך נזק

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äãNa øôBçä ïëå§¥©¥¦§¥
ì áiç àeä éøäå ,dãéñôäå úBøòîe ïéçéL úBøBa Bøáç...ílL £¥¦¦§¨§¦§¦¨©£¥©¨§©¥

:øîBà àeäå ,úBøòî ézL øôçL Bðòh,'úçà àlà ézøôç àì' §¨¤¨©§¥§¨§¥Ÿ¨©§¦¤¨©©
'íeìk ézøôç àì' :øîBà àeäå ,øôçL ãçà ãò íL äéäL Bà¤¨¨¨¥¤¨¤¨©§¥Ÿ¨©§¦§

.ìkä ìò úqä òaLð äæ éøä ¯£¥¤¦§¨¤¥©©Ÿ
אחד  שכל  מסוגם  יחידים  בולים שני ברשותו  החזיק  ראובן 

לשמעון בינו שפרץ  סכסוך בעקבות דולר. 1000 שווה מהם

התברר מעשה  שלאחר  אלא  הבולים , אחד את  שמעון קרע 

הפך  החדש  המצב בעקבות הפוך: באופן פעל שהמעשה 

ערכו. את והשליש  מסוגו  ליחיד הנוסף הבול

או שקרע  הבול  דמי את  לראובן  לשלם שמעון  על האם 

רווח? אלא  נזק  גרם  לא למעשה  שהרי פטור הוא  שמא 

החיוב אם  נזיקין : תשלומי חיוב  בהגדרת  הוא  הספק  ויסוד 

חסרון  את  למלא  utgdהוא  mvrלתבוע ראובן יכול האבוד

תשלום הוא  הגדר  אך החסר  הבול על לו  לשלם משמעון

oennd cqtdאלא הפסד נגרם  לא  שהרי תביעה  זכות  כאן  אין

רווח.

זו: מהלכה  הדין  את  ללמוד  ויש 

שחפר כגון קרקע , נזק  במקצת  שהמודה  פוסק  הרמב "ם 

התורה שבועת נשבע  אינו  אותה , וקלקל בורות  חברו  בשדה 

מדרבנן  שבועה אלא  במקצת ' 'מודה היסת')כדין  כי('שבועת ,

הקרקעות . על נשבעים  שאין  הוא  כלל

על  היא  בפועל שהתביעה  פי על  אף  כי מבואר , ומכך 

נחשבת היא מקום  מכל  הנזק, את  לתקן  כדי ממון תשלומי

עצמו החפץ את  להחזיר הוא החיוב  יסוד כי קרקע, כתביעת 

לכך. אמצעי  רק  הם הממון ותשלומי  לקדמותו

התשלום חיוב  כי לשלם , יצטרך  הבול את  המזיק  ולכן 

ידי על הרוויח שהניזק  ומה  החפץ , גוף  השחתת  בגלל הוא 

מוריד. ואינו  מעלה  אינו  אחר , במקום זה 

(fiÎfh 'nr w"a (wi'viiaeleq) mixeriy zeniyx)

ה'תשע"ז  אלול ב' חמישי יום לחיטים  בהמה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéæçBà eéäL íéðL§©¦¤¨£¦
ãçàå áëBø ãçà Bà ,äîäa éab ìò ïéáëBø eéäL Bà ,ãçà éìëa¦§¦¤¨¤¨§¦©©¥§¥¨¤¨¥§¤¨
Bà àèîña úçpnä íéhç ìL äîøò ãöa ïéáLBé Bà ,âéäðî©§¦§¦§©£¥¨¤¦¦©ª©©§¦§¨
'élL ìkä' øîBà äæå ,'élL ìkä' øîBà äæ ¯ íäéðL ìL øöça§¨¥¤§¥¤¤¥©Ÿ¤¦§¤¥©Ÿ¤¦
úBçt øácä äæa Bì ïéàL õôç úèé÷ða òaLð ïäî ãçà ìk ¯¨¤¨¥¤¦§¨¦§¦©¥¤¤¥§¤©¨¨¨

.e÷ìçéå ,Béöçî¥¤§§©£Ÿ
של 'ערימה  דווקא  הרמב"ם  נוקט ולאmihigמדוע '

התחיל? שבה  בהמה  או  כלי של  בדוגמא  ממשיך

שמח': ה'אור  מבאר

אחד  שכל בכך מותנית החפץ  שחלוקת מבואר  זו בהלכה 

להלן אך  דבריו, נכונות  על ישבע  ט)מהצדדים  פסק(הלכה

שידו מקום  עד נוטל  זה  בטלית ... אדוקין  שנים  'היו הרמב "ם:

בשווה חולקין והשאר  מגעת , שידו מקום  עד נוטל וזה  מגעת 

שאינם החלק  על  רק היא  שהשבועה  הרי שנשבעין', אחר

שבועה , ללא  לו ניתן  אחד כל  שביד  החלק  ואילו  בו אוחזים 

צורך  אין  ושוב  שלו  שהוא  כך  על מעידה  התפיסה  עצם  כי

שבועה . צריך בירור אין שלגביו השאר  לגבי  ורק  בשבועה,

בצד  יושבים  שהיו 'שנים  הרמב"ם  כאן  נקט לא  ולכן 

הוכחה קיימת  זה  באופן  כי  שניהם ', של בחצר  בהמה 

שנפסק כפי שבועה , יצטרכו  ולא לשניהם  שייכת  שהבהמה 

שכנים  ה"ג)בהלכות שביקש(פ"ה (בחצר ) השותפים  מן  "אחד :

כאשר כן, ואם  עליו ". מעכב חבירו בהמה ... בה  להעמיד

של  שהיא מסתבר  השותפים  בחצר עומדת  בהמה  רואים 

ממנו מונע  חברו  היה  מהם  אחד  של היתה  אם כי שניהם,

כאשר לעיל, וכאמור  המשותפת , לחצר  הבהמה  את  להכניס 

נשבעים . אין  שניהם  של שהחפץ  הוכחה  קיימת 

נקט  בשבועה , חלוקה  על מדובר  בה  זו , בהלכה ולפיכך 

בזה שאין חיטים  של ערימה  בצד היושבים שנים הרמב "ם

(שהרי מהם  אחד של  שהיא ויתכן שייכת  היא  למי  הוכחה 

המשותפת ), לחצר חיטים להכניס  עליו לעכב  יכול אינו  חברו 

להישבע . וצריכים 

(gny xe`)



v"ndqeפ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  אלול ג' שישי יום איסור  באכילת שנים שלש חזקת

:·È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äìøò dìëà£¨¨¨§¨
.ä÷æç Bæ éøä ,äøáòa äðäpL ét ìò óà ¯ íéàìëå úéòéáL§¦¦§¦§©¦©©¦¤¤¡¨©£¥¨£¥£¨¨

בגמרא א)אמרו  לו, בתרא ערלה ,(בבא "אכלה גרסתנו: לפי 

שלש שדה המחזיק כלומר , חזקה ". אינה - וכלאים שביעית 

שביעית  או ערלה כשהם  מפירותיה  ואכל שהגידולים שנים (באופן

סקי"ח) קמא סי' חו"מ סמ"ע - זואסורים אכילה  אין  - כלאים או

אסורים והפירות היות  כי שנים ', שלש  'חזקת  משלימה 

אינו השדה  ובעל האוכלים , כדרך 'אכילה ' זו אין  באכילה 

ולא ששתק העובדה  ולכן  בשדה במחזיק  למחות  צורך  רואה 

חזקה קובעת אינה  שם)מחה  .(רשב"ם

והרמב"ם  חננאל  רבינו  גירסת נראה אך ש"כן כתבו (והתוספות

עיקר") -לר"י וכלאים שביעית  ערלה , "אכלה  dwfgהיא : `ied,"

כתובות  במסכת  גם  הגירסא  א)וכך התוספות (פ, ופירשו (ב"ב .

אלאשם) פירות  קצר  שלא  המותר , באופן היתה  שהאכילה  ,

עלים (ענפים)זמורות  חלים  לא  ושביעית ערלה (ואף שדיני

הזמורות) את לפעמים להתיר יש ואףבכלאים לבהמה . להאכילם  ומותר 

באכילה , מותרים  פירות  וכשיש  גמורה  'אכילה' זו שאין 

חזקה  לקבוע  יכולה  אינה  זמורות  בהלכה אכילת  שחת, אכילת (כמו

לחזקה) מועילה שאינה מועילההקודמת, - מותרים  פירות  כשאין אך 

לחזקה כזו  כאן)'אכילה' ראב"ד .(וראה

היא וכלאים " שביעית  "ערלה , שאכילת כתב והרמב "ם

באכילת שמדובר היינו  בעבירה ", שנהנה  פי על "אף  חזקה 

מועילה המערער  של  מחאתו  אי באכילה , שאסורים  ואף  אדם

לחזקה .

והרי שנים , שלש  חזקת  לקבוע כזו אכילה  מועילה  ומדוע 

שצריך  חושב  אינו  השדה  ובעל  האוכלים , כדרך היא  אין 

עליה ? למחות 

ה 'תומים ' סק"ז)מבאר קמא :(סי'

וטעונים בהנאה אסורים  וכלאים שביעית  ערלה, פירות 

מותר  אפרן הנשרפים  וכל הי"ג)שריפה , פי"ט המוקדשין פסולי .(הל'

אי ולכן  למחות, המערער על  היה  מהם  ליהנות  שיכול  וכיון 

שנים '. שלש  'חזקת  לקביעת מועילה  מחאתו 

לומר : יש  ועוד 

חזקה , לקבוע המערער שתיקת  מועילה איסור  באכילת  גם 

אדם הימצאות נגד מחית  לא  מדוע  כנגדו : לטעון שיש  כיון

מותרים ?!. פירות בו לזרוע  יכול  אתה  כאשר בשדך זר

ה'תשע"ז  אלול ד' קודש שבת קטן  מכירת של תוקפה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷éæçî ïéà¥©§¦¦
ïè÷ àeäLk åéðôa dìëà ?ãöék .ìécâä elôàå ,ïè÷ éñëða§¦§¥¨¨©£¦¦§¦¥©£¨¨§¨¨§¤¨¨
äzà' ,'éì zøëî äzà' :ïòèå ,ìécâäL øçà íézLe ,úçà äðL̈¨©©§©¦©©¤¦§¦§¨©©¨¨©§¨¦©¨

ìL dúBà ìëàiL ãò ;íeìk äæ ïéà ¯ 'éì zúðúBôeöø íéðL L ¨©¨¦¥¤§©¤Ÿ©¨¨Ÿ¨¦§
.ìécâäL øçà©©¤¦§¦

'אתה שהגדיל : הקטן  כלפי  טוען  שהמחזיק  כותב הרמב "ם 

אינה קטן  מכירת שהרי  תמוהה , זו טענה  ולכאורה  לי'. מכרת 

כלום ?

שהמחזיק היא הדברים כוונת  למלך ': ה 'משנה  ומבאר 

מהקטן שקנה  licbdyטוען  xg`lשהזמן הוא  והחידוש  ,

בגדלותו. שהחזיק  לזמן מצטרף אינו בקטנותו  שהחזיק 

החושן' ה'קצות קמ אך  סק"ו)(סי' שהריט כך על הקשה

מעשה שלפני בתקופה  היתה  החזקה  טענתו פי  על אם  בוודאי 

מועלת ! אינה  המכירה

קטן, בעודו  ממנו שקנה  טוען  אמנם  המחזיק  כי ביאר  ולכן 

ולאחר בקטנותו מכר אם  כלום , קטן מכירת  שאין  ואף 

חלה . המכירה  – מיחה  ולא  שתק  שהגדיל

מכירה  בהלכות הרמב "ם  מדברי ה'קצות' לומד יז)וכך (כט,

קרקעות  למכור  יכול שאינו נער  eia`nלגבי  yxiy עד

עשרים גיל קודם  מכר אם אך שנה, עשרים לו שימלאו

הדין והוא  חלה. המכירה  מיחה , לא  עשרים לגיל וכשהגיע 

שקנה או במתנה שקיבל  קרקעות  בקטנותו  שמכר  קטן לגבי

חלה . המכירה  – מיחה  לא  שגדל לאחר  שאם  בעצמו ,

שהמחזיק במקרה  מדבר  שהרמב "ם  כתב שמח' וה 'אור 

כיון חזקה , לו  ואין הקטן , של  מהאפוטרופוס שקנה  טוען 

המכירה שלטענתו  ולמרות  קטן . בנכסי  מחזיקים  שאין 

הקונה כי חזקה , זו  אין  גדול, שהוא האפוטרופוס ע "י  נעשתה 

שהשדה שיודע  כיון  ביותר בשטרו נזהר מאפוטרופוס  קרקע 

מהווה הדבר שטר , בידו אין אם ולכן  האפוטרופוס , של איננה 

שלוש בה שהחזיק  ואף  הקרקע, את  שקנה  לטענתו סתירה

נאמן אינו סקמ"א)שנים  קמט, סי' .(סמ"ע

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oixcdpq(ipy meil)

,miaiignd oipnl sxhvde ezrc z` `ed xn` okn xg`l wxe
.oexg` ezrc z` xne` lecbd zeytp ipicay cenll yi o`kne

:zeytp ipica sqep oic zcnln `xnbdíãà äðBL ,áø øîà̈©©¤¨¨
úBLôð éðéãa Bnò ïãå Bãéîìúìipica wqer ecera axd leki - §©§¦§¨¦§¦¥§¨

xg`le ,xaca yiy daeg iccve zekf iccv ecinlzl cnll zeytp
,daegl oiae zekfl oia oicd wqtl zerc izyk mipnp mdipy okn

:`xnbd dywn .mipiicd on cg`k `id cinlzd zrceéáéúéî¥¦¥
ipica mipcyk ,`ziixaa epipy,úBànhäå úBøähäixdBðáe áàä ©¨¢§©ª§¨¨§

okeBãéîìúå áøä,oecl miayeidíéðL íäì ïéðBîmiaygp md - ¨©§©§¦¦¨¤§©¦
oeiky .aexd zrc dn rcil mipiicd z` oipenyk zerc izyl

yiyk wxe ,oicd dn xn`iy cg` mkga ic dligzkl df xacay
mileki el` mb ,aexd zrc dn rcil ick zepnl jixv zwelgn

a la` .[`ly oiae dey mzrcyk oia] zerc izyk aygdléðéc¦¥
úBðBîî,epecl dyly ly oic zia dligzn jixvyåokaéðéã ¨§¦¥
úBLôð,epecl dylye mixyr ly oic zia jixvyåokúBkî éðéã §¨§¦¥©

e,äðL øeaéòå Lãçä Lecé÷drxkd `weeca mda jixv el` lkay ¦©Ÿ¤§¦¨¨
d ixd ,oic zia lyBðáe áàokeïäì ïéðBî ïéà Bãéîìúå áøäizyk ¨§¨©§©§¦¥¦¨¤

zercàlàk.ãçàmipnp `l ecinlze axy `ziixaa ok m` x`ean ¤¨¤¨
mze` oipeny xn`y ax lr dywe ,cg`k `l` zeytp ipica
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ה'תשע"ז  אלול ג' שישי יום איסור  באכילת שנים שלש חזקת

:·È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äìøò dìëà£¨¨¨§¨
.ä÷æç Bæ éøä ,äøáòa äðäpL ét ìò óà ¯ íéàìëå úéòéáL§¦¦§¦§©¦©©¦¤¤¡¨©£¥¨£¥£¨¨

בגמרא א)אמרו  לו, בתרא ערלה ,(בבא "אכלה גרסתנו: לפי 

שלש שדה המחזיק כלומר , חזקה ". אינה - וכלאים שביעית 

שביעית  או ערלה כשהם  מפירותיה  ואכל שהגידולים שנים (באופן

סקי"ח) קמא סי' חו"מ סמ"ע - זואסורים אכילה  אין  - כלאים או

אסורים והפירות היות  כי שנים ', שלש  'חזקת  משלימה 

אינו השדה  ובעל האוכלים , כדרך 'אכילה ' זו אין  באכילה 

ולא ששתק העובדה  ולכן  בשדה במחזיק  למחות  צורך  רואה 

חזקה קובעת אינה  שם)מחה  .(רשב"ם

והרמב"ם  חננאל  רבינו  גירסת נראה אך ש"כן כתבו (והתוספות

עיקר") -לר"י וכלאים שביעית  ערלה , "אכלה  dwfgהיא : `ied,"

כתובות  במסכת  גם  הגירסא  א)וכך התוספות (פ, ופירשו (ב"ב .

אלאשם) פירות  קצר  שלא  המותר , באופן היתה  שהאכילה  ,

עלים (ענפים)זמורות  חלים  לא  ושביעית ערלה (ואף שדיני

הזמורות) את לפעמים להתיר יש ואףבכלאים לבהמה . להאכילם  ומותר 

באכילה , מותרים  פירות  וכשיש  גמורה  'אכילה' זו שאין 

חזקה  לקבוע  יכולה  אינה  זמורות  בהלכה אכילת  שחת, אכילת (כמו

לחזקה) מועילה שאינה מועילההקודמת, - מותרים  פירות  כשאין אך 

לחזקה כזו  כאן)'אכילה' ראב"ד .(וראה

היא וכלאים " שביעית  "ערלה , שאכילת כתב והרמב "ם

באכילת שמדובר היינו  בעבירה ", שנהנה  פי על "אף  חזקה 

מועילה המערער  של  מחאתו  אי באכילה , שאסורים  ואף  אדם

לחזקה .

והרי שנים , שלש  חזקת  לקבוע כזו אכילה  מועילה  ומדוע 

שצריך  חושב  אינו  השדה  ובעל  האוכלים , כדרך היא  אין 

עליה ? למחות 

ה 'תומים ' סק"ז)מבאר קמא :(סי'

וטעונים בהנאה אסורים  וכלאים שביעית  ערלה, פירות 

מותר  אפרן הנשרפים  וכל הי"ג)שריפה , פי"ט המוקדשין פסולי .(הל'

אי ולכן  למחות, המערער על  היה  מהם  ליהנות  שיכול  וכיון 

שנים '. שלש  'חזקת  לקביעת מועילה  מחאתו 

לומר : יש  ועוד 

חזקה , לקבוע המערער שתיקת  מועילה איסור  באכילת  גם 

אדם הימצאות נגד מחית  לא  מדוע  כנגדו : לטעון שיש  כיון

מותרים ?!. פירות בו לזרוע  יכול  אתה  כאשר בשדך זר

ה'תשע"ז  אלול ד' קודש שבת קטן  מכירת של תוקפה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïé÷éæçî ïéà¥©§¦¦
ïè÷ àeäLk åéðôa dìëà ?ãöék .ìécâä elôàå ,ïè÷ éñëða§¦§¥¨¨©£¦¦§¦¥©£¨¨§¨¨§¤¨¨
äzà' ,'éì zøëî äzà' :ïòèå ,ìécâäL øçà íézLe ,úçà äðL̈¨©©§©¦©©¤¦§¦§¨©©¨¨©§¨¦©¨

ìL dúBà ìëàiL ãò ;íeìk äæ ïéà ¯ 'éì zúðúBôeöø íéðL L ¨©¨¦¥¤§©¤Ÿ©¨¨Ÿ¨¦§
.ìécâäL øçà©©¤¦§¦

'אתה שהגדיל : הקטן  כלפי  טוען  שהמחזיק  כותב הרמב "ם 

אינה קטן  מכירת שהרי  תמוהה , זו טענה  ולכאורה  לי'. מכרת 

כלום ?

שהמחזיק היא הדברים כוונת  למלך ': ה 'משנה  ומבאר 

מהקטן שקנה  licbdyטוען  xg`lשהזמן הוא  והחידוש  ,

בגדלותו. שהחזיק  לזמן מצטרף אינו בקטנותו  שהחזיק 

החושן' ה'קצות קמ אך  סק"ו)(סי' שהריט כך על הקשה

מעשה שלפני בתקופה  היתה  החזקה  טענתו פי  על אם  בוודאי 

מועלת ! אינה  המכירה

קטן, בעודו  ממנו שקנה  טוען  אמנם  המחזיק  כי ביאר  ולכן 

ולאחר בקטנותו מכר אם  כלום , קטן מכירת  שאין  ואף 

חלה . המכירה  – מיחה  ולא  שתק  שהגדיל

מכירה  בהלכות הרמב "ם  מדברי ה'קצות' לומד יז)וכך (כט,

קרקעות  למכור  יכול שאינו נער  eia`nלגבי  yxiy עד

עשרים גיל קודם  מכר אם אך שנה, עשרים לו שימלאו

הדין והוא  חלה. המכירה  מיחה , לא  עשרים לגיל וכשהגיע 

שקנה או במתנה שקיבל  קרקעות  בקטנותו  שמכר  קטן לגבי

חלה . המכירה  – מיחה  לא  שגדל לאחר  שאם  בעצמו ,

שהמחזיק במקרה  מדבר  שהרמב "ם  כתב שמח' וה 'אור 

כיון חזקה , לו  ואין הקטן , של  מהאפוטרופוס שקנה  טוען 

המכירה שלטענתו  ולמרות  קטן . בנכסי  מחזיקים  שאין 

הקונה כי חזקה , זו  אין  גדול, שהוא האפוטרופוס ע "י  נעשתה 

שהשדה שיודע  כיון  ביותר בשטרו נזהר מאפוטרופוס  קרקע 

מהווה הדבר שטר , בידו אין אם ולכן  האפוטרופוס , של איננה 

שלוש בה שהחזיק  ואף  הקרקע, את  שקנה  לטענתו סתירה

נאמן אינו סקמ"א)שנים  קמט, סי' .(סמ"ע

dele deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn g"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriylel` 'cÎa`Îmgpn g"k -f"ryz

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ח א' יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר

שומא.

.‡B¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ ¯Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ·˜ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ ¯Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È·‡Â ¯kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú ·¯Ú ‡È·‰Ï- ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

ãycew zegiyn zecewpã

.`ed jk aegd ziiab xcq"

הדיין... טעה ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין

חוקיו  ליעקב דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
לישראל  אומר הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו
במלוה  דכתיב "מאי בבא־בתרא בגמרא ומפורש לעשות".
כביכול, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה'
שזה  כתב הזקן אדמו"ר ובשו"ע מלוה". לאיש לוה "עבד
שהצדקה  מאמינים בני מאמינים אנו "בשגם באמונה עיקר
וגמולו  דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה הלוואה אלא אינה

הזה. בעולם בכפליים לו ישלם
תחילה, שיתבענו שצריך הוא כך החוב גביית וסדר
את  לתבוע ישראל צריכים שבגלות הכוונות כל שלאחרי
אלקים  מתי "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף
עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל ואחד אחד לכל הנוגע

בגאולתם  תלויה השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי
ופירש  שבותך" את אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, של
שרויה  שהשכינה כיון אלא והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י,
לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין גלותם בצרת ישראל עם
בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
הגאולה  את להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית
(.ai oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:

עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור
משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע

הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על

מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם
הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי

בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית
מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה
שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.·ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»
ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆

ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
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ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי

ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ

ËÓL33;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»
‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ï·‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»

ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ
ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ

„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים

זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט
הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.‰ÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»

Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
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ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי

ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ

ËÓL33;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»
‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ï·‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»

ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ
ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ

„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים

זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט
הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.‰ÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»

Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
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קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל
המקח. על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,

למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי 48)- קסט. בתרא בבא
שנייה. פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב

.Ê‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" המונח
משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.

השטר. בקריעת שאמרנו

.ÁÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ ·iÁ ÈBÏtL ·BÁa Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ e‰eÈL¯‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.Ë‰LÏL ÔÈ„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.·ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם
שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה

כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון
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deleפד deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn g"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜81Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜¯˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa - ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
¯ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב

חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו
בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי  על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם

שלו).

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
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.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜81Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜¯˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa - ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
¯ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב

חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו
בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי  על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם

שלו).

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
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לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר,
שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק מי ודין שטר, על
שני  לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין
במאה  חוב שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני שטרות
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ה.2) פ"ח, שביעית הוא 3)משנה בהם הכתוב הזמן
של  ניסן בו וכתוב בתשרי לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם

מיום 4)אשתקד. אפילו כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין
ד"ה 5)ההלוואה. שם וב'תוספות' עב. ב"מ כרי"ף פסק

עלֿפה, כמלוה ודינו - לגמרי פסול שהשטר כתבו שטר,
פרעתי. לטעון יכול שאלו 6)שהלווה עב. בבבאֿמציעא

ומבאר  ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה
שם  בגמרא ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי
לפי  נאמרה זו וגזירה הם, דברים שני וקנס שגזירה משמע,
קצת, ותמוה האיסור. מפני היתר קונסים שאין חכמים, דעת
רבי  דעת לפי שם שנאמר קנס, במושג כאן משתמש שרבינו
"המוקדמים", מפרש שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר.
את  ופרע שטר לו וכתב ממון, משמעון ראובן שלוה כגון
ואחר  שמעון, ביד השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב
בידך  הפרוע השטר יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן
כזה, מסובך לפירוש רבינו נכנס ולמה החדש. החוב לצורך
היה  שקשה מפני בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא

הע  הלא פסולים לו, הם מוקדם שזמנו שטר על שחתמו דים
משנץ  הר"ש הקשו (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות,
פירש  ולפיכך מגידֿמשנה), ראה והרשב"א, והרמב"ן שם,
מתרץ  שם והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן
הזמן. להקדים נפשות אונס נאנסו כשהעדים שהמדובר

להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו

.··BÁ È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË BÈ‡L ,¯ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«

¯ËM‰10- ¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב"ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם

הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»

L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«
.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««
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¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿

.‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»
ÔÎÂ30e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿

ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,

המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰ - »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של הלוקח.32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא רב

בשטר  שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח יטרוף
"טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו

זמן.38) הנכון.39)בלי הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
הוא, רחוק חשש ואולי כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה
ב. מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא ועוד
שחזר  לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.Á¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע
נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור

שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו
פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««

BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿

.‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»
ÔÎÂ30e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿

ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,

המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰ - »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של הלוקח.32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא רב

בשטר  שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח יטרוף
"טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו

זמן.38) הנכון.39)בלי הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
הוא, רחוק חשש ואולי כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה
ב. מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא ועוד
שחזר  לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.Á¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע
נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור

שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו
פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««

BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿

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

dele deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn g"k '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…
¯ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈL¯BÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי שני ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית

החוב.51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי
אחת. פעם כבר שטרפה יודע אחריו 53)שאינו שלקחו

הלווה. - המוכר מכרתיה.54)מאותו לא ויטעון: שיכחיש

.‡ÈËLa˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
¯ËL :¯Ó‡Â B˙ÚLa ¯ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»
BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«
ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«
Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר

שטר.58)הרשב"א). כתב ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי טוען 61)של מהל' בפ"ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף ונטען,
כפרן. שהוחזק מפני נאמן, אינו - ופרעתי לויתי

.·ÈÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ

Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל

.„È·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
¯k BÓeM¯ Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
·¯ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…
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קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ֿ דין בית נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆

·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»
BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈

ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬

ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת

כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב
טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק ֿ 6)אין בעל אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.·Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ

.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
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קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ֿ דין בית נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆

·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»
BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈

ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬

ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת

כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב
טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק ֿ 6)אין בעל אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.·Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ

.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
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שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט יכתוב שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי  רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף שני קעב.): (שם שנינו שהרי שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון
זה), שם על הכתוב בשטרֿחוב מהם גובים אין (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק זו

המלוה]. ואת הלוקח את מכירים

.„ÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡ - »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ ¯Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ ¯·cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
·iÁ È‡L ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡Â ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»
„Ú BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«

˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«

קסז:21) ששמו 22)שם והודיע אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י  כרמאי ויתפרסם הדבר יוודע פן רב, זמן שמו מחליף
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.‰¯ËL Ïk25:¯Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ ¯Á‡ È‡n¯ ‡nL ,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk ·iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»
È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
 ֿ אלאֿאם כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿

ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני
כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ

Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
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מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי
לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,

כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם
כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם

חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה
החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆

˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ
˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל  כדין

ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה
הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ
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מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי
לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,

כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם
כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם

חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה
החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆

˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ
˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל  כדין

ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה
הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ
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dele deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב אומר את 69)הלוקח לעכב

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי לכתוב ולא שבידך, הכסף
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב הכתוב פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני השדה דמי לעכב המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע למוכר ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ט שני יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.‡‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;·¯Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
·iÁ ·¯Ú‰ ÔÈ‡ - ·¯Ú È‡Â Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa '·¯Ú È‡' ¯Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï·‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk - ‰Ê ÔBÓÓ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף את נתן שהמלוה משום
של  ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב

הדין.4) בית התערבות פי על אפילו 5)שלא משמע
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות
כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו

.·BÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7¯ˆ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

ãycew zegiyn zecewpã

t"r` ...axr eze` eyr oic zia m` oke ...axrd carzyp"
."oic zia edepin`dy d`pd el yie li`ed ...ecin epw `ly

אם  רק הוא קניין בלא הערב שיעבוד הרמב"ם, לשיטת
על  הנאה לו ויש הואיל ערב, אותו עשו בית־דין

בית־דין, שהאמינוהו
מעות  מתן אחר ערב הריני ואמר המלוה האמינו אם אבל
משעבד  אינו כי א' בהלכה שכתב כמו קניין בלא ערב אינו
הבבלי  כשיטת והוא המלוה. שהאמינו ההנאה בגין עצמו

יוסף' וב'נמוקי גרשום' ב'רבינו שהתבארה בבא כפי (סוף

אלא בתרא) הערב את לשעבד יפה כוחה אין זו שהנאה
בפועל  ממון ומחסרו פיו על ממון שהוציא בגלל שרק
חוב  על בשוק הלוה את שחנק במלוה ולכן משתעבד,
מכיון  אשלם" ואני לו "הנח ואמר חברו ובא לו שחייב
על  ש"לא כיון בפועל ממון חסרו ולא מחסרי" מידי ש"לאו

קניין. בלא משתעבד אינו הלווהו" אמונתו
שהמלווה  בזה לערב שיש ההנאה הירושלמי לשיטת אבל
משתעבד  ב"חנוק" ולכן לשעבדו, בלבד בכוחה יש מאמינו

קניין. בלא גם
(23 'rd 148 cenr y"ewl it lr)

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.‚‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈

לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.„‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
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(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."aiig ecin epwe axr a`d did m`e"

קנין ללא משתעבד בנו לגבי ב.)אבא קעד, בתרא אבל (בבא
ב'לקוטי  ומבואר דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת
בעד  ערב הוא אחד ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה'

בזה. זה ערבים שכולם ישראל מכל יותר חבירו
(41 'rd 150 cenr e"kg y"ewl it lr)

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,

ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב
על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
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(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.‰·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.Â·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."aiig ecin epwe axr a`d did m`e"

קנין ללא משתעבד בנו לגבי ב.)אבא קעד, בתרא אבל (בבא
ב'לקוטי  ומבואר דווקא. בקנין הוא כאן הרמב"ם לדעת
בעד  ערב הוא אחד ענף או אחד משורש שהוא שמי תורה'

בזה. זה ערבים שכולם ישראל מכל יותר חבירו
(41 'rd 150 cenr e"kg y"ewl it lr)

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,

ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.ÊÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב
על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו

דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני
יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.ÁÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31Ôz‡ È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
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‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba ·iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï - ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש כשתלה
הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י

תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך

.ËeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ¯ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
- ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡·¯Ú Ô‰ È¯‰33.L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈

א.32) הלכה ה פרק שבועות דינו 33)ירושלמי אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל

כאן].

.ÈÔÓ Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ - ·BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«

"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי
ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.‡ÈBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.·ÈB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.‚È¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.„ÈÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆
BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.‡‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈
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·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון
בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה

.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈

ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת

לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
 ֿ (מגיד ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
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צה dele deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו  זה סגנון
בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.·- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה

.‚ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«
È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈

ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת

לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.„BÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.‰‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿

לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
 ֿ (מגיד ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.Â‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
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·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««
ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«

BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««
ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ - ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿

‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È¯‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»
BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆

„˜ ·BÁ‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ
Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆

Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈
È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ

ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«
·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈

‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«
Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«

.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ô˙B ‡e‰ È¯‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני
קבלן", להיות "הכנס לו: כשאמר לשלם הלווה חייב בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף: כשלא אפילו
למה  תחילה הערב את לתבוע יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב את שיפרע עליו וללחוץ אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק ומזה הבא. בקטע רבינו שמביא
רשאי  המלוה והרי נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע לפני ושילם הערב וקדם הערב, את לתבוע

חי  כאן).- ראב"ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב
מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות

הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,
שם. בירושלמי, אמרו ֿ 34)זה בבבא הובא שהיה, מעשה

ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא
פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה

ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע
קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.Ê·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.Á‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»
ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

(47 ֿ אףֿעל היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.ËÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
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ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈
eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט ֿ 53)מכירה בבבא שאמרו ממה נלמד זה
 ֿ אלאֿאם השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»

BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.·È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה ֿ 58)השתעבדו על שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת
מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆
‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆

ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,
עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם

מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
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ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈
eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.ÈÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט ֿ 53)מכירה בבבא שאמרו ממה נלמד זה
 ֿ אלאֿאם השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.‡ÈBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»

BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.·È‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה ֿ 58)השתעבדו על שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת
מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.‡¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆
‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆

ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ , ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,
עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם

מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
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שחותמיהן  אע"פ מלכותי) ביתֿמשפט = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי חוץ כשרים, - גוים
- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי
כסף, שנתן מאשרים השופטים (שהרי שנתן בכסף קנה
שטר  תוקף לו אין שלהם השטר והרי לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף לו יש המלכות, לחוקי בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי "חוץ וצ"ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי הדומים השטרות כל
כאן  פוסק ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ"ה שפסק למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי"א
(או  למלך הנוגע לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט, של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב", המילה את ולמחוק הודאות", "שטרי צ"ל

שטריֿחוב  מכשיר רבינו שהרי שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י הוא וכן בערכאות. ב'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ
בעלֿפה  מחילה שהרי בשטר, המחילה את כתב אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף אלה, שבכל משום
שטר. תוקף אין הגוים בידי חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי ונימוקם: פרעתי. לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש
 ֿ [במגיד קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.·¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«

,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.‚Ôlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.„ÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈
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שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא

.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈

¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆
˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««

ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»
ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»

.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

.Ë¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«

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



צט dele deln zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא

.‰¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.ÂÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈

¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆
˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««

ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»
ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»

.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.Ê˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד פחות 47)שם ומכלֿשכן יתר, אפילו כלומר:
שורות. עדים 48)משתי שבחתימת אמרנו ה"ד למעלה

אישרו  שמא שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר
רבינו  שמנמק כמו - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את
שטרות. תוכן אלא שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך,

.ÁÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

.Ë¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
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˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È¯‰L ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz ¯·k - ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב כל מחק שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב על 58)והזיוף משהו כתב

מחק  ואח"כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק
לשינוי. לב ישימו לא או שבשטר, הכתב מפני המחקים

למחק.59) מחק שבין בשינוי ירגישו ודאי ואז

.È¯ËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¯Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ

ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜ÁÓe ,¯ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף

ואףֿעלֿפי  כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי פסק שרבינו
הוא  גבי הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני נייר, על והקיום המחק על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי רב בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.‡È¯ËL64;ÏeÒt - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,¯Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ¯ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e·˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈

ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר

יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם
זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע

שם. בגמרא מבואר

.·È¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿

˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…
.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.‚ÈLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.„È¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»
Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰≈««««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
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orhpeק oreh zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.
שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ֿ 88)שם. ראשי
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.

"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.ÊÈBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆
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Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
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אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
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קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.
שתי  למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם יקרה שמא דבר:
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.ÂËBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ֿ 88)שם. ראשי
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט

.ÊË¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ

B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.

"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.ÊÈBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן
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.‡ÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
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ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא

השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,
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„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם שכירות 11)שם.10)משנה בהלכות נתבאר
את  לשכיר נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק
ונוטל. - נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו
שבעל  מפני וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה
ולא  - שנתן לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית
שוכח  אינו עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן,

מה). שם (גמרא טועה ונתבאר 12)ואינו מד: שם משנה
של  ידו תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם
שלם  כשהוא לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע
[בגמרא  בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא
הנחבל  שאין במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם
שם  היה שלא בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו

לחבול]. לו היה שאפשר אחר חוב 13)אדם שטר הוציא
פרעת  אומר והמלוה החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על
עליו  ולפיכך השטר של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק
בלא  נאמן - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע.

שם.14)שבועה. במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז
תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק

תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.‚ÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»

B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן
ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה

לשבועה 25) חכמים אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שם). שבועות רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו

ד.26) הלכה י"א, פרק

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
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ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»
˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆

Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב

אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
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ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»
˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆

Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.‰ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב

אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.Â·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆

‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.Ê;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.ÁÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
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שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.ËE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈
B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ ‰È‰»»¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿
Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»«
Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk Ú·Bz‰«≈«¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L È‡cÂa55ÔÚBË56˙ÚË B˙B‡ ¿««∆«»«¬≈∆≈«¬«
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ ,È‡cÂ««¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Êa57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , »∆¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
 ֿ הקדושֿברוך כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.‡ÈÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ
BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.·ÈÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא
ב  הלכה למעלה (ראה גלגול בלא אפילו אותם משביעים
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.‚È‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈
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ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿

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



קה orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.„ÈÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.ÂË·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.ÊËÈ¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈
˙q‰ ÚaL ‰Ê85ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«

BÓˆÚ Èt86,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , ƒ«¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏBa ÔÈ·BbL ÌB˜ …»¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל  מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.ÊÈ?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.‡„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע

היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.·„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
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ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆
Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.‚ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ
„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»

.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.„‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,

.‰ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»
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ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…

.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
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ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.ÂÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר
מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר

התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.Ê·iÁ˙35Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿
‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ ÚaLƒ¿»¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…

˙¯Á‡ ‰wz dÏ eOÚ36È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »»«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙ Úa˙p‰«ƒ¿»ƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה 
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.Á·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.Ë·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.ÈÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…

.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".

תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.‡ÈÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
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˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»
LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) שפטור 46)בבאֿקמא רב, בשם הונא רב אמר שם
שנאמר  מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם,
ולקח  . . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות
השבועה  את התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו
עליו. חולק שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ה"א.47)ופסק פ"ז
אחד 48) עוד ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.·È:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.‡˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה
בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין

ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.·ÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.‚ÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿

ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.„‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
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¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»

‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

(12 ֿ ובמשנה וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל

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



קט orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»

‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

(12 ֿ ובמשנה וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,
ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.Â„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.ÊÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
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ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.ÁÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע 
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.Ë‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ

˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»
LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»

¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»
BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.ÈÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
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בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ

‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

ה'תשע"ז  אלול א' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה
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קיי orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.‡ÈÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.·È¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.‚ÈÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ

‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.„ÈÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.ÂËÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.

ה'תשע"ז  אלול א' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה
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.‡ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙Ï∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.·‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.‚‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע
שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר

בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית
קטנים]. ובתים גדולים

.„˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,

ח  פרעתי טען שאם חמישים, שחייב אלא פשיטא מישים
שם). (ראה

.‰¯ËL16,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»
Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈
LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,Ba ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒ

ÌÈzLa ‡l‡ ‰Ê ¯ËLa17¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ƒ¿»∆∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - da ¯tÎÏ18·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ƒ¿…»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ

- ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙w˙Â ,‰„·‡¬≈»¿«»«¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»
Ú·MÈ ‡Ï19BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,20ÔÎÂ .21¯ÓB‡‰ …ƒ»«¿∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈

‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ«¬≈»«ƒ«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»
·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ

‰„·‡22¯eËÙe ,23˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡24CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¬≈»»«ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ
EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»≈«¿¿»«»∆»»¿»ƒ
- ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL∆∆»«ƒ¿«∆≈¬»≈∆»«
„Èa B‡ E„Èa È·‡Ï LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈¿»ƒ¿»¿¿«
,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡»ƒ»∆¿≈≈¿»ƒ∆»¬ƒƒ
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‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆
Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»

ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈
ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«

ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
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‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆
Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa25. ¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,
- הכל לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.Â‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»
ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»

ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»
ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»

ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈
ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«

ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.ÊE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.Á‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿

ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
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המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.ËEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ
ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡ „Ú≈∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ ‰È‰45‰Ê È¯‰ - »»À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆
ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÚaLƒ¿»«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
:¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡»∆»¿«¿¿»»«¿»«

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ - ÈzÚ¯t46e¯‡aL BÓk ,47. »«¿ƒ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.ÈE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות
על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד

וקטן. שוטה חרש טענת

.‡ÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»

Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.·˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈

Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.‚BÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈
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¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
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¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.„ÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע
מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.‰zÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.Â¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
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לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.ÊÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו ֿ 36)כתוב לבית השטר את להביא
דין.

.ÁÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.ËÔÈ‡39ÔÈÚaL40,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰ „Á‡41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42ÈÙÏ ; ∆»«»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ

·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ‰fL∆∆«ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ
‰„·‡43„ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈»¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ

,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaL BÈ‡ - ÔËwÏ«»»≈ƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡ ÔË˜ ˙ÚÈ·zL44:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ∆¿ƒ«»»≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈

BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ ¯Ó‡L ÔË»̃»∆»«¿»»∆ƒ¿»¿«»»»
B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa¿»¿¿«»≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê45ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆»ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÔÚËÂÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ

‰ÚË ˙ÓÁÓ ÚaL BÈ‡L46‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈ƒ¿»≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»
ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔË˜Ï ÛzLÀ»¿»»«¿»»«¬ƒ≈ƒ

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ ÒBtB¯ËBt‡47Ba ‡ˆBiÎÂ «¿«»»¿ƒ»««À»¿«≈
.‡nL ˙ÚËa¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.ÈÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות

מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.‡ÈÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»
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orhpeקטז oreh zekld - mihtyn xtq - lel` '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ֿ 59)ביתֿדין ואףֿעל

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«

,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«

BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«
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כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
 ֿ שבעל וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
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ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.·ÈL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ֿ 59)ביתֿדין ואףֿעל

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.‡:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«

,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«

BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
 ֿ שבעל וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,

הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה
לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
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אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.·ÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי

דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.‚EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»

‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.„‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ

;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«
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‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
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‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.‰ÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.ÂBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ

ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»
B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.Ê„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין  ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.ÁÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ
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Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡ »«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ
BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…

ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

ה'תשע"ז  אלול ב' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר

צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.‡,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא
דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.

מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.·‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈

‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»
.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.‚ÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
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כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:
אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא

בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא
אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן

לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו
נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי

במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
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כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:
אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא

בפני 22) כשהודה אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא
אינו  יכתבו לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית
ידי  על כלום מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן

והודה 24)שם.23)הכתיבה. בקרקע מוחזק היה
שם). (רש"י התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע

מסויימת.25) שדה חלקת תבעו שהרי

.„‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.‰e¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן

לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו
נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי

במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.ÂÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.Ê‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
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רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,
מחצה].

.ÁLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ

‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»
‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…

Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. אותה
שם.63) גמרא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.‡ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»
Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»

¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.·ÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…

Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים ֿ 13)אגדה) אף
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿
.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים  ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

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



orhpeקכב oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
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קכג orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.‰ÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.Âe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה
משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.ÊB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.ÁB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.ËÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
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¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.ÈÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...oica lecb xwir df xace"

כ"כ  ולהפליג להאריך דרכו אין שהרי לשונו, להבין וצריך
עניינים: ארבעה בו ולמנות מסוים כלל של בחשיבותו

למוצאי  הוא "ברור טעם" של "דבר בדין" גדול "עיקר
שמדגיש  כללים שמצינו והגם ילוז", "ולא הדעת"
עניינים, ארבעה וביאור כזו אריכות מצינו לא חשיבותם
הדיוק. ובתכלית קצרה" "בלשון חיבורו את שכתב ובפרט
את  לבאר המפרשים התעכבו לא מדוע תמוה וביותר

בש"ס. מראה־מקום שום לה שאין זו לשונו
שלבים  ארבעה הם אלו עניינים שארבעת לומר ויש

השכל: בהשגת
כבר  הוא שכלי, עניין לברר ניגש שאדם לפני עוד א.

" - חשוב עניין כאן ש"מונח" roicaמרגיש lecb xwi."
בשכלו  שתעלה יתכן בשכלו, להתבונן מתחיל כאשר ב.

" הפוכה mrhסברא ly xac להתבונן שיאריך וככל "
סברות. עוד אצלו יעלו בשכלו

מסקנת  לבירור מגיע וטריא, השקלא אריכות לאחרי ג.
" - zrcdהענין i`venl `ed xexa כח ידי על שנעשה - "

שבשכלו. הדעת
יוכל  לא דבר ששום עד גדול תוקף מקבלת מסקנתו ד.
- בפועל הדברים בקיום גם ועל־דרך־זה ממקומו, להזיזו

"feli `le."

שדין  משמע הנ"ל בדין אלה עניינים ארבעת שכתב ומכיון
ארבעת  בכל התוקף בכל בשכלו אצלו והונח נתקבל זה

פרטיו.
מהו  שם, משנה' ה'מגיד קושיית מתורצת ועל־פי־זה
שהרי  בעדים" לו שנתברר "ולולי הרמב"ם לדברי המקור
"נתברר  להיות שצריך כלל ברור לא שם הגמרא למסקנת

להלכה. הרמב"ם זאת פסק ומדוע בעדים" לו
הכי  בתוקף הרמב"ם של בשכלו התברר הנ"ל שכל אלא,
ובלשון  מהגמרא, כך על ראיה להביא צריך שאינו עד גדול
מקומות  שמצינו ומה היא". סברא קרא, לי "למה הידוע
בתוקף  חלישות על הלשון מראה שם לי" "יראה שכתב
עד  כ"כ פשוט שהדבר כאן מה־שאין־כן בשכל, ההנחה

במקור. צורך שאין
למעלה  מלמטה האחד אופנים, שני יתכנו השכל במסקנת
למסקנה  האדם מגיע ושקלא־וטריא פלפול של שבדרך
הדבר  הונח שמלכתחילה למטה מלמעלה והשני מסוימת.
אם  גם זה ובאופן שכלו, להבנת נמשך אח"כ ורק בשכלו
אין  הבנתו, על שישאל השאלות לכל תשובות ימצא לא
על־דרך  סברתו, נכונות על דעתו בתוקף מאומה משנה זה
תשובות  לו היו שלא כיון רב" ש"שתיק בגמרא שמצינו

מסברתו. בו חזר לא זאת ובכל ששאלוהו השאלות על
כמה  עד להדגיש כדי בלשונו כך כל הרמב"ם האריך לכן
ישנו  לא שבעולם הקושיות כל ולאידך בשכלו, הדבר מונח

זה. בעניין דעתו את
בתחילת  למבואר גם קשור השכל בהבנת הנ"ל הסדר
הספר  תחילת אלקות, ידיעת בענין הרמב"ם ספר וסיום
שממנה  שכלית ידיעה ראשון" מצוי שם שיש "לידע היא:
אחרי  בא בספרו הלימוד כי ית', ויראתו לאהבתו  בא האדם
אודות  לדבר צורך שאין ופשוט שבכתב, בתורה הלימוד
ידיעה  גם שתהיה הוא הקב"ה של רצונו אבל האמונה. ענין
צריכה  לראש שלכל הדברים, סדר זהו כי שכלית והבנה
שמגיעים  עד השכלית הידיעה אח"כ ורק האמונה להיות
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא הרמב"ם בסיום למוזכר
והסברה  בהבנה כלל צורך יהיה לא שאז ה'" את לדעת
מהקב"ה  היא חיותם שכל ירגישו הנבראים כל כי  שכלית
שהוא  המרגישים שבים הנבראים כמו מכסים" לים "כמים

חיותם. מקור
להיות  צריכה שקודם הפוך הדברים סדר הזה בזמן אבל
מצוי  שם שיש "לידע ואח"כ גדול" "עיקר - האמונה
"דבר  שנעשה עד חיל אל מחיל הליכה של ובאופן ראשון"

ילוז". "לא של ובאופן הדעת" למוצאי ברור
(.eh oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
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ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה
שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות

משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,
עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג

דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון
להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
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ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה
שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות

משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,
עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג

דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון
להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.‡Ôn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.·ÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.‚Ôn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
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דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.„ÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו

העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו
אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם

כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע
שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.‰elÙ‡30B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙Ó ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו

'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.ÂÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈

E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
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שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` ilka oifge` eidy mipy"

בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות

על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראים שהמצות וכידוע המצוות עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
כל  את לקבל כדי שלי כולה שיטען יתכן ואיך פרס לקבל
להביא  שמוכן השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר?
להישבע  שלא להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את

ברמב"ם. כמבואר אמת דבר על אפילו
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(.fh oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ
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שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו
בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.ÊÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."cg` ilka oifge` eidy mipy"

בכמה  התבאר בטלית", אוחזין "שנים של הענין בפנימיות

על־ידי  הנמשך מקיף אור הוא ש"טלית" בחסידות מקומות
וכאשר  לבושים, נקראים שהמצות וכידוע המצוות עשיית
אור  המשכת נפעלת אחת, מצוה יחד מקיימים יהודים שני
אומר  וזה מצאתיה אני אומר "זה ולכן שניהם, על מקיף
וגילוי  המשכת גרם שהוא טוען אחד וכל מצאתיה", אני
שכל  הפסק בא כך ועל שלו, והשכר הגילוי כל ולכן האור

שכרו. על יבוא אחד
מנת  על שלא היא העבודה שלמות הלא א. להבין: וצריך
כל  את לקבל כדי שלי כולה שיטען יתכן ואיך פרס לקבל
להביא  שמוכן השכר על כך כל להוט שהוא ובפרט השכר?
להישבע  שלא להיזהר צריך והלא שבועה, לידי עצמו את

ברמב"ם. כמבואר אמת דבר על אפילו
אינה  השבועה שמטרת משמע הרמב"ם מדברי ב.
ביניהם  לעשות כדי היינו ויטול, ישבע אלא להפחידו
בפשרה  זאת לעשות שלא מדוע וא"כ וחלוקה, פשרה

שבועה? ובלא
בשביל  אינו מצאתיה" אני אומר "זה הביאור: לומר ויש
מלשון  הוא בחסידות כמבואר ש'פרס' אלא שכר לקבל
הקב"ה, של עצמותו עם וחיבור צוותא היינו "פרוסה"
לוותר  יוכל ואיך ממש האלוקית נפשו בחיי נוגע זה ועניין
אינו  שבועה של בעניין "להסתכן" שצריך ומה זה. בעניין
ית'. ומהותו עצמותו עם והחיבור הצוותא לגבי כלל נחשב
(.fh oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים

- בספינה קודם לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה.
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

.Á¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ
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ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.ËeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.È‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.‡È„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.·Èda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«
eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«

ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«
Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»

ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»
ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
 ֿ [במגיד כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
 ֿ "אםֿתמצי שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
 ֿ כאם לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.‚ÈÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין

שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
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ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

ה'תשע"ז  אלול ג' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»

‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»
È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
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ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

ה'תשע"ז  אלול ג' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.‡‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא 
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.·‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.‚‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»
,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»

‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»
È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.„ÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.‰ÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
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,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.Â‰ÈÙÒ20,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê21e‡·e , ∆≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד
החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.‡˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈

ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆
,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
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orhpeקל oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈
ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
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LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈
ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.‚‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.„‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.‰‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»
:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈
¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆

,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ
˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»

.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.ÂCÎÈÙÏ28¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡ :Ì‰Ï29. »∆«ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»

‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈
‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ - eÈtÓƒƒ¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡ ÂÈÏÚ30ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â31:ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , ¿»«»∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»

B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡ ÔÈ‡32Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - ≈»ƒƒ«∆»»ƒ«
,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ

.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה  לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.Ê¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ

לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
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אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.Á‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.Ë‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆
„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.ÈÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.‡ÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה

"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים
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-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי
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-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.·ÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות
ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.‚‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.„ÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»

זרעה.30)שם.29) שנים.31)לא שלש זרעה אם אפילו
מדי.32) יותר הקרקע את להכחיש שלא שדה 33)כדי
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מוגדל. יבול שאחריה בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא
שנת  אין - שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב
מבאר, ובמגידֿמשנה החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה
פחות  לא בה להחזיק שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם
'טור' (ראה וחמישית שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש

שם).

.‰ÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ÂdÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה  שם, הלוקח.39)ברייתא

באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.Ê·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.Á·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.Ëd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»
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ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
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ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.ÈdÚ¯Ê58ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ¯Bk…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.‡ÈdÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.·ÈdÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.‚ÈÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.„È„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.ÂË‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא

.ÊËdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
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Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»
‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈

BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.ÊÈ˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.ÁÈÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
BÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚ85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את
שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען

"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שלם 92)וזה שדה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
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שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].

ה'תשע"ז  אלול ד' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו

כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו

והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם
חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].

ה'תשע"ז  אלול ד' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו

כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את
שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו

והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם
משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד
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orhpeקלח oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",
ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית" במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

בלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד זאת, בכל הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(.fi oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈

ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
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קלט orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",
ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית" במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

בלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד זאת, בכל הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(.fi oniq mihtyn xtq zekln oii it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈

ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
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רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ

Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆
‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆

‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆
Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו

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



orhpeקמ oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'

מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם
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מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'

מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם
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orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
 ֿ ובמגיד רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»

‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…
dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ

‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
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BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא

גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש ֿ (להוכיח) בבית נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
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BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא

גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש ֿ (להוכיח) בבית נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - lel` 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר
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למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
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למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
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ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«

dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות ֿ 61)בעל במגיד
 ֿ ובכסף שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` 'cÎa`Îmgpn g"k -f"ryz

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥
עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨

שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני
חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף

עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי

.‡¯˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,¯˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡¯˜pL e‰Ê -2BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

B¯·ÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ‰Ók3‰¯·Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4;Ôlk ÔÈÏ˜Ò - ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙ¯O - ‰Ù¯Oa Ì‡Â5Ì‡Â .˙B˙Èn‰ ¯‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל

ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה
וכלשון  בריאותם, כח כפי אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי"ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים
ממכות  מוכח וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
(קרית  מיזדבנת" הוה מי לך, הוה אנת אי ליה "ולימרו ב ב,

כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם
קיבל  והרי להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מּבריסק סולובייצ'יג הלוי חיים
מה  שכל הי"ד, המכה של הכאב לעוצמת הי"ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף שאתה
המכות  תחלק אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב
ממספר  חלק רק ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב את ירגיש לא הרי המכות,
של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון

זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם
שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
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zecrקמו zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆

ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈
,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…

Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי
על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
עדים". - והאחרונים דבר, בעלי - הראשונים חזרו הייתם...

יח. יט, דברים לתורה, ברמב"ן זה היו 22)ומעין ואפילו
פ"כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים

מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב: ה, במכות משנה
משמעה  - עדים שנים עלֿפי שלשון: עדים" תלמודֿלומר

שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו
אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י  השניה פני על האחת להאמין הכתוב' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ"ב פי"ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.„‰‡¯˙‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú25ÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBq·Ïe eLÁÎ‰L26B‡ ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰27. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»

שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
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קמז zecr zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»

ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ
ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»

˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆
‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆

ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈
,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…

Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי
על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
עדים". - והאחרונים דבר, בעלי - הראשונים חזרו הייתם...

יח. יט, דברים לתורה, ברמב"ן זה היו 22)ומעין ואפילו
פ"כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים

מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב: ה, במכות משנה
משמעה  - עדים שנים עלֿפי שלשון: עדים" תלמודֿלומר

שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו
אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י  השניה פני על האחת להאמין הכתוב' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ"ב פי"ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.„‰‡¯˙‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú25ÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBq·Ïe eLÁÎ‰L26B‡ ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰27. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»

שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
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שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי הזמה,

(רדב"ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú39‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ?Ô‰lL ‰Ê¯Î‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚¯‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:¯Ó‡pL .ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ¯‡Lp‰Â40. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט, סנהדרין
זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים
הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,

הי"ג. ופ"ז ה"ח, פ"ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ ·eiÁ41ÔÈ·iÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜ - ÌlLÏ42Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚ43Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È¯‰ ?„ˆÈk .˙È·a «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ¯˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

e¯Ó‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â44ÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰Ê45Ô‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ -46. ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙È·a eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ e·iÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈

BzÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ47. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿
B˜ÏÁ ÌlLÓ - Ck „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡Â48. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי תדע, היא". הכתוב ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי ומשלמים,

ב). ב, (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח) כב, (שמות שנאמר פטור, בקנס המודה
אח"כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע ולא - אלהים

ב). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו
שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין

הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק שלא לשלם,
א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי

ביתֿדין, חיובי כל כשאר ממון, חיוב זה הרי ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע זה שאין

הי"ז. פ"א, ונטען טוען הל' והשווה אע"פ 48)וברש"י).
עצמו  הודאת על חייב - חבירו את לחייב נאמן שאינו

א). ג, (מכות

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ט שני יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰Ï5Úe„i‰ Èeˆn‰ ¯·ca ‡l‡ .C¯c‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯ÚLÓ ÏkÏ6.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י גדול טרקלין
ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק מאד ארוך בית רש"י:

ה"א. פ"ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע וגללו. כרכו
ארץֿישראל  לכל הקב"ה שקּפלּה "מלמד אמרו: ב ְִָצא,

אבינו". יעקב תחת וב'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.·LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
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‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ
ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואיֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב, סנהדרין
המלוה  מחל שהרי כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי מעלה זו והרי ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי, בעשרה
רבינו  כדברי אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע, והדבר
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב בו שחתמו תימן: ובכת"י
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה
שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,

לבבאֿקמא  (רי"ף בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך
ב). שחתמו.26)עב, בשעה  לאשר 27)חתימתם,
שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב

שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך
מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן

ה'תשע"ז  מנחםֿאב ל' שלישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב
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‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ
ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב
והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואיֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב, סנהדרין
המלוה  מחל שהרי כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי מעלה זו והרי ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי, בעשרה
רבינו  כדברי אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע, והדבר
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב בו שחתמו תימן: ובכת"י
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה
שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,

לבבאֿקמא  (רי"ף בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך
ב). שחתמו.26)עב, בשעה  לאשר 27)חתימתם,
שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב

שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך
מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן

ה'תשע"ז  מנחםֿאב ל' שלישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב

שזינתה. כהן
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.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין
כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
 ֿ בעדת ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון
לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,

וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל
יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין

קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא
א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו

"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי בית 21)על לפני אחת בבת שהופיעו

נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות
נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם

.„ÈM‰ ¯Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :¯Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' B¯·Á ˙e„Ú ¯Á‡ ¯Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È¯‰ - ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
B¯·Á „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ¯˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ
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‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««

- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆
˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה
א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
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קני zecr zekld - mihtey xtq - a`Îmgpn 'l iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««

- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆
˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה
א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
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זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול
לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה

מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי
א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא

בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון
תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין

דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,
ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

ה'תשע"ז  אלול א' רביעי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה

קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBz2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ5‰‡‰ ˙·BËa d˙B‡ ¯kÓzL ,6, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙·BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe7‰M‡a ÔÈ¯ÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»
B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Î·eƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡ - dÏÚa ÔÈ·Ï dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡È¯a ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ¯ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜e8LÈ Ì‡ ,9BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈa10ÔÓ ‰·B¯˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯e ÔÈLe¯b‰11‰‡‰ ˙·BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»

‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙·BË ÈÙÏ ‰a¯Ó‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È¯‰ - ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙·BËa ˙¯kÓ12- ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰¯OÚa ˙¯kÓ dÈ‡13ÈÙk el‡ ÌÈ¯·c . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ e¯ÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני.2) ביום גירשתי,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב כלום,4)ואיני הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה
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יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה
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ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה
דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת

(כסףֿמשנה).
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רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל

ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי
החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם
מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,

ה"ז). (שם,
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כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ
לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
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יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה
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ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה
דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת

(כסףֿמשנה).
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רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל

ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי
החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם
מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,

ה"ז). (שם,
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כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ
לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
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ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו
(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים

מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה
ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,

ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â38,·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
 ֿ (לחם זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó55. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב. פי"א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק.47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק יטול עצמה והקרקע להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי"ח, לעיל וראה המערער, את לחייב
המחזיק, את לחייב אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי לביתֿדין, הביאם שהמחזיק
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב'תוספות'

לט. אות ה"ה, נפרדת,50)פ"ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי"א: ויניציאה בדפוס

אחר  ואיש מעיד, אחד אח היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף ואין
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האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»

ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם
אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי

הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו

ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי
מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב
(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,
מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'

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



קנה zecr zekld - mihtey xtq - lel` '` iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»

ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם
אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי

הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו

ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי
מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב
(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,
מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
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הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות
קובעת.

.È‰˙fL ÌÈ„Ú ‡È·‰L BzL‡ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»
‰Òe¯‡ ‡È‰Lk79È¯‰ - ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È·‡ ‡È·‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈

ÔÈ‚¯‰ ÏÚa‰ È„Ú80enÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚¯‰ ·‡‰ È„Ú È¯‰ - ·‡‰ È„Ú81 ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈc ¯Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ - ÔÈ‚¯‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc ¯Ó‚pL ÈtÓ - Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈ·iÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ82‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ÏÚ83ÔÈ‡Â ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È·‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓe85¯BM‰ Ú·¯ ÈBÏt .86, ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò - enÊe‰Â87ÈBÏt ÏL B¯BL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò -88¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,89¯BM‰ ÏÚ·Ï90. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים
כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב

רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין
שורי. את

ה'תשע"ז  אלול ב' חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין

- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL2„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

¯wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È¯‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ -3ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„È4dÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡·e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó - dÓˆÚ ÈÙa5. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa6,˙B¯ËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ¯ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ¯ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓ7Ú·MÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
¯‡M‰ ÏÚ8ÏÚ Ú·MiL BÊ ‰Úe·ML ,ÈÏ ‰‡¯È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a - ¯‡M‰9˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,10È¯‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ11ÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»

ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ¯ÙkL12‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó13e¯‡aL BÓk ,14. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק, ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי"ף). (שם,
אח"כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.
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סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"

והי"ג. ה"ז, שם כמבואר ֿ 11)חפץ". שעלֿכל השטר, עדי
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על
גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««

,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
נהנה  - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, ומפסיד מתקנת 21)הנתבע שהיא
כמבואר  חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל חכמים,

ה"ג. פ"א, ונטען טוען מהם 22)בהל' אחד בוודאי והרי
הלווה.23)פסול. מן בין תימן: שני.24)בכת"י מלווה

הרי  מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז, ולדעת
שטורף  בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף המלוה

משועבדים. שכל 25)מנכסים ה"א, לעיל נתבאר וכבר
הרי"ף  (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת מהן אחת

שם).

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
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סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"

והי"ג. ה"ז, שם כמבואר ֿ 11)חפץ". שעלֿכל השטר, עדי
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על
גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««

,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
נהנה  - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, ומפסיד מתקנת 21)הנתבע שהיא
כמבואר  חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל חכמים,

ה"ג. פ"א, ונטען טוען מהם 22)בהל' אחד בוודאי והרי
הלווה.23)פסול. מן בין תימן: שני.24)בכת"י מלווה

הרי  מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז, ולדעת
שטורף  בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף המלוה

משועבדים. שכל 25)מנכסים ה"א, לעיל נתבאר וכבר
הרי"ף  (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת מהן אחת

שם).

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
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כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשע"ז  אלול ג' שישי יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לראש לכל הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר

את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף
לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה

גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם
העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג

(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מכל תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם
פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(.k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ
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Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ

‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ
‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»

Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»
‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«

˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»
˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.
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Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ

‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ
‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»

Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»
‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«

˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»
˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים

נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.
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„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה

י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה

נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ה'תשע"ז  אלול ד' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
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ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»
B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

?‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
 ֿ (שמונה דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
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ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»
B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

?‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
 ֿ (שמונה דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות

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

mixnn zekld - mihtey xtq - lel` 'c w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש
נפש.

יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆

ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«
da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ
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גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפת חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות

על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
 ֿ תלמוד חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
 ֿ תלמוד מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
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גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת
טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא

הדבר.
תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפת חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות

על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
 ֿ תלמוד חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
 ֿ תלמוד מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא

פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי
בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
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להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,

"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים



zeevnd xtq m"anx ixeriylel` 'cÎa`Îmgpn g"k -f"ryz

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

רלז. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שלישי כ "ח ֿ ל 'מנחם ֿ אב 

― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון ck)"לא ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים

ה'תשע"ז  מנחםֿאב כ"ט שני יום

קצח. עשה מצות
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּבל הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי , ְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ
ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ּתנאים― יׁש זֹו למצוה וגם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
(:r).

ה'תשע"ז  מנחםֿאב ל' שלישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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ה'תשע"ז  אלול א' רביעי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובר ּופרק(aa`)יׁשקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ז  אלול ב' חמישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ז  אלול ג' שישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבי ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ּבני". ן ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ז  אלול ד' ש"ק יום

רמו. עשה מצות
יום רביעי ֿ ש "ק א 'ֿ ד 'אלול 

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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äî ÷øô äéòùédkÎck

ãë:Ba íéøçpä ìk eLáéå àBáé åéãò æòå úB÷ãö øîà éì ýåýéa Càäëòøæ-ìk eììäúéå e÷cöé ýåýéa ©¯©¨²¦¬¨©−§¨´¨®Ÿ¨¨Æ¨´§¥½Ÿ−Ÿ©¤¡¦¬«©¨²¦§§¬§¦«§©§−¨¤¬©
:ìàøNé¦§¨¥«

åî ÷øô äéòùécÎ`

à:äôéòì àOî úBñeîò íëéúàNð äîäaìå äiçì íäéaöò eéä Báð ñø÷ ìa òøkáeòøë eñø÷ ¨©¬¥ÆŸ¥´§½¨Æ£©¥¤½©©−̈§©§¥¨®§ªŸ¥¤´£½©−̈©£¥¨«¨§³¨«§Æ
(ô) :äëìä éáMa íLôðå àOî èlî eìëé àì åcçéâìàøNé úéa úéøàL-ìëå á÷òé úéa éìà eòîL ©§½̈¬Ÿ¨§−©¥´©¨®§©§−̈©§¦¬¨¨«¨¦§³¥©Æ¥´©£½Ÿ§¨§¥¦−¥´¦§¨¥®

:íçø-épî íéàNpä ïèá-épî íéñîòäãéðàå éúéNò éðà ìañà éðà äáéù-ãòå àeä éðà äð÷æ-ãòå ©«£ª¦Æ¦¦¤½¤©§ª¦−¦¦¨«©§©¦§¨Æ£¦´½§©¥−̈£¦´¤§®Ÿ£¦³¨¦Æ¦Æ©£¦´
añà éðàå àOà(ñ) :èlîàå ì ¤½̈©£¦¬¤§−Ÿ©£©¥«

i"yx
.øîà éì 'äá êà (ãë) פתרונו וכן מסורס זה המקרא

ישתחוו  הגוים שכל אע"פ ועוז צדקות אמר בה' לי אך
צדקות  לי הובטח בה' ישראל כנסת לבדי לי אך לפניו

כבודי: לחלל תורה מכחישי יבאו ולא àåáéועוז åéãò
.'åâå åùáéå להתחרט עדיו יבואו בהקב"ה הנחרים כל

ויבושו: בחייהם שעשו מה המתגרים:íéøçðä.על
.åììäúéå å÷ãöé 'äá (äë) אהבתו משען בהבטחת

במעוז. ויתפארו צדקה פרוונטי"ר åììäúéåימצאו .
בלע"ז:

.åáð ñøå÷ ìá òøë (à) קרסו כרעו בבל של אלהותיהם
ואינו  מעים חולי לו שיש כמי הוא עכו"ם של שחוק ל'

נתרז: שהוא עד בה"כ מושב על לישב ìáמספיק òøë
.åáð ñøå÷ שמעתי כך נבו. קונקיא"ה בל. אישקרופי"ר

הגולה: מאור גרשום רבינו של íäéáöò.משמו åéä
נדמו  ולבהמה לחיה היו ונבו בל של צורתם צלמי
ברעי  עצמן ומלכלכין שמזהימין וכבהמה כחיה להיות

àùî.שלהם: úåñåîò íëéúåàåùð שבמעיהם רעי
כרעו  קרסו לפיכך עיף לאדם כמשא לעמוס הם כבדות

הכריעה: עם הקריסה àùî.יחדיו èìî åìëé àì (á)
כהוגן: המוציאין כשאר שבמעיהם הצואה להפליט

.èìî קננה שמה לד) (לעיל וכן בלוע ממקום הוצאה ל'
והמליטה  סו) (לקמן וכן ביצתה הוציאה ותמלט, קפוז

הללו: המקראות כן תירגם לא ויונתן íéñåîòäזכר (â)
.ïèá éðî אתכם עמסתי הארמי לבן בבית נולדתם מאז

ודור  דור בכל עכו"ם עליכם עמדו מאז כי זרועותי על
כמו  אלהיהם את ונושאים עומסים שהיו כעכו"ם ולא
בזרועותי: ונשואים עמוסים אתם אבל למעלה שאמור

.äð÷æ ãòå (ã) זכות לכם שאין כחכם וכלה זקנתם אשר
ולעמוס  להושיעכם טובי ובמדת ברחמי הוא אני
וגם  נסבלת שהיא יראתם על שאמר לפי למלט ולשאת
ואת  אחרים הסובל אני אמר למלט יכולה אינה משאה

אמלט: משאם

cec zcevn
(„Î).'‰· Í‡העכו"ם שכל  אף שאמר  הנביא  מאמר זהו

הבטיח  לבד  לישראל  לי אשר  בה' נשבע  הריני אך  בה' יאמינו 
יהיו לישראל שיהיו והעוז  הצדקות ר "ל  ועוז  צדקות  ואמר

העכו"ם: של עם  אחד בערך  יהיו  ולא Â·È‡.מיוחדת ÂÈ„Ú כל
וכל  למשמעתו סר להיות לישראל יבוא מהעכו"ם אחד 

אז: יבושו לשעבר  בו Â˜„ˆÈ.(Î‰)הכועסים בהבטחת·‰'
על  כולם מפי  ויתהללו צדקה  ישראל ימצאו  ה' משען 

בו: ודבקו  האלהים הוא שה ' מעולם  לדעת שהשכילו 
(‡).Ï· Ú¯Îכשנלכדה ואמר  הפסילים על לצחוק שב עתה

עצמו: את  הציל  ולא  לארץ  ונפל  ברכיו על בל  כרע ˜Ò¯Âבבל 
.Â·:לארץ מוטה להיות קומתו Ì‰È·ˆÚ.כפף  ÂÈ‰הטעינו

בגולה: להוליכם הבהמות ועל החיות על העצבים  את 
.˙ÂÒÂÓÚ ÌÎÈ˙Â‡Â˘עמוסות המה אתכם הנושאות  הבהמות

העייפה : הבהמה על  כבד משא והנכם  מדי  ÂÈ„ÁÈ.(·)יותר ÂÚ¯Î ÂÒ¯˜ולא ברכיהם על וכרעו קומתם  כפפו יחד העצבים כל
בגולה : לשאתם  לבל  המשא  מן  עצמם את למלט  אתÌ˘ÙÂ.יכלו להציל  יוכלו כן אם ואיך  וכאומר בשבי הלכו עצמם הם

להם: Ï‡¯˘È.(‚)העובדים  ˙È· ˙È¯‡˘:רובם והיו גלו כבר השבטים עשרת מבטן‰ÌÈÒÂÓÚ.כי  צאתם  מאת עלי הטעונים 
נושא ואינו  נושאו  שהוא היונק את הנושא  מהאומן במשל אחז לזה  הבהמות על  עמוסים יהיו שהעצבים  למעלה שאמר ולפי

בעזרתם: מעולם שהוא  ÂÎÂ'.ור"ל  ÌÈ‡Â˘‰:במ"ש הדבר ˜Ê‰.(„)כפל „ÚÂאשא כן מבטן צאתם  מעת אותם שנשאתי כמו
עולם: עד  אהיה כן מאז בעזרתם שהייתי כמו  ר"ל שכמי על  אותם  אסבול  השיבה  ימי ועד  הזקנה עד ÂÎÂ'.אותם È˙È˘Ú È‡

אני כי עצמם את למלט  יכלו לא האויב  ובבוא משאם  וסובלים אותם נושאים המה ואף עשאום האומנים  אשר  כהפסילים  לא
בבואו: האויב  מן ואמלטם בעזרתם אהיה ר"ל משאם  ואסבול  אותם אשא  ואני ישראל  את  עשיתי 

oeiv zcevn
(„Î).ÊÂÚÂ:חוזק עדיךÂÈ„Ú.ענין תגע  כמו ד)אליו :(איוב

.ÌÈ¯Á‰בי נחרו אמי  בני וכן  כעס  חרון  א)מל ' :(ש"ה
(‰Î).ÂÏÏ‰˙ÈÂ: ושבח הלול מל '

(‡).Â· .Ï·:בבל של  גלולים והוא˜Ò¯Â.שמות כפיפה  ענין
זהב  קרסי כ"ז)מל ' לתחבם(שמות בראשיהם כפופים  שהיו

לבÌ‰È·ˆÚ.בלולאות: שמעציבים ע"ש הגלולים יקראו כן
נענים : ואינם אליהם צועקים הטענתÂÒÂÓÚ˙.עובדיהם ענין

עליכם העמיס  אבי  וכן כבד  י"ב)משא מלשוןÙÈÚÏ‰.:(מ"א
ויגיעה: הצלה:ËÏÓ.(·)עייפות  וכןÌ˘ÙÂ.ענין וגופם  כמו

נפשו  כ"ט)ורקה נוספת:ÈÓ.שיור:˘‡¯È˙.(‚):(לעיל והיו"ד מן
.ÌÈ‡Â˘‰:משא האשה:¯ÌÁ.מל ' יותר˘È·‰.(„)רחם הוא 

סובלו‡ÏÂ·Ò.מהזקנה : יסור וכן משא טעינת י)ענין :(לעיל

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

,onf mey xn` `l m` z`f lka ,'ebxd eiykr'déìò ïðéîø- ¨¦©£¥
el` zel`y eilr milihnøæòìà ïa ïBòîL éaøãklirl xn`y(:al) ¦§©¦¦§¤¤§¨¨

,micrd z` gixhdl ick mewnl mewnn micrd z` mikilen eidy
ok m`e ,mda exfgi ok zngn ile`énð àëä,uxzp ep` mb jk - ¨¨©¦

yéøö àìc áb ìò óàC,'ebxd yn`' xn`y ote`a zel`yd lk z` ©©©§Ÿ¨¦
,onf mey xn` `l m` j`.øæòìà ïa ïBòîL éaøãk déìò ïðéîø̈¦©£¥¦§©¦¦§¤¤§¨¨

:minkg zprhl yg `l iqei iax recn d`ian `xnbdéñBé éaøå§©¦¥
zngn mpi` ,onf mey xn` `lyk aiegn crdy zexiwgdy ,xaq

ly zecrdy meyn `l` ,xfrl` oa oerny iax ly `xaqdLîà'¤¤
'Bâøäxac `idçéëL £¨§¦©

[ievnÎ],úBiãò áBøaly zecr la`'Bâøä åéLëò'xac `idàì §¥ª©§¨£¨Ÿ
úBiãò áBøa çéëL. §¦©§¥ª

m`d micrd z` mil`ey eidy :dpyna epipy.BúBà ízà íéøékî©¦¦©¤
:dfa daigxnd `ziixa d`ian `xnbdízà íéøékî ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦¦©¤

,BúBàm`d xnelkâøä éøëðe`,âøä ìàøNé,mil`ey okeíúéøúä ¨§¦¨©¦§¨¥¨©¦§¥¤
Ba,gevxl xeq`yäàøúä åéìò ìaé÷mcew xn` `ed m`d - ¦¥¨¨©§¨¨

,xeq` dfy rcei `edy dyrndäúéîì Bîöò øézäxn` m`d - ¦¦©§§¦¨
,dyer ip` ipelt ypera jk lr ypridl zpn lrm`dúéîäjenq ¥¦

d`xzdløeaéc éãk CBúam`y ,iax jilr mely zxin` ly onf - §§¥¦
lr ecirdyke .d`xzdd z` gky xaky okzi onf xarãáBòä̈¥

,äøæ äãBáòmil`eyãáò øBòôì ,ãáò éî úàe`ãáò ñéìB÷øîì, £¨¨¨¤¦¨©¦§¨©§©§¦¨©
åmil`ey okçeaéæa ãáò änae` ,dhigy -øehé÷a,dxhwd -e` §©¤¨©§¦©§¦

Ceqéða,dceakl oiwyn zkity -e`.äàåçzLäa §¦§¦§©£¨¨
:d`xzd jixvy jkl xewnd z` d`ian `xnbdïéépî ,àìeò øîà̈©¨¦©¦

øîàpL ,äøBzä ïî äàøúäì(fi k `xwie)BúBçà úà çwé øLà Léàå' §©§¨¨¦©¨¤¤¡©§¦£¤¦©¤£
,'dúåøò úà äàøå Bnà úá Bà åéáà úadxikfn recn ,xe`ia jixve ©¨¦©¦§¨¨¤¤§¨¨

,'dzexr z` d`xe' dxezdàúléî àéìz äéiàøa eèàzngn ike - ¨¦§¦¨©§¨¦§¨
,aiigzn `ed di`xdàlà,weqtd z` yexcl yieäeàøiL ãò ¤¨©¤©§

øác ìL Bîòèe ,el dxeq`e dexr `idy ea exziy xnelk -íà ©§¤¨¨¦
ïéðò Bðéàzkxvp d`xzdd oi` m` -,úøëì,`ed miny oic ixdy ¥¦§¨§¨¥
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קסה lel` 'cÎ'` w"yÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ז  אלול א' רביעי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובר ּופרק(aa`)יׁשקּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ז  אלול ב' חמישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ז  אלול ג' שישי יום

רמו. עשה מצות
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבי ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ּבני". ן ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ז  אלול ד' ש"ק יום

רמו. עשה מצות
יום רביעי ֿ ש "ק א 'ֿ ד 'אלול 

― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אׁשר וגֹו' ֿ ּפׁשע ֿ ּדבר ֿ ּכל "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,

זה" ֿ הּוא ּכי g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ
(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה ֿ הּוא "ּכי :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ

(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ֿ מה ּכל נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם

מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'
ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות
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äî ÷øô äéòùédkÎck

ãë:Ba íéøçpä ìk eLáéå àBáé åéãò æòå úB÷ãö øîà éì ýåýéa Càäëòøæ-ìk eììäúéå e÷cöé ýåýéa ©¯©¨²¦¬¨©−§¨´¨®Ÿ¨¨Æ¨´§¥½Ÿ−Ÿ©¤¡¦¬«©¨²¦§§¬§¦«§©§−¨¤¬©
:ìàøNé¦§¨¥«

åî ÷øô äéòùécÎ`

à:äôéòì àOî úBñeîò íëéúàNð äîäaìå äiçì íäéaöò eéä Báð ñø÷ ìa òøkáeòøë eñø÷ ¨©¬¥ÆŸ¥´§½¨Æ£©¥¤½©©−̈§©§¥¨®§ªŸ¥¤´£½©−̈©£¥¨«¨§³¨«§Æ
(ô) :äëìä éáMa íLôðå àOî èlî eìëé àì åcçéâìàøNé úéa úéøàL-ìëå á÷òé úéa éìà eòîL ©§½̈¬Ÿ¨§−©¥´©¨®§©§−̈©§¦¬¨¨«¨¦§³¥©Æ¥´©£½Ÿ§¨§¥¦−¥´¦§¨¥®

:íçø-épî íéàNpä ïèá-épî íéñîòäãéðàå éúéNò éðà ìañà éðà äáéù-ãòå àeä éðà äð÷æ-ãòå ©«£ª¦Æ¦¦¤½¤©§ª¦−¦¦¨«©§©¦§¨Æ£¦´½§©¥−̈£¦´¤§®Ÿ£¦³¨¦Æ¦Æ©£¦´
añà éðàå àOà(ñ) :èlîàå ì ¤½̈©£¦¬¤§−Ÿ©£©¥«

i"yx
.øîà éì 'äá êà (ãë) פתרונו וכן מסורס זה המקרא

ישתחוו  הגוים שכל אע"פ ועוז צדקות אמר בה' לי אך
צדקות  לי הובטח בה' ישראל כנסת לבדי לי אך לפניו

כבודי: לחלל תורה מכחישי יבאו ולא àåáéועוז åéãò
.'åâå åùáéå להתחרט עדיו יבואו בהקב"ה הנחרים כל

ויבושו: בחייהם שעשו מה המתגרים:íéøçðä.על
.åììäúéå å÷ãöé 'äá (äë) אהבתו משען בהבטחת

במעוז. ויתפארו צדקה פרוונטי"ר åììäúéåימצאו .
בלע"ז:

.åáð ñøå÷ ìá òøë (à) קרסו כרעו בבל של אלהותיהם
ואינו  מעים חולי לו שיש כמי הוא עכו"ם של שחוק ל'

נתרז: שהוא עד בה"כ מושב על לישב ìáמספיק òøë
.åáð ñøå÷ שמעתי כך נבו. קונקיא"ה בל. אישקרופי"ר

הגולה: מאור גרשום רבינו של íäéáöò.משמו åéä
נדמו  ולבהמה לחיה היו ונבו בל של צורתם צלמי
ברעי  עצמן ומלכלכין שמזהימין וכבהמה כחיה להיות

àùî.שלהם: úåñåîò íëéúåàåùð שבמעיהם רעי
כרעו  קרסו לפיכך עיף לאדם כמשא לעמוס הם כבדות

הכריעה: עם הקריסה àùî.יחדיו èìî åìëé àì (á)
כהוגן: המוציאין כשאר שבמעיהם הצואה להפליט

.èìî קננה שמה לד) (לעיל וכן בלוע ממקום הוצאה ל'
והמליטה  סו) (לקמן וכן ביצתה הוציאה ותמלט, קפוז

הללו: המקראות כן תירגם לא ויונתן íéñåîòäזכר (â)
.ïèá éðî אתכם עמסתי הארמי לבן בבית נולדתם מאז

ודור  דור בכל עכו"ם עליכם עמדו מאז כי זרועותי על
כמו  אלהיהם את ונושאים עומסים שהיו כעכו"ם ולא
בזרועותי: ונשואים עמוסים אתם אבל למעלה שאמור

.äð÷æ ãòå (ã) זכות לכם שאין כחכם וכלה זקנתם אשר
ולעמוס  להושיעכם טובי ובמדת ברחמי הוא אני
וגם  נסבלת שהיא יראתם על שאמר לפי למלט ולשאת
ואת  אחרים הסובל אני אמר למלט יכולה אינה משאה

אמלט: משאם

cec zcevn
(„Î).'‰· Í‡העכו"ם שכל  אף שאמר  הנביא  מאמר זהו

הבטיח  לבד  לישראל  לי אשר  בה' נשבע  הריני אך  בה' יאמינו 
יהיו לישראל שיהיו והעוז  הצדקות ר "ל  ועוז  צדקות  ואמר

העכו"ם: של עם  אחד בערך  יהיו  ולא Â·È‡.מיוחדת ÂÈ„Ú כל
וכל  למשמעתו סר להיות לישראל יבוא מהעכו"ם אחד 

אז: יבושו לשעבר  בו Â˜„ˆÈ.(Î‰)הכועסים בהבטחת·‰'
על  כולם מפי  ויתהללו צדקה  ישראל ימצאו  ה' משען 

בו: ודבקו  האלהים הוא שה ' מעולם  לדעת שהשכילו 
(‡).Ï· Ú¯Îכשנלכדה ואמר  הפסילים על לצחוק שב עתה

עצמו: את  הציל  ולא  לארץ  ונפל  ברכיו על בל  כרע ˜Ò¯Âבבל 
.Â·:לארץ מוטה להיות קומתו Ì‰È·ˆÚ.כפף  ÂÈ‰הטעינו

בגולה: להוליכם הבהמות ועל החיות על העצבים  את 
.˙ÂÒÂÓÚ ÌÎÈ˙Â‡Â˘עמוסות המה אתכם הנושאות  הבהמות

העייפה : הבהמה על  כבד משא והנכם  מדי  ÂÈ„ÁÈ.(·)יותר ÂÚ¯Î ÂÒ¯˜ולא ברכיהם על וכרעו קומתם  כפפו יחד העצבים כל
בגולה : לשאתם  לבל  המשא  מן  עצמם את למלט  אתÌ˘ÙÂ.יכלו להציל  יוכלו כן אם ואיך  וכאומר בשבי הלכו עצמם הם

להם: Ï‡¯˘È.(‚)העובדים  ˙È· ˙È¯‡˘:רובם והיו גלו כבר השבטים עשרת מבטן‰ÌÈÒÂÓÚ.כי  צאתם  מאת עלי הטעונים 
נושא ואינו  נושאו  שהוא היונק את הנושא  מהאומן במשל אחז לזה  הבהמות על  עמוסים יהיו שהעצבים  למעלה שאמר ולפי

בעזרתם: מעולם שהוא  ÂÎÂ'.ור"ל  ÌÈ‡Â˘‰:במ"ש הדבר ˜Ê‰.(„)כפל „ÚÂאשא כן מבטן צאתם  מעת אותם שנשאתי כמו
עולם: עד  אהיה כן מאז בעזרתם שהייתי כמו  ר"ל שכמי על  אותם  אסבול  השיבה  ימי ועד  הזקנה עד ÂÎÂ'.אותם È˙È˘Ú È‡

אני כי עצמם את למלט  יכלו לא האויב  ובבוא משאם  וסובלים אותם נושאים המה ואף עשאום האומנים  אשר  כהפסילים  לא
בבואו: האויב  מן ואמלטם בעזרתם אהיה ר"ל משאם  ואסבול  אותם אשא  ואני ישראל  את  עשיתי 

oeiv zcevn
(„Î).ÊÂÚÂ:חוזק עדיךÂÈ„Ú.ענין תגע  כמו ד)אליו :(איוב

.ÌÈ¯Á‰בי נחרו אמי  בני וכן  כעס  חרון  א)מל ' :(ש"ה
(‰Î).ÂÏÏ‰˙ÈÂ: ושבח הלול מל '

(‡).Â· .Ï·:בבל של  גלולים והוא˜Ò¯Â.שמות כפיפה  ענין
זהב  קרסי כ"ז)מל ' לתחבם(שמות בראשיהם כפופים  שהיו

לבÌ‰È·ˆÚ.בלולאות: שמעציבים ע"ש הגלולים יקראו כן
נענים : ואינם אליהם צועקים הטענתÂÒÂÓÚ˙.עובדיהם ענין

עליכם העמיס  אבי  וכן כבד  י"ב)משא מלשוןÙÈÚÏ‰.:(מ"א
ויגיעה: הצלה:ËÏÓ.(·)עייפות  וכןÌ˘ÙÂ.ענין וגופם  כמו

נפשו  כ"ט)ורקה נוספת:ÈÓ.שיור:˘‡¯È˙.(‚):(לעיל והיו"ד מן
.ÌÈ‡Â˘‰:משא האשה:¯ÌÁ.מל ' יותר˘È·‰.(„)רחם הוא 

סובלו‡ÏÂ·Ò.מהזקנה : יסור וכן משא טעינת י)ענין :(לעיל
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ä:ápbk Bîéìò eòéøé eLøâé åb-ïîåì íéìçð õeøòa:íéôëå øôò éøç ïkLæúçz e÷äðé íéçéN-ïéa ¦¥¬§Ÿ̈®¨¦¬¹̈¥À©©¨«©£´§¨¦´¦§®ŸŸ¥−¨¨´§¥¦«¥¦¦¬¦§¨®©−©
:eçtñé ìeøçç:õøàä-ïî eàkð íL-éìá éða-íb ìáð-éðaè:älîì íäì éäàå éúééä íúðéâð äzòå ¨´§ª¨«§«¥¨−¨©§¥´§¦¥®¦¹§À¦¨¨«¤§−©¨§¦¨¨´¨¦®¦¨¡¦−¨¤´§¦¨«

é:÷ø eëNç-àì éðtîe épî e÷çø éðeáòzàé-ék(åøúé):eçlL éðtî ïñøå éðpòéå çzô éøúéáéïéîé-ìò ¦« −£¦¨´£¤®¦¹¦¨©ÀŸ¨¬§«Ÿ¦«¦§¦´¦ −©©§©¥®¦§¹¤À¤¦¨©¬¦¥«©¨¦»
:íãéà úBçøà éìò elñiå eçlL éìâø eîe÷é ççøtâé:Bîì øæò àì eìéòé éúeäì éúáéúð eñúðãéõøôk ¦§©¶Å̈¬©§©¬¦¥®©¨¬Ÿ¹̈©À¨§¬¥¨«¨§À§«¦Å̈¦¬§©¨¦«Ÿ¦®−ŸŸ¥´¨«§¤¤́

:eìbìbúä äàL úçz eéúàé áçøåè:éúòLé äøáò áòëe éúáãð çeøk ócøz úBäla éìò Ctää ¨¨´¤¡¨®©¬©¹ŸÀ̈¦§©§¨«¨§©¬¨©À©Å̈¬¦§´Ÿ¨ −©§¦¨¦®¹§À̈¨§¨¬§ª¨¦«

i"yx
(‰).åâ ïî:נגרשין היו עיר קרב íéìçð.(Â)מן õåøòá

בחורי  שוכבים היו ששם מתבקעת מלוחה ארץ יש
הסלעים: נקיקי וחורי סלעים.íéôëå.העפר של תרגום

סביבותיו) הנחל שעושה הנקיק הוא נחלים. בערוץ ìåøç(Ê):(ד"א
.åçôåñé ונספחו כמו נאספים היו בלע"ז אורשיא"ש

יעקב בית יד)על הארץ åàëð.(Á):(ישעיה מן בימי
רוח: נכה ל' משפילם éøúé.(È‡)שהייתי éë.çúô

פתח קשתי תחליף)יתר וקשתי למעלה שאמרתי כלומר (כמו
לעשות: שבידו מי התיש åçìù.כחי éðôî ïñøå רסני

מעתה  יראים אינם כי מפני שלחוהו בו מרוסנים שהיו
ïéîé.(È·)ממני: ìò קטנים פרחים עומדים ימיני על

מפני: להכנע בעיניהם חשוב שאיני הדיוטים כשאר

.åçìù éìâø:הלאה אותי דוחפים להם צר המקום אם
.íãéà úåçøåà éìò åìåñéå להם שיש נבלה דרך כל

ייראו: ולא ואצלי לפני מסילתן עושים לעשות
(‚È).éúáéúð åñúð נתסו לה, חוששין ואין הטובה

בצד"י: מתחלפ' וסמ"ך נתצו åìéòåé.כמו éúååäì
מוסיפין: áçø.(È„)להקניטני õøôë שהכל שבגדר

להכלימני: עלי יחד יאתיו כן שם ועוברים úçúבאים
.åìâìâúä äàåù עד בסתר ובאין מתגלגלים כלומר

מהם: אשמט שלא כדי להקניטני אצלי שמגיעין
(ÂË).éìò êôää:עלי óåãøúשדים:úåäìá.נהפך
.çåøë:רעה.éúáéãð úà עלי שורה שהיה נדיבה רוח

מתחלה:

cec zcevn
(‰).Â‚ ÔÓמריעים היו והבריות  נגרשים  היו העיר  תוך  מן

בעת הגנב  על  יריעו כאשר  גרשו גרשו לאמר בקול  עליהם 
בחריצי·ıÂ¯Ú.(Â)יגורש : לשכון אדם מבני ירוחקו  למען

והסלעים: העפר ובנקבי ˘ÌÈÁÈ.(Ê)העמקים  ÔÈ·בין
כפ ויהמו יצעקו עציהאילנות  ותחת  הרעב בעבור  ראים
ויתאספו: יתקבצו Ï·.(Á)הקוצים È·בניהם והנה 

לא כי על  שם בלי בני גם נבל  בני יקראו אשר  עלי השוחקים 
המה גם  ונדכאו נשברו  מאז הנה חוץ פני  על  שם  לאביהם היה
יחננם: מי מצאו  לא אביהם  פחיתת בעבור  כי הארץ מן 

(Ë).‰˙ÚÂינגנו כי לניגון להם ואני עלי  יתגדלו עתה והנה
כל  כי  למלה  להם אהיה  ואני עלי באו  אשר המקרים בדברי 

בי: המה שיחתם  עצמם˙ÈÂ·Ú.(È)ספורי  ורחקו אותי מאסו 
האדם: בפני  לרוק הוא  בזיון  ודבר לפני מלרוק  מנעו ולא ממני

(‡È).È¯˙È ÈÎ.Á˙Ù לבל קשתי יתר פתח  לפתוח  שבידו מי
בידם מסור הנני כי  כחי עינה ובזה  מעתה  עוד  לירות אוכל 

כחי: התיש המקום ור"ל למולם להלחם אוכל  ÔÒ¯Â.ולא
כאדם אחפוץ אשר לכל  להטותם  עליהם  לי שהיה החוזק 
וגרשו שלחו  עתה  הנה הדרך ולהטותה הסוס ברסן האוחז 

ידי: מתחת  ויצאו העול  פרקו ר"ל  הרסן את ÏÚ(È·)מפני 
.ÔÈÓÈ:בזיון דרך  והוא  להלאה  לדחפם  רגלי וגרשו  שלחו המקום  להם  וכשצר  ימיני על לעמוד  לגשת הנערים  לב  ÂÏÈÒÈÂ.ערבה

בהם : ללכת  התמדתם  לרוב כבושה ודרך מסילה  עלי אותם עשו אותי ולשבר לצער בהם ילכו אשר  הנתיבÂÒ˙.(È‚)הדרכים 
חפצי : לעשות  אותי מונעים  ר"ל  והרסו  נתצו בה  אלך  אני  ÂÏÈÚÂÈ.אשר È˙Â‰Ïאין כי עם ושברי  הותי להגביר  מועילים המה

אותי: משנאתם יעשוהו עכ "ז מה ותועלת  עזר  בזה ¯Á·.(È„)להם ı¯ÙÎרב בשטף המים בה יבוא  אשר  רחבה פרצה כמו
יבואו: לא עד  מהם להשמט בהם ארגיש  שלא אלי לבוא ויסבבו יקיפו חושך ובמקום  לצערני אלי לבוא יחד  רבים יתאספו כן

(ÂË).ÈÏÚ ÍÙ‰‰מאז עלי  לבוא  הרגילה  והישועה  הרים  מוץ הרודף כרוח  נפשי ותרדוף  עלי לבוא עצמה  הפכה בהלות קבוצת
ממקומו: לעבור הממהר  הזה  כעב  מהר עברה עתה  הנה 

oeiv zcevn
(‰).Â‚ש התרגום תוך :הוא קול :ÂÚÈ¯È.ל  הרמת ענין 
(Â).ıÂ¯Ú· הארץ לערוץ מלשון  והוא וחריץ שבר (ישעיה ענין

פתןÈ¯ÂÁ.:ב) חור כמו יא)נקבים  סלעÌÈÙÎÂ.:(שם של  תרגום
עלו ובכפים וכן ד)כיפא מושאל Â˜‰È.(Ê):(ירמיה הוא

פרא הינהק כמ"ש הפרא  ו)מצעקת קוציםÏÂ¯Á.:(לעיל מין
חרול  ממשק  ב)וכן  ספחני(צפניה כמו  ויתאספו יתחברו יסופחו

ב)נא  ונבזה:Ï·.(Á):(ש"א פחות אדם  יקרא  נדכאוÂ‡Î.כן 
נכאים אך תהגו כמו  טז)ונשברו חבל È¯˙È.(È‡):(ישעיה הוא 

יתר על חצם כוננו  כמו יא)הקשת ההתרהÁ˙Ù.:(תהלים ענין
למוסרי פתחת  קטז)כמו הסוסÔÒ¯Â.:(שם בפי  ההושם הוא 

ורסן במתג כמו הדרך  אל בו לב)להטותו ÁÁ¯Ù.(È·):(שם
פרחי ובדרז"ל  זקנו שער ולהפריח  לצמוח שהתחיל מי ענינו

פ"ה)כהונה  סגריר (מדות ביום כמו הפעל  הלשון (משלי ונכפל 

והואÂÒ˙.(È‚):כז) מתחלף זסשר"ץ כי בצד"י נפצו  כמו
שבירה : בהותוÈ˙Â‰Ï.ענין  יעוז כמו  נב)לשברי :(תהלים

.ÂÏÈÚÂÈ: תועלת בקרÂÈ˙‡È.(È„)מל ' אתא כמו  (ישעיה יבואו

הנדיבותÈ˙·È„.(ÂË):כא) בעלת היא כי על הנפש  תקרא  כן
תסמכני נדיבה  ורוח  נאמר  נא)וכן :(תהלים
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡òîäáãðì íéì÷L ïéa eàöîpL úB:íéì÷Mì áBø÷–íéì÷Mì eìté,äáãpì–äáãpì eìté,äöçîì äöçî ¨¤¦§§¥§¨¦¦§¨¨¨©§¨¦¦§©§¨¦©§¨¨¦§©§¨¨¤¡¨§¤¡¨
–äáãpì eìté.äðBáìì íéöò ïéa:íéöòì áBø÷–íéöòì eìté,äðBálì–äðBálì eìté,äöçîì äöçî– ¦§©§¨¨¥¥¦¦§¨¨¨¥¦¦§¨¥¦©§¨¦§©§¨¤¡¨§¤¡¨

äðBálì eìté.äìBò éìæBâì ïép÷ ïéa:ïépwì áBø÷–ïépwì eìté,äìBò éìæBâì–äìBò éìæBâì eìté,äöçîì äöçî ¦§©§¨¥¦¦§§¥¨¨©¦¦¦§©¦¦§§¥¨¦§§§¥¨¤¡¨§¤¡¨
–éìæBâì eìtéäìBò.éðL øNòîì ïélç ïéa:ïélçì áBø÷–ïélçì eìté,éðL øNòîì–éðL øNòîì eìté, ¦§§§¥¨¥ª¦§©£¥¥¦¨©ª¦¦§©ª¦§©£¥¥¦¦§§©£¥¥¦

äöçîì äöçî–éðL øNòîì eìté.ììkä äæ:ì÷äì áBøwä øçà íéëìBä,äöçîì äöçî–øéîçäì. ¤¡¨§¤¡¨¦§§©£¥¥¦¤©§¨§¦©©©¨§¨¥¤¡¨§¤¡¨§©§¦
·äîäá éøçBñ éðôì eàöîpL úBòî–øNòî íìBòì.úéaä øäa–ïélç.ìâøä úòLa íéìLeøéa–øNòî. ¨¤¦§§¦§¥£¥§¥¨§¨©£¥§©©©¦ª¦¦¨©¦§¨©¨¤¤©£¥

:ïéåù äáãðå íéì÷ùù ïåâë ïéúéðúî é÷åî ,áåøä.dacpl elti dvgn lr dvgnúåàèç íéîòô ïäî ïéàéáî íéì÷ù ìáà .úåìåò äìåëã ,íéì÷ùî àøéîçã
:äéúåìãâîå øéòä úåîåçì íéì÷ù éøééùã ,ãåòå .íéðäëì íéìëàðù.dpeall elti dvgn lr dvgn:ïáø÷ éøéùëî íéöòå .ïáø÷ äîöò àéä äðåáìãdvgn

.dler ilfebl elti dvgn lräöçî àìà ,äìåò éìæåâî ïä éàãå åìéàë éåä äáøå÷ øúá ïðéìæà àúééøåàãîã ïåéë äìåò éìæåâì áåø÷ àîìùá ,êéøô éîìùåøéá
ì ïðéãù à÷éôñîã äöçî ìòäìåò éìæåâ ïäî áéø÷î äúàùëå ,åìôð äáåç éðé÷î àîù ,øôëúú äîá åììä úåòîä äàéáäù äùàä ,àøîåçì äìåò éìæåâì åä

ïéðé÷ ïäî ïéáéø÷îå åàöîðù úåòîä éìòáì ïúåà ïéð÷îå åàöîðù úåòî ïúåà éôë øåáö ìùî íéç÷åì ïéðé÷ä ìò íéðåîîä ã"á ,éðùîå .äùàä úøôëúî äîá
:úìëàð àäú àì úàèçäå ÷ôñä ìò

aaaa.xyrn mlerlìåëàì ïäéáäåàì åà ïäéáåø÷ì ïúåà ïéçéðîå íéìâøá ïäìù éðù øùòî ìë àéöåäì ïé÷éôñî ïðéà íéìâø éìåòù éôì .äìåë äðùä ìë åìéôà
.øùòî óñëá úåç÷ð ïä äðùä úåîé ìëá íéìùåøéá úåøëîðä úåîäá áåø êëéôì ,íéîìù àéä éðù øùòî úìéëà úåöî ø÷éòå ,íéìùåøéá äðùä ìë ïúåà
åììçúð àìå ïä íéç÷åìã ïðéøîà ãçà øâúî íéç÷åì íéùðà äîë éøäù àáåø ååä íéç÷åìã ïåéë ,øáë åììçúðå åìôð íéøëåîä ïî àîù øîéîì àëéàã â"òàå

:øùòî ïä éøäå.oileg ziad xdaeéî÷î øåîéàå .àúùã àáåø øúá ïðéìæàã ,ïéìåç ååä ä"ôà øùòî ìù ïä æà íãà éðá ãéáù úåòî áåøù ìâøá åìéôàå
:ìåôð ìâøä.milyexia:úåîäáä ÷åùá àìù.xyrn lkd lbxd zryaéàå íåé ìëá ãáëúäì íééåùò íéìùåøé é÷ååùù éôì ,àúù áåø øúá ïðéìæà àìå

`xephxa yexit
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שופרות. שני בין  בעזרה שנמצאו  במעות דנה זו משנה

äáãðì íéì÷L ïéa eàöîpL úBòî שקלים של השופרות בין – ÈÆÄÀÀÅÀÈÄÄÀÈÈ
נדבה, של  íéì÷Mìלשופרות áBø÷ לשופרות קרוב נמצאו אם – ÈÇÀÈÄ

íéì÷Mìהשקלים, eìté,השקלים לשופר  יינתנו  –äáãpì ואם – ÄÀÇÀÈÄÇÀÈÈ
נדבה, של לשופר  קרוב äáãpìנמצאו  eìté,הקרוב אחר  שהולכים – ÄÀÇÀÈÈ

ערופה עגלה בפרשת שנאמר  גגגג):):):):כמו כאכאכאכא,,,, הקרובה ((((דבריםדבריםדבריםדברים העיר "והיה

החלל". äöçîìאל  äöçî במחצית באמצע, המעות נמצאו אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הנדבה, לשופר  השקלים שופר שבין äáãpìהריווח eìté שהולכים – ÄÀÇÀÈÈ

כולן  נדבה שמעות שקלים, ממעות חמורות נדבה ומעות להחמיר ,
שעירי כגון  ציבור, של חטאות גם מהן  מביאים שקלים ומעות לעולות,

השקלים  ששיירי  ועוד לכהנים, נאכל שבשרם רגלים, של  המוספים
א-ב). ד , לעיל  ששנינו (כמו  העיר לצרכי  äðBáììהם íéöò ïéa– ÅÅÄÄÀÈ

לבונה, של לשופר עצים של  השופר  בין מעות íéöòìנמצאו áBø÷ÈÈÅÄ
äðBálì eìté äðBálì ,íéöòì eìté,לעיל שבארנו  מהטעם – ÄÀÈÅÄÇÀÈÄÀÇÀÈ

הקרוב; אחר äöçîìשהולכים äöçî הריווח במחצית נמצאו אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
äðBálìשביניהם, eìté הלבונה שכן מעצים, חמורה שלבונה מפני – ÄÀÇÀÈ

קרבן. מכשירי אלא אינם ועצים קרבן, עצמה éìæBâìהיא ïép÷ ïéaÅÄÄÀÀÅ
äìBò,עולה גוזלי של  לשופר קינין של השופר  בין מעות נמצאו  – È

äìBò éìæBâì eìté ,äìBò éìæBâì ,ïépwì eìté ,ïépwì áBø÷ÈÇÄÄÄÀÇÄÄÀÀÅÈÄÀÀÀÅÈ
לעיל , הטעם כמבואר –äìBò éìæBâì eìté ,äöçîì äöçî– ÆÁÈÀÆÁÈÄÀÀÀÅÈ

כדעת  עולה, ואחד  חטאת אחד קינין  ואילו  עולות, כולן עולה שגוזלי 
שמ  שואלים: בירושלמי  ה). (ו , לעיל  חובה,חכמים מקיני  נפלו א

המעות  שהביאה האשה תתכפר  במה עולה, גוזלי מהם וכשמקריבים

אחד יונה בני שני או  תורים שתי כפרתה לשם מהן להקריב כדי הללו
נוטלים  הקינין על  הממונים דין  בית ומתרצים: לעולה? ואחד לחטאת

המעות  לבעלי אותן  ומקנים שנמצאו המעות אותן  כפי  ציבור משל
נאכלת. החטאת ואין הספק, על עוף חטאת מהם ומקריבים ïéaÅהללו 

éðL øNòîì ïélçשל אחת קופות, שתי בביתו לו  שיש  מי  – ËÄÀÇÂÅÅÄ
כדי פירותיו עליהן שחילל  שני  מעשר  מעות של  ואחת חולין, מעות

הללו, הקופות שתי בין  מעות ונמצאו לירושלים, áBø÷Èלהעלותן 
,ïélçì eìté ,ïélçìקרובéðL øNòîì eìté ,éðL øNòîì ÇËÄÄÀÇËÄÀÇÂÅÅÄÄÀÀÇÂÅÅÄ

לעיל, שהבאנו מהטעם –äöçîì äöçî בדיוק נמצאו  אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הללו , הקופות שתי  בין  éðLבאמצע, øNòîì eìté ויעלן – ÄÀÀÇÂÅÅÄ

ì÷äìלירושלים. áBøwä øçà íéëìBä :ììkä äæ אפילו – ÆÇÀÈÀÄÇÇÇÈÀÈÅ
øéîçäìלהקל , ,äöçîì äöçîלפי לקבוע אפשר  אי שאם  – ÆÁÈÀÆÁÈÀÇÀÄ

להחמיר. הולכים מקום, קירוב

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîäá éøçBñ éðôì eàöîpL úBòî בהמות סוחרי של  בשוק – ÈÆÄÀÀÄÀÅÂÅÀÅÈ
øNòîבירושלים, íìBòìבכל אפילו אלא הרגל  בזמן  רק לא – ÀÈÇÂÅ

את  אתם המביאים הרגלים שעולי לפי הן, שני מעשר  השנה ימות

והם  ברגלים, הכל להוציא מספיקים אינם שלהם שני  מעשר  מעות
שיקנו  שבירושלים, לחבריהם או  לקרוביהם המעות מותר  את נותנים

בה  להביא בהן  שני מעשר כסף של מצוותו  עיקר שכן לשלמים, מות
בכל אפילו  בירושלים הניקנות בהמות רוב ומכאן שלמים, זבחי  בו

הללו  שהמעות תולים הלכך שני, מעשר  בכסף ניקנות השנה ימות
הקונים; מידי שנפלו הן שני מעשר  מעות בהמה סוחרי לפני שנמצאו

לפי נתחללו, כבר  והמעות הבהמות, מוכרי מידי שנפלו  אומרים ואין
הרוב. אחר  והולכים מהמוכרים, מרובים úéaäשהקונים øäa– ÀÇÇÇÄ

הבית, בהר  שנמצאו  המעות ïélçמעות שרוב הרגל  בזמן ואפילו  – ËÄ
המעות  מקום מכל  שני, מעשר של  הן שם הבאים אדם בני שבידי
בימי שלא אומרים ואנו השנה, רוב אחר שהולכים הן , חולין שנמצאו

הרגל קודם אלא נפלו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הרגל העדה העדה העדה העדה ;;;; חוששים ((((קרבןקרבןקרבןקרבן ואין 
שחזקה  לפי  ההקדש, גזבר  מידי  שנפלו  הן , הלשכה מתרומת שמא

הבהמות  על  מחללן שהוא עד הלשכה מתרומת מעות מוציא הגזבר אין 
הן  חולין כבר  ממנו  שנפלו  המעות הלכך  לקרבנות, ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;שלוקח

טו טו טו טו ).).).). גגגג,,,, שקלים שקלים שקלים שקלים  הלהלהלהל'''' בירושלים,íéìLeøéaרמברמברמברמב""""ם ם ם ם  שנמצאו מעות – ÄÈÇÄ
בהמה, סוחרי לפני  ìâøäלא úòLa,הרגל בזמן  נמצאו  אם – ÀÈÇÈÆÆ

øNòî,בירושלים אז מרובים הרגל  שעולי  לפי שני , מעשר הן  הרי  – ÇÂÅ
נפלו . מהם הסתם ומן  הן , שני מעשר מעות שבידיהם המעות ורוב

יום  בכל היו ירושלים ששוקי  לפי השנה, רוב אחר הולכים ואין
אבל מכבר ; נמצאות היו  הרגל לפני  המעות נפלו  ואילו מיטאטאים,

הרוח  גבוה מקום והוא שהואיל  לטאטא, נוהגים היו  לא הבית בהר 
ליכנס  רשאי אדם שאין  מפני וגם האבק, את משם מטאטאת היתה

izdw - zex`ean zeipyn
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ä:ápbk Bîéìò eòéøé eLøâé åb-ïîåì íéìçð õeøòa:íéôëå øôò éøç ïkLæúçz e÷äðé íéçéN-ïéa ¦¥¬§Ÿ̈®¨¦¬¹̈¥À©©¨«©£´§¨¦´¦§®ŸŸ¥−¨¨´§¥¦«¥¦¦¬¦§¨®©−©
:eçtñé ìeøçç:õøàä-ïî eàkð íL-éìá éða-íb ìáð-éðaè:älîì íäì éäàå éúééä íúðéâð äzòå ¨´§ª¨«§«¥¨−¨©§¥´§¦¥®¦¹§À¦¨¨«¤§−©¨§¦¨¨´¨¦®¦¨¡¦−¨¤´§¦¨«

é:÷ø eëNç-àì éðtîe épî e÷çø éðeáòzàé-ék(åøúé):eçlL éðtî ïñøå éðpòéå çzô éøúéáéïéîé-ìò ¦« −£¦¨´£¤®¦¹¦¨©ÀŸ¨¬§«Ÿ¦«¦§¦´¦ −©©§©¥®¦§¹¤À¤¦¨©¬¦¥«©¨¦»
:íãéà úBçøà éìò elñiå eçlL éìâø eîe÷é ççøtâé:Bîì øæò àì eìéòé éúeäì éúáéúð eñúðãéõøôk ¦§©¶Å̈¬©§©¬¦¥®©¨¬Ÿ¹̈©À¨§¬¥¨«¨§À§«¦Å̈¦¬§©¨¦«Ÿ¦®−ŸŸ¥´¨«§¤¤́

:eìbìbúä äàL úçz eéúàé áçøåè:éúòLé äøáò áòëe éúáãð çeøk ócøz úBäla éìò Ctää ¨¨´¤¡¨®©¬©¹ŸÀ̈¦§©§¨«¨§©¬¨©À©Å̈¬¦§´Ÿ¨ −©§¦¨¦®¹§À̈¨§¨¬§ª¨¦«

i"yx
(‰).åâ ïî:נגרשין היו עיר קרב íéìçð.(Â)מן õåøòá

בחורי  שוכבים היו ששם מתבקעת מלוחה ארץ יש
הסלעים: נקיקי וחורי סלעים.íéôëå.העפר של תרגום

סביבותיו) הנחל שעושה הנקיק הוא נחלים. בערוץ ìåøç(Ê):(ד"א
.åçôåñé ונספחו כמו נאספים היו בלע"ז אורשיא"ש

יעקב בית יד)על הארץ åàëð.(Á):(ישעיה מן בימי
רוח: נכה ל' משפילם éøúé.(È‡)שהייתי éë.çúô

פתח קשתי תחליף)יתר וקשתי למעלה שאמרתי כלומר (כמו
לעשות: שבידו מי התיש åçìù.כחי éðôî ïñøå רסני

מעתה  יראים אינם כי מפני שלחוהו בו מרוסנים שהיו
ïéîé.(È·)ממני: ìò קטנים פרחים עומדים ימיני על

מפני: להכנע בעיניהם חשוב שאיני הדיוטים כשאר

.åçìù éìâø:הלאה אותי דוחפים להם צר המקום אם
.íãéà úåçøåà éìò åìåñéå להם שיש נבלה דרך כל

ייראו: ולא ואצלי לפני מסילתן עושים לעשות
(‚È).éúáéúð åñúð נתסו לה, חוששין ואין הטובה

בצד"י: מתחלפ' וסמ"ך נתצו åìéòåé.כמו éúååäì
מוסיפין: áçø.(È„)להקניטני õøôë שהכל שבגדר

להכלימני: עלי יחד יאתיו כן שם ועוברים úçúבאים
.åìâìâúä äàåù עד בסתר ובאין מתגלגלים כלומר

מהם: אשמט שלא כדי להקניטני אצלי שמגיעין
(ÂË).éìò êôää:עלי óåãøúשדים:úåäìá.נהפך
.çåøë:רעה.éúáéãð úà עלי שורה שהיה נדיבה רוח

מתחלה:

cec zcevn
(‰).Â‚ ÔÓמריעים היו והבריות  נגרשים  היו העיר  תוך  מן

בעת הגנב  על  יריעו כאשר  גרשו גרשו לאמר בקול  עליהם 
בחריצי·ıÂ¯Ú.(Â)יגורש : לשכון אדם מבני ירוחקו  למען

והסלעים: העפר ובנקבי ˘ÌÈÁÈ.(Ê)העמקים  ÔÈ·בין
כפ ויהמו יצעקו עציהאילנות  ותחת  הרעב בעבור  ראים
ויתאספו: יתקבצו Ï·.(Á)הקוצים È·בניהם והנה 

לא כי על  שם בלי בני גם נבל  בני יקראו אשר  עלי השוחקים 
המה גם  ונדכאו נשברו  מאז הנה חוץ פני  על  שם  לאביהם היה
יחננם: מי מצאו  לא אביהם  פחיתת בעבור  כי הארץ מן 

(Ë).‰˙ÚÂינגנו כי לניגון להם ואני עלי  יתגדלו עתה והנה
כל  כי  למלה  להם אהיה  ואני עלי באו  אשר המקרים בדברי 

בי: המה שיחתם  עצמם˙ÈÂ·Ú.(È)ספורי  ורחקו אותי מאסו 
האדם: בפני  לרוק הוא  בזיון  ודבר לפני מלרוק  מנעו ולא ממני

(‡È).È¯˙È ÈÎ.Á˙Ù לבל קשתי יתר פתח  לפתוח  שבידו מי
בידם מסור הנני כי  כחי עינה ובזה  מעתה  עוד  לירות אוכל 

כחי: התיש המקום ור"ל למולם להלחם אוכל  ÔÒ¯Â.ולא
כאדם אחפוץ אשר לכל  להטותם  עליהם  לי שהיה החוזק 
וגרשו שלחו  עתה  הנה הדרך ולהטותה הסוס ברסן האוחז 

ידי: מתחת  ויצאו העול  פרקו ר"ל  הרסן את ÏÚ(È·)מפני 
.ÔÈÓÈ:בזיון דרך  והוא  להלאה  לדחפם  רגלי וגרשו  שלחו המקום  להם  וכשצר  ימיני על לעמוד  לגשת הנערים  לב  ÂÏÈÒÈÂ.ערבה

בהם : ללכת  התמדתם  לרוב כבושה ודרך מסילה  עלי אותם עשו אותי ולשבר לצער בהם ילכו אשר  הנתיבÂÒ˙.(È‚)הדרכים 
חפצי : לעשות  אותי מונעים  ר"ל  והרסו  נתצו בה  אלך  אני  ÂÏÈÚÂÈ.אשר È˙Â‰Ïאין כי עם ושברי  הותי להגביר  מועילים המה

אותי: משנאתם יעשוהו עכ "ז מה ותועלת  עזר  בזה ¯Á·.(È„)להם ı¯ÙÎרב בשטף המים בה יבוא  אשר  רחבה פרצה כמו
יבואו: לא עד  מהם להשמט בהם ארגיש  שלא אלי לבוא ויסבבו יקיפו חושך ובמקום  לצערני אלי לבוא יחד  רבים יתאספו כן

(ÂË).ÈÏÚ ÍÙ‰‰מאז עלי  לבוא  הרגילה  והישועה  הרים  מוץ הרודף כרוח  נפשי ותרדוף  עלי לבוא עצמה  הפכה בהלות קבוצת
ממקומו: לעבור הממהר  הזה  כעב  מהר עברה עתה  הנה 

oeiv zcevn
(‰).Â‚ש התרגום תוך :הוא קול :ÂÚÈ¯È.ל  הרמת ענין 
(Â).ıÂ¯Ú· הארץ לערוץ מלשון  והוא וחריץ שבר (ישעיה ענין

פתןÈ¯ÂÁ.:ב) חור כמו יא)נקבים  סלעÌÈÙÎÂ.:(שם של  תרגום
עלו ובכפים וכן ד)כיפא מושאל Â˜‰È.(Ê):(ירמיה הוא

פרא הינהק כמ"ש הפרא  ו)מצעקת קוציםÏÂ¯Á.:(לעיל מין
חרול  ממשק  ב)וכן  ספחני(צפניה כמו  ויתאספו יתחברו יסופחו

ב)נא  ונבזה:Ï·.(Á):(ש"א פחות אדם  יקרא  נדכאוÂ‡Î.כן 
נכאים אך תהגו כמו  טז)ונשברו חבל È¯˙È.(È‡):(ישעיה הוא 

יתר על חצם כוננו  כמו יא)הקשת ההתרהÁ˙Ù.:(תהלים ענין
למוסרי פתחת  קטז)כמו הסוסÔÒ¯Â.:(שם בפי  ההושם הוא 

ורסן במתג כמו הדרך  אל בו לב)להטותו ÁÁ¯Ù.(È·):(שם
פרחי ובדרז"ל  זקנו שער ולהפריח  לצמוח שהתחיל מי ענינו

פ"ה)כהונה  סגריר (מדות ביום כמו הפעל  הלשון (משלי ונכפל 

והואÂÒ˙.(È‚):כז) מתחלף זסשר"ץ כי בצד"י נפצו  כמו
שבירה : בהותוÈ˙Â‰Ï.ענין  יעוז כמו  נב)לשברי :(תהלים

.ÂÏÈÚÂÈ: תועלת בקרÂÈ˙‡È.(È„)מל ' אתא כמו  (ישעיה יבואו

הנדיבותÈ˙·È„.(ÂË):כא) בעלת היא כי על הנפש  תקרא  כן
תסמכני נדיבה  ורוח  נאמר  נא)וכן :(תהלים
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡òîäáãðì íéì÷L ïéa eàöîpL úB:íéì÷Mì áBø÷–íéì÷Mì eìté,äáãpì–äáãpì eìté,äöçîì äöçî ¨¤¦§§¥§¨¦¦§¨¨¨©§¨¦¦§©§¨¦©§¨¨¦§©§¨¨¤¡¨§¤¡¨
–äáãpì eìté.äðBáìì íéöò ïéa:íéöòì áBø÷–íéöòì eìté,äðBálì–äðBálì eìté,äöçîì äöçî– ¦§©§¨¨¥¥¦¦§¨¨¨¥¦¦§¨¥¦©§¨¦§©§¨¤¡¨§¤¡¨

äðBálì eìté.äìBò éìæBâì ïép÷ ïéa:ïépwì áBø÷–ïépwì eìté,äìBò éìæBâì–äìBò éìæBâì eìté,äöçîì äöçî ¦§©§¨¥¦¦§§¥¨¨©¦¦¦§©¦¦§§¥¨¦§§§¥¨¤¡¨§¤¡¨
–éìæBâì eìtéäìBò.éðL øNòîì ïélç ïéa:ïélçì áBø÷–ïélçì eìté,éðL øNòîì–éðL øNòîì eìté, ¦§§§¥¨¥ª¦§©£¥¥¦¨©ª¦¦§©ª¦§©£¥¥¦¦§§©£¥¥¦

äöçîì äöçî–éðL øNòîì eìté.ììkä äæ:ì÷äì áBøwä øçà íéëìBä,äöçîì äöçî–øéîçäì. ¤¡¨§¤¡¨¦§§©£¥¥¦¤©§¨§¦©©©¨§¨¥¤¡¨§¤¡¨§©§¦
·äîäá éøçBñ éðôì eàöîpL úBòî–øNòî íìBòì.úéaä øäa–ïélç.ìâøä úòLa íéìLeøéa–øNòî. ¨¤¦§§¦§¥£¥§¥¨§¨©£¥§©©©¦ª¦¦¨©¦§¨©¨¤¤©£¥

:ïéåù äáãðå íéì÷ùù ïåâë ïéúéðúî é÷åî ,áåøä.dacpl elti dvgn lr dvgnúåàèç íéîòô ïäî ïéàéáî íéì÷ù ìáà .úåìåò äìåëã ,íéì÷ùî àøéîçã
:äéúåìãâîå øéòä úåîåçì íéì÷ù éøééùã ,ãåòå .íéðäëì íéìëàðù.dpeall elti dvgn lr dvgn:ïáø÷ éøéùëî íéöòå .ïáø÷ äîöò àéä äðåáìãdvgn

.dler ilfebl elti dvgn lräöçî àìà ,äìåò éìæåâî ïä éàãå åìéàë éåä äáøå÷ øúá ïðéìæà àúééøåàãîã ïåéë äìåò éìæåâì áåø÷ àîìùá ,êéøô éîìùåøéá
ì ïðéãù à÷éôñîã äöçî ìòäìåò éìæåâ ïäî áéø÷î äúàùëå ,åìôð äáåç éðé÷î àîù ,øôëúú äîá åììä úåòîä äàéáäù äùàä ,àøîåçì äìåò éìæåâì åä

ïéðé÷ ïäî ïéáéø÷îå åàöîðù úåòîä éìòáì ïúåà ïéð÷îå åàöîðù úåòî ïúåà éôë øåáö ìùî íéç÷åì ïéðé÷ä ìò íéðåîîä ã"á ,éðùîå .äùàä úøôëúî äîá
:úìëàð àäú àì úàèçäå ÷ôñä ìò

aaaa.xyrn mlerlìåëàì ïäéáäåàì åà ïäéáåø÷ì ïúåà ïéçéðîå íéìâøá ïäìù éðù øùòî ìë àéöåäì ïé÷éôñî ïðéà íéìâø éìåòù éôì .äìåë äðùä ìë åìéôà
.øùòî óñëá úåç÷ð ïä äðùä úåîé ìëá íéìùåøéá úåøëîðä úåîäá áåø êëéôì ,íéîìù àéä éðù øùòî úìéëà úåöî ø÷éòå ,íéìùåøéá äðùä ìë ïúåà
åììçúð àìå ïä íéç÷åìã ïðéøîà ãçà øâúî íéç÷åì íéùðà äîë éøäù àáåø ååä íéç÷åìã ïåéë ,øáë åììçúðå åìôð íéøëåîä ïî àîù øîéîì àëéàã â"òàå

:øùòî ïä éøäå.oileg ziad xdaeéî÷î øåîéàå .àúùã àáåø øúá ïðéìæàã ,ïéìåç ååä ä"ôà øùòî ìù ïä æà íãà éðá ãéáù úåòî áåøù ìâøá åìéôàå
:ìåôð ìâøä.milyexia:úåîäáä ÷åùá àìù.xyrn lkd lbxd zryaéàå íåé ìëá ãáëúäì íééåùò íéìùåøé é÷ååùù éôì ,àúù áåø øúá ïðéìæà àìå

`xephxa yexit
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שופרות. שני בין  בעזרה שנמצאו  במעות דנה זו משנה

äáãðì íéì÷L ïéa eàöîpL úBòî שקלים של השופרות בין – ÈÆÄÀÀÅÀÈÄÄÀÈÈ
נדבה, של  íéì÷Mìלשופרות áBø÷ לשופרות קרוב נמצאו אם – ÈÇÀÈÄ

íéì÷Mìהשקלים, eìté,השקלים לשופר  יינתנו  –äáãpì ואם – ÄÀÇÀÈÄÇÀÈÈ
נדבה, של לשופר  קרוב äáãpìנמצאו  eìté,הקרוב אחר  שהולכים – ÄÀÇÀÈÈ

ערופה עגלה בפרשת שנאמר  גגגג):):):):כמו כאכאכאכא,,,, הקרובה ((((דבריםדבריםדבריםדברים העיר "והיה

החלל". äöçîìאל  äöçî במחצית באמצע, המעות נמצאו אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הנדבה, לשופר  השקלים שופר שבין äáãpìהריווח eìté שהולכים – ÄÀÇÀÈÈ

כולן  נדבה שמעות שקלים, ממעות חמורות נדבה ומעות להחמיר ,
שעירי כגון  ציבור, של חטאות גם מהן  מביאים שקלים ומעות לעולות,

השקלים  ששיירי  ועוד לכהנים, נאכל שבשרם רגלים, של  המוספים
א-ב). ד , לעיל  ששנינו (כמו  העיר לצרכי  äðBáììהם íéöò ïéa– ÅÅÄÄÀÈ

לבונה, של לשופר עצים של  השופר  בין מעות íéöòìנמצאו áBø÷ÈÈÅÄ
äðBálì eìté äðBálì ,íéöòì eìté,לעיל שבארנו  מהטעם – ÄÀÈÅÄÇÀÈÄÀÇÀÈ

הקרוב; אחר äöçîìשהולכים äöçî הריווח במחצית נמצאו אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
äðBálìשביניהם, eìté הלבונה שכן מעצים, חמורה שלבונה מפני – ÄÀÇÀÈ

קרבן. מכשירי אלא אינם ועצים קרבן, עצמה éìæBâìהיא ïép÷ ïéaÅÄÄÀÀÅ
äìBò,עולה גוזלי של  לשופר קינין של השופר  בין מעות נמצאו  – È

äìBò éìæBâì eìté ,äìBò éìæBâì ,ïépwì eìté ,ïépwì áBø÷ÈÇÄÄÄÀÇÄÄÀÀÅÈÄÀÀÀÅÈ
לעיל , הטעם כמבואר –äìBò éìæBâì eìté ,äöçîì äöçî– ÆÁÈÀÆÁÈÄÀÀÀÅÈ

כדעת  עולה, ואחד  חטאת אחד קינין  ואילו  עולות, כולן עולה שגוזלי 
שמ  שואלים: בירושלמי  ה). (ו , לעיל  חובה,חכמים מקיני  נפלו א

המעות  שהביאה האשה תתכפר  במה עולה, גוזלי מהם וכשמקריבים

אחד יונה בני שני או  תורים שתי כפרתה לשם מהן להקריב כדי הללו
נוטלים  הקינין על  הממונים דין  בית ומתרצים: לעולה? ואחד לחטאת

המעות  לבעלי אותן  ומקנים שנמצאו המעות אותן  כפי  ציבור משל
נאכלת. החטאת ואין הספק, על עוף חטאת מהם ומקריבים ïéaÅהללו 

éðL øNòîì ïélçשל אחת קופות, שתי בביתו לו  שיש  מי  – ËÄÀÇÂÅÅÄ
כדי פירותיו עליהן שחילל  שני  מעשר  מעות של  ואחת חולין, מעות

הללו, הקופות שתי בין  מעות ונמצאו לירושלים, áBø÷Èלהעלותן 
,ïélçì eìté ,ïélçìקרובéðL øNòîì eìté ,éðL øNòîì ÇËÄÄÀÇËÄÀÇÂÅÅÄÄÀÀÇÂÅÅÄ

לעיל, שהבאנו מהטעם –äöçîì äöçî בדיוק נמצאו  אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הללו , הקופות שתי  בין  éðLבאמצע, øNòîì eìté ויעלן – ÄÀÀÇÂÅÅÄ

ì÷äìלירושלים. áBøwä øçà íéëìBä :ììkä äæ אפילו – ÆÇÀÈÀÄÇÇÇÈÀÈÅ
øéîçäìלהקל , ,äöçîì äöçîלפי לקבוע אפשר  אי שאם  – ÆÁÈÀÆÁÈÀÇÀÄ

להחמיר. הולכים מקום, קירוב
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äîäá éøçBñ éðôì eàöîpL úBòî בהמות סוחרי של  בשוק – ÈÆÄÀÀÄÀÅÂÅÀÅÈ
øNòîבירושלים, íìBòìבכל אפילו אלא הרגל  בזמן  רק לא – ÀÈÇÂÅ

את  אתם המביאים הרגלים שעולי לפי הן, שני מעשר  השנה ימות

והם  ברגלים, הכל להוציא מספיקים אינם שלהם שני  מעשר  מעות
שיקנו  שבירושלים, לחבריהם או  לקרוביהם המעות מותר  את נותנים

בה  להביא בהן  שני מעשר כסף של מצוותו  עיקר שכן לשלמים, מות
בכל אפילו  בירושלים הניקנות בהמות רוב ומכאן שלמים, זבחי  בו

הללו  שהמעות תולים הלכך שני, מעשר  בכסף ניקנות השנה ימות
הקונים; מידי שנפלו הן שני מעשר  מעות בהמה סוחרי לפני שנמצאו

לפי נתחללו, כבר  והמעות הבהמות, מוכרי מידי שנפלו  אומרים ואין
הרוב. אחר  והולכים מהמוכרים, מרובים úéaäשהקונים øäa– ÀÇÇÇÄ

הבית, בהר  שנמצאו  המעות ïélçמעות שרוב הרגל  בזמן ואפילו  – ËÄ
המעות  מקום מכל  שני, מעשר של  הן שם הבאים אדם בני שבידי
בימי שלא אומרים ואנו השנה, רוב אחר שהולכים הן , חולין שנמצאו

הרגל קודם אלא נפלו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););הרגל העדה העדה העדה העדה ;;;; חוששים ((((קרבןקרבןקרבןקרבן ואין 
שחזקה  לפי  ההקדש, גזבר  מידי  שנפלו  הן , הלשכה מתרומת שמא

הבהמות  על  מחללן שהוא עד הלשכה מתרומת מעות מוציא הגזבר אין 
הן  חולין כבר  ממנו  שנפלו  המעות הלכך  לקרבנות, ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;שלוקח

טו טו טו טו ).).).). גגגג,,,, שקלים שקלים שקלים שקלים  הלהלהלהל'''' בירושלים,íéìLeøéaרמברמברמברמב""""ם ם ם ם  שנמצאו מעות – ÄÈÇÄ
בהמה, סוחרי לפני  ìâøäלא úòLa,הרגל בזמן  נמצאו  אם – ÀÈÇÈÆÆ

øNòî,בירושלים אז מרובים הרגל  שעולי  לפי שני , מעשר הן  הרי  – ÇÂÅ
נפלו . מהם הסתם ומן  הן , שני מעשר מעות שבידיהם המעות ורוב

יום  בכל היו ירושלים ששוקי  לפי השנה, רוב אחר הולכים ואין
אבל מכבר ; נמצאות היו  הרגל לפני  המעות נפלו  ואילו מיטאטאים,

הרוח  גבוה מקום והוא שהואיל  לטאטא, נוהגים היו  לא הבית בהר 
ליכנס  רשאי אדם שאין  מפני וגם האבק, את משם מטאטאת היתה

izdw - zex`ean zeipyn



cקסח dpyn iriay wxt milwy zkqn

äðMä úBîé ìk øàLáe–ïélç. ¦§¨¨§©¨¨ª¦
‚äøæòa àöîpL øNa,ïéøáà–úBìBò,úBëéúçå–úBàhç.íéìLeøéa–íéîìL éçáæ.Búøeö øaòz äæå äæ ¨¨¤¦§¨¨£¨¨¥¨¦©£¦©¨¦¨©¦¦§¥§¨¦¤¨¤§ª©¨

äôøOä úéáì àöéå.ïéìeába àöîð,ïéøáà–úBìáð,úBëéúç–úBøzî.äaøî øNaäL ìâøä úòLáe,óà §¥¥§¥©§¥¨¦§¨©§¦¥¨¦§¥£¦ª¨§¨©¨¤¤¤©¨¨§ª¤©
ïéøzî ïéøáà. ¥¨¦ª¨¦

„øãò ìcâî ãòå íéìLeøéî úàöîpL äîäa,çeø ìëì dúcîëe:íéøëæ–úBìBò,÷ðúBá–íéîìL éçáæ. §¥¨¤¦§¥¦¨©¦§©¦§©¥¤§¦¨¨§¨©§¨¦§¥¦§¥§¨¦
äãeäé éaøøîBà:íéçñôì éeàøä–íéçñt,GL ìâøì íã÷íBé íéL. ©¦§¨¥¨¨¦§¨¦§¨¦Ÿ¤¨¤¤§¦

÷áàá úéáä øäá ñðëéì éàùø íãà ïéà íâå ÷áàä ìë øéñîå ãáëî çåøäå äåáâ àåäù éôì ãáëúäì éåùò äéä àì úéáä øä ìáà .åàöîð øáë íãå÷î ìåôð
:íù éåöî ÷áà ïéà êëéôì åéìâøáù

bbbb.zeler mixa`:úåìåò ìù ïäù òåãéá ,úåìåòá ùøåôîä çåúðä êøãë çúåðîù ïåéë.ze`hg zekizg:úåîùàå úåàèç àìà äøæòá íéìëåà ïéàã
.minly igaf milyexiae:íéîìù éåä íéìùåøéá ìëàðä øùá áåøã.dfe df:íéìùåøéá àöîðù ïéá äøæòá àöîðù ïéá.ozxev xaerzçñéäá åìñôðù éôì

:éùéìù íåé ãò åðééä íéîìùã äøåö øåáéòå .øúåðá åìñôéù åðééä äøåö øåáò åòá êëìä ,éàãåá åìñôéù ãò ïôøùìå ïäá ìæìæì ïéàå ,äìéëàá ïéøåñàå úòãä
.mileaba e`vnp:ìàøùé éøòá.zelap mixa`:íéáìëä íåìëàéù úåáåçøá ïéëéìùîå íéøáàì úåìáðä ïéëúåçù êøã ïëù.mixzen zekizgïéìéâø ïéàù

ìáà ,ìàøùé äìåëù øéòá äæ ïéãå .äøã÷ä êåúá äúåà úúì åà ìàøùéì ïøëîì úåðè÷ úåëéúçì êåúçì ïéìéâø úåøùëä àìà ,úåëéúçì úåìáðä êåúçì
:íéøåñà úåëéúç åìéôà íéøëð äá ùéù øéòá.daexn xyady:íéøáà åúåà íéìùáî àìà úåðè÷ úåëéúçì øùáä ïéëúåç ïéàå

cccc.zeler mixkf:íéîìù éçáæ úåá÷ð áåøå ,úåìåò ïä íéìùåøéáù íéøëæ áåøå ,íéìùåøéî äàöéù ïéìåú åðàù.migqtl ie`xdåà íéáùëä ïî äðù ïá øëæ
:íéæòä ïî.migqt:åéîã úà åì ïúé êë øçà åéìòá àåáé íàå ,åçñôì åáéø÷äì åì øúåî åàöåîäå.mei miyly lbxl mcewúåëìäá ùåøãì ïéìéçúîù äòùî

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åçñô úà ùéøôî íãàå çñôä
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שם; מצוי אבק היה לא שברגליו  באבק הבית úBîéבהר ìk øàLáeÄÀÈÈÀ
äðMä שלא השנה, ימות כל  בשאר  בירושלים מעות נמצאו  ואם – ÇÈÈ

הרגל , הרוב.ïélçבשעת אחר  שהולכים הן , – ËÄ
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ïéøáà ,äøæòa àöîpL øNaכדרך לאברים, מנותח הבשר  אם – ÈÈÆÄÀÈÈÂÈÈÅÈÄ
למזבח, הבאתו לפני עולה קרבן שבשרúBìBòשמנתחים בידוע –

הוא, עולות של מחותךúBëéúçåזה בעזרה שנמצא הבשר  ואם – ÇÂÄ
לאכילה, שחותכים כדרך חטאות úBàhçלחתיכות, של בשר  חזקתו  – ÇÈ

ולכן  בעזרה, לכהנים נאכלים בלבד  אלו  שקרבנות אשמות, של  או
שם. לעזרה,íéìLeøéaנחתכו מחוץ בירושלים הנמצא בשר  –éçáæ ÄÈÇÄÄÀÅ
íéîìL.הוא שלמים זבחי  של בשר –äæå äæ הנמצא בשר  בין  – ÀÈÄÆÈÆ

בירושלים, הנמצא ובין  äôøOäבעזרה úéáì àöéå Búøeö øaòzÀËÇÈÀÅÅÀÅÇÀÅÈ
הדעת, היסח מחמת שנפסל לפי  הבשר, את לאכול אסור כלומר , –
שתעובר עד  אותו  מניחים הלכך  בוודאי , שייפסל עד לשרפו אסור  אבל 

שנמצא  בשר בין  הבדל יש ובזה נותר , משום שייפסל היינו  צורתו,
חטאת  של בעזרה, הנמצא שבשר בירושלים, שנמצא לבשר  בעזרה

מותר שלמחר  ונמצא ולילה, יום אכילתו  שזמן  הוא, אשם של או
שני הנאכלים הוא שלמים של בירושלים, הנמצא בשר  ואילו לשרפו ,

מפרשים  ויש  השלישי . ביום אלא צורתו עיבור ואין  אחד, ולילה ימים
ואסור נותר, הוא שמא הבשר את לאכול אפשר  שאי  הירושלמי ), (לפי 

היינו  צורתו , תעובר אלא לאכילה, כשר  עדיין הוא שמא לשרפו 
שבארנו  כמו אותו , ושורפים וודאי  נותר  שיהא עד אותו  שמניחים

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לעיל  דדדד):):):):כותבוהרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם .((((ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן;;;; יטיטיטיט,,,, המוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין פסוליפסוליפסוליפסולי ((((הלהלהלהל''''

xary inl ?minly e` z`hg e` dler ezwfg didzy lired dn ok m`"
lk`eבשר אכל כהן  או  בירושלים, שנמצא בשר אכל  ישראל  (שאם

כלום). חייב אינו  לחתיכות, מחותך בעזרה ïéìeábaשנמצא àöîðÄÀÈÇÀÄ
לירושלים, חוץ ישראל, בערי  שנמצא בשר  –ïéøáàהבשר אם – ÅÈÄ

לאברים, דרךúBìáðמחותך שכן  הוא נבלות בשר  שמא חוששים – ÀÅ
לכלבים; ולהשליכן נבלות חתוךúBëéúçלחתוך  הבשר אם – ÂÄ

קטנות, לחתיכות úBøzîלחתיכות לחתוך טורח אדם שאין  הן, – ËÈ
ישראל, שכולה בעיר  אלא אינו זה ודין לאכילה; הראוי בשר  אלא

אסורות. חתיכות אפילו  נכרים, בה שיש בעיר  ìâøäאבל  úòLáeÀÈÇÈÆÆ
äaøî øNaäL מבשלים אלא קטנות לחתיכות אותו  חותכין  ואין  – ÆÇÈÈÀËÆ

אברים, ïéøzîאותו ïéøáà óà.הם מותרים אברים, מצא אפילו  – ÇÅÈÄËÈÄ
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øãò ìcâî ãòå íéìLeøéî úàöîpL äîäa בסביבת עיר שם – ÀÅÈÆÄÀÅÄÈÇÄÀÇÄÀÇÅÆ
ח ח ח ח ),),),),ירושלים דדדד,,,, מיכהמיכהמיכהמיכה כאכאכאכא;;;; לה לה לה לה ,,,, בראשיתבראשיתבראשיתבראשית çeø((((עייןעייןעייןעיין ìëì dúcîëe– ÀÄÈÈÀÈÇ

שיש מרחק באותו  ירושלים של  אחר בצד בהמה נמצאה אם וכן

עדר , למגדל ועד úBìBòמירושלים íéøëæ שנמצאה הבהמה אם – ÀÈÄ
וכל מירושלים, שיצאה שחזקתה עולה, קריבה היא הרי זכר היא

עולות, הן  שם זכרים ורוב היא, קדשים בחזקת שבירושלים בהמה
בלבדשעולות הזכרים מן  אלא באות טובטובטובטוב")")")")אינן יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  .((((עייןעייןעייןעיין

שהן  האובדות הבהמות על היא דין  בית שתקנת אמרו , ובירושלמי 
עולות. íéîìLקריבות éçáæ úBá÷ð היא שנמצאה הבהמה אם – ÀÅÄÀÅÀÈÄ

שלמים. הן  בירושלים הנקבות שרוב שלמים, קריבה היא הרי נקבה,
íéçñôì éeàøä :øîBà äãeäé éaøזכר עז  או כבש המוצא – ÇÄÀÈÅÈÈÄÀÈÄ

פסח, לקרבן ראוי שהוא שנה, לפסחו ,íéçñtבן  להקריבו לו מותר  – ÀÈÄ
GL ìâøì íã÷íBé íéL,יום שלשים הפסח חג לפני מצאו  אם – ÙÆÈÆÆÀÄ

מתחילים  שעה שמאותה הפסח, בהלכות לדרוש שמתחילים משעה

אותו  יקריב הלכך הוא, פסח שמא לחשוש  ויש לפסחים, צאן  להפריש
דמיו  את להם יתן  כך  אחר  בעליו  יבואו ואם פסחו. לשם המוצאו 

dcedi.((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). iaxk dkld oi`e

אוקימתות  ידי  על  אותה ומיישבים משנתנו , על  מקשים א) (נה, קידושין  במסכת
הרמב"ם לפי  הגמרא מסקנות והרי  gi):שונות. ,e oiycwend ileqt 'ld) בהמה"

שנתה  בת נקבה אם רוח: לכל וכמידתה עדר מגדל ועד  מירושלים שנמצאת
יביאנה  שתים, בת היתה היא. חטאת שמא שתמות, עד  לכיפה כונסה היא
לו אין  שנים, שתי בן  זכר מצא היא. תודה שמא לחם, עמה ויביא שלמים,
עד מניחו  שנה, בן זכר מצא בעליו . כיפרו  לא ועדיין  הוא אשם שמא תקנה,
זה  היה, עולה אם ואומר : ומתנה תחתיו  בהמות שתי ומביא מום, בו  שיפול 
ונסכיו עולה, האחד  ומקריב תחתיו, שלמים זה היה, שלמים ואם תחתיו, עולה
הנמצא? בזה יעשה ומה היה. תודה שמא לחם, עם שלמים והאחר ציבור, משל 
אחר פסח ואם נאכל. הוא במומו מעשר, או בכור היה שאפילו במומו , ייאכל
נזיר אשם שמא תאמר: ואם בו. נזהרין  הכל  ובזמנו  שלמים; זה הרי הוא, זמנו 

ת  מצויין  אינן  הוא, מצורע אשם להן ".או  חשו  לא לפיכך  מיד ,
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‰äéàöBî úà ïéðkLîî eéä äðBLàøa,äéëñð àéáî àeäL ãò.ïéçøBáe dúBà ïéçépî úBéäì eøæç.eðé÷úä ¨¦¨¨§©§§¦¤§¤¨©¤¥¦§¨¤¨¨§¦§©¦¦¨§¦¦§¦
øeaö ìMî ïéàa äéëñð eäiL ïéc úéa. ¥¦¤§§¨¤¨¨¦¦¤¦

ÂøîàïBòîL éaø:ïéc úéa eðé÷úä íéøác äòáL,ïäî ãçà äæå.çlML éøëðdnò çlLå íiä úðéãnî BúìBò ¨©©¦¦§¦§¨§¨¦¦§¦¥¦§¤¤¨¥¤¨§¦¤¦©¨¦§¦©©¨§¦©¦¨
íéëñð–BlMî ïéáø÷;åàì íàå–øeaö ìMî ïéáø÷.íéçáæ çépäå únL øb ïëå:íéëñð Bì Lé íà–ïéáø÷ §¨¦§¥¦¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦§¥¥¤¥§¦¦©§¨¦¦¤§¨¦§¥¦
BlMî;åàì íàå–øeaö ìMî ïéáø÷.únL ìBãb ïäk ìò àeä ïéc úéa éàðúe–ìMî äáø÷ Búçðî àäzL ¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦§©¥¦©Ÿ¥¨¤¥¤§¥¦§¨§¥¨¦¤
øeaö.äãeäé éaøøîBà:ïéLøBé ìMî.äáø÷ äúéä äîìLe. ¦©¦§¨¥¦¤§¦§¥¨¨§¨§¥¨

dddd.di`ven z` oipkynn eidïåøùòå ìéàì íéðåøùò éðùå øôì íéðåøùò äùìù ,åìùî äéëñð àéáéù ãò åúåà ïéðëùîî åéä íéîìù åà äìåò àöåîä
:ùáëì.migxeae dze` oigipn:äéëñðá áééçúäì àìù éãë
eeee.mixac dray:ìéæàå åäì áéùç÷å.ezler glyy ixkp:ìàøùéë úåáãðå íéøãð íéøãåð íéøëðäù ãîìî ,ùéà ùéà ïðéùøãã.ezgpn `dzyúéøéùò

:áøòá äúéöçîå ø÷åáá äúéöçî íåé ìëá áéø÷î ìåãâ ïäëù äôéàä.xeav lyn daixwáéúëã('å àø÷éå)ìùî øîåìë íìåò ìùî äéäé äæ ÷ç ,íìåò ÷ç
:äëùìä úîåøúî åðééäã øåáö.miyxei lyn xne` dcedi iaxáéúëã(íù)ãçà åéúçú ,úîù çéùîä ïäëäå ,òîùî éëäå ,åéðáî åéúçú çéùîä ïäëäå

:äúåà äùòé åéðáî.daixw dzid dnilye'ø .ïåøùò éöç àìå äáéø÷ äúéä íìù ïåøùò ,äãåäé éáøì íéùøåé ìùî åà ù"øì øåáö ìùî äàá àéäùë
ãçàäùë ,äúåà äùòé åéðáî áéúëãî äéì ÷éôî äãåäé éáøå .øåáö ìùî äàá àéäùë äìåë àìà ïéàöçì äåøéè÷é àìù ,øè÷ú ìéìëî äéì ÷éôî ïåòîù
ïéã úéá éàðúã ïéúéðúîá ïðúã àäå .äàá àéä íéùøåé ìùîù äãåäé éáøë äëìäå .äéöç àìå äúåà äùòé ,íéùøåéä åðééäã åéáà úîù øçàì áéø÷î åéðáî
íìåò ÷ç áéúëãî øåáö ìùî äáéø÷ àúééøåàãî äìçúá ,ååä úåð÷ú éúùã àøîâá ùøôî ,äøåúä ïî àìå ,øåáöä ïî äàá àäúù ïåòîù 'ø éøáãì àåä
øåáöä ïî äáéø÷ åéùëò úàöîðå .àúééøåàãà äåî÷åà äá åòùô à÷ã åæçã ïåéë ,íéùøåéî åáâéðã åðé÷úä äëùì 'åëå à÷çãî à÷ã åàøù ïåéë ,ïðéøîàãë

:àúééøåàãà äåî÷åàã ïéã úéá éàðúá

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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בחזקת  היא הרי לירושלים, קרוב בהמה שהמוצא הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
עם  להביא שיש  הנסכים מנחת בענין  ללמד משנתנו  באה שם, שבארנו כמו קרבן,

ג). ה, לעיל (עיין  שנמצא קרבן  אותו

äéàöBî úà ïéðkLîî eéä äðBLàøa בהמה שמצא מי – ÈÄÈÈÀÇÀÀÄÆÀÆÈ
לה סמוך  או xcr"),בירושלים lcbn cre milyexin") דין בית היו 

אותו ezian),ממשכנים oekyn milhep)äéëñð àéáî àeäL ãò– ÇÆÅÄÀÈÆÈ
כמו  שמצא, קרבן  לאותו הראויים הנסכים את מביא שהמוצא עד 

ג). (ה, לעיל ïéçøBáeשבארנו  dúBà ïéçépî úBéäì eøæç כיון – ÈÀÄÀÇÄÄÈÀÄ
ממון , הפסד  לידי  מביאם האובדת בבהמה שהטיפול  הבריות שראו

שלא  כדי  בה לטפל  רצו שלא להם, והולכים הבהמה את מניחים היו 
בנסכיה, ìMîיתחייבו ïéàa äéëñð eäiL ïéc úéa eðé÷úäÄÀÄÅÄÆÀÀÈÆÈÈÄÄÆ

øeaö.הלשכה מתרומת היינו  – Ä

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ïéc úéa eðé÷úä íéøác äòáL :ïBòîL éaø øîà בענין – ÈÇÇÄÄÀÄÀÈÀÈÄÄÀÄÅÄ
להלן. כמפורט אחרים, ובעניינים ïäîנסכים ãçà äæå אחת – ÀÆÆÈÅÆ

שהמוצא  הקודמת, במשנה ששנינו תקנה אותה היא הללו מהתקנות

באים  שנסכיה להקריבה, בא והוא לה, סמוך  או בירושלים בהמה
ציבור . zמשל  e p w z d y y x ` y o d e l ` e ובמשנה במשנתנו (כמפורט

.הבאה): a d p w zî BúìBò çlML éøëðíiä úðéãn שנינו והרי  – ÈÀÄÆÄÇÈÄÀÄÇÇÈ
ונדבות, נדרים הנכרים מיד  שמקבלים ה) א, dnò(לעיל çlLåÀÄÇÄÈ

íéëñð הם טמאים הרי ממש נסכים שאילו נסכים, דמי  היינו – ÀÈÄ
BlMî((((רש רש רש רש """"סססס),),),), ïéáø÷,ששלח הנסכים מדמי  –åàì íàå ואם – ÀÅÄÄÆÀÄÈ

עולתו , עם נסכים שלח øeaöלא ìMî ïéáø÷ הנסכים את מביאים – ÀÅÄÄÆÄ
נקטה שמשנתנו  מבארים, יש  הלשכה. mid",מתרומת zpicnn"לפי

מצויים  היו  לא הבית בזמן  ישראל שבארץ בהווה, חכמים שדיברו
כותב הרמב"ם ברם, כך . כל  גגגג):):):):נכרים דדדד,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים ששלח ((((הלהלהלהל'''' "נכרי 

`zxgעולתו dpicnn,במדינה עמנו הוא שאם לומר , שבא ואפשר ;"
נסכיה הבא לו : טובטובטובטוב").").").").אומרים יוםיוםיוםיום b("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות d p w z.únL øb ïëåÀÅÅÆÅ

íéçáæ çépäå, לזבחיו נסכים שיביאו יורשים לו  ואין  –Lé íà ÀÄÄÇÀÈÄÄÆ
íéëñð Bìבחייו הנסכים גם שהפריש בבבב),),),),– נא נא נא נא ,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות ((((תוספותתוספותתוספותתוספות ÀÈÄ

BlMî ïéáø÷, שלו הנסכים מן  –åàì íàå נסכים הפריש שלא – ÀÅÄÄÆÀÄÈ
הם, הפקר שהשאיר  נכסיו כל  והרי øeaöבחייו , ìMî ïéáø÷– ÀÅÄÄÆÄ

זבחים, והניח שמת ישראל  אבל  הלשכה. מתרומת הנסכים קריבים

מ  לזבחיו הנסכים את מביאים cנכסיו .יורשיו d p w z.ïéc úéa éàðúeÀÇÅÄ
àeä,והתקינו התנו  דין בית –únL ìBãb ïäk ìò לא ועדיין  – ÇÙÅÈÆÅ

תחתיו, אחר Búçðîמינו  àäzLøeaö ìMî äáø÷הגדול הכהן  – ÆÀÅÄÀÈÀÅÈÄÆÄ
מנחה, יום בכל  משלו  מביא oiziag",הנקראתהיה zgpn" עשירית"

בערב" ומחציתה בבוקר  מחציתה סולת... גגגג).).).).האיפה וווו,,,, ברם,((((ויקראויקראויקראויקרא
אלא  בערב , עישרון  וחצי  בבוקר  עישרון חצי בחצאים, מביאה היה לא

חצי מכל  ולש לחצאים, ומחלקו  שלם עישרון בוקר  בכל מביא היה
העישרון , לכל  חלות עשרה שתים שהן  מצות, חלות שש עישרון

לאחר הגדול  הכהן  מת אם הערבים. בין ומחצה בבוקר מחצה ומקריב
תחתיו , אחר  גדול  כהן יום באותו  ומינו בבוקר, מנחתו מחצית שהקריב

משלו , עישרון חצי ולא קודמו, שהשאיר העישרון  חצי את מביא אינו
הערביים, בין  מחצה ומקריב וחוצהו, משלו שלם עישרון מביא אלא

הדין  והוא ותישרף, בלינה שתיפסל עד  מניחה הנשארת והמחצה
ה). ד , מנחות (משנה הקודם הגדול הכהן מן שנשארה epzpynלמחצה

,cnll d`a,בבוקר מנחתו מחצית שהקריב לאחר  הגדול  הכהן מת שאם
חביתין  מנחת שתהא היתה, דין  בית תקנת תחתיו , אחר  מינו ולא

הלשכה. מתרומת היינו  ציבור , משל øîBà:קריבה äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
ïéLøBé ìMîכל קריבה המנחה שמת הגדול  הכהן  יורשי משל – ÄÆÀÄ

אחר. גדול  כהן  מינו  שלא ÷äáøזמן äúéä äîìLe עשירית – ÀÅÈÈÀÈÀÅÈ
עישרון  והיינו המנחה, קריבה היתה מחציתה, ולא שלמה, האיפה
משל באה כשהיא שמעון לרבי  בין  בערב, שלם ועישרון בבוקר שלם

מנחות  במסכת יורשים. משל באה כשהיא יהודה לרבי ובין  ציבור ,
ב ב ב ב )))) ברייתא:((((נא נא נא נא ,,,, znyמובאת lecb odkoiipn ,eizgz xg` odk epin `le

odkde" :(eh ,e `xwie) xnel cenlz ?miyxei lyn daixw ezgpn `dzy
"dze` dyri eipan eizgz giynd:יהודה רבי  giynd"(ודורש odkde"

או בחיים, כשהוא מנחתו יביא המשיח הכהן או –dyri eipan eizgz"
"dze`.(אחר מינו ולא כשמת –dpaixwi leki( היורש)cenlz ?oi`vg

" :xneld z e `":xne` oerny iax ,dcedi iax ixac ;dzvwn `le dlek Ð
"mler wg"(הפסוק בהמשך שם lyn(נאמר Ðmlerמשל (היינו 

dxhwdaציבור ), dlek `dzy Ð "xhwz lilk" ולא שלמה (שיקטירו
ציבור). משל  קריבה שהיא זמן  כל  dcediלחצאין iaxk dkld רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))
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äðMä úBîé ìk øàLáe–ïélç. ¦§¨¨§©¨¨ª¦
‚äøæòa àöîpL øNa,ïéøáà–úBìBò,úBëéúçå–úBàhç.íéìLeøéa–íéîìL éçáæ.Búøeö øaòz äæå äæ ¨¨¤¦§¨¨£¨¨¥¨¦©£¦©¨¦¨©¦¦§¥§¨¦¤¨¤§ª©¨

äôøOä úéáì àöéå.ïéìeába àöîð,ïéøáà–úBìáð,úBëéúç–úBøzî.äaøî øNaäL ìâøä úòLáe,óà §¥¥§¥©§¥¨¦§¨©§¦¥¨¦§¥£¦ª¨§¨©¨¤¤¤©¨¨§ª¤©
ïéøzî ïéøáà. ¥¨¦ª¨¦

„øãò ìcâî ãòå íéìLeøéî úàöîpL äîäa,çeø ìëì dúcîëe:íéøëæ–úBìBò,÷ðúBá–íéîìL éçáæ. §¥¨¤¦§¥¦¨©¦§©¦§©¥¤§¦¨¨§¨©§¨¦§¥¦§¥§¨¦
äãeäé éaøøîBà:íéçñôì éeàøä–íéçñt,GL ìâøì íã÷íBé íéL. ©¦§¨¥¨¨¦§¨¦§¨¦Ÿ¤¨¤¤§¦

÷áàá úéáä øäá ñðëéì éàùø íãà ïéà íâå ÷áàä ìë øéñîå ãáëî çåøäå äåáâ àåäù éôì ãáëúäì éåùò äéä àì úéáä øä ìáà .åàöîð øáë íãå÷î ìåôð
:íù éåöî ÷áà ïéà êëéôì åéìâøáù

bbbb.zeler mixa`:úåìåò ìù ïäù òåãéá ,úåìåòá ùøåôîä çåúðä êøãë çúåðîù ïåéë.ze`hg zekizg:úåîùàå úåàèç àìà äøæòá íéìëåà ïéàã
.minly igaf milyexiae:íéîìù éåä íéìùåøéá ìëàðä øùá áåøã.dfe df:íéìùåøéá àöîðù ïéá äøæòá àöîðù ïéá.ozxev xaerzçñéäá åìñôðù éôì

:éùéìù íåé ãò åðééä íéîìùã äøåö øåáéòå .øúåðá åìñôéù åðééä äøåö øåáò åòá êëìä ,éàãåá åìñôéù ãò ïôøùìå ïäá ìæìæì ïéàå ,äìéëàá ïéøåñàå úòãä
.mileaba e`vnp:ìàøùé éøòá.zelap mixa`:íéáìëä íåìëàéù úåáåçøá ïéëéìùîå íéøáàì úåìáðä ïéëúåçù êøã ïëù.mixzen zekizgïéìéâø ïéàù

ìáà ,ìàøùé äìåëù øéòá äæ ïéãå .äøã÷ä êåúá äúåà úúì åà ìàøùéì ïøëîì úåðè÷ úåëéúçì êåúçì ïéìéâø úåøùëä àìà ,úåëéúçì úåìáðä êåúçì
:íéøåñà úåëéúç åìéôà íéøëð äá ùéù øéòá.daexn xyady:íéøáà åúåà íéìùáî àìà úåðè÷ úåëéúçì øùáä ïéëúåç ïéàå

cccc.zeler mixkf:íéîìù éçáæ úåá÷ð áåøå ,úåìåò ïä íéìùåøéáù íéøëæ áåøå ,íéìùåøéî äàöéù ïéìåú åðàù.migqtl ie`xdåà íéáùëä ïî äðù ïá øëæ
:íéæòä ïî.migqt:åéîã úà åì ïúé êë øçà åéìòá àåáé íàå ,åçñôì åáéø÷äì åì øúåî åàöåîäå.mei miyly lbxl mcewúåëìäá ùåøãì ïéìéçúîù äòùî

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .åçñô úà ùéøôî íãàå çñôä
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שם; מצוי אבק היה לא שברגליו  באבק הבית úBîéבהר ìk øàLáeÄÀÈÈÀ
äðMä שלא השנה, ימות כל  בשאר  בירושלים מעות נמצאו  ואם – ÇÈÈ

הרגל , הרוב.ïélçבשעת אחר  שהולכים הן , – ËÄ
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ïéøáà ,äøæòa àöîpL øNaכדרך לאברים, מנותח הבשר  אם – ÈÈÆÄÀÈÈÂÈÈÅÈÄ
למזבח, הבאתו לפני עולה קרבן שבשרúBìBòשמנתחים בידוע –

הוא, עולות של מחותךúBëéúçåזה בעזרה שנמצא הבשר  ואם – ÇÂÄ
לאכילה, שחותכים כדרך חטאות úBàhçלחתיכות, של בשר  חזקתו  – ÇÈ

ולכן  בעזרה, לכהנים נאכלים בלבד  אלו  שקרבנות אשמות, של  או
שם. לעזרה,íéìLeøéaנחתכו מחוץ בירושלים הנמצא בשר  –éçáæ ÄÈÇÄÄÀÅ
íéîìL.הוא שלמים זבחי  של בשר –äæå äæ הנמצא בשר  בין  – ÀÈÄÆÈÆ

בירושלים, הנמצא ובין  äôøOäבעזרה úéáì àöéå Búøeö øaòzÀËÇÈÀÅÅÀÅÇÀÅÈ
הדעת, היסח מחמת שנפסל לפי  הבשר, את לאכול אסור כלומר , –
שתעובר עד  אותו  מניחים הלכך  בוודאי , שייפסל עד לשרפו אסור  אבל 

שנמצא  בשר בין  הבדל יש ובזה נותר , משום שייפסל היינו  צורתו,
חטאת  של בעזרה, הנמצא שבשר בירושלים, שנמצא לבשר  בעזרה

מותר שלמחר  ונמצא ולילה, יום אכילתו  שזמן  הוא, אשם של או
שני הנאכלים הוא שלמים של בירושלים, הנמצא בשר  ואילו לשרפו ,

מפרשים  ויש  השלישי . ביום אלא צורתו עיבור ואין  אחד, ולילה ימים
ואסור נותר, הוא שמא הבשר את לאכול אפשר  שאי  הירושלמי ), (לפי 

היינו  צורתו , תעובר אלא לאכילה, כשר  עדיין הוא שמא לשרפו 
שבארנו  כמו אותו , ושורפים וודאי  נותר  שיהא עד אותו  שמניחים

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))לעיל  דדדד):):):):כותבוהרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם .((((ריבבריבבריבבריבב""""ןןןן;;;; יטיטיטיט,,,, המוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין פסוליפסוליפסוליפסולי ((((הלהלהלהל''''

xary inl ?minly e` z`hg e` dler ezwfg didzy lired dn ok m`"
lk`eבשר אכל כהן  או  בירושלים, שנמצא בשר אכל  ישראל  (שאם

כלום). חייב אינו  לחתיכות, מחותך בעזרה ïéìeábaשנמצא àöîðÄÀÈÇÀÄ
לירושלים, חוץ ישראל, בערי  שנמצא בשר  –ïéøáàהבשר אם – ÅÈÄ

לאברים, דרךúBìáðמחותך שכן  הוא נבלות בשר  שמא חוששים – ÀÅ
לכלבים; ולהשליכן נבלות חתוךúBëéúçלחתוך  הבשר אם – ÂÄ

קטנות, לחתיכות úBøzîלחתיכות לחתוך טורח אדם שאין  הן, – ËÈ
ישראל, שכולה בעיר  אלא אינו זה ודין לאכילה; הראוי בשר  אלא

אסורות. חתיכות אפילו  נכרים, בה שיש בעיר  ìâøäאבל  úòLáeÀÈÇÈÆÆ
äaøî øNaäL מבשלים אלא קטנות לחתיכות אותו  חותכין  ואין  – ÆÇÈÈÀËÆ

אברים, ïéøzîאותו ïéøáà óà.הם מותרים אברים, מצא אפילו  – ÇÅÈÄËÈÄ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øãò ìcâî ãòå íéìLeøéî úàöîpL äîäa בסביבת עיר שם – ÀÅÈÆÄÀÅÄÈÇÄÀÇÄÀÇÅÆ
ח ח ח ח ),),),),ירושלים דדדד,,,, מיכהמיכהמיכהמיכה כאכאכאכא;;;; לה לה לה לה ,,,, בראשיתבראשיתבראשיתבראשית çeø((((עייןעייןעייןעיין ìëì dúcîëe– ÀÄÈÈÀÈÇ

שיש מרחק באותו  ירושלים של  אחר בצד בהמה נמצאה אם וכן

עדר , למגדל ועד úBìBòמירושלים íéøëæ שנמצאה הבהמה אם – ÀÈÄ
וכל מירושלים, שיצאה שחזקתה עולה, קריבה היא הרי זכר היא

עולות, הן  שם זכרים ורוב היא, קדשים בחזקת שבירושלים בהמה
בלבדשעולות הזכרים מן  אלא באות טובטובטובטוב")")")")אינן יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  .((((עייןעייןעייןעיין

שהן  האובדות הבהמות על היא דין  בית שתקנת אמרו , ובירושלמי 
עולות. íéîìLקריבות éçáæ úBá÷ð היא שנמצאה הבהמה אם – ÀÅÄÀÅÀÈÄ

שלמים. הן  בירושלים הנקבות שרוב שלמים, קריבה היא הרי נקבה,
íéçñôì éeàøä :øîBà äãeäé éaøזכר עז  או כבש המוצא – ÇÄÀÈÅÈÈÄÀÈÄ

פסח, לקרבן ראוי שהוא שנה, לפסחו ,íéçñtבן  להקריבו לו מותר  – ÀÈÄ
GL ìâøì íã÷íBé íéL,יום שלשים הפסח חג לפני מצאו  אם – ÙÆÈÆÆÀÄ

מתחילים  שעה שמאותה הפסח, בהלכות לדרוש שמתחילים משעה

אותו  יקריב הלכך הוא, פסח שמא לחשוש  ויש לפסחים, צאן  להפריש
דמיו  את להם יתן  כך  אחר  בעליו  יבואו ואם פסחו. לשם המוצאו 

dcedi.((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). iaxk dkld oi`e

אוקימתות  ידי  על  אותה ומיישבים משנתנו , על  מקשים א) (נה, קידושין  במסכת
הרמב"ם לפי  הגמרא מסקנות והרי  gi):שונות. ,e oiycwend ileqt 'ld) בהמה"

שנתה  בת נקבה אם רוח: לכל וכמידתה עדר מגדל ועד  מירושלים שנמצאת
יביאנה  שתים, בת היתה היא. חטאת שמא שתמות, עד  לכיפה כונסה היא
לו אין  שנים, שתי בן  זכר מצא היא. תודה שמא לחם, עמה ויביא שלמים,
עד מניחו  שנה, בן זכר מצא בעליו . כיפרו  לא ועדיין  הוא אשם שמא תקנה,
זה  היה, עולה אם ואומר : ומתנה תחתיו  בהמות שתי ומביא מום, בו  שיפול 
ונסכיו עולה, האחד  ומקריב תחתיו, שלמים זה היה, שלמים ואם תחתיו, עולה
הנמצא? בזה יעשה ומה היה. תודה שמא לחם, עם שלמים והאחר ציבור, משל 
אחר פסח ואם נאכל. הוא במומו מעשר, או בכור היה שאפילו במומו , ייאכל
נזיר אשם שמא תאמר: ואם בו. נזהרין  הכל  ובזמנו  שלמים; זה הרי הוא, זמנו 

ת  מצויין  אינן  הוא, מצורע אשם להן ".או  חשו  לא לפיכך  מיד ,
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:äëùìä úîåøúî åðééäã øåáö.miyxei lyn xne` dcedi iaxáéúëã(íù)ãçà åéúçú ,úîù çéùîä ïäëäå ,òîùî éëäå ,åéðáî åéúçú çéùîä ïäëäå

:äúåà äùòé åéðáî.daixw dzid dnilye'ø .ïåøùò éöç àìå äáéø÷ äúéä íìù ïåøùò ,äãåäé éáøì íéùøåé ìùî åà ù"øì øåáö ìùî äàá àéäùë
ãçàäùë ,äúåà äùòé åéðáî áéúëãî äéì ÷éôî äãåäé éáøå .øåáö ìùî äàá àéäùë äìåë àìà ïéàöçì äåøéè÷é àìù ,øè÷ú ìéìëî äéì ÷éôî ïåòîù
ïéã úéá éàðúã ïéúéðúîá ïðúã àäå .äàá àéä íéùøåé ìùîù äãåäé éáøë äëìäå .äéöç àìå äúåà äùòé ,íéùøåéä åðééäã åéáà úîù øçàì áéø÷î åéðáî
íìåò ÷ç áéúëãî øåáö ìùî äáéø÷ àúééøåàãî äìçúá ,ååä úåð÷ú éúùã àøîâá ùøôî ,äøåúä ïî àìå ,øåáöä ïî äàá àäúù ïåòîù 'ø éøáãì àåä
øåáöä ïî äáéø÷ åéùëò úàöîðå .àúééøåàãà äåî÷åà äá åòùô à÷ã åæçã ïåéë ,íéùøåéî åáâéðã åðé÷úä äëùì 'åëå à÷çãî à÷ã åàøù ïåéë ,ïðéøîàãë
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בחזקת  היא הרי לירושלים, קרוב בהמה שהמוצא הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
עם  להביא שיש  הנסכים מנחת בענין  ללמד משנתנו  באה שם, שבארנו כמו קרבן,

ג). ה, לעיל (עיין  שנמצא קרבן  אותו

äéàöBî úà ïéðkLîî eéä äðBLàøa בהמה שמצא מי – ÈÄÈÈÀÇÀÀÄÆÀÆÈ
לה סמוך  או xcr"),בירושלים lcbn cre milyexin") דין בית היו 

אותו ezian),ממשכנים oekyn milhep)äéëñð àéáî àeäL ãò– ÇÆÅÄÀÈÆÈ
כמו  שמצא, קרבן  לאותו הראויים הנסכים את מביא שהמוצא עד 

ג). (ה, לעיל ïéçøBáeשבארנו  dúBà ïéçépî úBéäì eøæç כיון – ÈÀÄÀÇÄÄÈÀÄ
ממון , הפסד  לידי  מביאם האובדת בבהמה שהטיפול  הבריות שראו

שלא  כדי  בה לטפל  רצו שלא להם, והולכים הבהמה את מניחים היו 
בנסכיה, ìMîיתחייבו ïéàa äéëñð eäiL ïéc úéa eðé÷úäÄÀÄÅÄÆÀÀÈÆÈÈÄÄÆ

øeaö.הלשכה מתרומת היינו  – Ä
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ïéc úéa eðé÷úä íéøác äòáL :ïBòîL éaø øîà בענין – ÈÇÇÄÄÀÄÀÈÀÈÄÄÀÄÅÄ
להלן. כמפורט אחרים, ובעניינים ïäîנסכים ãçà äæå אחת – ÀÆÆÈÅÆ

שהמוצא  הקודמת, במשנה ששנינו תקנה אותה היא הללו מהתקנות

באים  שנסכיה להקריבה, בא והוא לה, סמוך  או בירושלים בהמה
ציבור . zמשל  e p w z d y y x ` y o d e l ` e ובמשנה במשנתנו (כמפורט

.הבאה): a d p w zî BúìBò çlML éøëðíiä úðéãn שנינו והרי  – ÈÀÄÆÄÇÈÄÀÄÇÇÈ
ונדבות, נדרים הנכרים מיד  שמקבלים ה) א, dnò(לעיל çlLåÀÄÇÄÈ

íéëñð הם טמאים הרי ממש נסכים שאילו נסכים, דמי  היינו – ÀÈÄ
BlMî((((רש רש רש רש """"סססס),),),), ïéáø÷,ששלח הנסכים מדמי  –åàì íàå ואם – ÀÅÄÄÆÀÄÈ

עולתו , עם נסכים שלח øeaöלא ìMî ïéáø÷ הנסכים את מביאים – ÀÅÄÄÆÄ
נקטה שמשנתנו  מבארים, יש  הלשכה. mid",מתרומת zpicnn"לפי

מצויים  היו  לא הבית בזמן  ישראל שבארץ בהווה, חכמים שדיברו
כותב הרמב"ם ברם, כך . כל  גגגג):):):):נכרים דדדד,,,, שקליםשקליםשקליםשקלים ששלח ((((הלהלהלהל'''' "נכרי 

`zxgעולתו dpicnn,במדינה עמנו הוא שאם לומר , שבא ואפשר ;"
נסכיה הבא לו : טובטובטובטוב").").").").אומרים יוםיוםיוםיום b("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות d p w z.únL øb ïëåÀÅÅÆÅ

íéçáæ çépäå, לזבחיו נסכים שיביאו יורשים לו  ואין  –Lé íà ÀÄÄÇÀÈÄÄÆ
íéëñð Bìבחייו הנסכים גם שהפריש בבבב),),),),– נא נא נא נא ,,,, מנחותמנחותמנחותמנחות ((((תוספותתוספותתוספותתוספות ÀÈÄ

BlMî ïéáø÷, שלו הנסכים מן  –åàì íàå נסכים הפריש שלא – ÀÅÄÄÆÀÄÈ
הם, הפקר שהשאיר  נכסיו כל  והרי øeaöבחייו , ìMî ïéáø÷– ÀÅÄÄÆÄ

זבחים, והניח שמת ישראל  אבל  הלשכה. מתרומת הנסכים קריבים

מ  לזבחיו הנסכים את מביאים cנכסיו .יורשיו d p w z.ïéc úéa éàðúeÀÇÅÄ
àeä,והתקינו התנו  דין בית –únL ìBãb ïäk ìò לא ועדיין  – ÇÙÅÈÆÅ

תחתיו, אחר Búçðîמינו  àäzLøeaö ìMî äáø÷הגדול הכהן  – ÆÀÅÄÀÈÀÅÈÄÆÄ
מנחה, יום בכל  משלו  מביא oiziag",הנקראתהיה zgpn" עשירית"

בערב" ומחציתה בבוקר  מחציתה סולת... גגגג).).).).האיפה וווו,,,, ברם,((((ויקראויקראויקראויקרא
אלא  בערב , עישרון  וחצי  בבוקר  עישרון חצי בחצאים, מביאה היה לא

חצי מכל  ולש לחצאים, ומחלקו  שלם עישרון בוקר  בכל מביא היה
העישרון , לכל  חלות עשרה שתים שהן  מצות, חלות שש עישרון

לאחר הגדול  הכהן  מת אם הערבים. בין ומחצה בבוקר מחצה ומקריב
תחתיו , אחר  גדול  כהן יום באותו  ומינו בבוקר, מנחתו מחצית שהקריב

משלו , עישרון חצי ולא קודמו, שהשאיר העישרון  חצי את מביא אינו
הערביים, בין  מחצה ומקריב וחוצהו, משלו שלם עישרון מביא אלא

הדין  והוא ותישרף, בלינה שתיפסל עד  מניחה הנשארת והמחצה
ה). ד , מנחות (משנה הקודם הגדול הכהן מן שנשארה epzpynלמחצה

,cnll d`a,בבוקר מנחתו מחצית שהקריב לאחר  הגדול  הכהן מת שאם
חביתין  מנחת שתהא היתה, דין  בית תקנת תחתיו , אחר  מינו ולא

הלשכה. מתרומת היינו  ציבור , משל øîBà:קריבה äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
ïéLøBé ìMîכל קריבה המנחה שמת הגדול  הכהן  יורשי משל – ÄÆÀÄ

אחר. גדול  כהן  מינו  שלא ÷äáøזמן äúéä äîìLe עשירית – ÀÅÈÈÀÈÀÅÈ
עישרון  והיינו המנחה, קריבה היתה מחציתה, ולא שלמה, האיפה
משל באה כשהיא שמעון לרבי  בין  בערב, שלם ועישרון בבוקר שלם

מנחות  במסכת יורשים. משל באה כשהיא יהודה לרבי ובין  ציבור ,
ב ב ב ב )))) ברייתא:((((נא נא נא נא ,,,, znyמובאת lecb odkoiipn ,eizgz xg` odk epin `le

odkde" :(eh ,e `xwie) xnel cenlz ?miyxei lyn daixw ezgpn `dzy
"dze` dyri eipan eizgz giynd:יהודה רבי  giynd"(ודורש odkde"

או בחיים, כשהוא מנחתו יביא המשיח הכהן או –dyri eipan eizgz"
"dze`.(אחר מינו ולא כשמת –dpaixwi leki( היורש)cenlz ?oi`vg

" :xneld z e `":xne` oerny iax ,dcedi iax ixac ;dzvwn `le dlek Ð
"mler wg"(הפסוק בהמשך שם lyn(נאמר Ðmlerמשל (היינו 

dxhwdaציבור ), dlek `dzy Ð "xhwz lilk" ולא שלמה (שיקטירו
ציבור). משל  קריבה שהיא זמן  כל  dcediלחצאין iaxk dkld רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíéöòä ìòå çìnä ìò,ïäa íéúBàð íéðäkä eäiL;äøtä ìòå,ïéìòBî eäé àHLdøôàa.úBìeñtä ïépwä ìòå, ©©¤©§©¨¥¦¤§©Ÿ£¦¥¦¨¤§©©¨¨¤§£¦§¤§¨§©©¦¦©§
øeaö ìMî úBàa eäiL;éñBé éaøøîBà:÷tñîäïépwä úà,úBìeñtä úà ÷tñî. ¤§¨¦¤¦©¦¥¥©§©¥¤©¦¦§©¥¤©§

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéøBäè íéìLeøéa íéàöîpä ïéwøä ìk,ïBéìòä ÷eL ìMî õeç;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:úBîé øàLa ¨¨ª¦©¦§¨¦¦¨©¦§¦¦¤¨¤§¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦§¨§

äðMä,òöîàaL–ïéàîè,ïéããvaLå–ïéøBäè;ìâøä úòLáe,òöîàaL–ïéøBäè,ïéããvaLå–ïéàîè, ©¨¨¤¨¤§©§¥¦§¤©§¨¦§¦§¨©¨¤¤¤¨¤§©§¦§¤©§¨¦§¥¦
ïäL éðtnLïéããvì ïé÷lzñî ïéèòî. ¤¦§¥¤¥ª¨¦¦§©§¦©§¨¦

ffff.oda mize`p mipdkd eidiyíéìëàð úåðáø÷ä åäéù éãë úåðáø÷ä íò äøæòá ïéìëàðä ïéìåç çåìîì åìéôà ,ïéìåç úìéëàì ìáà .úåðáø÷ä úìéëàì à÷åã
:ïäá íéúåàð ïéà ,òáåùä ìò.dxt`a oilren eidi `lyáéúëã ,äøôàá ïéìòåî ïéà äøåúä ïîã(è"é øáãîá).äøôàá ïéìòåî ïéàå ïéìòåî äá ,àéä úàèç

:àúééøåàãà äåî÷åà ,úåàæä [øôàî] éùøô à÷ã åæçã ïåéë .äìéòî äøôàá åøæâ äá éìæìæî à÷ã åæçã ïåéë.zeleqtd oipiwd lreïéàéáî ïéðé÷ ïéáééåçîä
åàöîð åà ïéðé÷ä åçøô íàå ,ïäéðé÷ åáéø÷éù ïéã úéá ìò íéëîåñå íäì íéëìåä íéìòáäå ,ïéðé÷ ïäá íéðå÷å úåòîä ïéç÷åì ïéã úéáå ,øôåùì íéðúåðå úåòî

:ïúáåç éãé ïäá ïéàöåéå íéìòáì íúåà íéð÷îå äëùìä éîãî íéøçà åç÷éù àåä ïéã úéá éàðú íéìåñô.xne` iqei iaxïéðé÷ä úà ÷ôñì ìéâø àåäù åúåà
éìçäì áééç àåä ,íéëéøöä ïéðé÷ä ìë íäì øåëîì íéøáæâä íò íéîã ÷ñôùãò åéúåòî ìá÷î åðéà .äîåøúä ÷øô ìéòì ïðúãë ,ìåñô ïäá àöîéù ìë ó

äëìäå .íéîãä úà øéæçî àåäå ,åì åøéæçî åúçé÷ì øçà óåòä ìñôð íà êë ,øëåîì åúåà ïéøéæçî úìåñä òéìúä åà ïééä õéîçä íàå ,äöøî çáæîä äéäéù
:úåìåñôä úàå úåãáåàä úà ÷ôñî ïéðé÷ä úà ÷ôñîä àåä ïéã úéá éàðú éîìùåøéá ïðéøîà éëäã ,é"øë

g`̀̀̀.mixedh milyexia mi`vnpd oiwexd lk:äáåø øúá ïðéìæàã íåùî ,íéìëå íãà ïéàîèî ïäù äáæå áæ ìù å÷åøá åäì ïðé÷éæçî àìåwey lyn ueg
.oeilrdúñéøã äúéä àì ïåéìòä ÷åùù éôì ,éøîàã úéàå .àîè ï÷åøå ïäéøáã ìëì ïéáæë åéäéù íéøëðä ìò åøæâ íéîëçå ,íù ïéåöî åéä íéøëð ïéñáåëù éôì

:íù ïééåöî åéä íãà éðáî ïé÷çøúîå ïéããåáúîù úåáæå ïéáæå íù äéåöî ìâøä.mi`nh rvn`ay,íéëøã òöîàá íéëìäîå éçéëù úåáæå ïéáæã íåùî
éøã ïéàù íå÷î íéëøãä éãöì íé÷ìúñî íéøåäèäåíéàîèä ,ïéøåäè ìàøùé áåøù ìâøä úòùá ìáà .ïäá òâé àìù àîè ìëì ïéøéäæîå äéåöî ìâøä úñ

äëìäå .ïéàîè íéããöáùå íéøåäè òöîàá íéàöîðä ïé÷åø ìâøä úòùá êëìä ,íéëøãä òöîàá íéëìåä íéøåäèäå ,íòä úà åàîèé àìù íéããöì íé÷ìúñî
:éñåé éáøë

`xephxa yexit

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין כבכבכבכב;;;; גגגג,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין במשנתנו הלהלהלהל'''' ששנינו ומה
שמעון רבי  oicשלדעת zia i`pzמשל קריבה המנחה שתהא הוא

dxez),ציבור  oic `le)ששתי כאן ), בירושלמי (וכן  שם בגמרא מבואר 
שהבאנו  כמו  ציבור , משל תורה כדין קריבה היתה בתחילה היו. תקנות

והוצרכו  בכך נדחקת היתה שהלשכה חכמים, שראו כיון  בברייתא; לעיל 
שראו  כיון  יורשים; משל  אותה גובים שיהו התקינו  בה, לצמצם

והעמידוה  חכמים חזרו אותה, מביאים היו  ולא פושעים היו  שהיורשים
שהעמידוה  דין בית בתנאי  הציבור  מן  קריבה עכשיו  ונמצא תורה, דין על 

תורה. דין על 

m"בעל i x t ` x d"" הגמרא מלשון כותב: שקלים) ירושלמי  e(על a b i y אותה
לענין לא אבל  ממון , לענין רק היתה שהתקנה לדקדק, נראה היורשים" מן 
שלמד כפי הציבור , על חביתין מצוות חלה שלעולם החביתין , הבאת מצוות
נדחקת  שהלשכה שראו כיון ממון , שלעניין  אלא עולם"; "חק שכתוב ממה
לציבור זה את מוסרים היו שהיורשים לבאר , וצריך היורשים; מן  שיגבו  תיקנו 
היורשים  היו  כך  שמשום ונראה ציבור . משל כמצוותה החביתין מנחת ובאה
יהודה  לרבי כן  שאין  מה שלהם. מצווה זו שאין לפי  מביאים, ואין בה פושעים
מן שדורש כפי היורשים, על החביתין הבאת מצוות חלה התורה שמן  הסובר,
שהיו בגמרא, מצינו  לא אותה", יעשה מבניו  תחתיו  המשיח "והכהן  הכתוב
בה. פשעו לא שלהם מצווה וזו שהואיל  מביאים, ואין בה פושעים היורשים

i r i a x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

דין. בית שהתקינו הדברים שבעת בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

d d p w z.íéöòä ìòå çìnä ìò, דין בית התקינו  הקדש, של – ÇÇÆÇÀÇÈÅÄ
ïäa íéúBàð íéðäkä eäiLבשר את במלח למלוח מהם, נהנים – ÆÀÇÙÂÄÅÄÈÆ

להשתמש מפרשים: ויש העצים. על ולבשלו אוכלים, שהם הקרבנות
להתחמם כדי המוקד, בית למדורת יא יא יא יא ))))בעצים א א א א ,,,, שבת שבת שבת שבת  ועייןועייןועייןועיין .((((רשרשרשרש""""סססס;;;;

עם  בעזרה אוכלים שהם חולין  אפילו  שלהם, חולין  לאכילת ברם,
במלח  ניאותים אין  השובע, על נאכלים הקרבנות שיהו  כדי  הקרבנות

הקדש  של  בבבב).).).).ובעצים כאכאכאכא,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  e((((גמראגמראגמראגמרא d p w z.äøtä ìòå– ÀÇÇÈÈ
התקינו, døôàaהאדומה ïéìòBî eäé àHL,מבואר בגמרא – ÆÀÂÄÀÆÀÈ

בפרה  שנאמר הפרה, באפר  מועלים שאין הוא תורה דין שאמנם
ט ט ט ט ):):):):אדומה יטיטיטיט,,,, id`",((((במדברבמדברבמדברבמדבר z`hg"ואי חטאת היא אפרה ודרשו: ן 

שראו  כיון אבל  באפרה, מועלים ואין  מועלים בפרה והיינו : חטאת,
מכותיהם  לריפוי  הרבה בו ומשתמשים בו  שמזלזלים דין בית

נמנעים  שהכהנים דין, בית וכשראו  בו; מועלין שיהו גזרו וחבורותיהם,
דין  על והעמידוהו  חזרו  בו, ימעלו שמא מת, טומאת בספק מלהזות

האדומה. הפרה באפר  מועלין שאין  fתורה, d p w z.ïépwä ìòåÀÇÇÄÄ
øeaö ìMî úBàa eäiL ,úBìeñtä שהמחוייבים למדנו כבר – ÇÀÆÀÈÄÆÄ

ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני  או  תורים שתי היינו  קינין , להביא
את  בהן  קונים היו דין  ובית הקינין, לשופר מעות נותנים לעולה,

נמצאו  שאם דין, בית והתקינו  הבעלים; לשם אותן ומקריבים הקינין 
הלשכה. מתרומת אחרות קינין במקומן באות שיהו פסולות, הקינין 

ïépwä úà ÷tñîä :øîBà éñBé éaø הספק היינו  להקדש , – ÇÄÅÅÇÀÇÅÆÇÄÄַ
ההקדש  גזברי עם להם,שפסק הדרושות הקינין כל את tñîÀÇÅ÷לספק

úBìeñtä úà שנמצאו אלו במקום אחרות קינין  לספק חייב – ÆÇÀ
לו , התליעה סולת התליעה ש "אם ט), ד, (לעיל  ששנינו  כמו  פסולות,
המזבח  שיהא עד מעותיו  מקבל ואינו  לו , החמיץ היין החמיץ ואם

אחריותן  שפרחו , כגון הקינין, כשנאבדו שאף אמרו ובירושלמי  מרצה".
במקומן . אחרות לתת חייב והוא הספק, iqei,על iaxk dkld אמרו שכן ַ

zecae`dבירושלמי : z` wtqn oipiwd z` wtqnd ,`ed oic zia i`pz"
."zeleqtd z`e

א ה נ ש מ ר ו א ב
ïéøBäè íéìLeøéa íéàöîpä ïéwøä ìk שמא חוששים ואין – ÈÈËÄÇÄÀÈÄÄÈÇÄÀÄ

הרוב; אחר  שהולכים משום וכלים, אדם המטמאים וזבה זב של הם

רוקין , ספק על  וגזרו למיעוט אף חששו אחרים שבמקומות פי על ואף
וזבה  זב של הם ואוכלים שמא שהואיל  גזרו, לא בירושלים מקום מכל  ,

ירושלים  אנשי את לטמא שלא נזהרים הזבים היו העיר, בכל  קדשים
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ïBéìòä((((רשרשרשרש""""ס ס ס ס ;;;; ÷eL ìMî õeç היו נכרים שכובסים – ÄÆÈÆÀ

ויש דבריהם. לכל  כזבים שיהיו הנכרים על גזרו  וחכמים שם, מצויים
שם  מצויים היו  אדם מבני המתרחקים ישראלים זבים שאף מפרשים,

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); ב ב ב ב ;;;; יטיטיטיט,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  בבליבבליבבליבבלי éñBé((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅ
äðMä úBîé øàLa :øîBà טמא העם שרוב הרגל , בשעת שלא – ÅÄÀÈÀÇÈÈ

הרחוב,òöîàaLהוא, שבאמצע הרוקין –ïéàîè שרוב לפי – ÆÈÆÀÇÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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·äìéáhä úéáì äãéøé Cøc íéìLeøéa ïéàöîpä íéìkä ìk–ïéàîè,äiìò Cøc–ïéøBäè,ïúãéøé Cøãa àHL ¨©¥¦©¦§¨¦¦¨©¦¤¤§¦¨§¥©§¦¨§¥¦¤¤£¦¨§¦¤§¤¤§¦¨¨
ïúiìò;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:ïéøBäè ïlk,úBøáwì ïéãçéîä ävønäå äôøânäå ìqä ïî õeç. £¦¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥ª¨§¦¦©©§©©§¥¨§©§¦¨©§ª¨¦©§¨
‚øNò äòaøàa úàöîpL ïékñ–ãiî da èçBL;GLaøNò äL–ìéaèîe äðBL.õéôB÷å,äæa ïéáe äæa ïéa ©¦¤¦§¥§©§¨¨¨¨¥¨¦¨¦§¨¨¨¤©§¦§¦¥¨¤¥¨¤
–ìéaèîe äðBL.úaMa úBéäì øNò äòaøà ìç–ãiî da èçBL.øNò äMîça–ãiî da èçBL.úàöîð ¤©§¦¨©§¨¨¨¨¦§©©¨¥¨¦¨©£¦¨¨¨¥¨¦¨¦§¥

ïékñì äøeL÷–ïékqk Bæ éøä. §¨§©¦£¥©©¦

aaaa.dliahd zial dcixi jxcåìôðù éôì íéàîè éàãå äãéøé êøã ìùå .íéøåäèá íéàîèä åòâé àìù ,íéìåò ãçàáå íéãøåé ãçàá äå÷îì åéä íéëøã éðù
:äìéáèì íàéáîä ãéî.oziilr ozcixik `ly:ïìéáèäù øçàì åøäè ïúééìòáå äìéáèä úéáì ïãéøåî äéä êëì åéä íéàîè éàãå ïúãéøéáãxne` iqei iax

.oixedh olek:éñåé éáøë äëìäå .íéìùåøéá íéìë ÷ôñ ìò åøæâ àìã.dtixbn:íéøæåôî íäùë íéúîä úåîöò åá íéñðåëå íéôøåâù éìë.dvixníéööåøù éìë
:íå÷îì íå÷îî ïëéìåäì ìñá íñéðëäì íéöåøùë úîä úåîöò åá íéøáùîå

bbbb.cin da hgey:çñôä áøòá íåéä äá èåçùì äéåàø àäúå ùîù áøòä äì äéäéù éãë ìåîúàî äéìòá äåìéáèä éàãåã.liahne dpey xyr dylya
,äëéùçì êåîñ ãò ïéúîäì úåäù íäì äéäã äéìòá äåìéáèä àì àîùã ,úéðù äìéáèäì äàöåîä êéøö äéìòá äåìéáèä øáë øîéîì àëéàã â"òà øîåìë
äéìò äæäå úîá äàîèð àîùã ,äéìò úåæäì äðåù ùøéô í"áîøå .äìéáè äåëéøöä íéùã÷ã àøîåç íåùî íéìùåøéá íéìë ÷ôñ ìò åøæâ àìù ô"òàå

:äìéáèî êë øçàå äéìò äæîå äðåù äúòå ,éùéìùáw.uite:úåîöò åá øåáùìå øùá êåúçì éåùò ìåãâ ïéëñ.dfae dfa:äðåù ã"éá ïéá â"éá ïéá.liahne
íéçñôá àøîâáå .äá øúåî íöò úøéáùù äâéâçì àìà éåàø õéôå÷ä ïéàù éôì('ò óã)úåîé íàù ,øùò äùìùá ññåâ àéùðä äéäù ïîæá ïéúéðúî é÷åî

àéùðä úåîé àì àîù ,àåä à÷éôñ ãçã ,çñôä úèéçùì êéøöù ïéëñ ,êëìä .íéìëä øäèì íéëéøö åéäé àìå äàîåèá çñôä áø÷éå íéàîè øåáéöä ìë åéäé
çñô åùòéå àéùðä úåîé àîù ,é÷éôñ éøúã õéôå÷ ìáà .ã"éá çñôä úà åá èåçùì éãë â"é íåéá åäåøäèù ä÷æçå ,åúåà ïéìéáèî äøäèá çñôä úà åùòéå
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וזבות, זבים גם וביניהם שם הולכים והרוקים ïéããvaLåהעם – ÀÆÇÀÈÄ
הדרכים, בצדי  הדרכים,ïéøBäèהנמצאים בצדי הולכים שהטהורים – ÀÄ

ייטמאו ; ìâøäשלא úòLáe לבוא עצמם מטהרים ישראל שרוב – ÀÈÇÈÆÆ
ïéøBäèלמקדש , òöîàaLהדרך באמצע הנמצאים הרוקים – ÆÈÆÀÇÀÄ

הם, ïéàîèטהורים ïéããvaLå הם הדרכים שבצידי  והרוקים – ÀÆÇÀÈÄÀÅÄ
ïéèòîטמאים, ïäL éðtnL הם הרי  מועטים, שהטמאים – ÆÄÀÅÆÅËÈÄ

ïéããvì ïé÷lzñî הרוב שהם והטהורים העם, את יטמאו  שלא – ÄÀÇÀÄÇÀÈÄ
הדרך . באמצע iqei.הולכים iaxk dklde

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ìLeøéa ïéàöîpä íéìkä ìkäìéáhä úéáì äãéøé Cøc íé ÈÇÅÄÇÄÀÈÄÄÈÇÄÆÆÀÄÈÀÅÇÀÄÈ
הטבילה, לבית בה שיורדים בדרך  נמצאו  אם –ïéàîè בחזקת – ÀÅÄ

הם, äiìòטמאים Cøc מבית בה שעולים בדרך נמצאו  ואם – ÆÆÂÄÈ
הם,ïéøBäèהטבילה, טהורים בחזקת –ïúãéøé Cøãa àHL ÀÄÆÀÆÆÀÄÈÈ
ïúiìò הטבילה לבית הכלים את שמורידים דרך באותה שלא – ÂÄÈÈ

טבילתם  לאחר הכלים עם עולים שהיו  כלומר משם, אותם מעלים

שנמצאו  כלים הלכך  בטהורים, הטמאים יגעו  שלא כדי  אחרת, בדרך 
וכלים  לטבילה, המביאם מיד נפלו שוודאי  טמאים, ירידה בדרך 

גורסים: ויש  הוטבלו. שוודאי טהורים, העליה בדרך  ly`שנמצאו 
oziilr ozcixik(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם הכלי((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; מצב שלפי  הרמב"ם, ומפרש  ,

לטבילה  ירידתו  בשעת נפל  אם להבחין, אפשר אותו שמוצאים בשעה
מהטבילה; עלייתו  בשעת øéàîאו  éaø éøác פסחים במסכת – ÄÀÅÇÄÅÄ

העיר בכל אבל  טמאים, ירידה בדרך דווקא מאיר  רבי שלדעת מבואר
כלים, ספק על גזרו שלא ïéøBäèטהורים, ïlk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅËÈÀÄ

הטבילה, לבית ירידה בדרך  אפילו  בירושלים, שנמצאו הכלים כל  –
בערים  שגזרו כדרך בירושלים כלים ספק על  גזרו שלא הם, טהורים

ה), ד , (טהרות ïéãçéîäאחרות ävønäå äôøânäå ìqä ïî õeçÄÇÇÀÇÇÀÅÈÀÇÀÄÈÇÀËÈÄ
úBøáwì,עראי בקבר  תחילה המת את לקבור בימיהם היו  נוהגים – ÇÀÈ

זה  לשם אבותיו ; לקברות המת עצמות את מעבירים היו  זמן ולאחר 

משתמשים את lqaהיו  לתוכו מלקטים שהיו  dtxbnaeהעצמות,מיוחד 
מפוזרות, כשהן  העצמות את בה גורפים מכשירdvixnae,שהיו  היינו

לקברות; הדרושות אבנים בו ולנפץ לרוצץ עשוי  והיה חד שראשו  ברזל 
לקברות האבן את מריצה שהיא מבואר: xephxan`ובירושלמי axd)

;(`xephxad yexit lr dnzy "l`xyi zx`tz" oiire .xg` ote`a yxtn
לקברות, הם ומיוחדים הואיל  בירושלים, אפילו  אלו , כלים נמצאו  ואם

טומאה. בחזקת הם iqei.הרי  iaxk dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב
הם  טהורים בחזקת בירושלים, כלים נמצאו שאם הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
החמירו קדשים שלגבי ללמד משנתנו  באה כמותו), שהלכה יוסי  רבי  (לדעת

במשנה. שיבואר  כפי טבילה, להצריכם

ïékñ,בהמות לשחיטת –úàöîpL,בירושלים –øNò äòaøàa ÇÄÆÄÀÅÀÇÀÈÈÈÈ
בניסן , –ãiî da èçBL הפסח קרבן את מיד  בה לשחוט מותר  – ÅÈÄÈ

שכן  היום, רק לבעליה אבדה וודאי אומרים: שאנו  אחרים, וקרבנות

במקומה  אבידה שתשהה ייתכן  ולא בירושלים, העם הוא רב הרגל לפני 
בהערב  שתיטהר  כדי אתמול, בעליה הטבילוה הסתם ומן רב; ַזמן 

פסח. בערב  היום, בה לשחוט ראויה ותהא GLaøNòשמש  äL– ÄÀÈÈÈ
בניסן, עשר  בשלושה הסכין נמצאה אם ìéaèîeאבל äðBL– ÆÇÀÄ

צריך מקום מכל כבר, הטבילוה שבעליה לומר שיש פי על אף כלומר,
עד להטבילה שהות ויש שהואיל  מספק, ולהטבילה לחזור  המוצאה

גזרו  שלא פי על ואף עדיין. הטבילוה לא שמא חוששים ערב, לפנות
הקודמת במשנה ששנינו  כמו בירושלים, כלים ספק iaxעל  zrcl)

,(iqei.טבילה הצריכוה קדשים של  חומרתם סכין õéôB÷åמשום – ÀÄ
ועצמות, בשר בה שקוצצים äæaגדולה ïéáe äæa ïéa שנמצאה בין – ÅÈÆÅÈÆ

עשר, בשלושה בין בניסן  עשר ìéaèîeבארבעה äðBL שאין – ÆÇÀÄ
היא  ושמא ועצמות, בשר  בה לחתוך אלא לשחיטה, עומדת הקופיץ

בה  להשתמש  כדי עשר, בארבעה להטבילה בעליה והוציאוה טמאה
חוששים  השמשות, לבין  סמוך להטבילה ביום שהות שיש  וכיון בחג,

הטבילוה. לא עדיין `שמא x n b a(((( א א א א ע ע ע ע ,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  והרי((((בבליבבליבבליבבלי שואלים:
בארבעה  הפסח עם הבא החגיגה קרבן  את בה לחתוך  ראויה הקופיץ

המוצאה  מה ומפני עצם, בשבירת מותרת שהחגיגה מאחר בניסן, עשר
הטבילוה  הסתם שמן  נאמר, לא מדוע ומטביל ? שונה עשר  בארבעה
אבריה  את בה לחתוך  ראויה שתהא כדי עשר , בשלושה בעליה

שנמצאה  בסכין שאומרים כדרך  עשר , ארבעה חגיגת של ועצמותיה
הנשיא  שהיה בכגון במשנתנו  שמדובר  שם, ומסיקים עשר? בארבעה

שכן  טמאים, הציבור  כל יהיו  ימות שאם בניסן , עשר  בשלושה גוסס
יהיו  ולא בטומאה, הפסח וייקרב בו, להתעסק ישראל  כל על  מצווה

מאחר הפסח, לשחיטת העומדת סכין הלכך הכלים; לטהר צריכים
בטומאה, הפסח ויעשו הנשיא ימות שמא בלבד, אחד ספק בה שיש 

ימות  שלא אפשר  שהרי  ספק, אותו משום מלהטבילו נמנע אדם אין 
ולכן  בטהרה; הפסח את ויעשו מחר drax`aהנשיא d`vnpy oikq"

izdw - zex`ean zeipyn
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Êíéöòä ìòå çìnä ìò,ïäa íéúBàð íéðäkä eäiL;äøtä ìòå,ïéìòBî eäé àHLdøôàa.úBìeñtä ïépwä ìòå, ©©¤©§©¨¥¦¤§©Ÿ£¦¥¦¨¤§©©¨¨¤§£¦§¤§¨§©©¦¦©§
øeaö ìMî úBàa eäiL;éñBé éaøøîBà:÷tñîäïépwä úà,úBìeñtä úà ÷tñî. ¤§¨¦¤¦©¦¥¥©§©¥¤©¦¦§©¥¤©§

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïéøBäè íéìLeøéa íéàöîpä ïéwøä ìk,ïBéìòä ÷eL ìMî õeç;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:úBîé øàLa ¨¨ª¦©¦§¨¦¦¨©¦§¦¦¤¨¤§¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦§¨§

äðMä,òöîàaL–ïéàîè,ïéããvaLå–ïéøBäè;ìâøä úòLáe,òöîàaL–ïéøBäè,ïéããvaLå–ïéàîè, ©¨¨¤¨¤§©§¥¦§¤©§¨¦§¦§¨©¨¤¤¤¨¤§©§¦§¤©§¨¦§¥¦
ïäL éðtnLïéããvì ïé÷lzñî ïéèòî. ¤¦§¥¤¥ª¨¦¦§©§¦©§¨¦

ffff.oda mize`p mipdkd eidiyíéìëàð úåðáø÷ä åäéù éãë úåðáø÷ä íò äøæòá ïéìëàðä ïéìåç çåìîì åìéôà ,ïéìåç úìéëàì ìáà .úåðáø÷ä úìéëàì à÷åã
:ïäá íéúåàð ïéà ,òáåùä ìò.dxt`a oilren eidi `lyáéúëã ,äøôàá ïéìòåî ïéà äøåúä ïîã(è"é øáãîá).äøôàá ïéìòåî ïéàå ïéìòåî äá ,àéä úàèç

:àúééøåàãà äåî÷åà ,úåàæä [øôàî] éùøô à÷ã åæçã ïåéë .äìéòî äøôàá åøæâ äá éìæìæî à÷ã åæçã ïåéë.zeleqtd oipiwd lreïéàéáî ïéðé÷ ïéáééåçîä
åàöîð åà ïéðé÷ä åçøô íàå ,ïäéðé÷ åáéø÷éù ïéã úéá ìò íéëîåñå íäì íéëìåä íéìòáäå ,ïéðé÷ ïäá íéðå÷å úåòîä ïéç÷åì ïéã úéáå ,øôåùì íéðúåðå úåòî

:ïúáåç éãé ïäá ïéàöåéå íéìòáì íúåà íéð÷îå äëùìä éîãî íéøçà åç÷éù àåä ïéã úéá éàðú íéìåñô.xne` iqei iaxïéðé÷ä úà ÷ôñì ìéâø àåäù åúåà
éìçäì áééç àåä ,íéëéøöä ïéðé÷ä ìë íäì øåëîì íéøáæâä íò íéîã ÷ñôùãò åéúåòî ìá÷î åðéà .äîåøúä ÷øô ìéòì ïðúãë ,ìåñô ïäá àöîéù ìë ó

äëìäå .íéîãä úà øéæçî àåäå ,åì åøéæçî åúçé÷ì øçà óåòä ìñôð íà êë ,øëåîì åúåà ïéøéæçî úìåñä òéìúä åà ïééä õéîçä íàå ,äöøî çáæîä äéäéù
:úåìåñôä úàå úåãáåàä úà ÷ôñî ïéðé÷ä úà ÷ôñîä àåä ïéã úéá éàðú éîìùåøéá ïðéøîà éëäã ,é"øë

g`̀̀̀.mixedh milyexia mi`vnpd oiwexd lk:äáåø øúá ïðéìæàã íåùî ,íéìëå íãà ïéàîèî ïäù äáæå áæ ìù å÷åøá åäì ïðé÷éæçî àìåwey lyn ueg
.oeilrdúñéøã äúéä àì ïåéìòä ÷åùù éôì ,éøîàã úéàå .àîè ï÷åøå ïäéøáã ìëì ïéáæë åéäéù íéøëðä ìò åøæâ íéîëçå ,íù ïéåöî åéä íéøëð ïéñáåëù éôì

:íù ïééåöî åéä íãà éðáî ïé÷çøúîå ïéããåáúîù úåáæå ïéáæå íù äéåöî ìâøä.mi`nh rvn`ay,íéëøã òöîàá íéëìäîå éçéëù úåáæå ïéáæã íåùî
éøã ïéàù íå÷î íéëøãä éãöì íé÷ìúñî íéøåäèäåíéàîèä ,ïéøåäè ìàøùé áåøù ìâøä úòùá ìáà .ïäá òâé àìù àîè ìëì ïéøéäæîå äéåöî ìâøä úñ

äëìäå .ïéàîè íéããöáùå íéøåäè òöîàá íéàöîðä ïé÷åø ìâøä úòùá êëìä ,íéëøãä òöîàá íéëìåä íéøåäèäå ,íòä úà åàîèé àìù íéããöì íé÷ìúñî
:éñåé éáøë
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טוב טוב טוב טוב ").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין כבכבכבכב;;;; גגגג,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין במשנתנו הלהלהלהל'''' ששנינו ומה
שמעון רבי  oicשלדעת zia i`pzמשל קריבה המנחה שתהא הוא

dxez),ציבור  oic `le)ששתי כאן ), בירושלמי (וכן  שם בגמרא מבואר 
שהבאנו  כמו  ציבור , משל תורה כדין קריבה היתה בתחילה היו. תקנות

והוצרכו  בכך נדחקת היתה שהלשכה חכמים, שראו כיון  בברייתא; לעיל 
שראו  כיון  יורשים; משל  אותה גובים שיהו התקינו  בה, לצמצם

והעמידוה  חכמים חזרו אותה, מביאים היו  ולא פושעים היו  שהיורשים
שהעמידוה  דין בית בתנאי  הציבור  מן  קריבה עכשיו  ונמצא תורה, דין על 

תורה. דין על 

m"בעל i x t ` x d"" הגמרא מלשון כותב: שקלים) ירושלמי  e(על a b i y אותה
לענין לא אבל  ממון , לענין רק היתה שהתקנה לדקדק, נראה היורשים" מן 
שלמד כפי הציבור , על חביתין מצוות חלה שלעולם החביתין , הבאת מצוות
נדחקת  שהלשכה שראו כיון ממון , שלעניין  אלא עולם"; "חק שכתוב ממה
לציבור זה את מוסרים היו שהיורשים לבאר , וצריך היורשים; מן  שיגבו  תיקנו 
היורשים  היו  כך  שמשום ונראה ציבור . משל כמצוותה החביתין מנחת ובאה
יהודה  לרבי כן  שאין  מה שלהם. מצווה זו שאין לפי  מביאים, ואין בה פושעים
מן שדורש כפי היורשים, על החביתין הבאת מצוות חלה התורה שמן  הסובר,
שהיו בגמרא, מצינו  לא אותה", יעשה מבניו  תחתיו  המשיח "והכהן  הכתוב
בה. פשעו לא שלהם מצווה וזו שהואיל  מביאים, ואין בה פושעים היורשים

i r i a x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

דין. בית שהתקינו הדברים שבעת בענין הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

d d p w z.íéöòä ìòå çìnä ìò, דין בית התקינו  הקדש, של – ÇÇÆÇÀÇÈÅÄ
ïäa íéúBàð íéðäkä eäiLבשר את במלח למלוח מהם, נהנים – ÆÀÇÙÂÄÅÄÈÆ

להשתמש מפרשים: ויש העצים. על ולבשלו אוכלים, שהם הקרבנות
להתחמם כדי המוקד, בית למדורת יא יא יא יא ))))בעצים א א א א ,,,, שבת שבת שבת שבת  ועייןועייןועייןועיין .((((רשרשרשרש""""סססס;;;;

עם  בעזרה אוכלים שהם חולין  אפילו  שלהם, חולין  לאכילת ברם,
במלח  ניאותים אין  השובע, על נאכלים הקרבנות שיהו  כדי  הקרבנות

הקדש  של  בבבב).).).).ובעצים כאכאכאכא,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  e((((גמראגמראגמראגמרא d p w z.äøtä ìòå– ÀÇÇÈÈ
התקינו, døôàaהאדומה ïéìòBî eäé àHL,מבואר בגמרא – ÆÀÂÄÀÆÀÈ

בפרה  שנאמר הפרה, באפר  מועלים שאין הוא תורה דין שאמנם
ט ט ט ט ):):):):אדומה יטיטיטיט,,,, id`",((((במדברבמדברבמדברבמדבר z`hg"ואי חטאת היא אפרה ודרשו: ן 

שראו  כיון אבל  באפרה, מועלים ואין  מועלים בפרה והיינו : חטאת,
מכותיהם  לריפוי  הרבה בו ומשתמשים בו  שמזלזלים דין בית

נמנעים  שהכהנים דין, בית וכשראו  בו; מועלין שיהו גזרו וחבורותיהם,
דין  על והעמידוהו  חזרו  בו, ימעלו שמא מת, טומאת בספק מלהזות

האדומה. הפרה באפר  מועלין שאין  fתורה, d p w z.ïépwä ìòåÀÇÇÄÄ
øeaö ìMî úBàa eäiL ,úBìeñtä שהמחוייבים למדנו כבר – ÇÀÆÀÈÄÆÄ

ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני  או  תורים שתי היינו  קינין , להביא
את  בהן  קונים היו דין  ובית הקינין, לשופר מעות נותנים לעולה,

נמצאו  שאם דין, בית והתקינו  הבעלים; לשם אותן ומקריבים הקינין 
הלשכה. מתרומת אחרות קינין במקומן באות שיהו פסולות, הקינין 

ïépwä úà ÷tñîä :øîBà éñBé éaø הספק היינו  להקדש , – ÇÄÅÅÇÀÇÅÆÇÄÄַ
ההקדש  גזברי עם להם,שפסק הדרושות הקינין כל את tñîÀÇÅ÷לספק

úBìeñtä úà שנמצאו אלו במקום אחרות קינין  לספק חייב – ÆÇÀ
לו , התליעה סולת התליעה ש "אם ט), ד, (לעיל  ששנינו  כמו  פסולות,
המזבח  שיהא עד מעותיו  מקבל ואינו  לו , החמיץ היין החמיץ ואם

אחריותן  שפרחו , כגון הקינין, כשנאבדו שאף אמרו ובירושלמי  מרצה".
במקומן . אחרות לתת חייב והוא הספק, iqei,על iaxk dkld אמרו שכן ַ

zecae`dבירושלמי : z` wtqn oipiwd z` wtqnd ,`ed oic zia i`pz"
."zeleqtd z`e

א ה נ ש מ ר ו א ב
ïéøBäè íéìLeøéa íéàöîpä ïéwøä ìk שמא חוששים ואין – ÈÈËÄÇÄÀÈÄÄÈÇÄÀÄ

הרוב; אחר  שהולכים משום וכלים, אדם המטמאים וזבה זב של הם

רוקין , ספק על  וגזרו למיעוט אף חששו אחרים שבמקומות פי על ואף
וזבה  זב של הם ואוכלים שמא שהואיל  גזרו, לא בירושלים מקום מכל  ,

ירושלים  אנשי את לטמא שלא נזהרים הזבים היו העיר, בכל  קדשים
המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ïBéìòä((((רשרשרשרש""""ס ס ס ס ;;;; ÷eL ìMî õeç היו נכרים שכובסים – ÄÆÈÆÀ

ויש דבריהם. לכל  כזבים שיהיו הנכרים על גזרו  וחכמים שם, מצויים
שם  מצויים היו  אדם מבני המתרחקים ישראלים זבים שאף מפרשים,

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); ב ב ב ב ;;;; יטיטיטיט,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  בבליבבליבבליבבלי éñBé((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅ
äðMä úBîé øàLa :øîBà טמא העם שרוב הרגל , בשעת שלא – ÅÄÀÈÀÇÈÈ

הרחוב,òöîàaLהוא, שבאמצע הרוקין –ïéàîè שרוב לפי – ÆÈÆÀÇÀÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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·äìéáhä úéáì äãéøé Cøc íéìLeøéa ïéàöîpä íéìkä ìk–ïéàîè,äiìò Cøc–ïéøBäè,ïúãéøé Cøãa àHL ¨©¥¦©¦§¨¦¦¨©¦¤¤§¦¨§¥©§¦¨§¥¦¤¤£¦¨§¦¤§¤¤§¦¨¨
ïúiìò;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:ïéøBäè ïlk,úBøáwì ïéãçéîä ävønäå äôøânäå ìqä ïî õeç. £¦¨¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥ª¨§¦¦©©§©©§¥¨§©§¦¨©§ª¨¦©§¨
‚øNò äòaøàa úàöîpL ïékñ–ãiî da èçBL;GLaøNò äL–ìéaèîe äðBL.õéôB÷å,äæa ïéáe äæa ïéa ©¦¤¦§¥§©§¨¨¨¨¥¨¦¨¦§¨¨¨¤©§¦§¦¥¨¤¥¨¤
–ìéaèîe äðBL.úaMa úBéäì øNò äòaøà ìç–ãiî da èçBL.øNò äMîça–ãiî da èçBL.úàöîð ¤©§¦¨©§¨¨¨¨¦§©©¨¥¨¦¨©£¦¨¨¨¥¨¦¨¦§¥

ïékñì äøeL÷–ïékqk Bæ éøä. §¨§©¦£¥©©¦

aaaa.dliahd zial dcixi jxcåìôðù éôì íéàîè éàãå äãéøé êøã ìùå .íéøåäèá íéàîèä åòâé àìù ,íéìåò ãçàáå íéãøåé ãçàá äå÷îì åéä íéëøã éðù
:äìéáèì íàéáîä ãéî.oziilr ozcixik `ly:ïìéáèäù øçàì åøäè ïúééìòáå äìéáèä úéáì ïãéøåî äéä êëì åéä íéàîè éàãå ïúãéøéáãxne` iqei iax

.oixedh olek:éñåé éáøë äëìäå .íéìùåøéá íéìë ÷ôñ ìò åøæâ àìã.dtixbn:íéøæåôî íäùë íéúîä úåîöò åá íéñðåëå íéôøåâù éìë.dvixníéööåøù éìë
:íå÷îì íå÷îî ïëéìåäì ìñá íñéðëäì íéöåøùë úîä úåîöò åá íéøáùîå

bbbb.cin da hgey:çñôä áøòá íåéä äá èåçùì äéåàø àäúå ùîù áøòä äì äéäéù éãë ìåîúàî äéìòá äåìéáèä éàãåã.liahne dpey xyr dylya
,äëéùçì êåîñ ãò ïéúîäì úåäù íäì äéäã äéìòá äåìéáèä àì àîùã ,úéðù äìéáèäì äàöåîä êéøö äéìòá äåìéáèä øáë øîéîì àëéàã â"òà øîåìë
äéìò äæäå úîá äàîèð àîùã ,äéìò úåæäì äðåù ùøéô í"áîøå .äìéáè äåëéøöä íéùã÷ã àøîåç íåùî íéìùåøéá íéìë ÷ôñ ìò åøæâ àìù ô"òàå

:äìéáèî êë øçàå äéìò äæîå äðåù äúòå ,éùéìùáw.uite:úåîöò åá øåáùìå øùá êåúçì éåùò ìåãâ ïéëñ.dfae dfa:äðåù ã"éá ïéá â"éá ïéá.liahne
íéçñôá àøîâáå .äá øúåî íöò úøéáùù äâéâçì àìà éåàø õéôå÷ä ïéàù éôì('ò óã)úåîé íàù ,øùò äùìùá ññåâ àéùðä äéäù ïîæá ïéúéðúî é÷åî

àéùðä úåîé àì àîù ,àåä à÷éôñ ãçã ,çñôä úèéçùì êéøöù ïéëñ ,êëìä .íéìëä øäèì íéëéøö åéäé àìå äàîåèá çñôä áø÷éå íéàîè øåáéöä ìë åéäé
çñô åùòéå àéùðä úåîé àîù ,é÷éôñ éøúã õéôå÷ ìáà .ã"éá çñôä úà åá èåçùì éãë â"é íåéá åäåøäèù ä÷æçå ,åúåà ïéìéáèî äøäèá çñôä úà åùòéå

`xephxa yexit

וזבות, זבים גם וביניהם שם הולכים והרוקים ïéããvaLåהעם – ÀÆÇÀÈÄ
הדרכים, בצדי  הדרכים,ïéøBäèהנמצאים בצדי הולכים שהטהורים – ÀÄ

ייטמאו ; ìâøäשלא úòLáe לבוא עצמם מטהרים ישראל שרוב – ÀÈÇÈÆÆ
ïéøBäèלמקדש , òöîàaLהדרך באמצע הנמצאים הרוקים – ÆÈÆÀÇÀÄ

הם, ïéàîèטהורים ïéããvaLå הם הדרכים שבצידי  והרוקים – ÀÆÇÀÈÄÀÅÄ
ïéèòîטמאים, ïäL éðtnL הם הרי  מועטים, שהטמאים – ÆÄÀÅÆÅËÈÄ

ïéããvì ïé÷lzñî הרוב שהם והטהורים העם, את יטמאו  שלא – ÄÀÇÀÄÇÀÈÄ
הדרך . באמצע iqei.הולכים iaxk dklde

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

ìLeøéa ïéàöîpä íéìkä ìkäìéáhä úéáì äãéøé Cøc íé ÈÇÅÄÇÄÀÈÄÄÈÇÄÆÆÀÄÈÀÅÇÀÄÈ
הטבילה, לבית בה שיורדים בדרך  נמצאו  אם –ïéàîè בחזקת – ÀÅÄ

הם, äiìòטמאים Cøc מבית בה שעולים בדרך נמצאו  ואם – ÆÆÂÄÈ
הם,ïéøBäèהטבילה, טהורים בחזקת –ïúãéøé Cøãa àHL ÀÄÆÀÆÆÀÄÈÈ
ïúiìò הטבילה לבית הכלים את שמורידים דרך באותה שלא – ÂÄÈÈ

טבילתם  לאחר הכלים עם עולים שהיו  כלומר משם, אותם מעלים

שנמצאו  כלים הלכך  בטהורים, הטמאים יגעו  שלא כדי  אחרת, בדרך 
וכלים  לטבילה, המביאם מיד נפלו שוודאי  טמאים, ירידה בדרך 

גורסים: ויש  הוטבלו. שוודאי טהורים, העליה בדרך  ly`שנמצאו 
oziilr ozcixik(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם הכלי((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;; מצב שלפי  הרמב"ם, ומפרש  ,

לטבילה  ירידתו  בשעת נפל  אם להבחין, אפשר אותו שמוצאים בשעה
מהטבילה; עלייתו  בשעת øéàîאו  éaø éøác פסחים במסכת – ÄÀÅÇÄÅÄ

העיר בכל אבל  טמאים, ירידה בדרך דווקא מאיר  רבי שלדעת מבואר
כלים, ספק על גזרו שלא ïéøBäèטהורים, ïlk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅËÈÀÄ

הטבילה, לבית ירידה בדרך  אפילו  בירושלים, שנמצאו הכלים כל  –
בערים  שגזרו כדרך בירושלים כלים ספק על  גזרו שלא הם, טהורים

ה), ד , (טהרות ïéãçéîäאחרות ävønäå äôøânäå ìqä ïî õeçÄÇÇÀÇÇÀÅÈÀÇÀÄÈÇÀËÈÄ
úBøáwì,עראי בקבר  תחילה המת את לקבור בימיהם היו  נוהגים – ÇÀÈ

זה  לשם אבותיו ; לקברות המת עצמות את מעבירים היו  זמן ולאחר 

משתמשים את lqaהיו  לתוכו מלקטים שהיו  dtxbnaeהעצמות,מיוחד 
מפוזרות, כשהן  העצמות את בה גורפים מכשירdvixnae,שהיו  היינו

לקברות; הדרושות אבנים בו ולנפץ לרוצץ עשוי  והיה חד שראשו  ברזל 
לקברות האבן את מריצה שהיא מבואר: xephxan`ובירושלמי axd)

;(`xephxad yexit lr dnzy "l`xyi zx`tz" oiire .xg` ote`a yxtn
לקברות, הם ומיוחדים הואיל  בירושלים, אפילו  אלו , כלים נמצאו  ואם

טומאה. בחזקת הם iqei.הרי  iaxk dklde

ג ה נ ש מ ר ו א ב
הם  טהורים בחזקת בירושלים, כלים נמצאו שאם הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
החמירו קדשים שלגבי ללמד משנתנו  באה כמותו), שהלכה יוסי  רבי  (לדעת

במשנה. שיבואר  כפי טבילה, להצריכם

ïékñ,בהמות לשחיטת –úàöîpL,בירושלים –øNò äòaøàa ÇÄÆÄÀÅÀÇÀÈÈÈÈ
בניסן , –ãiî da èçBL הפסח קרבן את מיד  בה לשחוט מותר  – ÅÈÄÈ

שכן  היום, רק לבעליה אבדה וודאי אומרים: שאנו  אחרים, וקרבנות

במקומה  אבידה שתשהה ייתכן  ולא בירושלים, העם הוא רב הרגל לפני 
בהערב  שתיטהר  כדי אתמול, בעליה הטבילוה הסתם ומן רב; ַזמן 

פסח. בערב  היום, בה לשחוט ראויה ותהא GLaøNòשמש  äL– ÄÀÈÈÈ
בניסן, עשר  בשלושה הסכין נמצאה אם ìéaèîeאבל äðBL– ÆÇÀÄ

צריך מקום מכל כבר, הטבילוה שבעליה לומר שיש פי על אף כלומר,
עד להטבילה שהות ויש שהואיל  מספק, ולהטבילה לחזור  המוצאה

גזרו  שלא פי על ואף עדיין. הטבילוה לא שמא חוששים ערב, לפנות
הקודמת במשנה ששנינו  כמו בירושלים, כלים ספק iaxעל  zrcl)

,(iqei.טבילה הצריכוה קדשים של  חומרתם סכין õéôB÷åמשום – ÀÄ
ועצמות, בשר בה שקוצצים äæaגדולה ïéáe äæa ïéa שנמצאה בין – ÅÈÆÅÈÆ

עשר, בשלושה בין בניסן  עשר ìéaèîeבארבעה äðBL שאין – ÆÇÀÄ
היא  ושמא ועצמות, בשר  בה לחתוך אלא לשחיטה, עומדת הקופיץ

בה  להשתמש  כדי עשר, בארבעה להטבילה בעליה והוציאוה טמאה
חוששים  השמשות, לבין  סמוך להטבילה ביום שהות שיש  וכיון בחג,

הטבילוה. לא עדיין `שמא x n b a(((( א א א א ע ע ע ע ,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  והרי((((בבליבבליבבליבבלי שואלים:
בארבעה  הפסח עם הבא החגיגה קרבן  את בה לחתוך  ראויה הקופיץ

המוצאה  מה ומפני עצם, בשבירת מותרת שהחגיגה מאחר בניסן, עשר
הטבילוה  הסתם שמן  נאמר, לא מדוע ומטביל ? שונה עשר  בארבעה
אבריה  את בה לחתוך  ראויה שתהא כדי עשר , בשלושה בעליה

שנמצאה  בסכין שאומרים כדרך  עשר , ארבעה חגיגת של ועצמותיה
הנשיא  שהיה בכגון במשנתנו  שמדובר  שם, ומסיקים עשר? בארבעה

שכן  טמאים, הציבור  כל יהיו  ימות שאם בניסן , עשר  בשלושה גוסס
יהיו  ולא בטומאה, הפסח וייקרב בו, להתעסק ישראל  כל על  מצווה

מאחר הפסח, לשחיטת העומדת סכין הלכך הכלים; לטהר צריכים
בטומאה, הפסח ויעשו הנשיא ימות שמא בלבד, אחד ספק בה שיש 

ימות  שלא אפשר  שהרי  ספק, אותו משום מלהטבילו נמנע אדם אין 
ולכן  בטהרה; הפסח את ויעשו מחר drax`aהנשיא d`vnpy oikq"

izdw - zex`ean zeipyn
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„hä ãìåa úàîèpL úëøtäàî–ãiî dúBà ïéñéðëîe íéðôa dúBà ïéìéaèî.äàîhä áàa úàîèpL úàå ¨Ÿ¤¤¦§¥¦§©©ª§¨©§¦¦¨¦§¦©§¦¦¨¦¨§¤¤¦§¥§©©ª§¨
–ìéça dúBà ïéçèBLå õeça dúBà ïéìéaèî.äLãç äúéä íàå,àáèöàä âb ìò dúBà ïéçèBL,eàøiL éãk ©§¦¦¨©§§¦¨©¥§¦¨§¨£¨¨§¦¨©©¨¦§§¨§¥¤¦§

äàð àéäL dzëàìî úà íòä. ¨¨¤§©§¨¤¦¨¨
‰ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàïâqä ïa ïBòîL éaø:çôè déáò úëøt,ïéîéð íézLe íéòáL ìòå ©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§©¨Ÿ¤¨§¨¤©§©¦§¦§©¦¦¦

àìù åú÷æçå äéì éìáèî àì êëìä ,ã"éá äâéâç åùòé àìå íéáåøî íéçñôä åéäé àîù úåîé àì íà óàå ,õéôå÷ì ö"àå äâéâç ïéàéáî ïéà æàå äàîåèá
:åäåøäè.cin da hgey zaya zeidl c"i lgúà ììçîå àîè çñôä àöîðå àéä äàîè àîù à÷éôñî äá èåçùð àì àåä úáùã ïåéë ïðéøîà àìå

êøåöì úáù áøòî äìéáèäù ä÷æç íå÷î ìëî ,úáùá äâéâç ïéàã áâ ìò óàã ,øîà÷ õéôå÷á ãéî äá èçåù ,åùøéô éúåáøå .äåöî íå÷îá àìù úáùä
:øùò äùîç úâéâç.cin da hgey xyr dynga:áåè íåé éðôìî ìëä úà ïéìéáèîå áåè íåéá äøåñà äìéáèå äàæäù íéòãåé íòä ìëù éôì.z`vnp

:õéôå÷ä.oikql dxeyw,äòåãéä ïéëñë àéä éøä ,äòåãé úøçà ïéëñ íò äøåù÷ àîúñ ïéëñ úàöîð ,ùøéô í"áîø ìáà .ïéëñä íò äåìéáèä éàãå ïðéøîà
:äøåäè äøåäè íàå äàîè äàîè íà

cccc.d`nehd clea z`nhpy zkextúáëùå å÷åø ïåâë äáæå áæã ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë ïéàîèîù ïé÷ùîä ìò åøæâ íéîëçù ,íéàîè ïé÷ùîá äòâðù
:àúééøåàãî íéìëå íãà ïéàîèîå äàîåèä áà íäù åòøæ.mipta dze` oiliahnåçî çåìéù äðåòè äðéàåãìåá àìà úàîèð àìù ïåéë äðéëù äðçîì õ

:äàîåèä.cin dze` oiqipkne:ùîù áøòä äðåòè äðéàù.d`nehd a`a z`nhp:äìáðá åà õøùá.uega dze` oiliahnïðéøîàãë ,çåìéù äðåòèã
:áééç ùã÷îá õøù àîè ñéðëîä ,ïéáåøéòã àøúá ÷øôá.liga dze` oigheye:äøæòì õåç

dddd.oinip:æ"òìá ù"éöéì.oiheg drax`e mixyr:àîåéá àúéàãë .'å ìåôë åèåç ïéîå ïéî ìëå ,ùùå éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúî äéåùò àéäù éôìdkx`

`xephxa yexit

,"cin da hgey ,xyr את בה לשחוט כדי אתמול שהטבילוה חזקה כי

ספקות: שני  בה יש קופיץ אבל עשר. בארבעה היום, שמא `.הפסח
ואין  חגיגה, קרבן  מביאין אין ואז בטומאה, הפסח ויעשו  הנשיא ימות

בקופיץ; יבוא a.צורך  שמא הנשיא, ימות לא גם במרובה,אם הפסח
בני לכל מרובה יהא הפסח וקרבן מועטת, חבורה עליו שתימנה היינו 

קופיץ  הלכך ג); ו, פסחים משנה (עיין חגיגה עמו  יביא ולא החבורה,
שני מחמת בעליה הטבילוה שלא חזקה עשר, בארבעה שנמצאה

שנינו : ומכאן הללו, liahne".הספקות dpey dfa oiae dfa oia uitew"
ãiî da èçBL ,úaMa úBéäì øNò äòaøà ìç מצא אפילו – ÈÇÀÈÈÈÈÄÀÇÇÈÅÈÄÈ

בשבת, כלים להטביל ואסור שהואיל מיד , בה לשחוט מותר  קופיץ,
שאין  פי על  ואף עשר. בשלושה שבת, בערב בעליה שהטבילוה חזקה

בקופיץ, צורך  לו שאין ונמצא בשבת, עשר ארבעה חגיגת מביאים
חמישה  של החגיגה לצורך  טיהרוה שוודאי  אומרים, אנו  מקום מכל

לשחיטה  עומדת אינה שקופיץ פי על  אף "שוחט", המשנה ונקטה עשר.
אם  בה לשחוט הוא יכול  מקום שמכל  ועצמות, בשר לקציצת אלא

טובטובטובטוב").").").").ירצה יום יום יום יום  øNò("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות äMîça בחמישה הקופיץ נמצאה – ÇÂÄÈÈÈ
פסח, של  הראשון טוב ביום היינו בניסן, ãiîעשר da èçBL– ÅÈÄÈ

כלים  להטביל  ואסור שהואיל לעיל , שבארנו מהטעם החג, קרבנות

טוב. יום לפני הטבילוה בוודאי  טוב, –úàöîðביום הקופיץ – ÄÀÅ
ïékqk Bæ éøä ,ïékñì äøeL÷ נמצאה ואפילו  כסכין , דינה – ÀÈÀÇÄÂÅÇÇÄ

שוודאי מיד , בה משתמש בחול, להיות שחל בניסן  עשר בארבעה
עמה. וקשורה הואיל עשר, בשלשה הסכין עם יחד  הקופיץ הוטבלה

רש"י  לפי משנתנו `),בארנו  ,r migqt)אבל המשנה. מפרשי רוב פירשוה וכן 
המשנה  באה ולפירושו  בקופיץ), (ולא בסכין הסיפא כל  את מפרש הרמב"ם
אין בשבת, להיות שחל  עשר בארבעה הסכין  נמצאה שאפילו להשמיענו,
במקום  שלא השבת את ומחלל טמא הפסח ונמצא טמאה הסכין שמא חוששים
ולכן היא, טהורה בחזקת בניסן עשר  בארבעה הנמצאת סכין  שכל  לפי  מצווה,
שוחט  עצמו , טוב ביום היינו  עשר , בחמשה מצאה אם וכן  מיד . בה שוחט

שחז מיד , יודעים בה העם וכל שהואיל טהורים, טוב ביום הכלים כל  קת
טוב. יום בערב אותם מטהרים הם הרי טוב ביום כלים להטביל  d`vnpשאסור

zxg` oikql dxeyw oikq טמאה אם הידועה, סכין  כאותה היא הרי לו , הידועה
טהורה. טהורה ואם טמאה,

"l i a h n e d p e y" הפרה של  האפר ממי  עליה להזות שונה הרמב"ם: מפרש –
שהסכין בניסן , עשר  שלשה יום ורואים במת, נטמאה שמא שחוששים האדומה,
כמו שנייה, הזאה צריכה והיא לטומאתה, השביעי יום הוא כאילו בו , נמצאה
השלישי ביום הטמא על הטהור  "והזה יט): יט, (במדבר מת בטמא שנאמר
למחר בה ושוחט מטבילה, כך ואחר  עליה ומזה שונה הלכך  השביעי", וביום
c"a`xd zebyd my oiire ;f-d ,bi ze`nehd zea` 'ld :m"anxdl zeipynd yexit)

.("dpyn sqk" ixace

i y y m e i
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הוא המת בטומאה. דרגות שיש  אחדים, במקומות הזכרנו  d`nehd,כבר  zea` ia`

הוא כלים, בין  אדם בין המת, מחמת המיטמא d`nehd;וכל a`,המת השרץ וכן
הטומאה  באב הנוגע הן. הטומאה אבות – א) כלים (עיין  המצורע הזב, הנבלה,

גםoey`xנעשה נקרא והוא d`nehd".לטומאה, cle" מטמא לטומאה ראשון  ואין
שני נעשה זה הרי  לטומאה, בראשון  אוכל נגע ואם בלבד. ומשקים אוכלים אלא
על גזרו ברם, וקודש. תרומה אלא חולין , מטמא לטומאה שני ואין  לטומאה,
גזירה  וכלים, אדם מטמאים שיהיו הטומאה, ולד  מחמת אפילו שנטמאו המשקים
ומטמאים  הטומאה" "אב שהם וכדומה, רוקו כגון וזבה, זב של  משקים משום
מטבילים  היכן  שנטמאה, המקדש  בפרוכת דנה משנתנו  התורה. מן וכלים אדם

אותה.
על שבע שני : במקדש  היו פרוכות עשרה ששלש אמרו : א) (נד , יומא במסכת

שתיים האולם, פתח על  ואחת ההיכל  פתח על אחת העזרה, שערי לדביר ,שבעה

הרמב"ם לפי  ומשמע בעלייה. כנגדן  ושתיים הקודש, ובין f,בינו  ycwnd ilk 'ld)
,(giÎfi היא שהכוונה מפרשים ויש  הללו, הפרוכות מן לאחת משנתנו  שכוונת

האולם aeh").לפרוכת mei zetqez" oiir)

äàîhä ãìåa úàîèpL úëøt שנטמאו במשקים שנגעה כגון – ÈÙÆÆÄÀÅÄÀÇÇËÀÈ
אין  התורה מן שכן סופרים, מדברי  טמאה הפרוכת ונמצאת בשרץ,

המשקים  על  גזרו  שחכמים אלא הטומאה, מאב אלא טומאה מקבל  כלי 
למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  כלים, מטמאים ïéìéaèîÇÀÄÄשיהו 

íéðôa dúBà,מהעזרה להוציאה חייבים ואין שבעזרה, במקווה – ÈÄÀÄ
הטומאה, בוולד אלא נטמאה ולא ãiîהואיל  dúBà ïéñéðëîeÇÀÄÄÈÄÈ

סופרים  מדברי אלא טומאתה ואין שהואיל למקומה, הטבילה אחר 
שמש , הערב צריכה äàîhäאינה áàa úàîèpL úàåאבל – ÀÆÆÄÀÅÀÇÇËÀÈ

בנבלה, או בשרץ שנגעה כגון  הטומאה, באב שנטמאה פרוכת
õeça dúBà ïéìéaèî מן וטומאתה שהואיל לעזרה, מחוץ – ÇÀÄÄÈÇ

עירובין  (עיין  מיד  להוציאה וחייבים במקדש  להשהותה אסור  התורה
טו), ìéçaי, dúBà ïéçèBLå ובין "סורג" הקרויה המחיצה בין  – ÀÀÄÈÇÅ

ויש שמשה; שיעריב עד  ג), ב, מידות (עיין  נשים של  העזרה חומת
כאן: yny.גורסים axrd dkixv `idy iptnäLãç äúéä íàå– ÀÄÈÀÈÂÈÈ

חדשה, היתה הפרוכת àáèöàäאם âb ìò dúBà ïéçèBL– ÀÄÈÇÇÈÄÀÀÈ
למרחוק, נראה וגגה הבית, בהר  שהיתה עמודים של  éãkÀÅאכסדרה

äàð àéäL dzëàìî úà íòä eàøiL מלאכת היא יפה כמה – ÆÄÀÈÈÆÀÇÀÈÆÄÈÈ
העם. מנדבת הבאה הפרוכת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הפרוכת. מעשה תיאור  במשנתנו  מובא הקודמת המשנה סיום אגב

ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÇÄÄÀÆÇÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipiny wxt milwy zkqn

úâøàð,ïéèeç äòaøàå íéøNò àîéðå àîéð ìk ìòå;änà íéøNò daçøå änà íéòaøà dkøà,ézLe íéðBîMîe ¤¡¤¤§©¨¦¨§¦¨¤§¦§©§¨¨¦¨§¨©§¨¦©¨§¨§¨¤§¦©¨¦§¦§¥
úéNòð àBaø;äðL ìëa ïéNBò íézLe,GLedúBà ïéìéaèî íéðäk úBàî L. ¦©£¥§©¦¦§¨¨¨§¥Ÿ£¦©§¦¦¨

ÂàîèpL íéLã÷ éLã÷ øNa,äàîhä áàa ïéa,äàîhä ãìåa ïéa,íéðôa ïéa,õeça ïéa–éànL úéaíéøîBà: §©¨§¥¨¨¦¤¦§¨¥§©©ª§¨¥¦§©©ª§¨¥¦§¦¥©¥©©§¦
ìkäíéðôa óøOé,äàîhä áàa àîèpMî õeçõeça.ìlä úéáeíéøîBà:õeça óøOé ìkä,àîèpMî õeç ©Ÿ¦¨¥¦§¦¦¤¦§¨§©©ª§¨©¥¦¥§¦©Ÿ¦¨¥©¦¤¦§¨

íéðôa äàîhä ãìåa. ¦§©©ª§¨¦§¦
Êøæòéìà éaøøîBà:äàîhä áàa àîèpL úà,õeça ïéa íéðôa ïéa–õeça óøOé;ãìåa àîèpL úàå ©¦¡¦¤¤¥¤¤¦§¨§©©ª§¨¥¦§¦¥©¦¨¥©§¤¤¦§¨¦§©

äàîhä,õeça ïéa íéðôa ïéa–íéðôa óøOé.àáé÷ò éaøøîBà:BúôøN íL Búàîè íB÷î. ©ª§¨¥¦§¦¥©¦¨¥¦§¦©¦£¦¨¥§ª§¨¨§¥¨

.'k dagxe 'n:íéøùò åáçøå íéòáøà åäáâ äéäù íìåàä çúô úãîë.`eax mizye mipenyne,øçà ùåøéô .ïäî úéùòð àéäù íéèåçä ïéðî äéä êë
:äúééùòá úå÷ñòúî åéä úåìåúá úåøòð íéúùå íéðåîùã øîåìë ,úåáéø íéúùå íéðåîùáå ïäá áåúëù íéøôñ ùéå .äéìò ïéàéöåî åéäù áäæ éøðã ïéðîylye

.dze` oiliahn eid mipdk ze`nïéúéðúîá ïðúã íéðäë úåàî ùìùå .äâéâç úëñîá àúéàãë ùãå÷ì äìéáè íéëéøö äøäèá åøîâðù ô"òà íéøîâðä íéìëã
:äìéáèì íéðäë êë ìë êéøö äéä àìã ,àåä éàáäå àîæåâ ïåùì

eeee.mipta sxyi lkdá åúåà ïéôøåù ùãå÷á åìåñôù ìëù ,íéùã÷ éùã÷ éìåñô íéôøåù íùù äøæòá äéäù ìåãâä ïùãä úéáá:ùãå÷a`a `nhpn ueg
.uega d`nehd:ùãå÷á åìåñô äéä àìå ìéàåä ,åôøùì äøæòì åñéðëäì ïéà õåçá åìåñô òøéàå åúàîåè àøéîçã ïåéëãd`nehd clea `nhpyn ueg

.miptaäðôøùéå ãéî äðàéöåé àìà ,óøùúù ãò íéðôá äàîåèä úåäùäì ïéà äàîåèä áàá àîèð ìáà .åúàîåè àìé÷å íéðôá åúàîåè ,éúøú äéá úéàã
:õåçá
ffff.mipta sxyi mipta oia uega oia d`nehd clea `nhpy z`e:ùãå÷á åúôéøù åá íéé÷ì ùé õåçá àîèð åìéôà àúééøåàãî øåäèã ïåéëã

`xephxa yexit

הכהנים: סגן בן  –íézLe íéòáL ìòå ,çôè déáò úëøtÈÙÆÈÀÈÆÇÀÇÄÀÄÀÇÄ
úâøàð ïéîéð–oinip:גורסים ויש  חוטים, החוטים oixip,היינו  והם ÄÄÆÁÆÆ

ב), יג, שבת במסכת (כמבואר  האריגה שבמכונת הקנים על  הכרוכים

ïéèeç äòaøàå íéøNò àîéðå àîéð ìk ìòå היתה שהפרוכת – ÀÇÈÄÈÀÄÈÆÀÄÀÇÀÈÈÄ
מין  וכל  ושש , שני ותולעת וארגמן תכלת מינים: מארבעה עשויה

ששה, כפול  חוטו  íéøNòומין daçøå änà íéòaøà dkøàÈÀÈÇÀÈÄÇÈÀÈÀÈÆÀÄ
änà עשרים ורחבו ארבעים גבהו שהיה האולם, פתח כמידת – ÇÈ

טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין úéNòð((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; àBaø ézLe íéðBîMîeÄÀÄÀÅÄÇÂÅ
זו : פיסקה על במפרשים מובאים אחדים פירושים היה `.– שכך 

;(820000) שבה החוטים שהוציאו a.מספר הכסף סכום היה שכך 

דינר; אלף ועשרים מאות שמונה היינו "mipenyaeשגורסיםb.עליה,
,"ziyrp zeaix mizye היו בתולות נערות ושתים ששמונים כלומר

באריגתה. äðLעוסקות ìëa ïéNBò íézLe חדשות פרוכות שתי  – ÀÇÄÄÀÈÈÈ
שנה. בכל  עושים כותבכותבכותבכותב::::היו בכלוהרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם  עושין  היו  פרוכות שתי 

הקדשים לקודש  הקודש בין להבדיל עיין עיין עיין עיין שנה טז טז טז טז ;;;; ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי ((((הלהלהלהל''''

א א א א ).).).). ה ה ה ה ,,,, יומאיומאיומאיומא GLedúBàמשנהמשנהמשנהמשנה ïéìéaèî íéðäk úBàî Lמפני – ÀÅÙÂÄÇÀÄÄÈ
בברטנורא  להטבילה; כדי כהנים מאות לשלש צריכים היו  כובדה
הנגמרים, שכלים לפי חדשה, פרוכת כל להטביל צריכים שהיו  מבואר,

בגמרא  ב). ג, חגיגה (משנה טבילה צריכים בטהרה, שנגמרו פי על אף
היא  והכוונה הוא, גוזמא לשון כהנים מאות שלש שהמספר אמרו ,

הפרוכת. להטבלת כהנים של  רב במספר צורך  שהיה

y c e w z a y
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íéLã÷ éLã÷ øNa– ואשמות חטאות עולות, כגון  –,àîèpL ÀÇÈÀÅÈÈÄÆÄÀÈ
äàîhä áàa ïéa,בנבילה או  בשרץ שנגע כגון –ãìåa ïéa ÅÀÇÇËÀÈÅÄÀÇ

äàîhä,לטומאה בראשון שנגע כגון –õeça ïéa ,íéðôa ïéa ÇËÀÈÅÄÀÄÅÇ
לעזרה, מחוץ בין  בעזרה שנטמא בין –ìkä :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÙ

íéðôa óøOé שורפין בקודש  שפסולו שכל  שבעזרה, הדשן בבית – ÄÈÅÄÀÄ

בקודש , õeçaאותו äàîhä áàa àîèpMî õeçשהואיל – ÄÆÄÀÈÀÇÇËÀÈÇ
לשורפו  לעזרה אותו  מכניסים אין  לעזרה, חוץ חמורה בטומאה ונטמא
הטומאה  בוולד  כשנטמא ברם, בחוץ. אותו שורפים אלא הדשן , בבית

לשרפו  לעזרה אותו  מכניסים קלה, טומאה והיא הואיל  בחוץ, אפילו
הדשן . õeçaבבית óøOé ìkä :íéøîBà ìlä úéáe חוץ – ÅÄÅÀÄÇÙÄÈÅÇ

íéðôaלעזרה, äàîhä ãìåa àîèpMî õeç ונטמא שהואיל  – ÄÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈÄÀÄ
באב ב  נטמא אם אבל בפנים, יישרף העזרה, ובפנים קלה טומאה

את  מוציאים אלא בעזרה, הטומאה להשהות אין בפנים הטומאה

בטומאה  אפילו  בחוץ נטמא אם וכן בחוץ. אותו ושורפים מיד  הבשר
לעזרה. אותו  מכניסים אין  קלה,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הקדשים  קדשי  בבשר לדון  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

שנטמא.

äàîhä áàa àîèpL úà :øîBà øæòéìà éaøקדשי בשר – ÇÄÁÄÆÆÅÆÆÄÀÈÀÇÇËÀÈ
חמורה, טומאה שהיא הטומאה, באב שנטמא íéðôaקדשים ïéaÅÄÀÄ

õeça ïéa,לעזרה מחוץ בין בעזרה שנטמא בין  –õeça óøOé– ÅÇÄÈÅÇ
את  ושורפים בפנים, הטומאה להשהות אין  בפנים, נטמא שאפילו 

בחוץ; äàîhäהבשר  ãìåa àîèpL úàåהבשר נטמא ואם – ÀÆÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ
קלה, טומאה שהיא הטומאה, óøOéבוולד  ,õeça ïéa íéðôa ïéaÅÄÀÄÅÇÄÈÅ

íéðôa הדשן בבית בפנים, אותו שורפים בחוץ, נטמא אפילו – ÄÀÄ
טומאה  ולד שלדעתו  לפי אליעזר, רבי  של  טעמו  מפרשים יש  שבעזרה.
טהור, הבשר  התורה שמן  וכיון  מדרבנן, אלא התורה מן מטמא אינו

בקודש  שריפתו  בו  לקיים יש בחוץ נטמא אין אין אין אין אפילו  אבלאבלאבלאבל ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין כןכןכןכן íB÷îההלכהההלכהההלכהההלכה :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀ
BúôøN íL Búàîè אפילו לעזרה, מחוץ הבשר נטמא אם – ËÀÈÈÀÅÈ

חמורה, בטומאה אפילו בפנים נטמא ואם בחוץ; יישרף קלה בטומאה

בפנים. aiwr`יישרף iaxk dklde.(.(.(.(וווו יט יט יט יט ,,,, המוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין פסוליפסוליפסוליפסולי הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם
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„hä ãìåa úàîèpL úëøtäàî–ãiî dúBà ïéñéðëîe íéðôa dúBà ïéìéaèî.äàîhä áàa úàîèpL úàå ¨Ÿ¤¤¦§¥¦§©©ª§¨©§¦¦¨¦§¦©§¦¦¨¦¨§¤¤¦§¥§©©ª§¨
–ìéça dúBà ïéçèBLå õeça dúBà ïéìéaèî.äLãç äúéä íàå,àáèöàä âb ìò dúBà ïéçèBL,eàøiL éãk ©§¦¦¨©§§¦¨©¥§¦¨§¨£¨¨§¦¨©©¨¦§§¨§¥¤¦§

äàð àéäL dzëàìî úà íòä. ¨¨¤§©§¨¤¦¨¨
‰ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøíeMî øîBàïâqä ïa ïBòîL éaø:çôè déáò úëøt,ïéîéð íézLe íéòáL ìòå ©¨¦§¤©§¦¥¥¦©¦¦§¤©§©¨Ÿ¤¨§¨¤©§©¦§¦§©¦¦¦

àìù åú÷æçå äéì éìáèî àì êëìä ,ã"éá äâéâç åùòé àìå íéáåøî íéçñôä åéäé àîù úåîé àì íà óàå ,õéôå÷ì ö"àå äâéâç ïéàéáî ïéà æàå äàîåèá
:åäåøäè.cin da hgey zaya zeidl c"i lgúà ììçîå àîè çñôä àöîðå àéä äàîè àîù à÷éôñî äá èåçùð àì àåä úáùã ïåéë ïðéøîà àìå

êøåöì úáù áøòî äìéáèäù ä÷æç íå÷î ìëî ,úáùá äâéâç ïéàã áâ ìò óàã ,øîà÷ õéôå÷á ãéî äá èçåù ,åùøéô éúåáøå .äåöî íå÷îá àìù úáùä
:øùò äùîç úâéâç.cin da hgey xyr dynga:áåè íåé éðôìî ìëä úà ïéìéáèîå áåè íåéá äøåñà äìéáèå äàæäù íéòãåé íòä ìëù éôì.z`vnp

:õéôå÷ä.oikql dxeyw,äòåãéä ïéëñë àéä éøä ,äòåãé úøçà ïéëñ íò äøåù÷ àîúñ ïéëñ úàöîð ,ùøéô í"áîø ìáà .ïéëñä íò äåìéáèä éàãå ïðéøîà
:äøåäè äøåäè íàå äàîè äàîè íà

cccc.d`nehd clea z`nhpy zkextúáëùå å÷åø ïåâë äáæå áæã ä÷ùî íåùî äøéæâ ,íéìë ïéàîèîù ïé÷ùîä ìò åøæâ íéîëçù ,íéàîè ïé÷ùîá äòâðù
:àúééøåàãî íéìëå íãà ïéàîèîå äàîåèä áà íäù åòøæ.mipta dze` oiliahnåçî çåìéù äðåòè äðéàåãìåá àìà úàîèð àìù ïåéë äðéëù äðçîì õ

:äàîåèä.cin dze` oiqipkne:ùîù áøòä äðåòè äðéàù.d`nehd a`a z`nhp:äìáðá åà õøùá.uega dze` oiliahnïðéøîàãë ,çåìéù äðåòèã
:áééç ùã÷îá õøù àîè ñéðëîä ,ïéáåøéòã àøúá ÷øôá.liga dze` oigheye:äøæòì õåç

dddd.oinip:æ"òìá ù"éöéì.oiheg drax`e mixyr:àîåéá àúéàãë .'å ìåôë åèåç ïéîå ïéî ìëå ,ùùå éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúî äéåùò àéäù éôìdkx`

`xephxa yexit

,"cin da hgey ,xyr את בה לשחוט כדי אתמול שהטבילוה חזקה כי

ספקות: שני  בה יש קופיץ אבל עשר. בארבעה היום, שמא `.הפסח
ואין  חגיגה, קרבן  מביאין אין ואז בטומאה, הפסח ויעשו  הנשיא ימות

בקופיץ; יבוא a.צורך  שמא הנשיא, ימות לא גם במרובה,אם הפסח
בני לכל מרובה יהא הפסח וקרבן מועטת, חבורה עליו שתימנה היינו 

קופיץ  הלכך ג); ו, פסחים משנה (עיין חגיגה עמו  יביא ולא החבורה,
שני מחמת בעליה הטבילוה שלא חזקה עשר, בארבעה שנמצאה

שנינו : ומכאן הללו, liahne".הספקות dpey dfa oiae dfa oia uitew"
ãiî da èçBL ,úaMa úBéäì øNò äòaøà ìç מצא אפילו – ÈÇÀÈÈÈÈÄÀÇÇÈÅÈÄÈ

בשבת, כלים להטביל ואסור שהואיל מיד , בה לשחוט מותר  קופיץ,
שאין  פי על  ואף עשר. בשלושה שבת, בערב בעליה שהטבילוה חזקה

בקופיץ, צורך  לו שאין ונמצא בשבת, עשר ארבעה חגיגת מביאים
חמישה  של החגיגה לצורך  טיהרוה שוודאי  אומרים, אנו  מקום מכל

לשחיטה  עומדת אינה שקופיץ פי על  אף "שוחט", המשנה ונקטה עשר.
אם  בה לשחוט הוא יכול  מקום שמכל  ועצמות, בשר לקציצת אלא

טובטובטובטוב").").").").ירצה יום יום יום יום  øNò("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות äMîça בחמישה הקופיץ נמצאה – ÇÂÄÈÈÈ
פסח, של  הראשון טוב ביום היינו בניסן, ãiîעשר da èçBL– ÅÈÄÈ

כלים  להטביל  ואסור שהואיל לעיל , שבארנו מהטעם החג, קרבנות

טוב. יום לפני הטבילוה בוודאי  טוב, –úàöîðביום הקופיץ – ÄÀÅ
ïékqk Bæ éøä ,ïékñì äøeL÷ נמצאה ואפילו  כסכין , דינה – ÀÈÀÇÄÂÅÇÇÄ

שוודאי מיד , בה משתמש בחול, להיות שחל בניסן  עשר בארבעה
עמה. וקשורה הואיל עשר, בשלשה הסכין עם יחד  הקופיץ הוטבלה

רש"י  לפי משנתנו `),בארנו  ,r migqt)אבל המשנה. מפרשי רוב פירשוה וכן 
המשנה  באה ולפירושו  בקופיץ), (ולא בסכין הסיפא כל  את מפרש הרמב"ם
אין בשבת, להיות שחל  עשר בארבעה הסכין  נמצאה שאפילו להשמיענו,
במקום  שלא השבת את ומחלל טמא הפסח ונמצא טמאה הסכין שמא חוששים
ולכן היא, טהורה בחזקת בניסן עשר  בארבעה הנמצאת סכין  שכל  לפי  מצווה,
שוחט  עצמו , טוב ביום היינו  עשר , בחמשה מצאה אם וכן  מיד . בה שוחט

שחז מיד , יודעים בה העם וכל שהואיל טהורים, טוב ביום הכלים כל  קת
טוב. יום בערב אותם מטהרים הם הרי טוב ביום כלים להטביל  d`vnpשאסור

zxg` oikql dxeyw oikq טמאה אם הידועה, סכין  כאותה היא הרי לו , הידועה
טהורה. טהורה ואם טמאה,

"l i a h n e d p e y" הפרה של  האפר ממי  עליה להזות שונה הרמב"ם: מפרש –
שהסכין בניסן , עשר  שלשה יום ורואים במת, נטמאה שמא שחוששים האדומה,
כמו שנייה, הזאה צריכה והיא לטומאתה, השביעי יום הוא כאילו בו , נמצאה
השלישי ביום הטמא על הטהור  "והזה יט): יט, (במדבר מת בטמא שנאמר
למחר בה ושוחט מטבילה, כך ואחר  עליה ומזה שונה הלכך  השביעי", וביום
c"a`xd zebyd my oiire ;f-d ,bi ze`nehd zea` 'ld :m"anxdl zeipynd yexit)

.("dpyn sqk" ixace

i y y m e i
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הוא המת בטומאה. דרגות שיש  אחדים, במקומות הזכרנו  d`nehd,כבר  zea` ia`

הוא כלים, בין  אדם בין המת, מחמת המיטמא d`nehd;וכל a`,המת השרץ וכן
הטומאה  באב הנוגע הן. הטומאה אבות – א) כלים (עיין  המצורע הזב, הנבלה,

גםoey`xנעשה נקרא והוא d`nehd".לטומאה, cle" מטמא לטומאה ראשון  ואין
שני נעשה זה הרי  לטומאה, בראשון  אוכל נגע ואם בלבד. ומשקים אוכלים אלא
על גזרו ברם, וקודש. תרומה אלא חולין , מטמא לטומאה שני ואין  לטומאה,
גזירה  וכלים, אדם מטמאים שיהיו הטומאה, ולד  מחמת אפילו שנטמאו המשקים
ומטמאים  הטומאה" "אב שהם וכדומה, רוקו כגון וזבה, זב של  משקים משום
מטבילים  היכן  שנטמאה, המקדש  בפרוכת דנה משנתנו  התורה. מן וכלים אדם

אותה.
על שבע שני : במקדש  היו פרוכות עשרה ששלש אמרו : א) (נד , יומא במסכת

שתיים האולם, פתח על  ואחת ההיכל  פתח על אחת העזרה, שערי לדביר ,שבעה

הרמב"ם לפי  ומשמע בעלייה. כנגדן  ושתיים הקודש, ובין f,בינו  ycwnd ilk 'ld)
,(giÎfi היא שהכוונה מפרשים ויש  הללו, הפרוכות מן לאחת משנתנו  שכוונת

האולם aeh").לפרוכת mei zetqez" oiir)

äàîhä ãìåa úàîèpL úëøt שנטמאו במשקים שנגעה כגון – ÈÙÆÆÄÀÅÄÀÇÇËÀÈ
אין  התורה מן שכן סופרים, מדברי  טמאה הפרוכת ונמצאת בשרץ,

המשקים  על  גזרו  שחכמים אלא הטומאה, מאב אלא טומאה מקבל  כלי 
למשנתנו , בהקדמה שבארנו  כמו  כלים, מטמאים ïéìéaèîÇÀÄÄשיהו 

íéðôa dúBà,מהעזרה להוציאה חייבים ואין שבעזרה, במקווה – ÈÄÀÄ
הטומאה, בוולד אלא נטמאה ולא ãiîהואיל  dúBà ïéñéðëîeÇÀÄÄÈÄÈ

סופרים  מדברי אלא טומאתה ואין שהואיל למקומה, הטבילה אחר 
שמש , הערב צריכה äàîhäאינה áàa úàîèpL úàåאבל – ÀÆÆÄÀÅÀÇÇËÀÈ

בנבלה, או בשרץ שנגעה כגון  הטומאה, באב שנטמאה פרוכת
õeça dúBà ïéìéaèî מן וטומאתה שהואיל לעזרה, מחוץ – ÇÀÄÄÈÇ

עירובין  (עיין  מיד  להוציאה וחייבים במקדש  להשהותה אסור  התורה
טו), ìéçaי, dúBà ïéçèBLå ובין "סורג" הקרויה המחיצה בין  – ÀÀÄÈÇÅ

ויש שמשה; שיעריב עד  ג), ב, מידות (עיין  נשים של  העזרה חומת
כאן: yny.גורסים axrd dkixv `idy iptnäLãç äúéä íàå– ÀÄÈÀÈÂÈÈ

חדשה, היתה הפרוכת àáèöàäאם âb ìò dúBà ïéçèBL– ÀÄÈÇÇÈÄÀÀÈ
למרחוק, נראה וגגה הבית, בהר  שהיתה עמודים של  éãkÀÅאכסדרה

äàð àéäL dzëàìî úà íòä eàøiL מלאכת היא יפה כמה – ÆÄÀÈÈÆÀÇÀÈÆÄÈÈ
העם. מנדבת הבאה הפרוכת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

הפרוכת. מעשה תיאור  במשנתנו  מובא הקודמת המשנה סיום אגב

ïâqä ïa ïBòîL éaø íeMî øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÄÇÄÄÀÆÇÀÇ
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úâøàð,ïéèeç äòaøàå íéøNò àîéðå àîéð ìk ìòå;änà íéøNò daçøå änà íéòaøà dkøà,ézLe íéðBîMîe ¤¡¤¤§©¨¦¨§¦¨¤§¦§©§¨¨¦¨§¨©§¨¦©¨§¨§¨¤§¦©¨¦§¦§¥
úéNòð àBaø;äðL ìëa ïéNBò íézLe,GLedúBà ïéìéaèî íéðäk úBàî L. ¦©£¥§©¦¦§¨¨¨§¥Ÿ£¦©§¦¦¨

ÂàîèpL íéLã÷ éLã÷ øNa,äàîhä áàa ïéa,äàîhä ãìåa ïéa,íéðôa ïéa,õeça ïéa–éànL úéaíéøîBà: §©¨§¥¨¨¦¤¦§¨¥§©©ª§¨¥¦§©©ª§¨¥¦§¦¥©¥©©§¦
ìkäíéðôa óøOé,äàîhä áàa àîèpMî õeçõeça.ìlä úéáeíéøîBà:õeça óøOé ìkä,àîèpMî õeç ©Ÿ¦¨¥¦§¦¦¤¦§¨§©©ª§¨©¥¦¥§¦©Ÿ¦¨¥©¦¤¦§¨

íéðôa äàîhä ãìåa. ¦§©©ª§¨¦§¦
Êøæòéìà éaøøîBà:äàîhä áàa àîèpL úà,õeça ïéa íéðôa ïéa–õeça óøOé;ãìåa àîèpL úàå ©¦¡¦¤¤¥¤¤¦§¨§©©ª§¨¥¦§¦¥©¦¨¥©§¤¤¦§¨¦§©

äàîhä,õeça ïéa íéðôa ïéa–íéðôa óøOé.àáé÷ò éaøøîBà:BúôøN íL Búàîè íB÷î. ©ª§¨¥¦§¦¥©¦¨¥¦§¦©¦£¦¨¥§ª§¨¨§¥¨

.'k dagxe 'n:íéøùò åáçøå íéòáøà åäáâ äéäù íìåàä çúô úãîë.`eax mizye mipenyne,øçà ùåøéô .ïäî úéùòð àéäù íéèåçä ïéðî äéä êë
:äúééùòá úå÷ñòúî åéä úåìåúá úåøòð íéúùå íéðåîùã øîåìë ,úåáéø íéúùå íéðåîùáå ïäá áåúëù íéøôñ ùéå .äéìò ïéàéöåî åéäù áäæ éøðã ïéðîylye

.dze` oiliahn eid mipdk ze`nïéúéðúîá ïðúã íéðäë úåàî ùìùå .äâéâç úëñîá àúéàãë ùãå÷ì äìéáè íéëéøö äøäèá åøîâðù ô"òà íéøîâðä íéìëã
:äìéáèì íéðäë êë ìë êéøö äéä àìã ,àåä éàáäå àîæåâ ïåùì

eeee.mipta sxyi lkdá åúåà ïéôøåù ùãå÷á åìåñôù ìëù ,íéùã÷ éùã÷ éìåñô íéôøåù íùù äøæòá äéäù ìåãâä ïùãä úéáá:ùãå÷a`a `nhpn ueg
.uega d`nehd:ùãå÷á åìåñô äéä àìå ìéàåä ,åôøùì äøæòì åñéðëäì ïéà õåçá åìåñô òøéàå åúàîåè àøéîçã ïåéëãd`nehd clea `nhpyn ueg

.miptaäðôøùéå ãéî äðàéöåé àìà ,óøùúù ãò íéðôá äàîåèä úåäùäì ïéà äàîåèä áàá àîèð ìáà .åúàîåè àìé÷å íéðôá åúàîåè ,éúøú äéá úéàã
:õåçá
ffff.mipta sxyi mipta oia uega oia d`nehd clea `nhpy z`e:ùãå÷á åúôéøù åá íéé÷ì ùé õåçá àîèð åìéôà àúééøåàãî øåäèã ïåéëã

`xephxa yexit

הכהנים: סגן בן  –íézLe íéòáL ìòå ,çôè déáò úëøtÈÙÆÈÀÈÆÇÀÇÄÀÄÀÇÄ
úâøàð ïéîéð–oinip:גורסים ויש  חוטים, החוטים oixip,היינו  והם ÄÄÆÁÆÆ

ב), יג, שבת במסכת (כמבואר  האריגה שבמכונת הקנים על  הכרוכים

ïéèeç äòaøàå íéøNò àîéðå àîéð ìk ìòå היתה שהפרוכת – ÀÇÈÄÈÀÄÈÆÀÄÀÇÀÈÈÄ
מין  וכל  ושש , שני ותולעת וארגמן תכלת מינים: מארבעה עשויה

ששה, כפול  חוטו  íéøNòומין daçøå änà íéòaøà dkøàÈÀÈÇÀÈÄÇÈÀÈÀÈÆÀÄ
änà עשרים ורחבו ארבעים גבהו שהיה האולם, פתח כמידת – ÇÈ

טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין úéNòð((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; àBaø ézLe íéðBîMîeÄÀÄÀÅÄÇÂÅ
זו : פיסקה על במפרשים מובאים אחדים פירושים היה `.– שכך 

;(820000) שבה החוטים שהוציאו a.מספר הכסף סכום היה שכך 

דינר; אלף ועשרים מאות שמונה היינו "mipenyaeשגורסיםb.עליה,
,"ziyrp zeaix mizye היו בתולות נערות ושתים ששמונים כלומר

באריגתה. äðLעוסקות ìëa ïéNBò íézLe חדשות פרוכות שתי  – ÀÇÄÄÀÈÈÈ
שנה. בכל  עושים כותבכותבכותבכותב::::היו בכלוהרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם  עושין  היו  פרוכות שתי 

הקדשים לקודש  הקודש בין להבדיל עיין עיין עיין עיין שנה טז טז טז טז ;;;; ז ז ז ז ,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי ((((הלהלהלהל''''

א א א א ).).).). ה ה ה ה ,,,, יומאיומאיומאיומא GLedúBàמשנהמשנהמשנהמשנה ïéìéaèî íéðäk úBàî Lמפני – ÀÅÙÂÄÇÀÄÄÈ
בברטנורא  להטבילה; כדי כהנים מאות לשלש צריכים היו  כובדה
הנגמרים, שכלים לפי חדשה, פרוכת כל להטביל צריכים שהיו  מבואר,

בגמרא  ב). ג, חגיגה (משנה טבילה צריכים בטהרה, שנגמרו פי על אף
היא  והכוונה הוא, גוזמא לשון כהנים מאות שלש שהמספר אמרו ,

הפרוכת. להטבלת כהנים של  רב במספר צורך  שהיה

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéLã÷ éLã÷ øNa– ואשמות חטאות עולות, כגון  –,àîèpL ÀÇÈÀÅÈÈÄÆÄÀÈ
äàîhä áàa ïéa,בנבילה או  בשרץ שנגע כגון –ãìåa ïéa ÅÀÇÇËÀÈÅÄÀÇ

äàîhä,לטומאה בראשון שנגע כגון –õeça ïéa ,íéðôa ïéa ÇËÀÈÅÄÀÄÅÇ
לעזרה, מחוץ בין  בעזרה שנטמא בין –ìkä :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÙ

íéðôa óøOé שורפין בקודש  שפסולו שכל  שבעזרה, הדשן בבית – ÄÈÅÄÀÄ

בקודש , õeçaאותו äàîhä áàa àîèpMî õeçשהואיל – ÄÆÄÀÈÀÇÇËÀÈÇ
לשורפו  לעזרה אותו  מכניסים אין  לעזרה, חוץ חמורה בטומאה ונטמא
הטומאה  בוולד  כשנטמא ברם, בחוץ. אותו שורפים אלא הדשן , בבית

לשרפו  לעזרה אותו  מכניסים קלה, טומאה והיא הואיל  בחוץ, אפילו
הדשן . õeçaבבית óøOé ìkä :íéøîBà ìlä úéáe חוץ – ÅÄÅÀÄÇÙÄÈÅÇ

íéðôaלעזרה, äàîhä ãìåa àîèpMî õeç ונטמא שהואיל  – ÄÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈÄÀÄ
באב ב  נטמא אם אבל בפנים, יישרף העזרה, ובפנים קלה טומאה

את  מוציאים אלא בעזרה, הטומאה להשהות אין בפנים הטומאה

בטומאה  אפילו  בחוץ נטמא אם וכן בחוץ. אותו ושורפים מיד  הבשר
לעזרה. אותו  מכניסים אין  קלה,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

הקדשים  קדשי  בבשר לדון  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

שנטמא.

äàîhä áàa àîèpL úà :øîBà øæòéìà éaøקדשי בשר – ÇÄÁÄÆÆÅÆÆÄÀÈÀÇÇËÀÈ
חמורה, טומאה שהיא הטומאה, באב שנטמא íéðôaקדשים ïéaÅÄÀÄ

õeça ïéa,לעזרה מחוץ בין בעזרה שנטמא בין  –õeça óøOé– ÅÇÄÈÅÇ
את  ושורפים בפנים, הטומאה להשהות אין  בפנים, נטמא שאפילו 

בחוץ; äàîhäהבשר  ãìåa àîèpL úàåהבשר נטמא ואם – ÀÆÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ
קלה, טומאה שהיא הטומאה, óøOéבוולד  ,õeça ïéa íéðôa ïéaÅÄÀÄÅÇÄÈÅ

íéðôa הדשן בבית בפנים, אותו שורפים בחוץ, נטמא אפילו – ÄÀÄ
טומאה  ולד שלדעתו  לפי אליעזר, רבי  של  טעמו  מפרשים יש  שבעזרה.
טהור, הבשר  התורה שמן  וכיון  מדרבנן, אלא התורה מן מטמא אינו

בקודש  שריפתו  בו  לקיים יש בחוץ נטמא אין אין אין אין אפילו  אבלאבלאבלאבל ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין כןכןכןכן íB÷îההלכהההלכהההלכהההלכה :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÀ
BúôøN íL Búàîè אפילו לעזרה, מחוץ הבשר נטמא אם – ËÀÈÈÀÅÈ

חמורה, בטומאה אפילו בפנים נטמא ואם בחוץ; יישרף קלה בטומאה

בפנים. aiwr`יישרף iaxk dklde.(.(.(.(וווו יט יט יט יט ,,,, המוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשיןהמוקדשין פסוליפסוליפסוליפסולי הל הל הל הל '''' ((((רמברמברמברמב""""םםםם

izdw - zex`ean zeipyn

העבודה דחודש אלול היא עבודת התשובה, שהיא למעלה מעניין התורה, שלכן מכפרת התשובה גם על עניין התורה גופא.
משיחת שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד לזכרון:דף סימן בהם ונותנת יוחנן, מרבי מאמרים מספר מביאה ¦÷õeaéהגמרא

.ïîéñ ,ñðøt [øNòî] (äùòî) ä÷ãö úBñééb§¨§¨¨©£¥©§¨¦¨
ìBãb ,ïðçBé éaø øîàמעלתúBiìb õea÷ íBék íéîLbä íBé ישראל שיתקבצו - ¨©©¦¨¨¨©§¨¦§¦¨ª

לארצם, וישובו גלותם ד)øîàpLממקומות קכו eðúéáL(תהלים úà 'ä äáeL' ¤¤¡©¨¤§¦¥
'áâpa íé÷éôàk הזורמים מים מלאי נחלים לאפיקי בזה ונדמה הגלות, משבי השיבנו - ©£¦¦©¤¤

למים, הצמא יבש àlàבמקום 'íé÷éôà' ïéàå ו מים øîàpLלשון ,øèî בשירת §¥£¦¦¤¨¨¨¤¤¡©
אויביו מיד כשניצל טז)דוד כב ב' íé'(שמואל é÷ôà eàøiå' הקב"ה את הוא משבח - ©¥¨£¦¥¨

הוא  ש'אפיק' הרי הים, במעמקי המים מוצאי בה שנראו ואומר ים־סוף, קריעת נס על

הרי  ומטר, מים מלשון לבארם יש שהוזכר בפסוק בנגב' 'אפיקים כן וכמו מים, מלשון

מהגלות. ישראל לשיבת גשמים ירידת הכתוב שהשווה

úBñééb eléôàL íéîLbä íBé ìBãb ,ïðçBé éaø øîàå[חיילים úB÷ñBt[גדודי §¨©©¦¨¨¨©§¨¦¤£¦§¨§
øîàpL ,Ba(יא סה äãeãb',(תהלים úçð äeø äéîìz' מרווה כשאתה כך, ודורשים ¤¤¡©§¨¤¨©¥©¥§¤¨

להילחם. יוצאים ואינם נחים החיילים גדודי בגשמים, החרישה תלמי את

íéaøa ä÷ãö é÷ñBt ìéáLa àlà ïéøöòð íéîLbä ïéà ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¥©§¨¦¤¡¨¦¤¨¦§¦§¥§¨¨¨©¦
ïéðúBð ïéàå,שפסקו יד)øîàpLאת כה Léà(משלי ,ïéà íLâå çeøå íéàéNð' §¥§¦¤¤¡©§¦¦§©§¤¤¨¦¦

'ø÷L úzîa ìläúî היא יורדים, גשמים אין ורוחות עננים שיש שאף הסיבה - ¦§©¥§©©¨¤
מקיים. ואינו צדקה ליתן ופוסק שקר, במתת המתהלל איש מחמת

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàå(כב יד øNòz(דברים øNò','זרע ּתבּואת ּכל את §¨©©¦¨¨©¦§¦©¥§©¥ְְֵֶַַָ

כך, דורשים אלא תעשר'. 'עשר הלשון כפל øMòúzL,מהו ìéáLa øNò,כלומר ©¥¦§¦¤¦§©¥
להתעשר. תזכה מעשר מצות בזכות

זו. דרשה בו שמוזכרת מעשה מביאה הגמרא:הגמרא ïðçBéמספרת éaø déçkLà©§§¥©¦¨¨
Lé÷ì Léøc à÷eðéì את פגש יוחנן רבי אחותו,- בן שהיה לקיש, ריש של הקטן ילדו ¦¨§¥¨¦

déì øîà,לילד יוחנן é÷eñtרבי éì àîéàC.שלמדת פסוק לי אמור -déì øîà ¨©¥¥¨¦§¥¨©¥
הפסוק את למדתי øNòz'.הילד, øNò' ו הילד déìהמשיך øîà,יוחנן éàîeלרבי ©¥§©¥¨©¥©

'øNòz øNò'.זה בפסוק הכפילות פשר מה -déì øîà לדרוש יש יוחנן, רבי ©¥§©¥¨©¥
לומר הכתוב שכוונת זו לשון déìמכפילות øîà .øMòúzL ìéáLa øNò,הילד ©¥¦§¦¤¦§©¥¨©¥

Cì àðî.כן déìלדרוש øîàיוחנן éqðרבי ìéæ וראה פירותיך עשר ונסה, לך - §¨¨¨©¥¦©¥
déìשתתעשר. øîà,הילדdééeqðì éøL éîeלנסות מותר האם -Ceøa LBãwäì ¨©¥¦¨¥§©¥§©¨¨

áéúkäå ,àeä(טז ו déì(דברים øîà .''ä úà eqðú àì',יוחנן øîàרבי éëä §©§¦Ÿ§©¤¨©¥¨¦¨©
,àéòLBä éaø,התורה מצוות כל כלפי נאמר זה îאיסור õeç מצוהBf,מעשר של  ©¦©§¨¦

וכמו הקב"ה, את לנסות התורה התירה י)øîàpLבה ג ìk(מלאכי úà eàéáä' ¤¤¡©¨¦¤¨
úBaeøà úà íëì çzôà àì íà ,úBàáö 'ä øîà úàæa àð éðeðçáe ,éúéáa óøè éäéå øöBàä úéa ìà øNònä©©£¥¤¥¨¨¦¦¤¤§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥£

.'éc éìa ãò äëøa íëì éúB÷éøäå íéîMä©¨©¦©£¦¦¨¤§¨¨©§¦¨
הנזכר. הפסוק את מבארת הגמרא:הגמרא éc',שואלת éìa ãò' éàî.די יהיה שלא הברכה ומהי הצורך, כדי משמעותו 'די' הרי ©©§¦¨

eìáiL ãò ,áø øîà àîç øa éîø øîàויחלשו יתעייפו –éc øîBlî íëéúBúôN השפעת את שיעצור מהקב"ה לבקש – ¨©¨¦©¨¨¨©©©¤¦§¦§¥¤¦©¨
בו. לעמוד עליכם ויקשה עליכם שיושפע הברכה שפע מרוב הטובה,

ומספרת: הגמרא déìממשיכה øîà,יוחנן לרבי à÷eñtהילד éàäì íúä éèî úåä éà לפסוק בלימודי מגיע הייתי אם - ¨©¥¦£©¨¥¨¨§©§¨
מלאכי, בספר Cìזה àðëéøö úéåä àì,שתתעשר בשביל עשר לדרשתך -ìe רבי של Eaø,דרשתו àéòLBä מותר שבמעשר Ÿ£¥§¦§¨¨§©§¨©¨

בזאת'. נא 'ובחנוני הפסוק ממשמעות מעצמי זאת יודע שהייתי לפי לנסות,

i"yx

íé÷éôàë.milgp iwit`k Ðáâðá
opinbxzn "eaxg dpde" .dyai Ð

.eaibpíé é÷éôà.mi i`ven Ð
miwit`e ,min oeyl wit` :`nl`

.minyb oeyl inp abpaúåñééâÐ
inlz deexn dz`yk .zeliig
,oigep micecb cin myba ux`d

.onwlckíéáøá ä÷ãö é÷ñåôÐ
`zlinc `gxe`e .miptle myl
dwcv weqtl ieyr mc` oi`y ,hwp

.ozep epi`e envr oial epiaíéàéùð
çåøåminyb eli`k mlerl oi`a Ð

oicxeiliaya ,oicxei opi`e Ð
.xwy zzna lldznd yi`d
sipgne miptl dyer `edy mykc

miiprd z`oitipgn miny s` Ð
gexe mi`iyp oi`xny ,ux`d z`
i`w oi` :inp i` .oi` mybe Ð

.oixvrp el` lknc ,mzyly`
ùé÷ì ùéøã à÷åðéìezeg` oa Ð

ly ezzin xg`le .opgei 'x ly
.onwl gkenck ,yiwl yixøîàÐ

xyr" i`n :opgei 'xl `wepi
"xyrz?à÷åðé äéì øîàÐ

."eqpz `l" aizkdeåìáéùÐ
erbiiy :xnelkh"p`xelec* Ð

.f"rlaíúäì àðéèî äåä éàÐ
lk z` e`iad"c `xw i`dl
.`linn dil zirci ded "xyrnd

êáø àéòùåä 'øìil zixn`c Ð
.dinyn

היצר הרע הוא אומן במלאכתו לפתות את האדם לעשות היפך רצון העליון חס־ושלום.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ד לזכרון:דף סימן בהם ונותנת יוחנן, מרבי מאמרים מספר מביאה ¦÷õeaéהגמרא

.ïîéñ ,ñðøt [øNòî] (äùòî) ä÷ãö úBñééb§¨§¨¨©£¥©§¨¦¨
ìBãb ,ïðçBé éaø øîàמעלתúBiìb õea÷ íBék íéîLbä íBé ישראל שיתקבצו - ¨©©¦¨¨¨©§¨¦§¦¨ª

לארצם, וישובו גלותם ד)øîàpLממקומות קכו eðúéáL(תהלים úà 'ä äáeL' ¤¤¡©¨¤§¦¥
'áâpa íé÷éôàk הזורמים מים מלאי נחלים לאפיקי בזה ונדמה הגלות, משבי השיבנו - ©£¦¦©¤¤

למים, הצמא יבש àlàבמקום 'íé÷éôà' ïéàå ו מים øîàpLלשון ,øèî בשירת §¥£¦¦¤¨¨¨¤¤¡©
אויביו מיד כשניצל טז)דוד כב ב' íé'(שמואל é÷ôà eàøiå' הקב"ה את הוא משבח - ©¥¨£¦¥¨

הוא  ש'אפיק' הרי הים, במעמקי המים מוצאי בה שנראו ואומר ים־סוף, קריעת נס על

הרי  ומטר, מים מלשון לבארם יש שהוזכר בפסוק בנגב' 'אפיקים כן וכמו מים, מלשון

מהגלות. ישראל לשיבת גשמים ירידת הכתוב שהשווה

úBñééb eléôàL íéîLbä íBé ìBãb ,ïðçBé éaø øîàå[חיילים úB÷ñBt[גדודי §¨©©¦¨¨¨©§¨¦¤£¦§¨§
øîàpL ,Ba(יא סה äãeãb',(תהלים úçð äeø äéîìz' מרווה כשאתה כך, ודורשים ¤¤¡©§¨¤¨©¥©¥§¤¨

להילחם. יוצאים ואינם נחים החיילים גדודי בגשמים, החרישה תלמי את

íéaøa ä÷ãö é÷ñBt ìéáLa àlà ïéøöòð íéîLbä ïéà ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¥©§¨¦¤¡¨¦¤¨¦§¦§¥§¨¨¨©¦
ïéðúBð ïéàå,שפסקו יד)øîàpLאת כה Léà(משלי ,ïéà íLâå çeøå íéàéNð' §¥§¦¤¤¡©§¦¦§©§¤¤¨¦¦

'ø÷L úzîa ìläúî היא יורדים, גשמים אין ורוחות עננים שיש שאף הסיבה - ¦§©¥§©©¨¤
מקיים. ואינו צדקה ליתן ופוסק שקר, במתת המתהלל איש מחמת

áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàå(כב יד øNòz(דברים øNò','זרע ּתבּואת ּכל את §¨©©¦¨¨©¦§¦©¥§©¥ְְֵֶַַָ

כך, דורשים אלא תעשר'. 'עשר הלשון כפל øMòúzL,מהו ìéáLa øNò,כלומר ©¥¦§¦¤¦§©¥
להתעשר. תזכה מעשר מצות בזכות

זו. דרשה בו שמוזכרת מעשה מביאה הגמרא:הגמרא ïðçBéמספרת éaø déçkLà©§§¥©¦¨¨
Lé÷ì Léøc à÷eðéì את פגש יוחנן רבי אחותו,- בן שהיה לקיש, ריש של הקטן ילדו ¦¨§¥¨¦

déì øîà,לילד יוחנן é÷eñtרבי éì àîéàC.שלמדת פסוק לי אמור -déì øîà ¨©¥¥¨¦§¥¨©¥
הפסוק את למדתי øNòz'.הילד, øNò' ו הילד déìהמשיך øîà,יוחנן éàîeלרבי ©¥§©¥¨©¥©

'øNòz øNò'.זה בפסוק הכפילות פשר מה -déì øîà לדרוש יש יוחנן, רבי ©¥§©¥¨©¥
לומר הכתוב שכוונת זו לשון déìמכפילות øîà .øMòúzL ìéáLa øNò,הילד ©¥¦§¦¤¦§©¥¨©¥

Cì àðî.כן déìלדרוש øîàיוחנן éqðרבי ìéæ וראה פירותיך עשר ונסה, לך - §¨¨¨©¥¦©¥
déìשתתעשר. øîà,הילדdééeqðì éøL éîeלנסות מותר האם -Ceøa LBãwäì ¨©¥¦¨¥§©¥§©¨¨

áéúkäå ,àeä(טז ו déì(דברים øîà .''ä úà eqðú àì',יוחנן øîàרבי éëä §©§¦Ÿ§©¤¨©¥¨¦¨©
,àéòLBä éaø,התורה מצוות כל כלפי נאמר זה îאיסור õeç מצוהBf,מעשר של  ©¦©§¨¦

וכמו הקב"ה, את לנסות התורה התירה י)øîàpLבה ג ìk(מלאכי úà eàéáä' ¤¤¡©¨¦¤¨
úBaeøà úà íëì çzôà àì íà ,úBàáö 'ä øîà úàæa àð éðeðçáe ,éúéáa óøè éäéå øöBàä úéa ìà øNònä©©£¥¤¥¨¨¦¦¤¤§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¦Ÿ¤§©¨¤¥£

.'éc éìa ãò äëøa íëì éúB÷éøäå íéîMä©¨©¦©£¦¦¨¤§¨¨©§¦¨
הנזכר. הפסוק את מבארת הגמרא:הגמרא éc',שואלת éìa ãò' éàî.די יהיה שלא הברכה ומהי הצורך, כדי משמעותו 'די' הרי ©©§¦¨

eìáiL ãò ,áø øîà àîç øa éîø øîàויחלשו יתעייפו –éc øîBlî íëéúBúôN השפעת את שיעצור מהקב"ה לבקש – ¨©¨¦©¨¨¨©©©¤¦§¦§¥¤¦©¨
בו. לעמוד עליכם ויקשה עליכם שיושפע הברכה שפע מרוב הטובה,

ומספרת: הגמרא déìממשיכה øîà,יוחנן לרבי à÷eñtהילד éàäì íúä éèî úåä éà לפסוק בלימודי מגיע הייתי אם - ¨©¥¦£©¨¥¨¨§©§¨
מלאכי, בספר Cìזה àðëéøö úéåä àì,שתתעשר בשביל עשר לדרשתך -ìe רבי של Eaø,דרשתו àéòLBä מותר שבמעשר Ÿ£¥§¦§¨¨§©§¨©¨

בזאת'. נא 'ובחנוני הפסוק ממשמעות מעצמי זאת יודע שהייתי לפי לנסות,

i"yx
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אגרות קודש
 ב"ה,  א' אלול, תשי"א 

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

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

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

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

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

היותר רחבים.

בברכת הצלחה וכוח"ט.

מ. שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oixcdpq(iying meil)

oipra dyxc `xnbd d`ian ,a`en oipra dyxc d`aedy ab`
weqta aezk :a`en jln ryin(fk b 'a mikln),øBëaä Bða úà çwiå'©¦©¤§©§

.'äîBçä ìò äìBò eäìòiå åézçz Cìîé øLàewlgpìàeîLe áø £¤¦§Ÿ©§¨©©£¥¨©©¨©§¥
,aezkd xe`iaa,øîà ãçdler edlrdyì,íéîL íLoiekzpe ©¨©§¥¨¨¦

.`ed jexa yecwd z` zevxl,øîà ãçådler edlrdyìíL §©¨©§¥
äøæ äãBáò.:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLadler edlrdy £¨¨¨¦§¨¨§©§¨©

ìáéúëc eðééä ,íéîL íL(my),weqtd jyndaìò ìBãb óö÷ éäéå' §¥¨¨¦©§¦§¦©§¦¤¤¨©
,'ìàøNéz` cearl deevnd l`xyi ,'d ceakl ok dyr ieb m`y ¦§¨¥

.'d oevx z` zeyrl jixvy i`cea `ed jexa yecwdïàîì àlà¤¨§©
øîàcdler edlrdyì,äøæ äãBáò íL,dywéànàxn`póö÷ éäéå' §¨©§¥£¨¨¨©©©§¦¤¤

:`xnbd zvxzn .'l`xUi lr lFcBéaøc ,éåì ïa òLBäé éaøãk ¨©¦§¨¥¦§©¦§ª©¤¥¦§©¦
éîø éåì ïa òLBäé,miweqta dxizq dywd -áéúk(f d l`wfgi) §ª©¤¥¦¨¥§¦

áéúëe ,'íúéNò àì íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe'(ai `i l`wfgi) §¦§§¥©¦£¤§¦¥¤Ÿ£¦¤§¦
,'íúéNò íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe'.mdiyrnk eyry §¦§§¥©¦£¤§¦¥¤£¦¤

y miweqtd zpeeky ,iel oa ryedi iax uxizekd miyp`ïéðweún ©§¨¦
,íäaL,`ed jexa yecwd z` caiky a`en jln oelbrkàì ¤¨¤Ÿ
íúéNò,la`kd miyp`,íäaL ïéì÷ìe÷na`en jln ryink £¦¤©§§¨¦¤¨¤

,dxf dcearl epa z` aixwdy.íúéLòlr `viy svwd edfe £¦¤

,mpeer mdl xkfp ,dxf dcearl epa z` aixwd xy`ky ,l`xyi
:l`xyi eyprp dna zx`an `xnbd .jka md mb milibx eidy

xn`p(fk b 'a mikln)svw idie',l`xUi lr lFcBeáeLiå åéìòî eòñiå ©§¦¤¤¨©¦§¨¥©¦§¥¨¨©¨
,àtt øa àðéðç éaø øîà .'õøàì`l` 'mvx`l eaeyie' xn`p `l ¨¨¤¨©©¦£¦¨©¨¨

y itl ,'ux`l eaeyie'øNé ìL ïäéòLø eãøé äòL dúBàaìà §¨¨¨¨§¦§¥¤¤¦§¨¥
äðBzçzä äâéøãnìmdilr xfbpy xnelk ,zizgzle zeltyl - ©©§¥¨©©§¨

.zeprxet
`xnbd ,'c`n' zlin z` yxcy `a` iax zyxc d`aed lirl
byia` lr xn`p :ef daiz da miyxecy ztqep `xnin d`ian

zinpeyd(c ` '` mikln),øa àðéðç éaø øîà .'ãàî ãò äôé äøòpäå'§©©£¨¨¨©§Ÿ¨©©¦£¦¨©
äòébä àì ïééãò ,àttditeiaéöçìdäøN ìL éôBéáéúëc ,lr ¨¨£©¦Ÿ¦¦¨©£¦¦¤¨¨¦§¦

dti dxrPde' byia`,'ãàî ãòc`n cr did diteiy rnyneàìå §©©£¨¨¨©§Ÿ§Ÿ
,ììëa ãàîxn`p dxy lr eli`e ,c`n dti dzid `ly xnelk §Ÿ¦§¨

(ci ai ziy`xa).'c`n `id dti ik'

úåðåîî éðéã ãçà êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oixcdpq(oey`x meil)

mkizFaWFn lkA W` Exraz'(b dl zeny)micnlyäçéöø ïéà §©£¥§Ÿ§¥¤¥§¦¨
[oic zia zzinÎ],úaMä úà äçBcy jkn cenll yiäçéöø ïéà ¨¤©©¨¥§¦¨

øîBçå ìwî ,äãBáòä úà äçBcúaL äîe .dlw `idy s`yLixd ¨¤¨£¨¦©¨¤©©¨¤
,äãBáòä éðtî úéçãépmewn lknäãBáò ,dúBà äçBc äçéöø ïéà ¦§¥¦§¥¨£¨¥§¦¨¨¨£¨

dxengdïéc Bðéà ,úaMä úà äçBc àéäL[oky lkÎ]àäz àlL ¤¦¨¤©©¨¥¦¤Ÿ§¥
àlà .dúBà äçBc äçéöøx`azi cvik df itlyáéúëc àäiab §¦¨¨¨¤¨¨¦§¦

oic zia zzin aiegn(ci `k zeny)'úeîì epçwz éçaæî íòî'¥¦¦§§¦¦¨¤¨
yxtl yi ,dceard z` dgec ok oic zia zziny ernyny

weqtdyàeää`l` cnln epi` ['igAfn mrn'Î]ìa dcearïaø÷ ©¥¦¦§§¦§¨§©
lyãéçéepicy oeiky ,mei eze`l reaw epnf oi`yúaL éçc àìc ¨¦§¨¨¥©¨

`a dzin aiegn m`y epiide ,eze` dgec oic zia zzin jkl

la` ,dzinl eze` migwele el migipn oi` ,cigi ly oaxw aixwdl
oic oi` ,zay dgecy epicy oeik ,xeaiv oaxw aixwdl `a m`
mrn' xn`p `l jk lry ,ef dcear dgec eilry oic zia zzin

.'zenl epgwz igafn
:dcear lr jkn cenll oi`y dgec `axéëä éà) ,àáø øîà(m` - ¨©¨¨¦¨¦

zia zzin dgec xeaiv oaxwa dceary xnege lwn yexcz ok`
lkez `l ,'zEnl EPgTY igAfn mrn' weqtd llka dpi`e ,oic¥¦¦§§¦¦¨¤¨

ok m`y ,cigi oaxw lr xacn 'igafn mrn' weqtdy yxtlàìŸ
äçéöø àäz[oic zia zzinÎ]äçBcelit`,ãéçé ïaø÷z` mb ixdy §¥§¦¨¨¨§©¨¦

yexcl epl yi dføîBçå ìwîzzin iptn dgci `l cigi oaxwy ¦©¨¤
,oic zia
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המשך ביאור זמסכת סנהדרין זיום ראשון עמ' ב



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc oixcdpq(oey`x meil)

áéúëemiweqtd jynda(i `k my)÷Oä úà äià úá ätöø çwzå' §¦©¦©¦§¨©©¨¤©©
,'øéö÷ úlçza øevä ìà dì eähzådzid di` za dtvx ,xnelk ©©¥¨¤©¦§¦©¨¦

elzpy f`ne ,dipa eid milzpd on mipye jlnd le`y ly eyblit
,oey`xd mybd ligzdy cr uiwd zligz dfy xivwd inia
zetere zeigy xenyl my dayie milzpd zgz dwy z` dyxt
,milebn eidy i`ce jkl dkxvpy dfne .mdizeteb z` elk`i `l
eid xg` xac ici lr mibxdp eid m`y ,mielz eidy gxkdae
ici lr dbixd `ed 'meriwede' oeyldy ok m` gkene .mipenh
mi`hegd z` riwedl xn`p lirl `aend weqtay oeike .dilz
yi zeytp ipicy micnl ep`vnp ,meia 'ynyd cbp' xert lraa

.meia mxnbl
mi`hegd zrwed iabl xen`d weqtd z` x`al zxfeg `xnbd

:xert lraaáéúëeweqtd zligza(c dk xacna)ypera xen`d §¦
,xert lraa mi`hegdíòä éLàø ìk úà ç÷ äLî ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤Ÿ¤©¤¨¨¥¨¨

weqtd zernynn :`xnbd zl`ey .'ynXd cbp 'dl mzF` rwFde§©¨©¤¤©¨¤
,dywe ,mrd iy`x z` zelzl deehvp dyny d`xpíòä íà¦¨¨

eàèç,xert lraa,eàèç äî íòä éLàømrd iy`x eypri dnle ¨§¨¥¨¨¤¨§
:`xnbd daiyn .e`hg `ly,áø øîà äãeäé áø øîàzpeek oi` ¨©©§¨¨©©

,`ed jk weqtd xe`ia `l` ,eyprp mrd iy`xy weqtdBì øîà̈©
ïéðéc éza íäì ÷lç ,äLîì àeä Ceøa LBãwämrd iy`x z` gw - ©¨¨§Ÿ¤©¥¨¤¨¥¦¦

z` dilzl epecie oic zia eidi mdn dylye mixyr lky mwlge
.xert lraa mi`hegd

:`xnbd zxxanàîòè éàî`le mipic iza dnk cinrdl ekxved ©©£¨
,mlek z` oeciy cg` oic ziaa ic didàîéìéàm` -ïéàL íeMî ¦¥¨¦¤¥

cg` oic ziaíéðL ïéðcdzinl [miyp` ipyÎ]ãçà íBéa,jkle ¨¦§©¦§¤¨
dgec .mi`hegd ly mpic akrzi `ly mipic iza dnk ekxved

:`xnbdeðL àì ,àcñç áø øîàäåmeia mipy mipc oi`y ef dkld §¨¨©©¦§¨Ÿ¨
,cg`àlàmipecip mde xg` xaca `hg mdn cg` lk xy`k ¤¨

bxddlúBúéî ézLa,zepeyoic lkl `xaqe mrh ozil jixv f`y ¦§¥¦
ahid mipiicd epiiri `l onfd herin zngny oiyyege ,envr ipta

.oic lkay minrhaìáà,dxiar dze` lr mipecip mdipy xy`k £¨
bxdil mpiceïéðc ,úçà äúéîadf ote`ay ,cg` meia mdipy z` §¦¨©©¨¦

jxved dnl ok m`e .dey mdipya oecipdy itl mpica ahid epiiri
`ld ,'xert lra'l micaerd z` oecl ick oic iza dnkl mwlgl

.dey mpice zg` dxiar exar mlek
:`xnbd zx`anàlà,oic iza dnkl ekxvedy mrhdáBLiL éãk ¤¨§¥¤¨

ìàøNiî óà ïBøçitl l`xyi mr lrn 'd ly eqrk wqtiy - £©¦¦§¨¥
.mi`hegd z` yiprdle eceakl `pwl miweqr mleky d`xiy

:dpyna epipy'eë íBia Ba ïéøîBb úBðBîî éðécoiae zekfl oia ¦¥¨§¦©
m` la` ,zekfl wx mei eze`a mixneb zeytp ipica j` .daegl
e`vni dlila `ny ,xgnl cr exnbln mipiznn daegl dhep oicd

:`xnbd zxxan .ezekfl `xaq mipiicdéléî éðäðîokidn - §¨©¥¦¥
`xnbd .mei eze`a daegl mixneb oi` zeytp ipicy micnl

:jkl cg` xewn d`ianàø÷ øîàc ,àðéðç éaø øîà(`k ` diryi) ¨©©¦£¦¨§¨©§¨
,'íéçvøî äzòå da ïéìé ÷ãö ètLî éúàìî'weqtd zpeeke §¥£¦¦§¨¤¤¨¦¨§©¨§©§¦

ly ezekfa jtdl ick xgnl cr zeytp ipic mipiln eid dligzay
oicd z` xenbl mixdnn `l` ok miyer oi`y dzre ,oecipd
xenbl oi`y gkene .'migvxn' miiexw md ixd ,mei eze`a daegl
:jkl xg` xewn d`ian `xnbd .meid eze`a daegl oicd z`

,øîà àáøåz`f micnl,àëäîxn`py(fi ` my)EWxC ahid Ecnl' §¨¨¨©¥¨¨¦§¥¥¦§
hRWn,'õBîç eøMà,weqtd zpeekeeøMàly eici z` ewfg -ïéic ¦§¨©§¨©§©¨

õnçnL[ddynyÎ]Bðéc úàeze`a daegl exnebl xdnn `le ¤§©¥¤¦
.meid

:`xnbd zl`eyCãéàåweqtdn ok cnl `l recn `pipg iax - §¦¨
yxcp jky xaeq `ed :`xnbd daiyn .`ax `iady 'uFng ExX`'©§¨

,weqtd'õBîç eøMà'lfbpd z` ewfg -õîBç àìå,lfebd z` `le - ©§¨§Ÿ¥
raezd zriaza dligz mipcy epcnll jxvp weqtdy epiide
eaeg lr deld z` raezd deln oebk ,razpd zriaza jk xg`e
dligz mipc ,eca` `ede delnd lv` oekyn gipdy oreh delde

mi`ivene [lfbp i`ce `ede deld cia epenny] delnd zriaza
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`l m`e ,dfl mitvn miiprd eide zeiprz ilila dwcv ozil dzid
,zenl milelre ziprzd meiqa lek`l dn mdl didi `l elawi
df ixd ziprzd meia dwcvd z` mdl miwlgn oi`y lk jkle
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,ziprzd seqa cina ìáàwlgl milibxy mewnéæeæe` zern - £¨§¥
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axra `l df oic miligzn oi` jkitl ,mei eze`a daegl mze`
:`xnbd zx`an .aeh mei axra `le zayàîòè éàîligzdl oi` ©©£¨

,zay axra zeytp oecløLôà àìc íeMîmiiwle ok zeyrl ¦§Ÿ¤§¨
ixdy ,oicd z` ie`xkãáòéì éëéä,eyri ji` -éìòîa déðéiãéì ¥¦¤¡©¦©§¥§©£¥

àúaL éìòîa déðéãì déøîâéìå àúaLepeciy ote`a eniiwl - ©§¨§¦§§¥§¦¥§©£¥©§¨
yegl yiy ,xyt` i` zay axra oicd z` exnbie zay axra

äáBçì íòè eæç àîìécdaegl dhep mipiicd zrc didi `ny - ¦§¨¨©©§¨
,dzinl epiidcåepipyy oeik(.al lirl)zeytp ipic mixneb oi`y §

,meid eze`a daeglïéc úðlä ãáòéîì eòaz` oildl ekxhvi - ¨§¤¡©©¨©¦
elkei `l df z`e .exnbl ick zaya xgnl cr oizndle oicd

ixdy ,zeyrlàúaL éìòîa déðéicìzay axra epecl -déøîâéìå ¦©§¥§©£¥©§¨§¦§§¥
àúaLa[zaya] xgnl epic z` xenble -àúaLa déìè÷éìå- §©§¨§¦§§¥§©§¨

ixdy ,xyt` i` df ,zaya eze` bexdleäçéöø ïéàzia zzinÎ] ¥§¦¨
[oicúà äçBãd.úaLzaya epic z` exnbiy ote`a eniiwl oke ¨¤©¨

àúøBàì déìè÷éìåi` df mb ,[zay i`vena] dlila edebxdie - §¦§§¥§§¨
lirl x`eank dlila mibxed oic zia oi` ixdy ,xyt`(:cl)

c ,weqtn micnlyïðéòa 'ùîMä ãâð'zeidl dkixv dbixddy - ¤¤©¨¤¨¦©
.meia epiidc yny yiy onfa

:x`al `xnbd dtiqenåokaLa déðéãì déøîâéìãça déìè÷éìå àú §¦§§¥§¦¥§©§¨§¦§§¥§©
àúaLai` oey`x meia eze` bexdle zaya epic z` xenbl - §©§¨

ok m`y ,xyt`,Bðéc úà äpòî äzà àöîðepic xnbpy oeiky ¦§¨©¨§©¤¤¦
,ezzinl oiznny oic iepir df ixd xgnl z`f midyn m` dzinl

c ote`a eniiwl oke .ok zeyrl xeq`eàúaL éìòîa déðéicéð¦©§¥§©£¥©§¨
àúaLa ãça déøîâðådaegl dhi oicd m`e zay axra epecpy - §¦§§¥§©§©§¨

xenbl oi`y dkldd mb miiwzi jkay] oey`x meia eze` xenbp
jiiy oi`y ,oic iepir didi `l mbe daegl meid eze`a oicd z`
bxdi izn dry lk dtvny ,oicd xnbpy xg` `l` oic iepir
zekf el e`vniy lgiin oiicr ,oicd xnbpy mcew la` .dprzne

c meyn ,zeyrl oi` jk s` .[iepirl aygp df oi`e bxdi `leeLðéî¦§
eäééîòèmnr eidy minrhd z` egkyi mipiicd oey`x mei cry - ©§©§
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mewn lkn ,exn`py minrha xkfdle dfa oiirl mipiicd elkei ok
ixdy ,dfa ic oi`ïéáúk àîeôác éäðmixacd z` mpn` - §¦¦§¨¨§¦

j` ,miazek mixteqd mipiicd ici lr dta exn`pyéLðéàc àaéì¦¨§¦§¥
éLpéàoi` df z`y itl ,egkyi mnr dzidy ald zaygn z` - ¦§¦

dn z` mipiicd exkfi `ly `vnpe .aezkl mileki mixteqd
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המשך בעמוד זה

oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxt`nw `aa
.'åâå äéà úá äôöø ç÷úåmeyn i`e mivrd lr oiielzy itl eid oilebn `nl`

dxeza zg` ze` xwriz ahen (.hr sc) zenaia dl opipy `d 'ebe ezlap oilz `l
el` ly oaih dn oil`eye oze` oi`ex lkd ediy `iqdxta miny my ycwzie

:mixexb mixba mci ehyte md mikln ipa elld.íéðéã éúá íäì ÷ìçxn`w ikde
mipic izal mze` jlede mrd iy`x lk gw
rwede dxiard ixaer z` epecie daxd
lral ecnvy iptn oiaiegnd z` mze`
lke dliwqa dxf dcear caere xert
zezin rax`a) opixn`ck oilzp oilwqpd

:((.dq sc).ïéàùmeia mipy oc cg` c"a
:cg`.úåúéî éúùá àìàitl oipc oi`c `ed

mrh `evnl jixve efl dnec ef oi`y
`ny ilewlw`l iz`e o`ke o`k mdixacl

:jxevd lkk eytgi `l.úçà äúéîá ìáà
:oipc zg` dxiare.àìà`xw gkenck

d"awdyk 'ebe s` oexg aeyie (dk xacna)
oi`pwne xaca miweqr mleky d`ex

:eceakl.äá ïéìé ÷ãödlgzn eid oilibx
oi`yk dzre ewcvl ick oicd z` oildl

:oigvxnk od ixd ok miyerúà õîçîù
.åðéãe`ivedl ick epilne eze` `dyny

:ezin`l.êãéàådyxc jdl dil `irain
oiwwfpy oipn (y"r :en sc) w"aa xn`c
oicl exiag z` raezd oebk dlgz raezl
did oekyn epreh dfe mlyn epi`e edeldy
c"a dlgz oiwwfp ca` e` lwlwzpe jcia il
xg`e ecia epenn `diy cr raezd zriazl

:oekynd oicl oiwwfp jk.õåîç åøùàewifgd
:lfebd z` `le lfbpd z`.'åëå úéðòú ìë

eide dwcv zeyrl ziprz ilila eid oilibx
e`vnp epili m`e jkl ze`eyp miiprd ipir

:jk lr eprypy miarx miipr.î"äåmewna
okend xac ixnze `ztix wlgl oilibxy

:lek`l.éøòùå éèéçå éæåæ ìáàepryp `l
cr da ol zile dlild eze` mdilr miiprd

:xgnl.àîòè åæç àîìãerae daegl meid
i`e zaya exnb `vnpe oic zpld carinl
:zay dgec c"a zzin oi`c yxtnck xyt`
ãçá äéøîâðå àúáù éìòîá 'éðééãéì

.àúáùáied `l oicd xnbp `ly onf lke
la` dlvdl dtvn dry lkc oicd iepir
iepir iede dzinl dtvn meid lk xnbpyk

:oicd.åäééîòè åäì éùðéîepzpe e`ypy
:oey`x meia ewcwce.éùðéà éùðéàã àáéì

el xekfy ab lr s`e iazk `l iypi`c `ail
oi`e enrhl eaeyi ealn gkyp mrhd ceqil
:dpey`xak oebd mrh zzl eayiil leki

.'åë äåöî úî úøåá÷ àäúåe`l l"x
`nlra `l` opgei 'xn `ira 'ipzn`

:zay dgec c"a zzin `dze le`yl dteqc meyn o`k 'nbd ixcqn dexcqe
.ì"ú äî åúåçàìåen`le eia`l dixza aizke `ai `l zn ytp lr aizk xifp iab

edl opiyxce rnzyn (zeytp lkn) `dc edpip ixizi edleke ezeg`le eig`l
`nhil xzeny devn zn `ivedl `l` `a `l `d xnel cenlz dn eia` ixtqa
`wtp eia`n `d devn zn xizdle jixhvi` `l ditebl xnel cenlz dn en`l el
exidfn aezkd oi` zeyecw izy eilr yic odk xifp df did m`y `iadl `l`
xnel cenlz dn eig`l devn znl `nhn la` miaexw x`yle en`l `l` `nhil
`nhil xeq` zexifp `la s`y dxeng ezyecwc lecb odk xifp df did m`y
m`e devn znl `ed `nhn la` `nhi `lc `ed eig`l ok it lr s` miaexwl
dn ezeg`l b"ke xifpl oipr edipz xifp heicd odkl `le `cixb xifpl oipr epi`
`aeh zevn `ki`c egqt z` hegyl jlede xifpe b"k didy ixd xnel cenlz

:devn znl `nhin la` `nhi epi`c `ed ezeg`l d"t`
òîùå
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ìáàzt`epe s`ep 'it` cg` meia mipy oipc oi` `ztqeza ipzc `de .oipc zg` dzina

dtixya `idc dlreae odk zaa dl inwen (.en sc onwl) oicd xnbp wxta

:wpga dlreae

åøùà:en sc w"a) dxtd z` gbpy xey wxta opiyxcckl d"t .uneg `le ueng

raezy oebk dlgz raezl oiwwfpy oiipn (mye

dfe mlyn epi`e dpn edeldy exiag z`

did oekyn eaiynca` e` lwlwzpe jcia il

ecia epenn `diy cr dlgz raezl oiwwfp

xhy yiy l"ve oekyn oicl oiwwfp k"g`e

xn` ira i`c ebina dil onidn `lc delnl

igexh`c b"r`e micra erxetl v"`c jizrxt

'ta xn`ck opigxhn `l oipnif ixz c"a

aizk dedc `xhy `edda (.iw 'c n"a) lawnd

'a xn` dele 'b xn` delne `nzq oipy dia

oipy 'bc ixit lk`e deln micwc `kide wiqne

izy `pic ia igexh`c meyn dipin opiwtn `l

wiqnck `nrh epiid mzd opigxhn `l ipnif

meyn `kd la` iielbi`l ciarc `zlin

`l ihenzyi`l del xn`wc `nlra mixac

inc ikid dniz edin ecin `ivedln opiway

jezac orehy e` dell oipnefn micr el yi m`

onf l`ey 'it`c dil oiznp micr `iai mei 'l

`iaiy oreh i`e mei 'l onf dil opiadi rextl

opiziiv `l inp `xw `la mei 'l xg`l micr

oiwwfpc mzd xn`w iqkip iliifc `kide dil

e` dpy xg`l epizni ike i`n`e dlgz razpl

did ipelte ipelt xn`c wegcle l"ve mizpy

`"aixe `ed ikdc recie ezekfa rceie my

lawl epiid yexit dlgz raezl oiwwfpc yxit

e` razp ly eicr ezeni m` n"pe dlgz eicr

`kidn rxb `lc `nize mid zpicnl ekli

razpde ea lagy raez dfy n"ie iqkip iliifc

x`yn xgnl e` meid micr `iaiy xne`

dlgz raezl oiwwfpc eilr el yiy zeriaz

oipzep oi`c (.`v sc w"a) laegd wxta l"iwc

:zelagl onfäéøîâéì.`zaya dipicl

od el` (.el sc dvia) oiliyn 'ta opzc b"r`

zepenn ipic `wec epiid oipc `l zeay meyn

xeq`l oi` zeytp ipic la` aezki `ny dxifb

oikfnd ixac lenz`n eazk xaky df mrhn

:oiaiignd ixace

ïéà`gip dtixya .zayd z` dgec dgivx

yic xeht dxrada lwlwn c"nl elit`

sc zenai) xn`c dlizt meyn zay lelig da

mipnnq leyia il dn dlizt leyia il dn (:e

zeaezk) c"nl 'it` inp zezin iaiig x`yae

oewiz aiyg `kd xeht dxeaga lwlwnc (:d

:dxtk el yic

åéáàìxifpe odkl 'iyxc en`l .en`le

xqzinc c"q n"n miaexwl `nhin heicd odke miaexwl `nhin oi`c xeng xifpc b"r`e

i`c oeik heicd odk meyn ithdfe mlerl ezyecw dfy sicr heicd odk cere izxz `k

:(:fn sc) lecb odk 'ta xifpa opixn`ck mlerl ezyecw oi`éøähegyl jled didy

dipin jixtc dywe egqt z` hegyl jlede xifpe lecb odk didy ixd d"t .egqt z`

i`ne ede`nihe t"ra ezy` dzny odkd sqeic `caer` (.w sc migaf) mei leah 'ta

cal gqtd hegyl jledac yxtl d`xp k"r `aeh zevn `ki`c `kd ip`y `iyew

didy ixd ipzw `lcn rnyn oke xifp `le lecb odk `l epi`e epa z` lenl e` ixii`

meyn `nhi `l zxn` ipzc `de ipixg`a ipzck egqt z` hegyl jlede xifpe b"k

yi cere zxk ea yiy dlinc e` gqtc dyr dgcie miaexw z`nehc dyr iz` `lc

ied ik `nhln rpnp `l dicegl egqt z` hegyl jled meyn i`c 'hpewd 'it ayiil

ozyecwc lirl ziyixtck heicd odkl inc `lc melk jka oi` ipixg` icda inp

:mler zyecw
zay
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øîàäå ,ãçà íBéa íéðL ïéðc ïéàL íeMî ,àîéìéà¦¥¨¦¤¥¨¦§©¦§¤¨§¨¨©
äúéîa ìáà .úBúéî ézLa àlà eðL àì ,àcñç áø©¦§¨Ÿ¨¤¨¦§¥¦£¨§¦¨
:ìàøNiî óà ïBøç áBLiL éãk àlà .ïéðc ,úçà©©¨¦¤¨§¥¤¨£©¦¦§¨¥
øîà ,éléî éðäðî :'eë íBia Ba ïéøîBb úBðBîî éðéc¦¥¨§¦©§¨©¥¦¥¨©
da ïéìé ÷ãö ètLî éúàìî' àø÷ øîàc ,àðéðç éaø©¦£¦¨§¨©§¨§¥£¦¦§¨¤¤¨¦¨
,'õBîç eøMà' ,àëäî ,øîà àáøå .'íéçvøî äzòå§©¨§©§¦§¨¨¨©¥¨¨©§¨
'õBîç eøMà' ,Cãéàå .Bðéc úà õnçnL ïéic eøMà©§©¨¤§©¥¤¦§¦¨©§¨
ãéáò éàî 'ètLî éúàìî' éàä ,Cãéàå .õîBç àìå§Ÿ¥§¦¨©§¥£¦¦§¨©¨¦
øæòìà éaø øîàc ,÷çöé éaø øîà øæòìà éaøãk .déì¥¦§©¦¤§¨¨¨©©¦¦§¨§¨©©¦¤§¨¨
,ä÷ãvä úà Ba ïéðéìîL úéðòz ìk ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©£¦¤§¦¦¤©§¨¨
.'Bâå '÷ãö ètLî éúàìî' øîàpL ,íéîc CôBL eléàk§¦¥¨¦¤¤¡©§¥£¦¦§¨¤¤§
,éøòNe éhéç éæeæa ìáà .éøîúå àzôéøa ,éléî éðäå§¨¥¦¥§¦§¨§©§¥£¨§¥¦¥§¨¥
íeMî ,àîòè éàî :'eë ïéðc ïéà Cëéôì :da ïì úéì¥¨¨§¦¨¥¨¦©©£¨¦
,àúaL éìòîa déðéiãéì ,ãáòéì éëéä .øLôà àìc§Ÿ¤§¨¥¦¤¡©¦©§¥§©£¥©§¨
íòè eæç ,àîìéc .àúaL éìòîa déðéãì déøîâéìå§¦§§¥§¦¥§©£¥©§¨¦§¨¨©©
éìòîa déðéicì .ïéc úðlä ãáòéîì eòaå ,äáBçì§¨§¨§¤¡©©¨©¦¦©§¥§©£¥
ïéà ,àúaLa déìè÷éìå ,àúaLa déøîâéìå ,àúaL©§¨§¦§§¥§©§¨§¦§§¥§©§¨¥
ãâð' ,àúøBàì déìè÷éìå .úaL úà äçBã äçéöø§¦¨¨¤©¨§¦§§¥§§¨¤¤
déìè÷éìå àúaLa déðéãì déøîâéìå .ïðéòa 'ùîMä©¨¤¨¦©§¦§§¥§¦¥§©§¨§¦§§¥
déðéicéð .Bðéc úà äpòî äzà àöîð ,àúaLa ãça§©§©§¨¦§¨©¨§©¤¤¦¦©§¥
.eäééîòè eLðéî ,àúaLa ãça déøîâðå àúaL éìòîa§©£¥©§¨§¦§§¥§©§©§¨¦§©£©§
íäéðôì íéãîBò ïéðéicä éøôBñ éðLc áb ìò óà©©©¦§¥§¥©©¨¦§¦¦§¥¤
àîeôác éäð ,ïéáéiçîä éøáãå ïékæîä éøác ïéáúBkå§§¦¦§¥©§©¦§¦§¥©§©§¦§¦¦§¨
øîà .øLôà àì Ckìä ,éLpéà éLðéàc àaéì ,ïéáúk̈§¦¦¨§¦§¥¦§¦¦§¨Ÿ¤§¨¨©
,äåöî úî úøeá÷ àäúe ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì¥¥¨¦§©¦¨¨§¥§©¥¦§¨

å ìwî ,úaL äçBc,úaL äçBãL äãBáò äîe .øîBç ¨©¨¦©¨¤¨£¨¤¨©¨
àéðúãk ,'BúBçàìå'î ,dúBà äçBc äåöî úî úøeá÷§©¥¦§¨¨¨¦§©£¦§©§¨
,øîBì ãeîìz äî ,'BúBçàìå åéçàì Bnàìe åéáàì'§¨¦§¦§¨¦§©£©©§©

ì CìBä äéäL éøä,Bða úà ìeîìå Bçñt úà èBçL £¥¤¨¨¥¦§¤¦§§¨¤§
òîùå

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



קעז
oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'åâå äéà úá äôöø ç÷úåmeyn i`e mivrd lr oiielzy itl eid oilebn `nl`
dxeza zg` ze` xwriz ahen (.hr sc) zenaia dl opipy `d 'ebe ezlap oilz `l
el` ly oaih dn oil`eye oze` oi`ex lkd ediy `iqdxta miny my ycwzie

:mixexb mixba mci ehyte md mikln ipa elld.íéðéã éúá íäì ÷ìçxn`w ikde
mipic izal mze` jlede mrd iy`x lk gw
rwede dxiard ixaer z` epecie daxd
lral ecnvy iptn oiaiegnd z` mze`
lke dliwqa dxf dcear caere xert
zezin rax`a) opixn`ck oilzp oilwqpd

:((.dq sc).ïéàùmeia mipy oc cg` c"a
:cg`.úåúéî éúùá àìàitl oipc oi`c `ed

mrh `evnl jixve efl dnec ef oi`y
`ny ilewlw`l iz`e o`ke o`k mdixacl

:jxevd lkk eytgi `l.úçà äúéîá ìáà
:oipc zg` dxiare.àìà`xw gkenck

d"awdyk 'ebe s` oexg aeyie (dk xacna)
oi`pwne xaca miweqr mleky d`ex

:eceakl.äá ïéìé ÷ãödlgzn eid oilibx
oi`yk dzre ewcvl ick oicd z` oildl

:oigvxnk od ixd ok miyerúà õîçîù
.åðéãe`ivedl ick epilne eze` `dyny

:ezin`l.êãéàådyxc jdl dil `irain
oiwwfpy oipn (y"r :en sc) w"aa xn`c
oicl exiag z` raezd oebk dlgz raezl
did oekyn epreh dfe mlyn epi`e edeldy
c"a dlgz oiwwfp ca` e` lwlwzpe jcia il
xg`e ecia epenn `diy cr raezd zriazl

:oekynd oicl oiwwfp jk.õåîç åøùàewifgd
:lfebd z` `le lfbpd z`.'åëå úéðòú ìë

eide dwcv zeyrl ziprz ilila eid oilibx
e`vnp epili m`e jkl ze`eyp miiprd ipir

:jk lr eprypy miarx miipr.î"äåmewna
okend xac ixnze `ztix wlgl oilibxy

:lek`l.éøòùå éèéçå éæåæ ìáàepryp `l
cr da ol zile dlild eze` mdilr miiprd

:xgnl.àîòè åæç àîìãerae daegl meid
i`e zaya exnb `vnpe oic zpld carinl
:zay dgec c"a zzin oi`c yxtnck xyt`
ãçá äéøîâðå àúáù éìòîá 'éðééãéì

.àúáùáied `l oicd xnbp `ly onf lke
la` dlvdl dtvn dry lkc oicd iepir
iepir iede dzinl dtvn meid lk xnbpyk

:oicd.åäééîòè åäì éùðéîepzpe e`ypy
:oey`x meia ewcwce.éùðéà éùðéàã àáéì

el xekfy ab lr s`e iazk `l iypi`c `ail
oi`e enrhl eaeyi ealn gkyp mrhd ceqil
:dpey`xak oebd mrh zzl eayiil leki

.'åë äåöî úî úøåá÷ àäúåe`l l"x
`nlra `l` opgei 'xn `ira 'ipzn`

:zay dgec c"a zzin `dze le`yl dteqc meyn o`k 'nbd ixcqn dexcqe
.ì"ú äî åúåçàìåen`le eia`l dixza aizke `ai `l zn ytp lr aizk xifp iab

edl opiyxce rnzyn (zeytp lkn) `dc edpip ixizi edleke ezeg`le eig`l
`nhil xzeny devn zn `ivedl `l` `a `l `d xnel cenlz dn eia` ixtqa
`wtp eia`n `d devn zn xizdle jixhvi` `l ditebl xnel cenlz dn en`l el
exidfn aezkd oi` zeyecw izy eilr yic odk xifp df did m`y `iadl `l`
xnel cenlz dn eig`l devn znl `nhn la` miaexw x`yle en`l `l` `nhil
`nhil xeq` zexifp `la s`y dxeng ezyecwc lecb odk xifp df did m`y
m`e devn znl `ed `nhn la` `nhi `lc `ed eig`l ok it lr s` miaexwl
dn ezeg`l b"ke xifpl oipr edipz xifp heicd odkl `le `cixb xifpl oipr epi`
`aeh zevn `ki`c egqt z` hegyl jlede xifpe b"k didy ixd xnel cenlz

:devn znl `nhin la` `nhi epi`c `ed ezeg`l d"t`
òîùå
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ìáàzt`epe s`ep 'it` cg` meia mipy oipc oi` `ztqeza ipzc `de .oipc zg` dzina

dtixya `idc dlreae odk zaa dl inwen (.en sc onwl) oicd xnbp wxta

:wpga dlreae

åøùà:en sc w"a) dxtd z` gbpy xey wxta opiyxcckl d"t .uneg `le ueng

raezy oebk dlgz raezl oiwwfpy oiipn (mye

dfe mlyn epi`e dpn edeldy exiag z`

did oekyn eaiynca` e` lwlwzpe jcia il

ecia epenn `diy cr dlgz raezl oiwwfp

xhy yiy l"ve oekyn oicl oiwwfp k"g`e

xn` ira i`c ebina dil onidn `lc delnl

igexh`c b"r`e micra erxetl v"`c jizrxt

'ta xn`ck opigxhn `l oipnif ixz c"a

aizk dedc `xhy `edda (.iw 'c n"a) lawnd

'a xn` dele 'b xn` delne `nzq oipy dia

oipy 'bc ixit lk`e deln micwc `kide wiqne

izy `pic ia igexh`c meyn dipin opiwtn `l

wiqnck `nrh epiid mzd opigxhn `l ipnif

meyn `kd la` iielbi`l ciarc `zlin

`l ihenzyi`l del xn`wc `nlra mixac

inc ikid dniz edin ecin `ivedln opiway

jezac orehy e` dell oipnefn micr el yi m`

onf l`ey 'it`c dil oiznp micr `iai mei 'l

`iaiy oreh i`e mei 'l onf dil opiadi rextl

opiziiv `l inp `xw `la mei 'l xg`l micr

oiwwfpc mzd xn`w iqkip iliifc `kide dil

e` dpy xg`l epizni ike i`n`e dlgz razpl

did ipelte ipelt xn`c wegcle l"ve mizpy

`"aixe `ed ikdc recie ezekfa rceie my

lawl epiid yexit dlgz raezl oiwwfpc yxit

e` razp ly eicr ezeni m` n"pe dlgz eicr

`kidn rxb `lc `nize mid zpicnl ekli

razpde ea lagy raez dfy n"ie iqkip iliifc

x`yn xgnl e` meid micr `iaiy xne`

dlgz raezl oiwwfpc eilr el yiy zeriaz

oipzep oi`c (.`v sc w"a) laegd wxta l"iwc

:zelagl onfäéøîâéì.`zaya dipicl

od el` (.el sc dvia) oiliyn 'ta opzc b"r`

zepenn ipic `wec epiid oipc `l zeay meyn

xeq`l oi` zeytp ipic la` aezki `ny dxifb

oikfnd ixac lenz`n eazk xaky df mrhn

:oiaiignd ixace

ïéà`gip dtixya .zayd z` dgec dgivx

yic xeht dxrada lwlwn c"nl elit`

sc zenai) xn`c dlizt meyn zay lelig da

mipnnq leyia il dn dlizt leyia il dn (:e

zeaezk) c"nl 'it` inp zezin iaiig x`yae

oewiz aiyg `kd xeht dxeaga lwlwnc (:d

:dxtk el yic

åéáàìxifpe odkl 'iyxc en`l .en`le

xqzinc c"q n"n miaexwl `nhin heicd odke miaexwl `nhin oi`c xeng xifpc b"r`e

i`c oeik heicd odk meyn ithdfe mlerl ezyecw dfy sicr heicd odk cere izxz `k

:(:fn sc) lecb odk 'ta xifpa opixn`ck mlerl ezyecw oi`éøähegyl jled didy

dipin jixtc dywe egqt z` hegyl jlede xifpe lecb odk didy ixd d"t .egqt z`

i`ne ede`nihe t"ra ezy` dzny odkd sqeic `caer` (.w sc migaf) mei leah 'ta

cal gqtd hegyl jledac yxtl d`xp k"r `aeh zevn `ki`c `kd ip`y `iyew

didy ixd ipzw `lcn rnyn oke xifp `le lecb odk `l epi`e epa z` lenl e` ixii`

meyn `nhi `l zxn` ipzc `de ipixg`a ipzck egqt z` hegyl jlede xifpe b"k

yi cere zxk ea yiy dlinc e` gqtc dyr dgcie miaexw z`nehc dyr iz` `lc

ied ik `nhln rpnp `l dicegl egqt z` hegyl jled meyn i`c 'hpewd 'it ayiil

ozyecwc lirl ziyixtck heicd odkl inc `lc melk jka oi` ipixg` icda inp

:mler zyecw
zay
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קעח
oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úî åì úîù òîùå:eaexw.àîèé àì úøîà àîèé ìåëéaizke `ed xifp `dc
devn zn s` leki ef dpynd oeyl `ed mixac jxe`e 'ebe zeytp lr (`k `xwie)
daxd dyecw eilr yiy t"r` cnlle i`dl `l` jixhvi` `lc ezeg`le l"z ok
:devn znl `nhin la` `nhil `ly aezkd xidfdc `ed ezeg`l devn iwqre

.äãåáòä úà äçåãù çéëåú äçéöøaizkc
odk did m`y zenl epgwz igafn mrn
c"aa oecil eze` oi`ian cearl dvexe gvex
m` ynn gafnd lrn edecixei `ly calae
:lrn `le igafn mrn aizkc ligzd xak

.ä÷ñô øáë:zay `igc `lc.ì"ú äî`d
aizk `d l"z dn xn`w dxrad`c c"q
opikxte :dk`ln lk dyrz `l (k zeny)

.'åë åàìì éñåé 'øì éà ì"ú äîz`vi e`ll
da oi`y jl xnel zek`lnd x`y llkn

:`nlra e`l `l` dliwqe zxk÷ìçì
.úàöékd on`vi elek llkd lr cnll ll

mlrda zek`lnd lkl o`yr xn`z `ly
ef z`vi jkl zg` `l` aiig epi` zg`
ef dn jl xnele llkd lk z` dil` yiwdl
dilr oiaiige dk`ln a` `idy zcgein
ipta e`l dilr xidfd ixdy dnvr ipta
dilr oiaiig dk`ln a` `idy lk s` dnvr

:dnvr ipta.äéì àéù÷ à÷ úåáùåî`pzl
aizkc `kid lk l"z dn xn`w dlre
mz`y mewn lka cnll `a mkizeayen

:ux`l dveg `iadle oiayeióåâä úáåç
.àéäzlhen dpi`e mc`d lr zlhend daeg

lr `le ziriay zevn oebk rwxwd lr
zenexze mi`lke dlxr oebk rwxw zexit
lk (:el sc) oiyeciwc w"ta opze zexyrne
rwxwd lr xnelk ux`a dielzd devn
dpi`y lke ux`a `l` zbdep dpi` eizexite
silie l"ega oia ux`a oia rwxwa dielz

:f"rn.éðà òîåùzaya oia lega oia znede
:lirl opixn`ck dcearn e"wn jl izizcåà

.ã"á úúéî åìéôà àìà åðéàlelig rnyna
zaya `le lega znede miiwn ip` dn `de
zn zxeaw xninl `ki`c `ed `kixt e"wc
dgec dpi`e dcear dgecy gikez devn

:zay.úáùá 'éôà àìà åðéà åàxn`w
`wc i`dc `ed `kixt e`l e"wc znede
iywiz dteb `id devn zn zxeawn zxn`
l"z dcearn e"wn zay igcizc `nipe ol
:zenaic w"ta dl yxtn ikde mkizeayen

.íëì äìà åéäåiab aizk migvex zyxta
:c"a zezin.åøòáú àì àðîçø øîàå'it`

:c"a zzin ztixyl.úøîàã àúùä`ln
jigxk lr zay dgec dgivx oi`e exraz

:e"wn dcear dgec dgivx oi` `zydnøîà
.àáø`l ez yxcinl `iz` e"w i`d i`

`d cigi oaxwa i`c igafn mrn mwezin
oaxw iptn dgcpy e"w inp yxcinl `ki`

:h"eia miaixw zeacpe mixcp xaqwc cigi
ïéà
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úáù`l dcear dn eic `nipe y"piilxe`c awri x"xd dywd .dceard iptn zigcpy

o`nle dyrz l`e aya `l` dgcz `l zay s` dyrz l`e aya `l` `igcn

e"w `ki` n"n l"ie `gip xnege lw jixtnc `kid [mye .dk sc w"a] eic dil zilc

`l zegtd lklc y"k `l devn zn zxeaw zay dgec dlw `idy dcear dne `zydc

lbxd cvik wxt seqa xn`c `de dcearn rxb

lbxd lre oyd lr lwdy mewna dne (my)

wfipd zeyxa mdilr xingd xeht `edy x"dxa

x"dxa oxwd lr xingdy mewn mly wfp mlyl

wfipd zeyxa eilr xingpy oic epi` aiig `edy

wfp ivg x"dxa dn eic opixn`e mly wfp mlyl

opixn` `l i`n`e wfp ivg wfipd zeyxa s`

mly wfp wfipd xvga mlyn lwd lbxe oy dne

sebc oeik `kd ip`yc l"ie y"k `l xeng oxw

xnel epl oi` devn zn iptn zigcp dceard

:mewn meya epnid dxeng `dzyäçéöø
jixt ivn `le dlinn e"w carile z"`e .gikez

dgivx xninl ivn ded n"n l"ie dgivxn

lr s` zay `igc `l dgivxc ikid ik gikez

zxeaw p"d zay `igcc dceard z` dgecy it

z` epi`xy it lr s` zay dgcz `l devn zn

:zay igcc dlind

øîàðùmy oi` 'it`e .igafn mrnie`x odk

z"`e zigcip dceard z` cearl

meyn e`l dceard z` dgec dgivxy dnc

`xabc meyn `l` dceard z` dgec dgivxc

bxdy odk (:al sc zekxa) opixn`ck ifg `l

(` diryi) xn`py eitk `yi `l ytpd z`

jigxk lrc l"ie dcear y"ke e`ln minc mkici

mitk ze`iype dcearl lgin `l `dc ifg

ze`iyp ip`yc l"i cere `ed `nlra `xneg

xebipq dyrp xebihw oi`e eicia bxdy itl mitk

milr` mkitk mkyixtae `xw `edda aizkck

:'ebe ipir

úåáùåîw"tqa 'iyxcc `de .l"z dn

mkizeayen lka (.k 'c) zayc

zia zxecna xiran dz` la` xiran dz` i`

`le mkizeayen aizkc meyn epiid cwend

`z`c `ed ikdl dilek `niz ike zeayen azk

oeyl aizkcn `l` mkleab lka aezkl k"`

`iddle c"al dilek z"`e c"a opiyxc zeayen

e`ll iqei iaxl dil `pne `z`c `ed zayc

`le exraz `l aizkcn l"ie wlgl ozp iaxle

dedc mkizeayen lka dk`ln eyrz `l aizk

dyer dz` la` zayc `idde c"a opiyxc

:cwend zia zxecna dk`ln

øîàslip iia`le z"`e .zxn`c `zyd iia`

`kilc oeik yiwl yixc e"wn devn zn

iia` xn`wc epiid l"ie gikez dgivx xninl

gikez dgivx xninl opgei 'xl `hiyt ikid

oi`y xninl `ki` `d dceard z` dgecy

oizkecl oiiyew `xcd ok m`e xnege lwn dgec

:l"xc `iywïéàz"`e .dze` dgec dgivx

mewa zay dgec dpi` dgivx dne eic `nipe

la` dyre mewa dgcz `l dcear s` dyre

dil zilc o`nle xity `igc dyrz l`e ay

:`gip xnege lw jxtinc `kid eic

àìoaxwn `xwl dil ewtne opgei iaxl iieyw`l zlf` e"w xza i` iia`l xn`w `l` igafn mrn mwezin `l k"`c ikd xninl ivn `lc dil `hiyt inp `ax .dgivx `dz

:xnege lw opixn` `l i`ce `l` mwezin `l cigi oaxwa mb k"` xeaiv
dne
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סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oixcdpq(oey`x meil)

úî Bì únL òîLå,eiaexwnìBëéy xnel ziidànhéick el §¨©¤¥¥¨¦©¨
,exawl,úøîài`ce,ànhé àìlecb odk epi`y xifp elit` ixdy ¨©§Ÿ¦©¨

odk xifp oky lke ,eiaexwl `nhil el xeq` xifp epi`y lecb odke
zeevnd on lhail el xeq`y zeaeyg zeevna wqery lecb

,oky oeike .eiaexwl `nhileìBëéxnel ziidànhî BðéàL íLk ¨§¥¤¥¦©¥
,äåöî úîì ànhî Bðéà Ck BúBçàìøîBì ãeîìzaezkd epcnln - ©£¨¥¦©¥§¥¦§¨©§©

zaiz xeziia,'BúBçàìå'`weecyBúBçàì[miaexwd x`yl oke] §©£©£
,äåöî úîì ànhî ìáà ,ànhî Bðéàc àeädxeawd ici lry s`e §¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨

,gqtd zaxwd zcear oebk ,mda wqry zexg` zeevnn lhai mb
.zepaxwd zcear z` dgec devn zny x`ean `vnpe

devn zny epivny oeik :xnege lwd zyxc z` yiwl yix jiynn
,dgci zayd z` s`y xnege lwa jkn cenll yi ,dcear dgec
dgec devn zn zxeaw zay dgecy dxengd dcear m` oky

,dze`'úaL'dlwdL`id,äãBáò éðtî úçãépzaya ixdy ©¨¤¦§¥¦§¥£¨
,ycwnd ziaa zepaxw miaixwnïéc Bðéàoky lk df oi` -àäzL ¥¦¤§¥

äåöî úî úøeá÷dcearn xzei dxengddúBà äçBc.zayd z` - §©¥¦§¨¨¨
:df xnege lw dgec opgei iaxdéì øîà,yiwl yixl opgei iax ¨©¥

äçéöø[oic zia zzinÎ]çéëBzoky ,xnege lwd on cenll oi`y §¦¨¦©
da epivnúaMä úà äçBc dðéàå äãBáòä úà äçBcLs` lr - ¤¨¤¨£¨§¥¨¨¤©©¨

did dzinl oecipd m` ixdy ,dceard z` dgec oic zia zziny
epecl oic zial eze` oi`ian ,ycwnd ziaa cearl dvexe odk

xn`py ,dzina(ci `k zeny)mewn lkn ,'zEnl EPgTY igAfn mrn'¥¦¦§§¦¦¨¤¨
oicd `ed ok m` ,[oldl x`eaiy itk] zayd z` dgec ef dzin oi`

evn zn zxeawdf oi` mewn lkn dceard z` dgecy s` lr d
.zayd z` mb dgciy cnln

.zayd z` dgec dpi` dnvr oic zia zzin recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eydôeb äçéöødnvr oic zia zzin -úà äçãz §¦¨¨¦§¤¤

,úaMäz`f cenll yi oky,øîBçå ìwîeäãBáò äîjka dxengd ©©¨¦©¨¤¨£¨
úaMä úà äçBcLmewn lknäçéöø[oic zia zzinÎ],dúBà äçBc ¤¨¤©©¨§¦¨¨¨

milhep cearl gafnl `ae dzin aiigzpy odky lirl x`eank
ok zngne enewna cearl lekiy xg` odk oi`y s` myn eze`

,dgcz dceardøîàpL(ci `k zeny),'úeîì epçwz éçaæî íòî' ¤¤¡©¥¦¦§§¦¦¨¤¨
úaLycwnd zcearn lw dpicyLixdéðtî úçãépdBðéà ,äãBáò ©¨¤¦§¥¦§¥£¨¥

ïécoky lk df oi` -äçéöø àäzL[oic zia zzinÎ].dúBà äçBc ¦¤§¥§¦¨¨¨
:`xnbd daiynd÷ñt øák ,àáø øîà[oic rawÎ]éaø éác àðz ¨©¨¨§¨§¨¨¨¨§¥©¦

ìàòîLézia zbixd oi`y ,l`rnyi iax ly eyxcn zian `pz - ¦§¨¥
.zayd z` dgec oic,ìàòîLé éaø éác àðúcdxeza xn`pzeny) §¨¨§¥©¦¦§¨¥

(b dlLà eøòáú àì','zAXd mFiA mkizaWn lkAøîBì ãeîìz äî Ÿ§©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§©©¨©©§©
.epicnll `a df weqt dn -

`ly xnel ezpeeky `xnbd dxaq dligza :eixaca `xnbd dpc
oeik ,zaya y` xiradl xeq`y cnll dfd weqtd z` llk jixv

xn`p xaky(h k zeny)lk dUrz `l 'ebe zAW iriaXd mFie'§©§¦¦©¨Ÿ©£¤¨
zl`ey .zexeq`d zek`ln x`y llka `id dxrade ,'dk`ln§¨¨

dywd recn :`xnbd,'øîBì ãeîìz äî'`l' weqtd i`ce `ld ©©§©Ÿ
ixdy ,jxvp 'W` Exrazéà[m`Î],éñBé éaøìxaeq `ed `ld §©£¥¦§©¦¥

yúàöé åàììyiy epcnll ick azkdl `vi 'dxrad' ly weqtd - §¨¨¨
.e`l wx jkaeéà[m`Î],ïúð éaøìweqtdy xaeq `ed `ld÷lçì ¦§©¦¨¨§©¥

,úàöé.zexg` zeyxcl xzein epi`e ,oldl `ziixaa x`eaiy itk ¨¨
:ozp iaxe iqei iax da ewlgpy `ziixad z` `xnbd d`ian

àéðúãkdxeza xn`p ,`ziixaa(h k zeny)'ebe zAW iriaXd mFie' ¦§©§¨§©§¦¦©¨
zek`lnd llka `id y` zxrad s`e 'dk`ln lk dUrz `lŸ©£¤¨§¨¨

dazke dxezd dtiqed aeye ,zexeq`d(b dl zeny)W` Exraz `l'Ÿ§©£¥
dn myl ,xaca mi`pzd ewlgpe ,'zAXd mFiA mkizaWn lkA§ŸŸ§Ÿ¥¤§©©¨

zk`lnäøòáä.dnvr ipta dazkpe zek`lnd llkn d`viåàìì ©§¨¨§¨
éñBé éaø éøác ,úàöézk`lny cnll `a weqtdy xaeq iqei iax - ¨¨¦§¥©¦¥

zek`lnd x`yk dpi`e ,'dyrz `l' xeqi` wx da yi dxrad
.dliwqa eyper d`xzde micr mb yiyke zxk eyper cifnayéaø©¦

úàöé ÷lçì ,øîBà ïúðx`y llkn d`vi dxrad zk`ln - ¨¨¥§©¥¨¨
aiigy myk ,zaya zek`ln dnk dyr m`y ,epcnll zek`lnd

dxez dilr dxidfd ixdy ,dnvr ipta dxrad lr z`hg oaxw
lre efn ef zewelg eidi zek`ln x`y lk jk ,envr ipta xeqi`a
ryze miyly lk z` dyr m`y .dnvr ipta aeig didi zg` lk
aiig ,[zg` dgkya] cg` mlrda zay ly zek`lnd zea`
mdilr aiig did `l dxez dwligy ilely .ze`hg ryze miyly
minrt dnk dk`lnd dze` z` dyr m` enk ,zg` z`hg `l`
x`eany oeike .zg` z`hg `l` aiig epi`y ,cg` mlrda
iac `pz l`y dn ok m` ,jxvp 'y` exraz `l' weqtdy `ziixaa

.df weqtn micnl dn l`rnyi iax
:xg` ote`a l`rnyi iax iac `pz ixac z` zx`an `xnbdàlà¤¨

àpz ,àáø øîà,l`rnyi iax iaczaiz'úBáLBî'dxkfedy ¨©¨¨©¨¨
weqta.déì àéL÷weqta xn`p ixdy(b dl zeny)W` Exraz `l' ©§¨¥Ÿ§©£¥

zaiz ,dywe 'mkizaWn lkAøîBì ãeîìz äî 'úBáLBî'dn - §ŸŸ§Ÿ¥¤¨©©§©
ux`a oia bdep xeqi`dy drnynk cnll d`a ike ,epicnll d`a

`ld ,ux`l uega oiaeàéä óebä úáBç ,'úaL' éãkîdevn - ¦§¦©¨©©¦
,ux`a dielz dpi`e mc`d lr dzaegyå`idy devn lkúáBç §©

úâäBð ,óebä[dniiwl yiÎ]õøàa ïéal`xyiõøàì õeça ïéa,m`e ©¤¤¥§¤¤¥§¨¨¤
ok,éì änì àðîçø áúëc 'úBáLBî'lka' zeaiz `la mb ixd ¨§¨©©£¨¨¨¨¦

jk lre .ux`l uega mb zbdep ef devny mircei ep` 'mkizeayen
:`ziixaa eaiydíeMî[myaÎ]øîà ìàòîLé éaøãçà ãéîìz ¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨

,ayiiløîàpL éôìoic zia zzin iab(ak `k mixac)Léàá äéäé ék' §¦¤¤¡©¦¦§¤§¦
,'úîeäå úåî ètLî àèç.mipte` dnka x`azdl leki df weqt ¥§¦§©¨¤§¨

y ,zg` zexyt`éðà òîBLlirl `aedy dcearn xnege lwdn ¥©£¦
ebxedl xyt`yíéi÷î éðà äî àäå ,úaMa ïéa ìBça ïéaizni`e - ¥©¥©©¨§¨¨£¦§©¥

zay iab xen`d weqtd miiwzi'úîeé úBî äéììçî'(ci `l zeny) §©£¤¨¨
wx miiwzi df ,zayd z` llgl xeq`y cnlnyúBëàìî øàLa- ¦§¨§¨

,zaya dk`ln mzq dyry inaïéc úéa úúénî õeçxzen dfay ¦¦©¥¦
.zayd z` llglàlà Bðéà Bàweqtdy ,jtidl xnel xyt` e` - ¥¤¨

cnln 'znEi zFn dillgn'eléôàlrïéc úéa úúéîxeq`y §©£¤¨¨£¦¦©¥¦
,zaya dzeyrläîe[iznÎ]íéi÷î éðàWi`a didi iM' weqtd z` ¨£¦§©¥¦¦§¤§¦
zen hRWn `hg,'úîeäåwx ,dzin aiegnd z` mibxed oic ziay ¥§¦§©¨¤§¨

,úaMa àì ìáà ,ìBçaoi` ,zayd z` dgec dceary epivny s`e ©£¨Ÿ©©¨
dceard z` dgecd oic zia zziny xnege lwa jkn cenll
devn zn zxeawy ,jextl xyt`y meyn ,zayd z` dgcz

.zayd z` dgec dpi` dceard z` dgecy s` lry gikezBà
àlà Bðéàzn zxeawy yxetn epivn `ly oeiky ,xyt` e` - ¥¤¨

lwa cnldl leki envr df s` `nye ,zayd z` dgec dpi` devn
lwd lr `kxit df oi` ,zayd z` dgec ezxeawy dcearn xnege
'znEde' weqtdy `vnpe ,zayd z` dgec oic zia zziny xnege§©

xacnúaMa eléôàweqtny oeike .zaya bexdl oic zial xzene £¦©©¨
mikixv ,zayd z` dgec oic zia zzin m` mircei ep` oi` df

jkl ,xg` mewnn df oic cenlløîBì ãeîìzaezkd epcnln - ©§©
zay iab xn`py dna(b dl zeny),'íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì'Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤

ïläìeici lr ozziny cifna migvexd iab miweqtd jynda - §©¨
oic ziaøîBà àeä(hk dl xacna)ètLî úwçì íëì älà eéäå' ¥§¨¥¤¨¤§ª©¦§¨

,'íëéúBáLBî ìëa íëéúBøBãìuega mb cinrdl yiy ,xnelk §¥¤§Ÿ§¥¤
.zeytp ipic epeciy mipiic dylye mixyr ly oic zia ux`l
yexcl yi miweqtd ipya zeaezkd 'mkizeayen lka' zeaize

,'dey dxifb'aäîzaizàä 'úBáLBî'ïläì øeîzyxt iab - ©¨¨¨§©¨
dpeekd migvexayenlóà ,'ïéc úéa'zaizïàk øeîàä 'úBáLBî' ¥¦©¨¨¨¨

l dpeekd zaya dxrad xeqi` iab -å ,'ïéc úéa'c oeikàðîçø øîà ¥¦§¨©©£¨¨
íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì'zzin s`y epl ixd 'zAXd mFiA Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§©©¨

lkl micnl o`kne ,zayd z` dgec dpi` oic ziaa dtixy
`pz ly eyecig edfe .zayd z` migec mpi`y oic zia zezind
zia zzin oi`y micnl 'mkizeayen' zaizny l`rnyi iax iac

.jetd xnel xnege lwn mewn didy s` zayd z` dgec oic
d`ian `xnbd ,zayd z` dgec oic zia zzin oi`y gkedy xg`
zigcp dpi` xeaiv oaxwa dceary jkn cenll yi m` zwelgn

:oic zia zzin iptnúøîàc àzLä ,éiaà øîà`l' weqtdny ¨©©©¥©§¨§¨©§Ÿ
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oixcdpq(oey`x meil)

úî Bì únL òîLå,eiaexwnìBëéy xnel ziidànhéick el §¨©¤¥¥¨¦©¨
,exawl,úøîài`ce,ànhé àìlecb odk epi`y xifp elit` ixdy ¨©§Ÿ¦©¨

odk xifp oky lke ,eiaexwl `nhil el xeq` xifp epi`y lecb odke
zeevnd on lhail el xeq`y zeaeyg zeevna wqery lecb

,oky oeike .eiaexwl `nhileìBëéxnel ziidànhî BðéàL íLk ¨§¥¤¥¦©¥
,äåöî úîì ànhî Bðéà Ck BúBçàìøîBì ãeîìzaezkd epcnln - ©£¨¥¦©¥§¥¦§¨©§©

zaiz xeziia,'BúBçàìå'`weecyBúBçàì[miaexwd x`yl oke] §©£©£
,äåöî úîì ànhî ìáà ,ànhî Bðéàc àeädxeawd ici lry s`e §¥¦©¥£¨¦©¥§¥¦§¨

,gqtd zaxwd zcear oebk ,mda wqry zexg` zeevnn lhai mb
.zepaxwd zcear z` dgec devn zny x`ean `vnpe

devn zny epivny oeik :xnege lwd zyxc z` yiwl yix jiynn
,dgci zayd z` s`y xnege lwa jkn cenll yi ,dcear dgec
dgec devn zn zxeaw zay dgecy dxengd dcear m` oky

,dze`'úaL'dlwdL`id,äãBáò éðtî úçãépzaya ixdy ©¨¤¦§¥¦§¥£¨
,ycwnd ziaa zepaxw miaixwnïéc Bðéàoky lk df oi` -àäzL ¥¦¤§¥

äåöî úî úøeá÷dcearn xzei dxengddúBà äçBc.zayd z` - §©¥¦§¨¨¨
:df xnege lw dgec opgei iaxdéì øîà,yiwl yixl opgei iax ¨©¥

äçéöø[oic zia zzinÎ]çéëBzoky ,xnege lwd on cenll oi`y §¦¨¦©
da epivnúaMä úà äçBc dðéàå äãBáòä úà äçBcLs` lr - ¤¨¤¨£¨§¥¨¨¤©©¨

did dzinl oecipd m` ixdy ,dceard z` dgec oic zia zziny
epecl oic zial eze` oi`ian ,ycwnd ziaa cearl dvexe odk

xn`py ,dzina(ci `k zeny)mewn lkn ,'zEnl EPgTY igAfn mrn'¥¦¦§§¦¦¨¤¨
oicd `ed ok m` ,[oldl x`eaiy itk] zayd z` dgec ef dzin oi`

evn zn zxeawdf oi` mewn lkn dceard z` dgecy s` lr d
.zayd z` mb dgciy cnln

.zayd z` dgec dpi` dnvr oic zia zzin recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eydôeb äçéöødnvr oic zia zzin -úà äçãz §¦¨¨¦§¤¤

,úaMäz`f cenll yi oky,øîBçå ìwîeäãBáò äîjka dxengd ©©¨¦©¨¤¨£¨
úaMä úà äçBcLmewn lknäçéöø[oic zia zzinÎ],dúBà äçBc ¤¨¤©©¨§¦¨¨¨

milhep cearl gafnl `ae dzin aiigzpy odky lirl x`eank
ok zngne enewna cearl lekiy xg` odk oi`y s` myn eze`

,dgcz dceardøîàpL(ci `k zeny),'úeîì epçwz éçaæî íòî' ¤¤¡©¥¦¦§§¦¦¨¤¨
úaLycwnd zcearn lw dpicyLixdéðtî úçãépdBðéà ,äãBáò ©¨¤¦§¥¦§¥£¨¥

ïécoky lk df oi` -äçéöø àäzL[oic zia zzinÎ].dúBà äçBc ¦¤§¥§¦¨¨¨
:`xnbd daiynd÷ñt øák ,àáø øîà[oic rawÎ]éaø éác àðz ¨©¨¨§¨§¨¨¨¨§¥©¦

ìàòîLézia zbixd oi`y ,l`rnyi iax ly eyxcn zian `pz - ¦§¨¥
.zayd z` dgec oic,ìàòîLé éaø éác àðúcdxeza xn`pzeny) §¨¨§¥©¦¦§¨¥

(b dlLà eøòáú àì','zAXd mFiA mkizaWn lkAøîBì ãeîìz äî Ÿ§©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§©©¨©©§©
.epicnll `a df weqt dn -

`ly xnel ezpeeky `xnbd dxaq dligza :eixaca `xnbd dpc
oeik ,zaya y` xiradl xeq`y cnll dfd weqtd z` llk jixv

xn`p xaky(h k zeny)lk dUrz `l 'ebe zAW iriaXd mFie'§©§¦¦©¨Ÿ©£¤¨
zl`ey .zexeq`d zek`ln x`y llka `id dxrade ,'dk`ln§¨¨

dywd recn :`xnbd,'øîBì ãeîìz äî'`l' weqtd i`ce `ld ©©§©Ÿ
ixdy ,jxvp 'W` Exrazéà[m`Î],éñBé éaøìxaeq `ed `ld §©£¥¦§©¦¥

yúàöé åàììyiy epcnll ick azkdl `vi 'dxrad' ly weqtd - §¨¨¨
.e`l wx jkaeéà[m`Î],ïúð éaøìweqtdy xaeq `ed `ld÷lçì ¦§©¦¨¨§©¥

,úàöé.zexg` zeyxcl xzein epi`e ,oldl `ziixaa x`eaiy itk ¨¨
:ozp iaxe iqei iax da ewlgpy `ziixad z` `xnbd d`ian

àéðúãkdxeza xn`p ,`ziixaa(h k zeny)'ebe zAW iriaXd mFie' ¦§©§¨§©§¦¦©¨
zek`lnd llka `id y` zxrad s`e 'dk`ln lk dUrz `lŸ©£¤¨§¨¨

dazke dxezd dtiqed aeye ,zexeq`d(b dl zeny)W` Exraz `l'Ÿ§©£¥
dn myl ,xaca mi`pzd ewlgpe ,'zAXd mFiA mkizaWn lkA§ŸŸ§Ÿ¥¤§©©¨

zk`lnäøòáä.dnvr ipta dazkpe zek`lnd llkn d`viåàìì ©§¨¨§¨
éñBé éaø éøác ,úàöézk`lny cnll `a weqtdy xaeq iqei iax - ¨¨¦§¥©¦¥

zek`lnd x`yk dpi`e ,'dyrz `l' xeqi` wx da yi dxrad
.dliwqa eyper d`xzde micr mb yiyke zxk eyper cifnayéaø©¦

úàöé ÷lçì ,øîBà ïúðx`y llkn d`vi dxrad zk`ln - ¨¨¥§©¥¨¨
aiigy myk ,zaya zek`ln dnk dyr m`y ,epcnll zek`lnd

dxez dilr dxidfd ixdy ,dnvr ipta dxrad lr z`hg oaxw
lre efn ef zewelg eidi zek`ln x`y lk jk ,envr ipta xeqi`a
ryze miyly lk z` dyr m`y .dnvr ipta aeig didi zg` lk
aiig ,[zg` dgkya] cg` mlrda zay ly zek`lnd zea`
mdilr aiig did `l dxez dwligy ilely .ze`hg ryze miyly
minrt dnk dk`lnd dze` z` dyr m` enk ,zg` z`hg `l`
x`eany oeike .zg` z`hg `l` aiig epi`y ,cg` mlrda
iac `pz l`y dn ok m` ,jxvp 'y` exraz `l' weqtdy `ziixaa

.df weqtn micnl dn l`rnyi iax
:xg` ote`a l`rnyi iax iac `pz ixac z` zx`an `xnbdàlà¤¨

àpz ,àáø øîà,l`rnyi iax iaczaiz'úBáLBî'dxkfedy ¨©¨¨©¨¨
weqta.déì àéL÷weqta xn`p ixdy(b dl zeny)W` Exraz `l' ©§¨¥Ÿ§©£¥

zaiz ,dywe 'mkizaWn lkAøîBì ãeîìz äî 'úBáLBî'dn - §ŸŸ§Ÿ¥¤¨©©§©
ux`a oia bdep xeqi`dy drnynk cnll d`a ike ,epicnll d`a

`ld ,ux`l uega oiaeàéä óebä úáBç ,'úaL' éãkîdevn - ¦§¦©¨©©¦
,ux`a dielz dpi`e mc`d lr dzaegyå`idy devn lkúáBç §©

úâäBð ,óebä[dniiwl yiÎ]õøàa ïéal`xyiõøàì õeça ïéa,m`e ©¤¤¥§¤¤¥§¨¨¤
ok,éì änì àðîçø áúëc 'úBáLBî'lka' zeaiz `la mb ixd ¨§¨©©£¨¨¨¨¦

jk lre .ux`l uega mb zbdep ef devny mircei ep` 'mkizeayen
:`ziixaa eaiydíeMî[myaÎ]øîà ìàòîLé éaøãçà ãéîìz ¦©¦¦§¨¥¨©©§¦¤¨

,ayiiløîàpL éôìoic zia zzin iab(ak `k mixac)Léàá äéäé ék' §¦¤¤¡©¦¦§¤§¦
,'úîeäå úåî ètLî àèç.mipte` dnka x`azdl leki df weqt ¥§¦§©¨¤§¨

y ,zg` zexyt`éðà òîBLlirl `aedy dcearn xnege lwdn ¥©£¦
ebxedl xyt`yíéi÷î éðà äî àäå ,úaMa ïéa ìBça ïéaizni`e - ¥©¥©©¨§¨¨£¦§©¥

zay iab xen`d weqtd miiwzi'úîeé úBî äéììçî'(ci `l zeny) §©£¤¨¨
wx miiwzi df ,zayd z` llgl xeq`y cnlnyúBëàìî øàLa- ¦§¨§¨

,zaya dk`ln mzq dyry inaïéc úéa úúénî õeçxzen dfay ¦¦©¥¦
.zayd z` llglàlà Bðéà Bàweqtdy ,jtidl xnel xyt` e` - ¥¤¨

cnln 'znEi zFn dillgn'eléôàlrïéc úéa úúéîxeq`y §©£¤¨¨£¦¦©¥¦
,zaya dzeyrläîe[iznÎ]íéi÷î éðàWi`a didi iM' weqtd z` ¨£¦§©¥¦¦§¤§¦
zen hRWn `hg,'úîeäåwx ,dzin aiegnd z` mibxed oic ziay ¥§¦§©¨¤§¨

,úaMa àì ìáà ,ìBçaoi` ,zayd z` dgec dceary epivny s`e ©£¨Ÿ©©¨
dceard z` dgecd oic zia zziny xnege lwa jkn cenll
devn zn zxeawy ,jextl xyt`y meyn ,zayd z` dgcz

.zayd z` dgec dpi` dceard z` dgecy s` lry gikezBà
àlà Bðéàzn zxeawy yxetn epivn `ly oeiky ,xyt` e` - ¥¤¨

lwa cnldl leki envr df s` `nye ,zayd z` dgec dpi` devn
lwd lr `kxit df oi` ,zayd z` dgec ezxeawy dcearn xnege
'znEde' weqtdy `vnpe ,zayd z` dgec oic zia zziny xnege§©

xacnúaMa eléôàweqtny oeike .zaya bexdl oic zial xzene £¦©©¨
mikixv ,zayd z` dgec oic zia zzin m` mircei ep` oi` df

jkl ,xg` mewnn df oic cenlløîBì ãeîìzaezkd epcnln - ©§©
zay iab xn`py dna(b dl zeny),'íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì'Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤

ïläìeici lr ozziny cifna migvexd iab miweqtd jynda - §©¨
oic ziaøîBà àeä(hk dl xacna)ètLî úwçì íëì älà eéäå' ¥§¨¥¤¨¤§ª©¦§¨

,'íëéúBáLBî ìëa íëéúBøBãìuega mb cinrdl yiy ,xnelk §¥¤§Ÿ§¥¤
.zeytp ipic epeciy mipiic dylye mixyr ly oic zia ux`l
yexcl yi miweqtd ipya zeaezkd 'mkizeayen lka' zeaize

,'dey dxifb'aäîzaizàä 'úBáLBî'ïläì øeîzyxt iab - ©¨¨¨§©¨
dpeekd migvexayenlóà ,'ïéc úéa'zaizïàk øeîàä 'úBáLBî' ¥¦©¨¨¨¨

l dpeekd zaya dxrad xeqi` iab -å ,'ïéc úéa'c oeikàðîçø øîà ¥¦§¨©©£¨¨
íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì'zzin s`y epl ixd 'zAXd mFiA Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§©©¨

lkl micnl o`kne ,zayd z` dgec dpi` oic ziaa dtixy
`pz ly eyecig edfe .zayd z` migec mpi`y oic zia zezind
zia zzin oi`y micnl 'mkizeayen' zaizny l`rnyi iax iac

.jetd xnel xnege lwn mewn didy s` zayd z` dgec oic
d`ian `xnbd ,zayd z` dgec oic zia zzin oi`y gkedy xg`
zigcp dpi` xeaiv oaxwa dceary jkn cenll yi m` zwelgn

:oic zia zzin iptnúøîàc àzLä ,éiaà øîà`l' weqtdny ¨©©©¥©§¨§¨©§Ÿ
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oixcdpq(ipy meil)

eáBè íBé äîlwd,ãéçé ïaø÷ éðtî äçãpLea miaixwn ixdy ©¤¦§¨¦§¥¨§©¨¦
lkn ,zek`ln dnk jka miyere cigi zepaxw mdy zeacpe mixcp

mewnäçéöø ïéà[oic zia zzinÎ]BúBà äçBã,aeh mei z` -ïaø÷ ¥§¦¨¨¨§©
ãéçéxengdïéc Bðéà ,áBè íBé úà äçBc àeäLoky lk -àäz àlL ¨¦¤¤¤¥¦¤Ÿ§¥

.BúBà äçBc äçéöølwn micnly iia` ixack ok` m`y `vnpe §¦¨¨
oaxw `l dgci `l ,dcear dgec dpi` oic zia zziny xnege
EPgTY igAfn mrn' weqtd miiwzi cvike ,cigi oaxw `le xeaiv¥¦¦§§¦¦¨¤

'zEnl(ci `k zeny)mpn`e .àçéðämiayiizn iia` ixac -ïàîì ¨¨¦¨§©
øîàcdvia zkqna(.hi)yúBáãðe íéøãð ïéàcigi lyíBéa ïéáéø÷ §¨©¥§¨¦§¨§¥¦§
,áBè,lirl xen`d cigi oaxw lr xnege lwd z` oi` ezhiyly

weqtdne oic zia zzin egci xeaiv zepaxw ok`y xnel jiiye
.cigi oaxw dgec oic zia zziny micnl 'igAfn mrn'ïàîì àlà ¥¦¦§§¦¤¨§©

øîàcy,áBè íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãðlwn cenll yi ezhiyle §¨©§¨¦§¨§¥¦§
,oic zia zzin dgec cigi oaxwy xnegeøîéîì àkéà éàîcvik - ©¦¨§¥©

oic zia zziny ezernyny 'igAfn mrn' weqtd z` ayiil xyt`¥¦¦§§¦
.dcear dgec

:iia` yxcy xnege lwd z` ixnbl dgece siqen `axøîà àlà¤¨¨©
,àáøxnege lwn yexcl oi`y epcnln 'igAfn mrn'y gxkda ¨¨¥¦¦§§¦

ixdy ,iia` xaqy itk dcear dgec dpi` oic zia zzinyàì̈
àéòaéîc [xnel jixv oi`Î]íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð øîàc ïàîì ¦©§¨§©§¨©§¨¦§¨§¥¦§

áBè,x`azdy itke df xnege lw yexcl oi`àäcok cnlp m` §¨
s`y aeh mein xnege lw yexcle siqedl epl yi ,xnege lwn

,oic zia zzin dgec cigi oaxwok m`eíéi÷úî àìweqtdíòî' Ÿ¦§©¥¥¦
,ììk 'éçaæî.oic zia zzin migec zepaxwd lk ixdyeléôà àlà ¦§§¦§¨¤¨£¦
øîàc ïàîìy,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãðdid ezhiyly §©§¨©§¨¦§¨¥§¥¦§

dpi` oic zia zziny xnege lwn micnly iia`k xnel mewn
oic zia zziny cnln 'igafn mrn' weqtde ,xeaiv oaxw dgec

ixdy ,ok yxtl xyt` i` mewn lkn ,cigi oaxw dgecáéúëä̈§¦
'éçaæî íòî'oeylde 'gafnd mrn' `le'éçaæî'rnyn'éì ãçeénä' ¥¦¦§§¦¦§§¦©§¨¦
,'dl epiidceäéð éàîeoaxw edf ,'dl cgeind oaxwd edn -ãéîz ©¦¨¦

,xeaiv oaxw `edyåjk lr.'úeîì epçwz éçaæî íòî' àðîçø øîà §¨©©£¨¨¥¦¦§§¦¦¨¤¨
oaxw elit` dgec oic zia zziny weqtd oeyln ok m` gkene
dzrne .cigi oaxw lr wx xacn weqtdy iia` ixack `le ,xeaiv
yiwl yix zl`yl aiydy opgei iax ixac miniiwzne mixfeg

(.dl lirl)oic zia zziny ,xnege lwn zay dgci devn zny
.zay dgec dpi`e dcear dgecy gikez

a mipc oic ziayk :dpyna epipyúBðBîî éðécipica okeúBàîhä ¦¥¨©ª§
,'eë úBøähäå,ezrc dn mipiicay lecbd z` dligz mil`ey §©¨¢

:df oipra dyrn d`ian `xnbd .x`yd z` mil`ey okn xg`le
éaø éác àðééðîa éàåä àðà ,áø øîàmipiicd oia iziid ip` - ¨©©£¨£©§¦§¨¨§¥©¦

,iax ly epic ziaa miiepndeick mipiicd z` zepnl e`ayk
,aexd zrc itl rixkdlàLéøa éìçúî Båä éãéc éàpéîize` - ¦©¦¦£©§£¥§¥¨

:`xnbd zl`ey .izrcl oey`x el`yìBãbä ïî ïéìéçúî ïðà àäå§¨£©©§¦¦¦©¨
ïðzm`e mipiicay lecbd on miligzny dpyna epipy ep` ixd - §©

:`xnbd daiyn .iaxn eligzd `l recn ok,àáøc déøa äaø øîà̈©©¨§¥§¨¨
àîézéàåy mixne` yie -ñìåå éaøc déøa ìlä éaø,xn`éðàL §¦¥¨©¦¦¥§¥§©¦©§¨¦

éìçúî Båä ãvä ïî eäééðéðî eäleëc éaø éác àðééðîzia dpey - ¦§¨¨§¥©¦§§¦§¨©§¦©©£©§£¥
zepnl cinz miligzn eidiy raw ezepzeepr meyny iax ly epic

.miphwd on
:iax lr el` mi`xen`n xn`n cer `xnbd d`ian jk ab`øîàå§¨©

àîézéàå ,àáøc déøa äaøy mixne` yie -éaøc déøa ìlä éaø ©¨§¥§¨¨§¦¥¨©¦¦¥§¥§©¦
ñìåå,xn`äLî úBîéîepiaxãòåzenieðéöî àì éaø`dzyäøBz ©§¦Ÿ¤§©©¦Ÿ¨¦¨

ãçà íB÷îa äìeãâemb eid iaxe dyn wx ,xnelk .cg` mc`a - §¨§¨¤¨
cg` cer did `ly ,l`xyi lkn xzei mzlecba mbe mzxeza

.ozenk
:`xnbd zl`eyåikàìlkn xzei dlecbe dxez ea didy cer did §Ÿ

,l`xyiòLBäé äåä àäåmbe l`xyi z` bidpd dyn zen xg`y §¨£¨§ª©
.dlecbae dxeza ezenk did `l ok m`e ,dxeza xecd lecb did

:`xnbd daiynøæòìà äåäoxd` oa xfrl` z` epnfa did - £¨¤§¨¨

did `l dlecbay s` ok m`e ,dxeza ryedi ly exiag didy
:`xnbd zl`ey .ezenk did xfrl` ixd dxeza ,ezenkäåä àäå§¨£¨

ñçðtxzei dlecbe dxez ea dzidy ,xfrl`e ryedi ezny xg` ¦§¨
:`xnbd daiyn .l`xyi lkníéð÷æ eåämzelcba el miey eidy £§¥¦

.dxeza l`xyi lkn xzei didy cg` did `l ok m`e ,dxeza
:`xnbd zl`ey,ìeàL äåä àäå.dxeza lecb mbe jln mb didy §¨£¨¨
:`xnbd daiyneiniaäåämbìàeîLdxeza lecb didy `iapd £¨§¥

.le`yn xzei:le`yl `xnbd dtiqendéLôð çð àäåixd - §¨¨©§¥
le`y did xhtp l`enyy xg`l ok m`e le`y iiga xhtp l`eny
:`xnbd zayiin .l`xyi lkn xzei dlecbe dxez ea didy ecal

ïðéøîà÷ déðL eälekea didy in cer did `ly exn`yky - §§¥¨¨§¦©
zligzn ,eizepy lkay dpeekd ,cg` mewna dlecbe dxez
jky ,dlecbae dxeza l`xyi lkn lecb did ,ezxiht cre ezlecb
did `l l`eny zen xg`y s` le`y eli`e ,iaxae dyna did
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'Baøç úàdbixdl ilnxkd lap z` epic ziaa oc cecyk xnelk ¤©§
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oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxt`nw `aa
çéöø ïéà.åúåà äçåã äinp h"ia `dc cala ytp lke` `l` zayl h"i oia oi`c

:aizk dyrz `l dk`ln lk.'åë àçéðäo`nl `gipd `id `axc dizlinc `pwqn
cigi oaxwa igafn mrn inwe`l zivn aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp xn`c

:oxn`ck e"w yixcin `l ezc aeh mei `le zay `l igc `lc.ïéáéø÷ ã"îì àìà
`pz `eddle oxn`ck e"w yxcnl `ki`
ediizbelte igafn mrn znwen `kid

:dvia zkqna.àáø øîà àìàjigxk lr
oia xnege lwl dixwre igafn mrn `z`
`irain `lc xeaiv oaxwn oia cigi oaxwn
aeh mei dgec cigi oaxwc oeikc oiaixw c"nl
mwezin `l xnege lw yxcinl ziz` i`
e"w yxcz `l jigxk lre llk igafn mrn
xn`c o`nl elit` `l` dixwre `xw `z`e
`kilc cigi oaxwa `xwl inwe`l `ki`e 'ek
`xwl dinwe`l zira `l xeaiv oaxwae e"w
mwezin dizernynn jigxk lr e"w meyn
il cgeind rnyn igafnc xeaiv oaxwa inp

:zepaxwd lk xwir `edy cinz epiidcååä
.àùéøá éìçúîdxn` oewixwiqc `piipna

aiyed ipzwc (:gp sc oihib) oiwfipd 'ta ax
mipy oewixwiq ipta dzdy m`y epnpe c"a
`edda ded `p` ax xn`e 'ek ycg xyr
:`yixa eligz`c `ed icic i`pine `piipn

.éìçúî ååä ãöä ïîdxizi depr iptn
:qlee iaxc dixa :ea dzidy.ãçà íå÷îá

oi`y cg` mc`a l`xyi ly ozlecbe ozxez
oebk dlecbae dxeza l`xyi lka ezenk
zeklna l`xyi lk lr lecb didy dyn

:dxezae ze`iypa iax oke dxezaeäåä
.øæòìà:cg` mewn ied `le dxeza exiag

.ñçðéô äåä àäå:xfrl`e ryedi eznyn
.íéð÷æ ååä:freae ova`e l`ipzr oebkàøéò

.éøéàéäipzn dedc opixn` (:fh sc) w"ena
did cece zezqke mixk iab lr opaxl edl
`xir (k a"y) aizkc y`xl eilr ebidpn

:cecl odk did ixi`id.éòîùdid lecb
sl`a ocxid cec z`xwl cxiy ogky`ck

:yi`.àðáùlyn dlecb ezaiyi didy
:(.ek sc) xxea df 'ta xn`ck diwfgàì

.áø ìò äðòú`l rnyn c"ei `la aizk
`l jkld c"a ly `lten lr welgz
`le daeg dil `fg `nlc dipin opiligzn
`ly) cvd on oiligzne dielir `piblt
mikqie mikfnd on cg` ixac cg` (rnyi

:enr.åáøç ãåã íâ øåâçéåepnp dpexg`a
:zeklna cxen meyn epecl eilríãà äðåù

.åãéîìúìdaegle zekfl mipt el d`xne
e` zekfl e` enr dpnpe enr oce oicd jeza
on cg`k cinlzd it lr oicd oihne daegl

:oipiicd.úåøäèäå úåàîèäoz`xedy
oiwleg ok m` `l` oipn mda oi`e cigia
e` oi`nhd eax m` oipnl cenrl jixve
axd z` e` epae a`d z` oipen oixdhnd

oicd zligza s` mdly oipny zekne zeytpe zepenn ipic la` mipya ecinlze
dyly jixvy ycegd yeciw oke b"k zeytp ipice dyly jixv dfy dxezd (one)
opinwene awri idl`l htyn `ed l`xyil weg ik (`t mildz) dia aizk htync

'iixac `tiqe cg` `l` oipnp ecinlze axd `le df mr df oixyk epae a`d oi` draye dyng dyly jixvy dpyd xeair oke (:dk sc) d"x 'qna ycegd yeciwa dil
:el jlede cenri `l` wzey elit`e eciva ayi `l
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dcear dne e"wa h"i dgcz k"` aizk `l h"iae mkizeayen lka (dl zeny)

iptn zigcpy gikei zay xninl `ki`c l"ie 'eke eze` dgec dgivx aeh mei dgecy

gikei zay xninl jiiy oi` edin h"i oicd `ede dgivxd iptn zigcp oi`e dceard

dpi`y dcear epiidc dceard iptn zigcpy

i`w iia`c dizlin` `dc dgivxd iptn zigcp

`lewl e"w xninl `ki`c oeik icin w"lc p"le

:opixn` `xnegl `xnegle

àäådil qxb `lc mixtq zi` .diwfg ded

l`xyi lk lr lyen did `l diwfgc

ryx `payc cere mihayd zxyr elb xaky

cec ded jixt ikc rcze `ed `piipnn `le did

etel` cec e`xwy ltezig` ded ipyn `l

zvwe oipnd on epi` ded ryxc oeik erceine

ipt yiian didy zyeaitn ded ipyn `lc dyw

:(.c 'c zekxa) dklda cec

åäìåëozlecb 'lgzedync .opixn`w dipy

`l `zyde 'ipy edlek wqt `l

qgpt ded xfrl` ded `de iqxbc mixtql dyw

ezlecb dlgzedy xfrl` ded `de jixt ikdc

ded ryedi` ipyn `lc dnize ryedi ly xg`

(zekld) zekld xifgdy fpw oa l`ipzr

dyn ly ela` inia l`xyin egkzypy

:(:fh sc dxenz)

àäåzeklnl aexw didy .ozp xa `ped ded

(.hi sc) migafc a"ta `zi`ck

:jipne` mikln eide dia miiwz`c

éðéã`l meyn .cvd on oiligzn zeytp

`l zepenn ipica la` ax lr dprz

xyt`e zeprl oileki dl`y jxc n"ne 'iyiig

ipica `le aizk zeytp ipica ax lr dprz `l

zepenn ipic` inp i`w zehplc b"r` zepenn

c"aa (:b sc) oizlikn yixa dl iwenc o`nl

:dhep

äáøexbgie `kdn opgei 'x xn` dpg xa xa

zeklna cxeny rnyn `kd .'ebe yi`

oke jln envr ayeg did cecc 'ipiicinl irae

dixe` iab (mye .ep sc zay) dnda dna wxta

dipiic `le oixcdpqa epecl cecl el didy

mzd opixn`ck zeklna cxen didy b"r`

cxenc (mye :ci sc) dlibna xn` `dc dywe

ira `l xnel yie dipiicinl ira `l zeklna

zecr lawl `l` zezin iaiig x`yk dipiicinl

xn`c `d d`xpe zeklna cxen `ed m` rcile

sc) oiwxita opzc `d oiprl dipiicinl ira `l

c (.almeiae zekfl meia ea oixneb zeytp ipi

oixneb oi` eixg`ly dlilae daegl eixg`ly

dil dxn`wc epiide daegl meia ea oixneb i`de

opixn`ck dlila zeytp ipic oipc ike libia`

opira ynyd cbpc (:cl sc) oiwxita lirl

ipic x`yk dipiicinl ira `lc dl aiyde

gken oke daegl meia ea oixneb `l` zeytp

ipic oipc ike dil dxn`c oiwxitc inlyexia
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:mixyk miaexw oi`c `hiyt oic oiprlc jixhvi` dpyd xeaire ycgd yeciw
iiez`l

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

äçBã äçéöø ïéà ,ãéçé ïaø÷ éðtî äçãpL áBè íBé äî©¤¦§¨¦§¥¨§©¨¦¥§¦¨¨
ïéc Bðéà ,áBè íBé úà äçBc àeäL ãéçé ïaø÷ .BúBà¨§©¨¦¤¤¤¥¦
,øîàc ïàîì àçéðä .BúBà äçBc äçéöø àäz àlL¤Ÿ§¥§¦¨¨¨¦¨§©§¨©
,øîàc ïàîì àlà .áBè íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð ïéà¥§¨¦§¨§¥¦§¤¨§©§¨©
àlà .øîéîì àkéà éàî ,áBè íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð§¨¦§¨§¥¦§©¦¨§¥©¤¨
úBáãðe íéøãð ,øîàc ïàîì àéòaéî àì ,àáø øîà̈©¨¨¨¦©§¨§©§¨©§¨¦§¨
.ììk 'éçaæî íòî' íéi÷úî àì àäc ,áBè íBéa ïéáéø÷§¥¦§§¨Ÿ¦§©¥¥¦¦§§¦§¨
íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð ,øîàc ïàîì eléôà àlà¤¨£¦§©§¨©§¨¦§¨¥§¥¦§
éàîe ,'éì ãçeénä' 'éçaæî' 'éçaæî íòî' áéúëä ,áBè¨§¦¥¦¦§§¦¦§§¦©§¨¦©
:'úeîì epçwz éçaæî íòî' àðîçø øîàå ,ãéîz ,eäéð¦¨¦§¨©©£¨¨¥¦¦§§¦¦¨¤¨
àðà ,áø øîà :'eë úBøähäå úBàîhä úBðBîî éðéc¦¥¨©ª§§©¨¢¨©©£¨
.àLéøa éìçúî Båä éãéc éàpéîe ,éaø éác àðééðîa éàåä£©§¦§¨¨§¥©¦¦©¦¦£©§£¥§¥¨
déøa äaø øîà .ïðz ìBãbä ïî ïéìéçúî ïðà ,àäå§¨£©©§¦¦¦©¨§©¨©©¨§¥
àðééðî éðàL ,ñìåå éaøc déøa ìlä éaø àîézéàå ,àáøc§¨¨§¦¥¨©¦¦¥§¥§©¦©§¨¦¦§¨¨
øîàå .éìçúî Båä ãvä ïî eäééðéðî eäleëc ,éaø éác§¥©¦§§¦§¨©§¦©©£©§£¥§¨©
,ñìåå éaøc déøa ìlä éaø àîézéàå ,àáøc déøa äaø©¨§¥§¨¨§¦¥¨©¦¦¥§¥§©¦©§
íB÷îa äìeãâe äøBz eðéöî àì ,éaø ãòå äLî úBîéî¦Ÿ¤§©©¦Ÿ¨¦¨§¨§¨
äåä àäå .øæòìà äåä ?òLBäé äåä àäå ?àìå .ãçà¤¨§Ÿ§¨£¨§ª©£¨¤§¨¨§¨£¨
àäå .ìàeîL äåä ?ìeàL äåä àäå .íéð÷æ eåä ?ñçðt¦§¨£§¥¦§¨£¨¨£¨§¥§¨
äåä ?ãåc äåä àäå .ïðéøîà÷ déðL eälek ?déLôð çð̈©§¥§§¥¨£§¦©§¨£¨¨¦£¨
.ïðéøîà÷ déðL eälek ?déLôð çð àäå .éøéàiä àøéò¦¨©¨¦¦§¨¨©§¥§§¥¨£§¦©
?déìè÷ àäå .àøb ïa éòîL äåä ?äîìL äåä àäå§¨£¨§ŸŸ£¨¦§¦¤¥¨§¨©§¥
àäå .àðáL äåä ?äi÷æç äåä àä .åðéøîàë déðL délek¥§¥¨£¨¦§¦¨£¨¤§¨§¨
äåä .àøæò äåä àäå .ïðéøîà÷ déðL eälek ?ìéèwéà¦§¦§§¥¨£§¦©§¨£¨¤§¨£¨
éðà óà ,äáäà øa àãà áø øîà .äéìëç ïa äéîçð§¤§¨¤£©§¨¨©©£¨©©£¨©£¦
äìeãâe äøBz eðéöî àì ,éMà áø ãò éaø úBîéî ,øîBà¥¦©¦©©©¦Ÿ¨¦¨§¨
øa àðeä ?ïúð øa àðeä äåä àäå ?àìå .ãçà íB÷îa§¨¤¨§Ÿ§¨£¨¨©¨¨¨©

éék äåä óëéî ,ïúðïéìéçúî úBLôð éðéc :éMà áøì déì ó ¨¨¥¨£¨¨¥¥§©©¦¦¥§¨©§¦¦
øîà ,àtt øa àçà éaø øîà ,éléî éðä àðî :ãvä ïî¦©©§¨¨¥¦¥¨©©¦£¨©¨¨¨©
øa äaø .'áø ìò äðòú àì' ,'áéø ìò äðòú àì' àø÷§¨Ÿ©£¤©¦Ÿ©£¤©©©¨©
åéLðàì ãåc øîàiå' àëäî ,ïðçBé éaø øîà äpç øa©¨¨¨©©¦¨¨¥¨¨©Ÿ¤¨¦©£¨¨
øBbçiå Baøç [úà] Léà eøbçiå Baøç [úà] Léà eøâç¦§¦¤©§©©§§¦¤©§©©§
ïãå ,Bãéîìúì íãà äðBL ,áø øîà .'Baøç úà ãåc íb©¨¦¤©§¨©©¤¨¨§©§¦§¨
áàä ,úBànhäå úBøähä ,éáéúéî .úBLôð éðéãa Bnò¦§¦¥§¨¥¦¥©¨¢§©ª§¨¨
úBðBîî éðéc .íéðL íäì ïéðBî ,Bãéîìúå áøä ,Bðáe§¨©§©§¦¦¨¤§©¦¦¥¨
,äðL øeaéòå Lãçä Lecé÷ ,úBkî éðéãå úBLôð éðéãå§¦¥§¨§¦¥©¦©Ÿ¤§¦¨¨
.ãçà àlà ïäì ïéðBî ïéà ,Bãéîìúå áøä ,Bðáe áà̈§¨©§©§¦¥¦¨¤¤¨¤¨

éë

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



קפי
oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxt`nw `aa

çéöø ïéà.åúåà äçåã äinp h"ia `dc cala ytp lke` `l` zayl h"i oia oi`c
:aizk dyrz `l dk`ln lk.'åë àçéðäo`nl `gipd `id `axc dizlinc `pwqn

cigi oaxwa igafn mrn inwe`l zivn aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcp xn`c
:oxn`ck e"w yixcin `l ezc aeh mei `le zay `l igc `lc.ïéáéø÷ ã"îì àìà

`pz `eddle oxn`ck e"w yxcnl `ki`
ediizbelte igafn mrn znwen `kid

:dvia zkqna.àáø øîà àìàjigxk lr
oia xnege lwl dixwre igafn mrn `z`
`irain `lc xeaiv oaxwn oia cigi oaxwn
aeh mei dgec cigi oaxwc oeikc oiaixw c"nl
mwezin `l xnege lw yxcinl ziz` i`
e"w yxcz `l jigxk lre llk igafn mrn
xn`c o`nl elit` `l` dixwre `xw `z`e
`kilc cigi oaxwa `xwl inwe`l `ki`e 'ek
`xwl dinwe`l zira `l xeaiv oaxwae e"w
mwezin dizernynn jigxk lr e"w meyn
il cgeind rnyn igafnc xeaiv oaxwa inp

:zepaxwd lk xwir `edy cinz epiidcååä
.àùéøá éìçúîdxn` oewixwiqc `piipna

aiyed ipzwc (:gp sc oihib) oiwfipd 'ta ax
mipy oewixwiq ipta dzdy m`y epnpe c"a
`edda ded `p` ax xn`e 'ek ycg xyr
:`yixa eligz`c `ed icic i`pine `piipn

.éìçúî ååä ãöä ïîdxizi depr iptn
:qlee iaxc dixa :ea dzidy.ãçà íå÷îá

oi`y cg` mc`a l`xyi ly ozlecbe ozxez
oebk dlecbae dxeza l`xyi lka ezenk
zeklna l`xyi lk lr lecb didy dyn

:dxezae ze`iypa iax oke dxezaeäåä
.øæòìà:cg` mewn ied `le dxeza exiag

.ñçðéô äåä àäå:xfrl`e ryedi eznyn
.íéð÷æ ååä:freae ova`e l`ipzr oebkàøéò

.éøéàéäipzn dedc opixn` (:fh sc) w"ena
did cece zezqke mixk iab lr opaxl edl
`xir (k a"y) aizkc y`xl eilr ebidpn

:cecl odk did ixi`id.éòîùdid lecb
sl`a ocxid cec z`xwl cxiy ogky`ck

:yi`.àðáùlyn dlecb ezaiyi didy
:(.ek sc) xxea df 'ta xn`ck diwfgàì

.áø ìò äðòú`l rnyn c"ei `la aizk
`l jkld c"a ly `lten lr welgz
`le daeg dil `fg `nlc dipin opiligzn
`ly) cvd on oiligzne dielir `piblt
mikqie mikfnd on cg` ixac cg` (rnyi

:enr.åáøç ãåã íâ øåâçéåepnp dpexg`a
:zeklna cxen meyn epecl eilríãà äðåù

.åãéîìúìdaegle zekfl mipt el d`xne
e` zekfl e` enr dpnpe enr oce oicd jeza
on cg`k cinlzd it lr oicd oihne daegl

:oipiicd.úåøäèäå úåàîèäoz`xedy
oiwleg ok m` `l` oipn mda oi`e cigia
e` oi`nhd eax m` oipnl cenrl jixve
axd z` e` epae a`d z` oipen oixdhnd

oicd zligza s` mdly oipny zekne zeytpe zepenn ipic la` mipya ecinlze
dyly jixvy ycegd yeciw oke b"k zeytp ipice dyly jixv dfy dxezd (one)
opinwene awri idl`l htyn `ed l`xyil weg ik (`t mildz) dia aizk htync

'iixac `tiqe cg` `l` oipnp ecinlze axd `le df mr df oixyk epae a`d oi` draye dyng dyly jixvy dpyd xeair oke (:dk sc) d"x 'qna ycegd yeciwa dil
:el jlede cenri `l` wzey elit`e eciva ayi `l
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äîå'it` `d h"i dgivx `igc `lc l"pne z"`e .h"iaizkc meyn e`l i` `igc zay

dcear dne e"wa h"i dgcz k"` aizk `l h"iae mkizeayen lka (dl zeny)

iptn zigcpy gikei zay xninl `ki`c l"ie 'eke eze` dgec dgivx aeh mei dgecy

gikei zay xninl jiiy oi` edin h"i oicd `ede dgivxd iptn zigcp oi`e dceard

dpi`y dcear epiidc dceard iptn zigcpy

i`w iia`c dizlin` `dc dgivxd iptn zigcp

`lewl e"w xninl `ki`c oeik icin w"lc p"le

:opixn` `xnegl `xnegle

àäådil qxb `lc mixtq zi` .diwfg ded

l`xyi lk lr lyen did `l diwfgc

ryx `payc cere mihayd zxyr elb xaky

cec ded jixt ikc rcze `ed `piipnn `le did

etel` cec e`xwy ltezig` ded ipyn `l

zvwe oipnd on epi` ded ryxc oeik erceine

ipt yiian didy zyeaitn ded ipyn `lc dyw

:(.c 'c zekxa) dklda cec

åäìåëozlecb 'lgzedync .opixn`w dipy

`l `zyde 'ipy edlek wqt `l

qgpt ded xfrl` ded `de iqxbc mixtql dyw

ezlecb dlgzedy xfrl` ded `de jixt ikdc

ded ryedi` ipyn `lc dnize ryedi ly xg`

(zekld) zekld xifgdy fpw oa l`ipzr

dyn ly ela` inia l`xyin egkzypy

:(:fh sc dxenz)

àäåzeklnl aexw didy .ozp xa `ped ded

(.hi sc) migafc a"ta `zi`ck

:jipne` mikln eide dia miiwz`c

éðéã`l meyn .cvd on oiligzn zeytp

`l zepenn ipica la` ax lr dprz

xyt`e zeprl oileki dl`y jxc n"ne 'iyiig

ipica `le aizk zeytp ipica ax lr dprz `l

zepenn ipic` inp i`w zehplc b"r` zepenn

c"aa (:b sc) oizlikn yixa dl iwenc o`nl

:dhep

äáøexbgie `kdn opgei 'x xn` dpg xa xa

zeklna cxeny rnyn `kd .'ebe yi`

oke jln envr ayeg did cecc 'ipiicinl irae

dixe` iab (mye .ep sc zay) dnda dna wxta

dipiic `le oixcdpqa epecl cecl el didy

mzd opixn`ck zeklna cxen didy b"r`

cxenc (mye :ci sc) dlibna xn` `dc dywe

ira `l xnel yie dipiicinl ira `l zeklna

zecr lawl `l` zezin iaiig x`yk dipiicinl

xn`c `d d`xpe zeklna cxen `ed m` rcile

sc) oiwxita opzc `d oiprl dipiicinl ira `l

c (.almeiae zekfl meia ea oixneb zeytp ipi

oixneb oi` eixg`ly dlilae daegl eixg`ly

dil dxn`wc epiide daegl meia ea oixneb i`de

opixn`ck dlila zeytp ipic oipc ike libia`

opira ynyd cbpc (:cl sc) oiwxita lirl

ipic x`yk dipiicinl ira `lc dl aiyde

gken oke daegl meia ea oixneb `l` zeytp

ipic oipc ike dil dxn`c oiwxitc inlyexia

:mei ceran epic xnbp xak dl xn` dlila zeytpïéàmeyn .cg` `l` mdl oipen

:mixyk miaexw oi`c `hiyt oic oiprlc jixhvi` dpyd xeaire ycgd yeciw
iiez`l
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סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

עניין המשפט, שהוא עניין ההבנה וההשגה בשכל )נשמע(, קשור עם התחלקות פרטים דווקא.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



קפב
oifge` mipya cenr el sc ± oey`x wxt`nw `aa

.áø øîà÷ éëeed dixnblc iq` axe `pdk ax oebk `l` xn` `l dpnp ecinlzc
oikixv opi` minrhd ayiile zei`x `evnl dixaql la` eaxn rnyy dnl ikixv
inp l`xyi lk dipin rnyc `xnb meyn i`c `ed diytp it`a `xab jkld

minrh el` oi`e elaw dynnied xg` ax itn eznkg dzid m` `nipc eal zpad
:xg` mrh xne`.íéøáã äøùò'ipzna opz

:(.al sc)øåù ïéãá ïéâäåð ïðéà ïìåëå
.ì÷ñðäit lr s` zeytp ipicl dey zeidl

dylye mixyr oiprl (.a sc) w"ta epxn`y
:xeyd zzin jk milra zzinkõåç

.äùìùå íéøùòî:zeytp ipick b"k jixvy
.äèú àìdhn dz` la` cg` t"r drxl

xinb `kdne cg` t"r xeyd oic daegl
b"kn ueg ibidp `lc zelrn edlekl
xwir `edy iz` ikdl ywidc `xazqne
iz` dlvdl jpi` edlek la` ezligze oicd
miiwl ahen crend xey lr qegl epl dne

:(hi mixac) rxd zxrae ea.ååä äòùú àä
'ipzna opz 'i `de oiztwz`` opiwxt xcde
lkd oi`c meyn eed 'h ol `iywc i`d xn`e
i`nc `id `cg dylye mixyre oixiyk
meyn zeytp ipicn leqt xfnn `nrh
aizk ixcdpqae ixcdpq epiidc b"k opirac
oiqgein jl oineca jz` e`ype (`i xacna)

:jzenk.ï÷æmipa lecb xrv xak gkyy
:qixq oke ipngx epi`e.äøéùë äôéèîrxfn

:l`xyi.íåî ìëî:dgtyn mbtíåùî
.äðéëùoiqgein opirac `ed dyn iniac jpd

:odilr dpiky dxyzy ie`x ediy.äðéëù
:gexd on izlv`e (my) aizkc.êúà åàùðå

z` hetyl exzi el wligy ze`xcdpqa
lwde aizkc dpiky meyn o`k oi`c mrd
jz` e`ype on `le jz` e`ype jilrn
miraya `eddc sili (my) mrd `yna
meyne aizk cren ld`l enr ekldy mipwf

:dpiky.ïéøãäðñ 'éðúî:b"k ly s`éöçë
.äìåâò ïøåâediy ick oiayei eid dlebra

oiayei eid m`y itl df z` df oi`ex olek
df z` df oi`ex mipey`xd ipt oi` dxeya
oikixvy itl oiayei oi` dnily dlebrae
mlek ipta xacl qpkil micrde oicd ilra
oiwcwcne micrd z` oi`ex olek ediy
ef dxeyl micrd ipt `diy `le mixaca

:efl mdixeg`eïéëæîä éøáã ïéáúåëå
.ïéáééçîäåoikfnd ixac oiazek mdipy

drhi m`y miaiignd ixac oiazek mdipye
:exiag ly lr eazk gikei cg`d.äùìùeed

erhi odilr daxiy minrhd gxeh jezny
azek '`e oikfnd ixac azek '` `l` xaca
jezne mlek ixac azek 'bde oiaiignd ixac
ly azk gikei mdn cg` drhi m`e xaca exvwi `l mdilr ax gxeh oi`y

:iyily.ïäéðôì ïéáùåéoilqtqd lr oiayei milecbdy `l` dlebrk od s`
:rwxwd lr micinlzde
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ééåúàìxninl dil ded ok m`c i`w zeytp ipic oecl oixyk lkd oi`` e`l .xfnn

ipic oecl leqt ldwa `al xykc llg 'it`c ith `zeax iedc llg iiez`l

miel mipdk `l` dl ipzw `icda `d cere jl dneca jz` aizkc meyn zeytp

gken oke i`w zepenn ipic oecl oixiyk lkd` `l` dpedkl oi`iynd mil`xyie

wxtac b"r`e zepenn ipic` ciarc `zekixvd

`zekixv ciarw (mye :hn sc dcp) oniq `a

`zlin xwir hwp n"n zeytp ipic` `kti`

`neq iiez`l `nil z"`e zepenn ipic meyn

'ipznc `pzl zepenn ipic oecl xykc

zeytp ipicl leqte (:cl sc) lirl opixn`ck

(mye .`w sc zenai) dvilg zevn yixa 'i`ck

oiwepn c"ay myk sqei ax ipzcn oineq hrnnc

yi inp `nrh i`dne men lkn oiwepn jk wcva

ja oi` menc `xw xn`wc oeik oinen lk leqtl

'ipzn dil rnync l"ie ixii` ynn mena

(:fk sc lirl) xxea dfa 'ixn`ck oiqgei leqta

`l` `tiq ipzwc rcz oniq `ac oizipzn`

:dpedkl oi`iynd mil`xyie miel mipdk

àðéðúdcedi axc dizlin` .`pnif `cg

izxz` xninl dil jixhvi` i`n` dil dyw

jixt i`n oizipzn` i`c xfnn iiezi`l oizipzn

edl ipzc b"r` b"dk `aeh mzd ipzw `d

mixac el` wxta ogky` b"dke izkec x`ya

x"` lecb llk iab (mye :hq sc) migqta

:dzeyrl xyt`y dk`ln lk `aiwr

àãçz`lxb mzqc rnyn `zyd .xb iie

ulegd wxtac 'we zepenn ipicl xyk

xa ixn axl `ax dixyk` (mye :dw sc zenai)

l`xyin en`c oeikc laac iqxet` 'ipne lgx

en` `ira `nl` dia `pixw jig` axwn

exiag xb oecl ixiin `kdc l"ie l`xyin

xb (mye .aw sc my) dvilg zevn 'ta 'ixn`ck

oc l`xyin en` dzid m`e dxez xac exiag oc

ipic oiprlc d"ty enk `le l`xyi elit`

ipicl la` l`xyi `le exiag occ ixii` zeytp

axwnc `xw iziin mzdc cere xyk zepenn

e`ypen jenqa ihrnin zeytp ipic eli`e jig`

oiqgei dxyr 'ta xn`c `de z"`e jz`

eizea` ewfgedy in iab (:er sc oiyeciw)

oileqt opinwen `lc `xninl miaxd ixheyn

dcedi ax xn`e oecl oixyk lkd edpinxe

l"ie exiag oecl epiid `iyew i`ne xfnn iiez`l

axwn l`xyin en`e eia`e li`ed xfnn ip`yc

xbc b"r` `kixv xn`wc i`de dia `pixw jig`

itl `kiiyc `zekixv hwp n"n oiwelg xfnne

da yxetn df welig oi`e mzq diepyd dpynd

l"`c (mye :aw sc) dvilg zevn yixa z"`e

l`xyia `pipz dcedi axl dcedi xa l`eny

z"x libxe mixb ly c"aa `le l`xyi ly c"aa

w"ta 'ixn`c d`eecpid dcedi ax ly epa did dcedi [ax] xa l`eny (ax) eze`c xnel

`la k"`c d`xp epi`e epae `ed xiibzpe ded miyxei el oi`y xbc (:ak sc) oiyeciwc

jixhvi`c xnel oi`e l`xyin en` e`lc oeik oipic x`ya 'it` liqtin inp l`xyi

`ilrn l`xyi dyecwa ozcile ozxedy oeik mixb ipac mixb ipa zvilgl 'it` leqtl

elit` dvilgl xb leqtl l`xyia jixhvi`c xnel jixve `id `zilrn zil`xyi dyecwa dzcile dzxedc dqxe`nd dxrp oiprl (mye :cn sc zeaezk) dxrp 'ta 'ixn`ck edpip

:ded l`xyin en` dcedi xa l`eny axe l`xyin en`

êúà`l mewn lkn men lra dynl eziyr ok m` (fl sc) oinen el` wxta opixn`ck ded men lra e`l dync men lra ihernl jiiy ied inp jz`nc ab lr s` .jl oineca

:ja oi` mene aizkc meyn e`l i` ikdl jz` yxcinl xazqn ded
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déøîâìc .éqà áøå àðäk áø ïBâk ,áø øîà÷ ék¦¨¨©©§©©£¨§©©¥§¦§¨¥
øîà .éëéøö Båä àì ,áøc déøáñìå .éëéøö Båä ,áøc§©£§¦¦§¦§¨¥§©¨£§¦¦¨©
éðéãì úBðBîî éðéc ïéa Lé íéøác äøNò ,eäáà éaø©¦£¨£¨¨§¨¦¥¥¦¥¨§¦¥
íéøNòî õeç ,ì÷ñpä øBLa ïéâäBð ïéà ïleëå ,úBLôð§¨§¨¥£¦§©¦§¨¥¤§¦

ìLeøîàc ,àtt øa àçà áø øîà ,éléî éðä àðî .äL §Ÿ¨§¨¨¥¦¥¨©©£¨©¨¨§¨©
ðBéáà ètLî ähú àì' àø÷ðBéáà ètLî ,'Báéøa EE §¨Ÿ©¤¦§©¤§§§¦¦§©¤§§

øBL ìL ètLî ähî äzà ìáà ,ähî äzà éà¦©¨©¤£¨©¨©¤¦§¨¤
?éðz÷ äøNò àä ?eåä äòLz àä ,äøNò .ì÷ñpä©¦§¨£¨¨¨¦§¨¨¨£¨¨¨¨¥

ìLe íéøNòå ,ïéøLk ìkä ïéàc íeMî.àéä àãç äL ¦§¥©Ÿ§¥¦§¤§¦§Ÿ¨£¨¦
ï÷æ ïéøãäðqa ïéáéLBî ïéà ,àéðúc ,éúéøçà àkéà àä̈¦¨©£¦¦§©§¨¥¦¦©©§¤§¦¨¥

éñBî äãeäé éaø .íéða Bì ïéàL éîe ñéøñåóà ,ó §¨¦¦¤¥¨¦©¦§¨¦©
ìBîçú àì' øîà àðîçøc ,úéñna ïäéôeléçå .éøæëà©§¨¦§¦¥¤©¥¦§©£¨¨¨©Ÿ©§
:úBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ìkä :'åéìò äqëú àìå§Ÿ§©¤¨¨©Ÿ§¥¦¨¦¥¨
.øæîî ééBúàì ,äãeäé áø øîà ?éàî ééBzàì 'ìkä'©Ÿ§©¥©¨©©§¨§¨¥©§¥

z àä,úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ìk' ,àðîéæ àãç àðéð ¨§¥¨£¨¦§¨¨¨¨¨¦¥§¨
úBðBîî éðéc ïeãì éeàø Léå ,úBðBîî éðéc ïeãì éeàø̈¨¦¥¨§¥¨¨¦¥¨
?éàî ééBzàì ,da ïðéåäå .'úBLôð éðéc ïeãì éeàø ïéàå§¥¨¨¦¥§¨©£¦©¨§©¥©
àãçå ,øb ééBzàì àãç .øæîî ééBzàì ,äãeäé áø øîàå§¨©©§¨§©¥©§¥£¨§©¥¥©£¨
àáì éeàøc ,øb ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .øæîî ééBzàì§©¥©§¥§¦¨§¦©§§¦©¥§¨¨Ÿ
àác ,øæîî ïðéòîLà éàå .àì àîéà ,øæîî ìáà .ìäwa©¨¨£¨©§¥¥¨Ÿ§¦©§§¦©©§¥§¨
àîéà ,äøLk ätéhî àa àìc ,øb ìáà .äøLk ätéhî¦¦¨§¥¨£¨¥§Ÿ¨¦¦¨§¥¨¥¨
éàî :úBLôð éðéc ïeãì ïéøLk ìkä ïéàå :àëéøö ,àìŸ§¦¨§¥©Ÿ§¥¦¨¦¥§¨©
,÷ãöa ïéweðî ïéc úéaL íLk ,óñBé áø éðúc ,àîòè©£¨§¨¥©¥§¥¤¥¦§¦§¤¤
Clek' àø÷ éàî ,øîéîà øîà .íeî ìkî ïéweðî Ck̈§¦¦¨¨©£¥©©§¨¨
áø øîà .Lnî íeî ,àîìéãå .'Ca ïéà íeîe éúéòø äôé̈¨©§¨¦¥¨§¦§¨©¨¨©©
'Cnò' ,'Cnò íL eávéúäå' ,àø÷ øîà ,á÷òé øa àçà£¨©©£Ÿ¨©§¨§¦§©§¨¦¨¦¨
øîà àlà .äðéëL íeMî íúä ,àîìéãå .Cì ïéîBãa§¦¨§¦§¨¨¨¦§¦¨¤¨¨©
'Ezà' ,'Ezà eàNðå' ,àø÷ øîà ,÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©§¨§¨§¦§¦§

:éåäéì Eì ïéîBãaäðùîïøBb éöçk äúéä ïéøãäðñ §¦§¤¡¥©§¤§¦¨§¨©£¦¤
ïéðéicä éøôBñ éðLe .äæ úà äæ ïéàBø eäiL éãk ,äìeâò£¨§¥¤§¦¤¤¤§¥§¥©©¨¦
ïéáúBkå .ìàîOî ãçàå ïéîiî ãçà ,íäéðôì íéãîBò§¦¦§¥¤¤¨¦¦§¤¨¦§Ÿ§§¦

ìL ,øîBà äãeäé éaø .(ïékæî éøáãå ïéáéiçî) éøác.äL ¦§¥§©§¦§¦§¥§©¦©¦§¨¥§Ÿ¨
,ïéáéiçîä éøác áúBk ãçàå ,ïékæîä éøác áúBk ãçà¤¨¥¦§¥©§©¦§¤¨¥¦§¥©§©§¦
.ïéáéiçîä éøáãå ïékæîä éøác áúBk éLéìMäå§©§¦¦¥¦§¥©§©¦§¦§¥©§©§¦
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סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

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

:`xnbd zvxznék[izni`Î]áø øîà÷eax mr oc cinlzdy ¦¨¨©©
micinlza wx ,envr ipta dpnpe,éqà áøå àðäk áø ïBâkdéøîâìc §©©£¨§©©¥§¦§¨¥

éëéøö Båä áøcmipicd z` mze` cnli axy mikixv eidy - §©£§¦¦
,eizeaxn rnyy zeklddeéëéøö Båä àì áøc déøáñìåozil - §¦§¨¥§©¨£§¦¦

mnvrn mileki eid ,zei`x `iadle zencl oke zexaqe minrh
x`yk mnvr ipta mipnp el` jkle .ax z` dfl mikixv eid `le
mixfeg wx `le mdly `xaqn mzrc z` mixne`y oeik ,mipiicd
oi` mipicd z` eitn cenll ick axl ekxvedy dne .max ixac lr

.dyn itn dxezd z` ecnl l`xyi lk ixdy oexqg lk jka
dnae zepenn ipicl dey lwqpd xey htyn dna zx`an `xnbd

:zeytp ipiclíéøác äøNò ,eäáà éaø øîà[mipicÎ]Léwelig mda ¨©©¦£¨£¨¨§¨¦¥
úBLôð éðéãì úBðBîî éðéc ïéalirl dpyna ex`azde,(.al)ås` lr ¥¦¥¨§¦¥§¨§

lirl epipyy(.a)llek df oi` ,zeytp ipicl dey xey zliwq oicy
`l` ,el` mixac dxyr lkì÷ñpä øBLa ïéâäBð ïéà ïleëezeidl ¨¥£¦§©¦§¨

,zeytp ipicl mda deyî õeçly oic zia jixvy oicdíéøNò ¥¤§¦
ìLeäLoic zia jixv ea mbe mc` zzinl dey lwqpd xey dfay §Ÿ¨

:`xnbd zx`an .dylye mixyr lyéléî éðä àðîoi`y oipn - §¨¨¥¦¥
,mipic x`y iabl mc` zzinl lwqpd xey zencl micnláø øîà̈©©

àø÷ øîàc ,àtt øa àçà(e bk zeny)ðBéáà ètLî ähú àì','Báéøa E £¨©¨¨§¨©§¨Ÿ©¤¦§©¤§§§¦
[zeytp ipic] htyn cg` oiic it lr drxl zehdl xeq` ,xnelk

z` wxy weqtdn wiecne ,oeia` lyðBéáà ètLîéà E[oi`Î]äzà ¦§©¤§§¦©¨
ähî,cg` oiic ly aex it lr dzinl erixkdlähî äzà ìáàlr ©¤£¨©¨©¤

cg` it,ì÷ñpä øBL ìL ètLîmiaiignd mipiicd eaxiy jka icy ¦§¨¤©¦§¨
mipic x`y lkl micnl dfne .elwql ick ,cg`a mikfnd lr

dpyna ex`azdy(.al lirl),zepenn ipicl mda dey lwqpd xeyy
.mipiic b"k ly oic zia jixvy oicdn ueg

yi ike :eda` iax lr `xnbd zl`eyäøNòzepenn ipic oia mixac £¨¨
,zeytp ipiclàäwx,eåä äòLz` iax xn` recneyiy eda ¨¦§¨¨

.mixac dxyrwx yiy el`y recn :dl`yd lr `xnbd dywn
,dryzäøNò àämixacéðz÷dpyna epy -(.al lirl)ipic oia yiy ¨£¨¨¨¨¥

:eda` iax lr dl`yd z` `xnbd zx`an .zeytpl zepenn
dryz wx yiy el`yíeMîoicdy exaqyïéøLk ìkä ïéàcoecl ¦§¥©Ÿ§¥¦

zeytp ipicåjixv zeytp ipicay oicdìLe íéøNòäL,mipiicàãç §¤§¦§Ÿ¨£¨
àéäipic oecl mixyk lkdy oicd `ldy ,cg` xacl aygp - ¦

zepenn ipicl xyky xfnn zeaxl `ay oldl x`ean zepenn
mixyr jixvy oica lelk xak df xace ,zeytp ipicl xyk epi`e
oexqgd ixdy ,[dphw] oixcdpq zaiyi `edy mipiic dylye
aiygdl oi` jkle .oixcdpqa zayln leqty meyn `ed xfnna
dpynay `vnpe .mipic ipyk dylye mixyr oice xfnn oic z`

.dryz wx `l` dxyr oi`
`l` oi` epizpyna ok` :eda` iax ixac z` `xnbd zayiin

c ,dxyr yiy eda` iax xn` mewn lkne ,dryzàkéà àä̈¦¨
éúéøçà,zeytpl zepenn oia welig ea yiy oic cer `ziixaa yi - ©£¦¦
àéðúc,`ziixaaïéøãäðqa ïéáéLBî ïéà`edy oiicå ï÷æoiic `l §©§¨¥¦¦©©§¤§¦¨¥§
`edyñéøñ,ciledl leki epi`eå`l,íéða Bì ïéàL éîel` lky ¨¦§¦¤¥¨¦

mpi` ,[df xrv gky xak owf] mipa lecib xrv mdl oi`y oeik
.oecipd ly ezekfa witqn ektdi `le jk lk mipngxäãeäé éaø©¦§¨

éñBîóà ,ók reciy inéøæëà.mipa lecib xrv el yi m` mb leqt ¦©©§¨¦
,`ziixad zniiqnúéñna ïäéôeléçåziqdy in ly epica eli`e - §¦¥¤©¥¦

,oecl mixyk el` lky jtidl `ed oicd dxf dcear cearl mixg`
øîà àðîçøc(h bi mixac)'åéìò äqëú àìå ìBîçú àì'x`eany oeike §©£¨¨¨©Ÿ©§§Ÿ§©¤¨¨

didi zepngx zcn ea oi`y oiic i`ce ,eilr mgxl xeq`y dxeza
.epecl xykiny ,eda` iax ea xaicy ixiyrd xacd edfy `vnpe

ipica xyke zeytp ipica ayiln leqt zepngxd zcna el xqgy
.zepenn

:dpyna epipyúBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ìkäoecl mixyk lkd oi`e ©Ÿ§¥¦¨¦¥¨
:df oica dpynd dycig dn `xnbd zxxan .zeytp ipic'ìkä'©Ÿ

éàî ééBzàì.'lkd' zaiza siqedle lelkl dpynd d`a dn - §©¥©
:`xnbd daiynøæîî ééBúàì ,äãeäé áø øîàxfnny zeaxl - ¨©©§¨§¨¥©§¥

edfy yxtl xyt` ji` :`xnbd zl`ey .zepenn ipicl xyk
,dpynd ixaca yecigdàðîéæ àãç àðéðz àäoic epipy xak ixd - ¨§¥¨£¨¦§¨

dcpa dpyna df(:hn),ìk'oiicïeãì éeàø ,úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ¨¨¨¨¦¥§¨¨¨
mbLéå ,úBðBîî éðécy oiicïeãì éeàøwxïeãì éeàø ïéàå úBðBîî éðéc ¦¥¨§¥¨¨¦¥¨§¥¨¨

da ïðéåäå .'úBLôð éðéc,zl`ey my `xnbde -éàî ééBzàìdfi` - ¦¥§¨©£¦©¨§©¥©
.zeytpl `le zepenn ipicl xyky zeaxl dpynd d`a oiicøîàå§¨©

äãeäé áød`a my dpyndy ,x`aløæîî ééBzàìipicl xyky ©§¨§©¥©§¥
jixv did recn dcedi iax ixacl ok m`e .zeytpl `le zepenn
zayiin .zepenn ipic oecl xyk xfnny epcnll zeipyn izy

:`xnbdàãçd`a zg` dpyn -øb ééBzàìipic oecl xyky £¨§©¥¥
,zeytp ipic `le zepennàãçåd`a zg` dpyne -øæîî ééBzàì ©£¨§©¥©§¥

.zeytpl `le zepenn ipicl xykyàëéøöeizy z` mikixv - §¦¨
,xfnn lr zg`e xb lr cnlz zg`y zeipyndïðéòîLà éàcwx §¦©§§¦©

oic z`øbxb `weecy xeaq iziid ,zeytpl `le zepennl xyky ¥
oeik ,dpedkl `ed leqty s` lréeàøc`edìäwa àáì`ypdl - §¨¨Ÿ©¨¨

,zepenn ipic oecl xyk `ed ixd ,l`xyi zaløæîî ìáàxeq`y £¨©§¥
l`xyi zal elit` `ypdlàì àîéàoecln leqty xne` iziid - ¥¨Ÿ

.zepenn ipic s`ïðéòîLà éàåy oicd z` wxøæîîzepennl xyk §¦©§§¦©©§¥
`weecy xeaq iziid ,zeytpl `lezepenn ipic oecl xyk xfnn

meynäøLk ätéhî àác,xyk l`xyi rxfn clep -àìc øb ìáà §¨¦¦¨§¥¨£¨¥§Ÿ
äøLk ätéhî àa,dieb dzid en` ixdyàì àîéàxne` iziid - ¨¦¦¨§¥¨¥¨Ÿ

jkl .zepenn ipic s` oecln leqtyàëéøömb epcnll ekxved - §¦¨
.zepenn ipic oecl mixyky xb lr mbe xfnn lr

zepenn ipic oecl mixyk lkd :dpyna epipyïeãì ïéøLk ìkä ïéàå§¥©Ÿ§¥¦¨
,úBLôð éðéc.odkl eza z` `iydl lekiy qgeiny in wx `l` ¦¥§¨

:`xnbd zx`anàîòè éàî,qgein ekxvedmeyn,óñBé áø éðúc ©©£¨§¨¥©¥
ïéc úéaL íLkzeidl mikixv÷ãöa ïéweðîjka minlyen - §¥¤¥¦§¦§¤¤

,wcv oic epeciyCkzeidl mikixv mbíeî ìkî ïéweðîmiiwp - ¨§¦¦¨
:z`f micnl oipn zx`an `xnbd .qegia mbt lkn,øîéîà øîà̈©£¥©

àø÷ éàîxn`py ,cnlp df weqt dfi`n -íeîe éúéòø äôé Clek' ©§¨¨¨¨©§¨¦
'Ca ïéà(f c mixiyd xiy)dn z` lyn jxca aezk weqtay epiide , ¥¨

zxaeqe ,men mda oi`y ,oixcdpqd lr `ed jexa yecwd xne`y
mbt el yiy iny micnl o`kne ,qegia menl dpeekdy `xnbd

:`xnbd dgec .oixcdpqa oiic zeidln leqt qegiaàîìéãåzpeek §¦§¨
l weqtdLnî íeî.oexqg epi` qegia men la` ,seba ©¨

:jkl xg` weqt `xnbd d`ianàø÷ øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà̈©©£¨©©£Ÿ¨©§¨
(fh `i xacna)ipwGn Wi` miraW iN dtq` dWn l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥

crFn ld` l` mz` Ygwle 'ebe l`xUi.'Cnò íL eávéúäåzaize ¦§¨¥§¨©§¨Ÿ¨¤Ÿ¤¥§¦§©§¨¦¨
'Cnò'eidi oixcdpql seq`i dyny mipwfdy jixvy zyxcp ¦¨

Cì ïéîBãa:`xnbd dgec .dyn enk mqegia minly eidiy epiidc §¦¨
,oixcdpq lkl df weqtn dgkedd dnàîìéãå`weecíúäekxved §¦§¨¨¨

jklíeMîd my dzxyy,äðéëL'd xn`y my epivny enk ¦§¦¨
mW LOr iYxAce iYcxie' mipwfd z` seq`iy ixg` dynl§¨©§¦§¦©§¦¦§¨

'mdilr iYnUe Lilr xW` gExd on iYlv`eekxved jkle ,(fi `i xacna) §¨©§¦¦¨©£¤¨¤§©§¦£¥¤
lkay jkn cenll oi` la` ,dpikyd mdilr dxyzy mie`x ediy ick miqgein zeidl

.miqgein eidi mipiicdy jixv oixcdpq:jkl xg` weqt `xnbd d`ianàlà¤¨
àø÷ øîà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà(ak gi zeny),mrd z` EhtWe' ¨©©©§¨©¦§¨¨©§¨§¨§¤¨¨

EhRWi ohTd xaCd lke Lil` E`iai lcBd xaCd lM dide zr lkA§¨¥§¨¨¨©¨¨©¨Ÿ¨¦¥¤§¨©¨¨©¨Ÿ¦§§
Lilrn lwde md.'Ezà eàNðåexzi zvra wqer weqtdy epiide ¥§¨¥¥¨¤§¨§¦§

mb dfae ,l`xyi lk z` ecal oeci `le mipiic cer dpniy dynl
oeyl xn`p'Ezà',miyxeceéåäéì Eì ïéîBãamiqgein epiidc ¦§§¦§¤¡¥

oeik ,dpiky meyn wx ok jixvy zegcl jiiy `l o`ke .jzenk
oixcdpq lkl o`kn cenll xyt` jkle ,dpiky dzid `l dfay
miel mipdk epiidc ,miqgein `weec eidi mipiicdy jixvy

.dpedkl mdizepa mi`iynd mil`xyie

äðùî
,micinlzde mixteqd oixcdpqd zaiyi ote` z` zx`an dpynd
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העניין דאמונה פשטה ישנו אצל כל אחד מישראל ללא עבודה ויגיעה, אלא באופן שזהו ירושה לנו מאבותינו.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc oixcdpq(ipy meil)

:`xnbd zvxznék[izni`Î]áø øîà÷eax mr oc cinlzdy ¦¨¨©©
micinlza wx ,envr ipta dpnpe,éqà áøå àðäk áø ïBâkdéøîâìc §©©£¨§©©¥§¦§¨¥

éëéøö Båä áøcmipicd z` mze` cnli axy mikixv eidy - §©£§¦¦
,eizeaxn rnyy zeklddeéëéøö Båä àì áøc déøáñìåozil - §¦§¨¥§©¨£§¦¦

mnvrn mileki eid ,zei`x `iadle zencl oke zexaqe minrh
x`yk mnvr ipta mipnp el` jkle .ax z` dfl mikixv eid `le
mixfeg wx `le mdly `xaqn mzrc z` mixne`y oeik ,mipiicd
oi` mipicd z` eitn cenll ick axl ekxvedy dne .max ixac lr

.dyn itn dxezd z` ecnl l`xyi lk ixdy oexqg lk jka
dnae zepenn ipicl dey lwqpd xey htyn dna zx`an `xnbd

:zeytp ipiclíéøác äøNò ,eäáà éaø øîà[mipicÎ]Léwelig mda ¨©©¦£¨£¨¨§¨¦¥
úBLôð éðéãì úBðBîî éðéc ïéalirl dpyna ex`azde,(.al)ås` lr ¥¦¥¨§¦¥§¨§

lirl epipyy(.a)llek df oi` ,zeytp ipicl dey xey zliwq oicy
`l` ,el` mixac dxyr lkì÷ñpä øBLa ïéâäBð ïéà ïleëezeidl ¨¥£¦§©¦§¨

,zeytp ipicl mda deyî õeçly oic zia jixvy oicdíéøNò ¥¤§¦
ìLeäLoic zia jixv ea mbe mc` zzinl dey lwqpd xey dfay §Ÿ¨

:`xnbd zx`an .dylye mixyr lyéléî éðä àðîoi`y oipn - §¨¨¥¦¥
,mipic x`y iabl mc` zzinl lwqpd xey zencl micnláø øîà̈©©

àø÷ øîàc ,àtt øa àçà(e bk zeny)ðBéáà ètLî ähú àì','Báéøa E £¨©¨¨§¨©§¨Ÿ©¤¦§©¤§§§¦
[zeytp ipic] htyn cg` oiic it lr drxl zehdl xeq` ,xnelk

z` wxy weqtdn wiecne ,oeia` lyðBéáà ètLîéà E[oi`Î]äzà ¦§©¤§§¦©¨
ähî,cg` oiic ly aex it lr dzinl erixkdlähî äzà ìáàlr ©¤£¨©¨©¤

cg` it,ì÷ñpä øBL ìL ètLîmiaiignd mipiicd eaxiy jka icy ¦§¨¤©¦§¨
mipic x`y lkl micnl dfne .elwql ick ,cg`a mikfnd lr

dpyna ex`azdy(.al lirl),zepenn ipicl mda dey lwqpd xeyy
.mipiic b"k ly oic zia jixvy oicdn ueg

yi ike :eda` iax lr `xnbd zl`eyäøNòzepenn ipic oia mixac £¨¨
,zeytp ipiclàäwx,eåä äòLz` iax xn` recneyiy eda ¨¦§¨¨

.mixac dxyrwx yiy el`y recn :dl`yd lr `xnbd dywn
,dryzäøNò àämixacéðz÷dpyna epy -(.al lirl)ipic oia yiy ¨£¨¨¨¨¥

:eda` iax lr dl`yd z` `xnbd zx`an .zeytpl zepenn
dryz wx yiy el`yíeMîoicdy exaqyïéøLk ìkä ïéàcoecl ¦§¥©Ÿ§¥¦

zeytp ipicåjixv zeytp ipicay oicdìLe íéøNòäL,mipiicàãç §¤§¦§Ÿ¨£¨
àéäipic oecl mixyk lkdy oicd `ldy ,cg` xacl aygp - ¦

zepenn ipicl xyky xfnn zeaxl `ay oldl x`ean zepenn
mixyr jixvy oica lelk xak df xace ,zeytp ipicl xyk epi`e
oexqgd ixdy ,[dphw] oixcdpq zaiyi `edy mipiic dylye
aiygdl oi` jkle .oixcdpqa zayln leqty meyn `ed xfnna
dpynay `vnpe .mipic ipyk dylye mixyr oice xfnn oic z`

.dryz wx `l` dxyr oi`
`l` oi` epizpyna ok` :eda` iax ixac z` `xnbd zayiin

c ,dxyr yiy eda` iax xn` mewn lkne ,dryzàkéà àä̈¦¨
éúéøçà,zeytpl zepenn oia welig ea yiy oic cer `ziixaa yi - ©£¦¦
àéðúc,`ziixaaïéøãäðqa ïéáéLBî ïéà`edy oiicå ï÷æoiic `l §©§¨¥¦¦©©§¤§¦¨¥§
`edyñéøñ,ciledl leki epi`eå`l,íéða Bì ïéàL éîel` lky ¨¦§¦¤¥¨¦

mpi` ,[df xrv gky xak owf] mipa lecib xrv mdl oi`y oeik
.oecipd ly ezekfa witqn ektdi `le jk lk mipngxäãeäé éaø©¦§¨

éñBîóà ,ók reciy inéøæëà.mipa lecib xrv el yi m` mb leqt ¦©©§¨¦
,`ziixad zniiqnúéñna ïäéôeléçåziqdy in ly epica eli`e - §¦¥¤©¥¦

,oecl mixyk el` lky jtidl `ed oicd dxf dcear cearl mixg`
øîà àðîçøc(h bi mixac)'åéìò äqëú àìå ìBîçú àì'x`eany oeike §©£¨¨¨©Ÿ©§§Ÿ§©¤¨¨

didi zepngx zcn ea oi`y oiic i`ce ,eilr mgxl xeq`y dxeza
.epecl xykiny ,eda` iax ea xaicy ixiyrd xacd edfy `vnpe

ipica xyke zeytp ipica ayiln leqt zepngxd zcna el xqgy
.zepenn

:dpyna epipyúBðBîî éðéc ïeãì ïéøLk ìkäoecl mixyk lkd oi`e ©Ÿ§¥¦¨¦¥¨
:df oica dpynd dycig dn `xnbd zxxan .zeytp ipic'ìkä'©Ÿ

éàî ééBzàì.'lkd' zaiza siqedle lelkl dpynd d`a dn - §©¥©
:`xnbd daiynøæîî ééBúàì ,äãeäé áø øîàxfnny zeaxl - ¨©©§¨§¨¥©§¥

edfy yxtl xyt` ji` :`xnbd zl`ey .zepenn ipicl xyk
,dpynd ixaca yecigdàðîéæ àãç àðéðz àäoic epipy xak ixd - ¨§¥¨£¨¦§¨

dcpa dpyna df(:hn),ìk'oiicïeãì éeàø ,úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ¨¨¨¨¦¥§¨¨¨
mbLéå ,úBðBîî éðécy oiicïeãì éeàøwxïeãì éeàø ïéàå úBðBîî éðéc ¦¥¨§¥¨¨¦¥¨§¥¨¨

da ïðéåäå .'úBLôð éðéc,zl`ey my `xnbde -éàî ééBzàìdfi` - ¦¥§¨©£¦©¨§©¥©
.zeytpl `le zepenn ipicl xyky zeaxl dpynd d`a oiicøîàå§¨©

äãeäé áød`a my dpyndy ,x`aløæîî ééBzàìipicl xyky ©§¨§©¥©§¥
jixv did recn dcedi iax ixacl ok m`e .zeytpl `le zepenn
zayiin .zepenn ipic oecl xyk xfnny epcnll zeipyn izy

:`xnbdàãçd`a zg` dpyn -øb ééBzàìipic oecl xyky £¨§©¥¥
,zeytp ipic `le zepennàãçåd`a zg` dpyne -øæîî ééBzàì ©£¨§©¥©§¥

.zeytpl `le zepenn ipicl xykyàëéøöeizy z` mikixv - §¦¨
,xfnn lr zg`e xb lr cnlz zg`y zeipyndïðéòîLà éàcwx §¦©§§¦©

oic z`øbxb `weecy xeaq iziid ,zeytpl `le zepennl xyky ¥
oeik ,dpedkl `ed leqty s` lréeàøc`edìäwa àáì`ypdl - §¨¨Ÿ©¨¨

,zepenn ipic oecl xyk `ed ixd ,l`xyi zaløæîî ìáàxeq`y £¨©§¥
l`xyi zal elit` `ypdlàì àîéàoecln leqty xne` iziid - ¥¨Ÿ

.zepenn ipic s`ïðéòîLà éàåy oicd z` wxøæîîzepennl xyk §¦©§§¦©©§¥
`weecy xeaq iziid ,zeytpl `lezepenn ipic oecl xyk xfnn

meynäøLk ätéhî àác,xyk l`xyi rxfn clep -àìc øb ìáà §¨¦¦¨§¥¨£¨¥§Ÿ
äøLk ätéhî àa,dieb dzid en` ixdyàì àîéàxne` iziid - ¨¦¦¨§¥¨¥¨Ÿ

jkl .zepenn ipic s` oecln leqtyàëéøömb epcnll ekxved - §¦¨
.zepenn ipic oecl mixyky xb lr mbe xfnn lr

zepenn ipic oecl mixyk lkd :dpyna epipyïeãì ïéøLk ìkä ïéàå§¥©Ÿ§¥¦¨
,úBLôð éðéc.odkl eza z` `iydl lekiy qgeiny in wx `l` ¦¥§¨

:`xnbd zx`anàîòè éàî,qgein ekxvedmeyn,óñBé áø éðúc ©©£¨§¨¥©¥
ïéc úéaL íLkzeidl mikixv÷ãöa ïéweðîjka minlyen - §¥¤¥¦§¦§¤¤

,wcv oic epeciyCkzeidl mikixv mbíeî ìkî ïéweðîmiiwp - ¨§¦¦¨
:z`f micnl oipn zx`an `xnbd .qegia mbt lkn,øîéîà øîà̈©£¥©

àø÷ éàîxn`py ,cnlp df weqt dfi`n -íeîe éúéòø äôé Clek' ©§¨¨¨¨©§¨¦
'Ca ïéà(f c mixiyd xiy)dn z` lyn jxca aezk weqtay epiide , ¥¨

zxaeqe ,men mda oi`y ,oixcdpqd lr `ed jexa yecwd xne`y
mbt el yiy iny micnl o`kne ,qegia menl dpeekdy `xnbd

:`xnbd dgec .oixcdpqa oiic zeidln leqt qegiaàîìéãåzpeek §¦§¨
l weqtdLnî íeî.oexqg epi` qegia men la` ,seba ©¨

:jkl xg` weqt `xnbd d`ianàø÷ øîà ,á÷òé øa àçà áø øîà̈©©£¨©©£Ÿ¨©§¨
(fh `i xacna)ipwGn Wi` miraW iN dtq` dWn l` 'd xn`Ie'©Ÿ¤¤Ÿ¤¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥

crFn ld` l` mz` Ygwle 'ebe l`xUi.'Cnò íL eávéúäåzaize ¦§¨¥§¨©§¨Ÿ¨¤Ÿ¤¥§¦§©§¨¦¨
'Cnò'eidi oixcdpql seq`i dyny mipwfdy jixvy zyxcp ¦¨

Cì ïéîBãa:`xnbd dgec .dyn enk mqegia minly eidiy epiidc §¦¨
,oixcdpq lkl df weqtn dgkedd dnàîìéãå`weecíúäekxved §¦§¨¨¨

jklíeMîd my dzxyy,äðéëL'd xn`y my epivny enk ¦§¦¨
mW LOr iYxAce iYcxie' mipwfd z` seq`iy ixg` dynl§¨©§¦§¦©§¦¦§¨

'mdilr iYnUe Lilr xW` gExd on iYlv`eekxved jkle ,(fi `i xacna) §¨©§¦¦¨©£¤¨¤§©§¦£¥¤
lkay jkn cenll oi` la` ,dpikyd mdilr dxyzy mie`x ediy ick miqgein zeidl

.miqgein eidi mipiicdy jixv oixcdpq:jkl xg` weqt `xnbd d`ianàlà¤¨
àø÷ øîà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà(ak gi zeny),mrd z` EhtWe' ¨©©©§¨©¦§¨¨©§¨§¨§¤¨¨

EhRWi ohTd xaCd lke Lil` E`iai lcBd xaCd lM dide zr lkA§¨¥§¨¨¨©¨¨©¨Ÿ¨¦¥¤§¨©¨¨©¨Ÿ¦§§
Lilrn lwde md.'Ezà eàNðåexzi zvra wqer weqtdy epiide ¥§¨¥¥¨¤§¨§¦§

mb dfae ,l`xyi lk z` ecal oeci `le mipiic cer dpniy dynl
oeyl xn`p'Ezà',miyxeceéåäéì Eì ïéîBãamiqgein epiidc ¦§§¦§¤¡¥

oeik ,dpiky meyn wx ok jixvy zegcl jiiy `l o`ke .jzenk
oixcdpq lkl o`kn cenll xyt` jkle ,dpiky dzid `l dfay
miel mipdk epiidc ,miqgein `weec eidi mipiicdy jixvy

.dpedkl mdizepa mi`iynd mil`xyie

äðùî
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc oixcdpq(iyily meil)

ìLåìL úBøeL Ldylye mixyrïéáLBé íéîëç éãéîìzdxeva §¨Ÿ¤©§¦¥£¨¦§¦
dlebrïäéðôìetiqei mipiic siqedl ekxhvi m`y ,mipiicd iptl - ¦§¥¤
e .mdnãçàå ãçà ìkmdnBîB÷î úà øékî.ezelcb itl el epikdy ¨¤¨§¤¨©¦¤§

m`eëøöeämipiicdCBîñìcg` zny oebk ,xg` oiic zgz oiic §§¦§
,mipiicdnïî ïéëîBñdxeya miayeid,äðBLàøämilecb mdy §¦¦¨¦¨

.mleknxqgpe ,mipiicd oia jnqpy cinlzd z` eaiyedyke
,dpey`xd dxeya enewnïî ãçàdxeydiðMä,äì Bì àadxey ¤¨¦©§¦¨¨§

d,äðBLàøeïî ãçàdxeydäiðMì Bì àa úéLéìMäïäì íéøøBaå . ¦¨¤¨¦©§¦¦¨©§¦¨§¦¨¥
ãBòmc`a BúBà ïéáéLBîe ,ìäwä ïî ãçàd dxeyúéLéìMxqgpy ¤¨¦©¨¨¦¦©§¦¦

.cg` mewn daåldwdn cg`dìL BîB÷îa áLBé äéä àìdïBLàø §Ÿ¨¨¥¦§¤¦
,dxeyd y`xa ayeid,Bì éeàøä íB÷na áLBé àlàseqa xnelk ¤¨¥©¨¨¨

.ziyilyd dxeyd

àøîâ
dpyna epipy(:el)zl`ey .dlebr dxeva miayei eid mipiicdy ,

:`xnbdéléî éðä àðî:`xnbd daiyn .df oic epcnl okidn -øîà §¨¨¥¦¥¨©
,àðéðç øa àçà áøàø÷ øîàcf mixiyd xiy)(bìà øäqä ïbà CøøL' ©£¨©£¦¨§¨©§¨¨§¥©©©©©©

.'Bâå 'âænä øñçé:oixcdpqd lr yxcp weqtd,ïéøãäðñ Bæ 'CøøL' ¤§©©¨¤§¨§¥©§¤§¦
e'CøøL' dîL àø÷ð änì,[xeahÎ]iptnBøeaéèa úáLBé àéäL- ¨¨¦§¨§¨¨§¥¤¦¤¤§¦

ervn`a,íìBò ìLxeahk ,mlerd rvn`a `ed ycwnd zia ixdy ¤¨
z`xwpe .mc`d seb rvn`a `edy,'ïbà'iptnìk ìò äðéâî àéäL ©©¤¦§¦¨©¨

Blek íìBòä.z`xwpe,'øäqä'iptnäîBc àéäLdzaiyiaøäñì- ¨¨©©©¤¦¨§©©
.lebr `edy gxil

,'âænä øñçé ìà'oii xeriyk `edy yily oixcdpqdn xqgi `ly ©¤§©©¨¤
,epiide .befnl ie`xdúàöì íäî ãçà Cøöeä íàLuegn eiwqrl ¤¦§¨¤¨¥¤¨¥

,dkyllLé íà ïéàBømyìLe íéøNòäpè÷ éøãäðñ ãâðk äLmdy ¦¦¥¤§¦§Ÿ¨§¤¤©§¤§¦§©¨
,cg`e miray ly dlecb oixcdpqn yily,åàì íàå ,àöBéBðéà ¥§¦¨¥

.àöBé¥
ðèa','íéhç úîéøò C:`xnbd zyxecïéðäð ìkä íéhç úîéøò äî ¦§¥£¥©¦¦¨£¥©¦¦©Ÿ¤¡¦

,äpnî,dl mikixv mlekyïäéîòhî ïéðäð ìkä ïéøãäðñ óà. ¦¤¨©©§¤§¦©Ÿ¤¡¦¦©§¥¤
:zexiarn l`xyi zexidf oipra yxcp weqtd jyndäâeñ'¨

,'íépLBMa:`xnbd zyxeceléôàL`id xeqi`d lr dxdf`dy ©©¦¤£¦
dlwäâeñkxcbk -íépLBL ìL,dvixtl dlw `idyïäa eöøôé àì §¨¤©¦Ÿ¦§§¨¥

l`xyi,úBöøt.dxiardn miyxet `l` §¨
:df oiprn dyrnàpéî àeää déì øîàc eðééäåxtek xn`y enke - §©§§¨©¥©¦¨

cg`eúéøîà ,àðäk áøìdy`y mixne` mz` -éãeçééì éøL ,äcð §©©£¨¨§¦¦¨§¦§¦¥
àøáb éãäaike ,xzen ji`e ,dlra mr cgiizdl zxzen -Lôàø ©£¥©§¨¤§¨

didzyLàzrbepúøBòpaozytdn mixrpny wcd wlg -dðéàå ¥©§¤§¥¨
úáäáäîlr mixaer mz` i`ce xnelk ,dptxyze da fg`z `le - §©§¤¤

.ok zngn dcp xeqi`
déì øîà,oinl `pdk ax,'íépLBMa äâeñ' eðéìò äãéòä äøBzä ¨©¥©¨¥¦¨¨¥¨©©¦

yxcpeeléôàLdlw `id xeqi`d lr dxdf`d m`ìL äâeñk ¤£¦§¨¤
,íépLBLúBöøt ïäa eöøôé àì. ©¦Ÿ¦§§¨¥§¨

:zexiarn l`xyi zexidfl sqep xewn,øîà Lé÷ì Léøyexcl yi ¥¨¦¨©
okàëäîdf weqtn -(f e mixiyd xiy),,'Cúwø ïBnøä çìôk'yxcpe ¥¨¨§¤©¨¦©¨¥
yeléôàd miyp`d.ïBnøk úBöî ïéàìî CaL ïéð÷éø £¦¥¨¦¤¨§¥¦¦§¨¦

:sqep xewn'åéãâa çéø úà çøiå' àëäî ,øîà àøéæ éaøfk ziy`xa) ©¦¥¨¨©¥¨¨©¨©¤¥©§¨¨
(fkipA gix d`x' xn`e awri yaly micbad z` gixd wgviy ,§¥¥©§¦

yxcpe ,'dFdi FkxA xW` dcU gixMàlà 'åéãâa' éø÷éz ìà,'åéãâBa' §¥©¨¤£¤¥£§¨©¦§¥§¨¨¤¨§¨
.zeevn ly aeh gix scep l`xyiay micbeadn elit`y

:l`xyiay mipwixd zlrn oiprn dyrnéðBéøa eäpämiyp` - ©§¦§¥
mivixtdéúeáaéLa Båäcezpekya -,àøéæ éaøceäì áø÷î äåäc ©£§¦§¥§©¦¥¨©£¨§¨¥§

maxwn didy -àúáeéúa eäì eøcäéðc éëéä ékexfgiy ick - ¦¥¦§¤§§§¦§§¨
,daeyzaïðaø éãt÷ Båäå.maxiwy lr minkg ecitwde -çð ék ©£¨§¦©¨¨¦¨

àøéæ éaøc déLôð,`xif iax xhtpyk -éøîà,mivixtd miyp`dãò ©§¥§©¦¥¨¨§¦©
àðãéàädzr cr -äåädpeknd `xif iax did -ïéh÷ àëéøç' ¨¦§¨£¨£¦¨©¦

'dé÷Leilbx iwey ekxgpy ohw mc` -éîçø ïìò éòa äåäc`edy - ¨¥©£¨¨¥£©©£¥

la` ,mingx epilr ywan didàzLä,dzrn -éîçø ïìò éòa ïàî ©§¨©¨¥£©©£¥
okle ,mingx epilr ywai in -eãáòå eäééaìa eøäøä[eyrÎ] ¦§£§¦©§©£©

.äáeLz§¨
:dpyna epipyìLúBøeL Lodiptl oiayei minkg icinlz ly.'eë ¨Ÿ

z` mikneq eid mipiicdn cg` znyky ,dpynd jynda x`azp
zexeya xqgpy mewnae ,eizgz dpey`xd dxeydn oey`xd
`l` ,oey`xd mewna ayei did `l j` ,ldwdn cg` eaiyed

.ziyilyd dxeya oexg`
:dfn cnlpy oic d`ian `xnbddpéî òîL ,éiaà øîà,gken -ék ¨©©©¥§©¦©¦

éãééð eälek éãééðmiccep mlek ,enewnn ccep oey`xd xy`ky - ¨§¦§¨§¦
mnewnn miler mlek mipiicd on cg` znyky xnelk ,mnewnn
mewna ayil xaer jnqpy oiicdy `vnp ,dlrnl cg` mewn

:`xnbd zl`ey .oixcdpqd ly oexg`deäì àîéìåmdl xn`iy - §¥¨§
,jnqpd oiicdàLéøa àðáéúé äåä àðcéàä ãòiziid dzr cr - ©¨¦§¨£¨¨¥§¨§¥¨

,micinlzd zxey y`xa ayeiéáðãa éì eúéáúBî àzLäji`e - ©§¨§¦¦§©§¥
daiyn .oixcdpqd zxey seqa ,apfa ize` miaiyen mz` zrk

:`xnbd,éiaà øîàmeynéëä déì éøîàcel mixne` jk -áðæ éåä' ¨©©©¥§¨§¦¥¨¦¡¥¨¨
'íéìòeMì Làø éäz ìàå úBéøàì,zxey seqa ayil jl aeh xnelk ¨£¨§©§¦Ÿ©¨¦

.jnn mizegt miyp` zxey y`xa ayiln ,jnn milecb miyp`

äðùî
:zeytp ipica micra mixzny ote`d z` zx`an dpyndãöék¥©

íéãòä úà ïéîéiàîmicirny,úBLôð éãéò ìòzecr eciri `ly §©§¦¤¨¥¦©¥¥§¨
.xwy,ïäéìò ïéîéiàîe ïúBà ïéñéðëî eéä,mdl mixne`eànL ¨©§¦¦¨§©§¦£¥¤¤¨

ãîBàî eøîàz,zrc ocne` -äòeîMîelew `viy mzrny e` - Ÿ§¥¤¦§¨
mz`y e` ,ipelt z` bxd ipelty miaxaãòrnyyãò étî,xg` ¥¦¦¥

åmzrny elit`,ïîàð íãà étîe` .dleqt mkzecr el` lkae §¦¦¨¨¤¡¨
éà ànL[oi`Î]äøé÷çáe äLéøãa íëúà ÷Bãáì eðôBñL ïéòãBé ízà. ¤¨¦©¤§¦¤¥¦§¤§¤¦§¦¨©£¦¨

:mda oixzn cer,úBLôð éðéc úBðBîî éðéãk àlL ïéòãBé eåäayéðéc ¡§¦¤Ÿ§¦¥¨¦¥§¨¦¥
úBðBîîd ,exiag lr xwy cird m`íãàcirdyïBîî ïúBðdfl ¨¨¨¥¨
cqtpy,Bì øtkúîea la`úBLôð éðécexiag lr cird m` ¦§©¥¦¥§¨

if` ,edebxdeåéúBòøæ íãå Bîcbxdpd lyBa ïééeìz,cra -óBñ ãò ¨§©©§¨§¦©
úà âøäL ïé÷a eðéöî ïkL .íìBòäladøîàpL ,åéçàxn`y my ¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨©¤¨¦¤¤¡©

oiwl `ed jexa yecwd(i c ziy`xa)éçà éîc ìB÷'íé÷òBö Eon il` §¥¨¦£¦¥©¦
aezkd ,'dnc`déçà íc' øîBà Bðéàéçà éîc' àlà 'E'Eoeyla ¨£¨¨¥¥¨¨¦¤¨§¥¨¦
y epcnll ,miaxåéúBòøæ íãå Bîc.dnc`d on miwrev lad ly ¨§©©§¨

:sqep yexit,øçà øácxn`péçà éîc''Eepcnll ,miax oeyla ¨¨©¥§¥¨¦
Bîc äéäLlad lyíéðáàä ìòå íéöòä ìò CìLeîmirvtd zngn ¤¨¨¨§¨©¨¥¦§©¨£¨¦

.oiw ea dyry miaxd
:mei`d jyndéãéçé íãà àøáð Cëéôìdaxd enr e`xap `ly - §¦¨¦§¨¨¨§¦¦

,miyp`Eãnìì`vnpe ,`ln mler `xap cg` mc`nyìkL §©¤§¤¨
íìBò ãaéà eléàk áeúkä åéìò äìòî ìàøNiî úçà Lôð ãaàîä©§©¥¤¤©©¦¦§¨¥©£¤¨¨©¨§¦¦¥¨
eléàk áeúkä åéìò äìòî ìàøNiî úçà Lôð íéi÷îä ìëå ,àìî̈¥§¨©§©¥¤¤©©¦¦§¨¥©£¤¨¨©¨§¦

.àìî íìBò íéi÷¦¥¨¨¥
:mitqep minrh,úBiøaä íBìL éðtîeickBøéáçì íãà øîàé àlL ¦§¥§©§¦¤ŸŸ©¨¨©£¥

àaàilyéáàî ìBãb,Emc`n iz`viy jnn dlern ip` `linne ©¨¨¥¨¦
.dlern xzeiyåick ,mrh ceríéðénä eäé àlLmixtekd -íéøîBà §¤Ÿ§©¦¦§¦

yiyúBieLø äaøäzedel` -íéîMa.mc` d`xa zeyx lkeåerc ©§¥§©¨©¦§
ick ,mrhòáBè íãàL ,àeä Ceøa LBãwä ìL Búìeãb ãébäìwweg - §©¦§¨¤©¨¨¤¨¨¥©

ãçà íúBça úBòaèî änke ,ea dwewg dxevdy cg` lfxa -ïlek ©¨©§§§¨¤¨¨
íãà ìk òáè àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî Cìîe ,äæì äæ ïéîBc¦¤¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨¨©¨¨¨

å ïBLàøä íãà ìL BîúBçaok it lr s`.Bøéáçì äîBc ïäî ãçà ïéà §¨¤¨¨¨¦§¥¤¨¥¤¤©£¥
Cëéôìipta dxeva cg` lk `xapy jk lk aeyg mc`de xg`n - §¦¨
,envr,íìBòä àøáð éìéáLa øîBì áéiç ãçàå ãçà ìkip` aeyge ¨¤¨§¤¨©¨©¦§¦¦¦§¨¨¨

.zg` dxiar liaya mlerd on invr z` ca`` `le ,`ln mlerk
:micrl mixne`e mikiynneeøîàz ànLå§¤¨Ÿ§
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa
.úåøåù ùìùåoaex b"kd ewlgi m`y dylye mixyr ixcdpq oipnk zg` lk

cr mipy mipy siqedl jixve cg` t"r oi` drxl diihde oikfn herine oiaiign
miray znlydl dpnye mirax` mdiptl aiyedl jixv jkld cg`e miray
lyn daexn `dzy c"k ly micinlzl zexey zeyrl `rx` gxe` e`le cg`e

mizy `le zephw zexey zeyrl `le oipiic
jkld micinlz mipy ly cg`e b"k ly

:zexey yly icarúà øéëî ãçà ìëå
.åîå÷îdxey meaiyed xcqk dlgzay itl

on dlecb `ide dipy lyn dlecb dpey`x
meaiyed dxeye dxey lka mbe ziyilyd
oke epnid dhnl ipy y`xa lecbd xcqk
cg` lk jixv jkitl dfn dhnl df olek

:enewn xikdl.êåîñì åëøöåäzny oebk
mdy mipey`xdn el oikneq oipiicd on cg`

:olekn milecbåì àá äééðùäî ãçà
.'åë äðåùàøìldwd on e`iaiy `le
tl dpey`xlmicinlzd on rexbdy i

:ldway lecbn lecb zexeyay.äéä àìå
ly enewna ayei ldwd on xxapy eze`
mewna `l` iyily dxeya y`x oey`x
on `ay eze` oke dxeyd seqa el ie`xd
on jnqpy eze` oke dipyl iyilyd
oey`x ly enewna ayei did `l mipey`xd
dxeyd ipa lke zexeyd seqa olek `l`
oi`lnne enewnn dlrnl yi` yi` oikynp
mipiicay ohwdy iptn df ly enewn df
ohwde dpey`xd icinlzay lecbd on lecb
jkld dipyay lecbd on lecb dpey`xay
odn cg` znyk iciip edlek iciip ik
yi` cepl oikixv olek eitilg xg` oiaiyene

:enewnn yi`.î"äî 'îâeid dlebrac
:miayei.øäñ:`ed lebr.íìåò ìù åøåáéèá

:mler ly rvn`a ycwnd ziayäîåã
.øäñì:dlebra.âæî:oii cg`e min iwlg ipy

.âæîä øñçé ìàiyilyd wlgn exqgi l`
:bfnl ie`xd ick `edy.äùìùå íéøùò

:miray ly yily.åé÷ñòì úàöìueg
:dkyill.âééñ:xcb `ed.íéðùåùá äâåñ

dlw dxdf`a xnelk mipyeya dxecb
dxiard on oiyxtp md zhren dlcadae
oiwegx oi` 'it`y owiqtdl mipa` xcb v"`e
mdipia wiqtn mipyey xcb `l` dxiard on

:xcbd zevxt da evxti `l.úáäáäî
dltiwy (:gk sc zay) enk zwlece zfge`

:c"inlt f"rlae dadad `le.éðåéøámivixt
:mixea oeyl.àøéæ éáøekxgpe ded `veb

`xepza 'iytp wicac dyrn i"r eiwey
(.dt sc n"a) milretd z` xkeyda `xiby

:iwy ohw `kixg dil exwe.î"ù`l ipzwcn
edlek iciip ik oey`x ly enewna ayei did

:lirl 'iyixtck iciip.éáðãá'ipzn :zeapfa
:xwy zecr eciri `ly .oinii`n.ãîåàî

:'tn 'nba.úåðåîî éðéãozep xwy cird m`
el exifgne eci lr cqtpy dfl oenn

:xtkzne.éãéçé íãà àøáð êëéôì:mler ly e`eln `xap '` mc`ny jze`xdl icigi mc` `xap jkitl mdl xne` df lk.íéîùá úåéåùø äáøä:ely z` `xa '` lke
.åúìåãâ ãéâäìå:'` mzeg `l` dlgz did `ly zereah zexecd lk oey`xd mzegay d"awd ly ezlecb mi`ad zexecl ze`xdl icigi `xap jkl cereíúåçepiid .

:ea dwewg dxevdy lfxa eze`'à íúåçá úåòáèî äîë òáåè:oinec olek zg` lfxa i"r raeh mc`y zerahnd lk .íìåòä àøáð éìéáùámlerk ip` aeyg 'elk .
:dpnn jeynie zg` 'xiara 'lerd on r"` cxh` `l `ln
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äøåúädpyeyk mc zxne`yk yxcp zecp mc oiprl .mipyeya dbeq epilr dcird

sc lirl) opiyxcck `id `ziixe`c cegi `de z"`e yxet cin izi`x dnec`

aizkc i`n ixyinl dlaw ixacc `xw `z` ikide jn` oa jig` jziqi ikn (:`k

ar `lc en` oirk `l` dxez dxq` `lc l"ie `ziixe`adteq dcp la` `ixzync `ci

dxeq` dcp elit` lra `lc `kid edine xdhil

`l (.c sc) zeaezkc w"ta 'ixn`ck cgiizdl

oia dpiyi ezy`e miyp`d oia oyi `ed lra

(.bi sc) zayc w"ta 'ixn` `de z"`e miypd

edrx zy` dn edrx zy`l dcp ezy` yiwn

my 'ite 'ek xeq` dcbaa `ide ecbaa `ed

dcp ezy` s` yi` zy`c cegii meyn 'hpewa

ecbaa `edc l"ie mipyeya dbeq xn` `kde

`la 'it` yi` zy`a dxeq` dcbaa `ide

oinngzne oipdpy dzrc iaexwi` meyn cegii

`iixy dcpc cegiic y"n dniz yie dfn df

dcbaa `ide ecbaa `ede mipyeya dbeqn

l"ie `p` jeti` yi` zy`c ywidn zxq`

dcbaa `ide ecbaa `ed xeq`l ith xazqnc

:ziyixtck dfn df oipdpe cgi oiaxwzny itl

çøéåzecp mca jiiy gix oeyl .eicba gix z`

`idd (:k sc dcp) cid lk t"qa opixn`ck

xn` digx` `"xc dinw `nc `iz`c `zzi`

:`ed cenig mc i`d
oi`y
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ìLåìk ,ïäéðôì ïéáLBé íéîëç éãéîìz ìL úBøeL L §¨Ÿ¤©§¦¥£¨¦§¦¦§¥¤¨
ïéëîBñ ,CBîñì eëøöeä .BîB÷î úà øékî ãçàå ãçà¤¨§¤¨©¦¤§§§¦§§¦
.äðBLàøì Bì àa ,äiðMä ïî ãçà .äðBLàøä ïî¦¨¦¨¤¨¦©§¦¨¨¨¦¨
ãBò ïäì íéøøBaå .äiðMì Bì àa ,úéLéìMä ïî ãçà¤¨¦©§¦¦¨©§¦¨§¦¨¤
äéä àìå .úéLéìMa BúBà ïéáéLBîe ,ìäwä ïî ãçà¤¨¦©¨¨¦¦©§¦¦§Ÿ¨¨
éeàøä íB÷na áLBé àlà ,ïBLàø ìL BîB÷îa áLBé¥¦§¤¦¤¨¥©¨¨¨

:Bìàøîâ,àðéðç øa àçà áø øîà ,éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©©£¨©£¦¨
.'Bâå 'âænä øñçé ìà øäqä ïbà CøøL' àø÷ øîàc§¨©§¨¨§¥©©©©©©¤§©©¨¤§
àéäL ,'CøøL' dîL àø÷ð änì ,ïéøãäðñ Bæ 'CøøL'¨§¥©§¤§¦¨¨¦§¨§¨¨§¥¤¦
ìk ìò äðéâî àéäL ,'ïbà' .íìBò ìL Bøeaéèa úáLBé¤¤§¦¤¨©©¤¦§¦¨©¨
øñçé ìà' .øäñì äîBc àéäL ,'øäqä' .Blek íìBòä̈¨©©©¤¦¨§©©©¤§©
Lé íà ïéàBø ,úàöì íäî ãçà Cøöeä íàL ,'âænä©¨¤¤¦§¨¤¨¥¤¨¥¦¦¥

ìLe íéøNò,åàì íàå .àöBé ,äpè÷ éøãäðñ ãâðk äL ¤§¦§Ÿ¨§¤¤©§¤§¦§©¨¥§¦¨
ðèa' :àöBé Bðéà,íéhç úîéøò äî ,'íéhç úîéøò C ¥¥¦§¥£¥©¦¦¨£¥©¦¦

:ïäéîòhî ïéðäð ìkä ,ïéøãäðñ óà .äpnî ïéðäð ìkä©Ÿ¤¡¦¦¤¨©©§¤§¦©Ÿ¤¡¦¦©§¥¤
déì øîàc eðééäå .úBöøt ïäa eöøôé àì ,íépLBL ìL äâeñk eléôàL ,'íépLBMa äâeñ'¨©©¦¤£¦§¨¤©¦Ÿ¦§§¨¥§¨§©§§¨©¥
dðéàå ,úøBòpa Là øLôà .àøáb éãäa éãeçééì éøL ,äcð ,eúéøîà ,àðäk áøì àpéî àeää©¦¨§©©£¨¨§¦¦¨§¦§¦¥©£¥©§¨¤§¨¥©§¤§¥¨
,íépLBL ìL äâeñk eléôàL ,'íépLBMa äâeñ' eðéìò äãéòä äøBzä ,déì øîà .úáäáäî§©§¤¤¨©¥©¨¥¦¨¨¥¨©©¦¤£¦§¨¤©¦
CaL ïéð÷éø eléôà ,'Cúwø ïBnøä çìôk' àëäî ,øîà Lé÷ì Léø .úBöøt ïäa eöøôé àìŸ¦§§¨¥§¨¥¨¦¨©¥¨¨§¤©¨¦©¨¥£¦¥¨¦¤¨
àlà 'åéãâa' éø÷éz ìà ,'åéãâa çéø úà çøiå' àëäî ,øîà àøéæ éaø .ïBnøk úBöî ïéàìî§¥¦¦§¨¦©¦¥¨¨©¥¨¨©¨©¤¥©§¨¨©¦§¥§¨¨¤¨
eäì eøcäéðc éëéä ék ,eäì áø÷î äåäc ,àøéæ éaøc déúeáaéLa Båäc éðBéøa eäpä .'åéãâBa'§¨©§¦§¥©£§¦§¥§©¦¥¨©£¨§¨¥§¦¥¦§¤§§§
ïéh÷ àëéøç' äåä àðãéàä ãò ,éøîà ,àøéæ éaøc déLôð çð ék .ïðaø éãt÷ Båäå ,àúáeéúa¦§§¨©£¨§¦©¨¨¦¨©§¥§©¦¥¨¨§¦©¨¦§¨£¨£¦¨©¦

a eøäøä .éîçø ïìò éòa ïàî ,àzLä .éîçø ïìò éòa äåäc 'dé÷L:äáeLz eãáòå eäééaì ¨¥©£¨¨¥£©©£¥©§¨©¨¥£©©£¥¦§£§¦©§©£©§¨
ìLäåä àðcéàä ãò ,eäì àîéìå .éãééð eälek ,éãééð ék ,dpéî òîL ,éiaà øîà :'eë úBøeL L ¨Ÿ¨©©©¥§©¦©¦¨§¦§¨§¦§¥¨§©¨¦§¨£¨

úBéøàì áðæ éåä' ,éëä déì éøîàc ,éiaà øîà .éáðãa éì eúéáúBî ,àzLä .àLéøa àðáéúé̈¥§¨§¥¨©§¨§¦¦§©§¥¨©©©¥§¨§¦¥¨¦¡¥¨¨¨£¨
:'íéìòeMì Làø éäz ìàåäðùîïéñéðëî eéä ,úBLôð éãéò ìò íéãòä úà ïéîéiàî ãöék §©§¦Ÿ©¨¦¥©§©§¦¤¨¥¦©¥¥§¨¨©§¦¦

ànL .ïîàð íãà étîe ãò étî ãò ,äòeîMîe ãîBàî eøîàz ànL ,ïäéìò ïéîéiàîe ïúBà¨§©§¦£¥¤¤¨Ÿ§¥¤¦§¨¥¦¦¥¦¦¨¨¤¡¨¤¨
,úBðBîî éðéãk àlL ïéòãBé eåä .äøé÷çáe äLéøãa íëúà ÷Bãáì eðôBñL ,ïéòãBé ízà éà¦©¤§¦¤¥¦§¤§¤¦§¦¨©£¦¨¡§¦¤Ÿ§¦¥¨
ïééeìz åéúBòøæ íãå Bîc ,úBLôð éðéc .Bì øtkúîe ïBîî ïúBð íãà ,úBðBîî éðéc .úBLôð éðéc¦¥§¨¦¥¨¨¨¥¨¦§©¥¦¥§¨¨§©©§¨§¦

éçà éîc ìB÷' øîàpL ,åéçà úà âøäL ïé÷a eðéöî ïkL .íìBòä óBñ ãò Ba,'íé÷òBö E ©¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨©¤¨¦¤¤¡©§¥¨¦£¦
éçà íc' øîBà Bðéàéçà éîc' àlà 'Eéçà éîc' ,øçà øác .åéúBòøæ íãå Bîc ,'EäéäL 'E ¥¥¨¨¦¤¨§¥¨¦¨§©©§¨¨¨©¥§¥¨¦¤¨¨

Lôð ãaàîä ìkL Eãnìì ,éãéçé íãà àøáð Cëéôì .íéðáàä ìòå íéöòä ìò CìLeî Bîc̈§¨©¨¥¦§©¨£¨¦§¦¨¦§¨¨¨§¦¦§©¤§¤¨©§©¥¤¤
ìàøNiî úçà Lôð íéi÷îä ìëå ,àìî íìBò ãaéà eléàk áeúkä åéìò äìòî ìàøNiî úçà©©¦¦§¨¥©£¤¨¨©¨§¦¦¥¨¨¥§¨©§©¥¤¤©©¦¦§¨¥
Bøéáçì íãà øîàé àlL ,úBiøaä íBìL éðtîe .àìî íìBò íéi÷ eléàk áeúkä åéìò äìòî©£¤¨¨©¨§¦¦¥¨¨¥¦§¥§©§¦¤ŸŸ©¨¨©£¥

éáàî ìBãb àaàìL Búìeãb ãébäìe .íéîMa úBieLø äaøä ,íéøîBà íéðénä eäé àlLå .E ©¨¨¥¨¦§¤Ÿ§©¦¦§¦©§¥§©¨©¦§©¦§¨¤
Cìîe .äæì äæ ïéîBc ïlek ,ãçà íúBça úBòaèî änk òáBè íãàL ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¤¨¨¥©©¨©§§§¨¤¨¨¦¤¨¤¤¤
ãçà ïéàå ,ïBLàøä íãà ìL BîúBça íãà ìk òáè ,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨¨¨©¨¨¨§¨¤¨¨¨¦§¥¤¨
,eøîàz ànLå .íìBòä àøáð éìéáLa øîBì áéiç ãçàå ãçà ìk ,Cëéôì .Bøéáçì äîBc ïäî¥¤¤©£¥§¦¨¨¤¨§¤¨©¨©¦§¦¦¦§¨¨¨§¤¨Ÿ§
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc oixcdpq(iyily meil)

ìLåìL úBøeL Ldylye mixyrïéáLBé íéîëç éãéîìzdxeva §¨Ÿ¤©§¦¥£¨¦§¦
dlebrïäéðôìetiqei mipiic siqedl ekxhvi m`y ,mipiicd iptl - ¦§¥¤
e .mdnãçàå ãçà ìkmdnBîB÷î úà øékî.ezelcb itl el epikdy ¨¤¨§¤¨©¦¤§

m`eëøöeämipiicdCBîñìcg` zny oebk ,xg` oiic zgz oiic §§¦§
,mipiicdnïî ïéëîBñdxeya miayeid,äðBLàøämilecb mdy §¦¦¨¦¨

.mleknxqgpe ,mipiicd oia jnqpy cinlzd z` eaiyedyke
,dpey`xd dxeya enewnïî ãçàdxeydiðMä,äì Bì àadxey ¤¨¦©§¦¨¨§

d,äðBLàøeïî ãçàdxeydäiðMì Bì àa úéLéìMäïäì íéøøBaå . ¦¨¤¨¦©§¦¦¨©§¦¨§¦¨¥
ãBòmc`a BúBà ïéáéLBîe ,ìäwä ïî ãçàd dxeyúéLéìMxqgpy ¤¨¦©¨¨¦¦©§¦¦

.cg` mewn daåldwdn cg`dìL BîB÷îa áLBé äéä àìdïBLàø §Ÿ¨¨¥¦§¤¦
,dxeyd y`xa ayeid,Bì éeàøä íB÷na áLBé àlàseqa xnelk ¤¨¥©¨¨¨

.ziyilyd dxeyd

àøîâ
dpyna epipy(:el)zl`ey .dlebr dxeva miayei eid mipiicdy ,

:`xnbdéléî éðä àðî:`xnbd daiyn .df oic epcnl okidn -øîà §¨¨¥¦¥¨©
,àðéðç øa àçà áøàø÷ øîàcf mixiyd xiy)(bìà øäqä ïbà CøøL' ©£¨©£¦¨§¨©§¨¨§¥©©©©©©

.'Bâå 'âænä øñçé:oixcdpqd lr yxcp weqtd,ïéøãäðñ Bæ 'CøøL' ¤§©©¨¤§¨§¥©§¤§¦
e'CøøL' dîL àø÷ð änì,[xeahÎ]iptnBøeaéèa úáLBé àéäL- ¨¨¦§¨§¨¨§¥¤¦¤¤§¦

ervn`a,íìBò ìLxeahk ,mlerd rvn`a `ed ycwnd zia ixdy ¤¨
z`xwpe .mc`d seb rvn`a `edy,'ïbà'iptnìk ìò äðéâî àéäL ©©¤¦§¦¨©¨

Blek íìBòä.z`xwpe,'øäqä'iptnäîBc àéäLdzaiyiaøäñì- ¨¨©©©¤¦¨§©©
.lebr `edy gxil

,'âænä øñçé ìà'oii xeriyk `edy yily oixcdpqdn xqgi `ly ©¤§©©¨¤
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:zexiarn l`xyi zexidf oipra yxcp weqtd jyndäâeñ'¨
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxt`nw `aa
.úåøåù ùìùåoaex b"kd ewlgi m`y dylye mixyr ixcdpq oipnk zg` lk

cr mipy mipy siqedl jixve cg` t"r oi` drxl diihde oikfn herine oiaiign
miray znlydl dpnye mirax` mdiptl aiyedl jixv jkld cg`e miray
lyn daexn `dzy c"k ly micinlzl zexey zeyrl `rx` gxe` e`le cg`e

mizy `le zephw zexey zeyrl `le oipiic
jkld micinlz mipy ly cg`e b"k ly

:zexey yly icarúà øéëî ãçà ìëå
.åîå÷îdxey meaiyed xcqk dlgzay itl

on dlecb `ide dipy lyn dlecb dpey`x
meaiyed dxeye dxey lka mbe ziyilyd
oke epnid dhnl ipy y`xa lecbd xcqk
cg` lk jixv jkitl dfn dhnl df olek

:enewn xikdl.êåîñì åëøöåäzny oebk
mdy mipey`xdn el oikneq oipiicd on cg`

:olekn milecbåì àá äééðùäî ãçà
.'åë äðåùàøìldwd on e`iaiy `le
tl dpey`xlmicinlzd on rexbdy i

:ldway lecbn lecb zexeyay.äéä àìå
ly enewna ayei ldwd on xxapy eze`
mewna `l` iyily dxeya y`x oey`x
on `ay eze` oke dxeyd seqa el ie`xd
on jnqpy eze` oke dipyl iyilyd
oey`x ly enewna ayei did `l mipey`xd
dxeyd ipa lke zexeyd seqa olek `l`
oi`lnne enewnn dlrnl yi` yi` oikynp
mipiicay ohwdy iptn df ly enewn df
ohwde dpey`xd icinlzay lecbd on lecb
jkld dipyay lecbd on lecb dpey`xay
odn cg` znyk iciip edlek iciip ik
yi` cepl oikixv olek eitilg xg` oiaiyene

:enewnn yi`.î"äî 'îâeid dlebrac
:miayei.øäñ:`ed lebr.íìåò ìù åøåáéèá

:mler ly rvn`a ycwnd ziayäîåã
.øäñì:dlebra.âæî:oii cg`e min iwlg ipy

.âæîä øñçé ìàiyilyd wlgn exqgi l`
:bfnl ie`xd ick `edy.äùìùå íéøùò

:miray ly yily.åé÷ñòì úàöìueg
:dkyill.âééñ:xcb `ed.íéðùåùá äâåñ

dlw dxdf`a xnelk mipyeya dxecb
dxiard on oiyxtp md zhren dlcadae
oiwegx oi` 'it`y owiqtdl mipa` xcb v"`e
mdipia wiqtn mipyey xcb `l` dxiard on

:xcbd zevxt da evxti `l.úáäáäî
dltiwy (:gk sc zay) enk zwlece zfge`

:c"inlt f"rlae dadad `le.éðåéøámivixt
:mixea oeyl.àøéæ éáøekxgpe ded `veb

`xepza 'iytp wicac dyrn i"r eiwey
(.dt sc n"a) milretd z` xkeyda `xiby

:iwy ohw `kixg dil exwe.î"ù`l ipzwcn
edlek iciip ik oey`x ly enewna ayei did

:lirl 'iyixtck iciip.éáðãá'ipzn :zeapfa
:xwy zecr eciri `ly .oinii`n.ãîåàî

:'tn 'nba.úåðåîî éðéãozep xwy cird m`
el exifgne eci lr cqtpy dfl oenn

:xtkzne.éãéçé íãà àøáð êëéôì:mler ly e`eln `xap '` mc`ny jze`xdl icigi mc` `xap jkitl mdl xne` df lk.íéîùá úåéåùø äáøä:ely z` `xa '` lke
.åúìåãâ ãéâäìå:'` mzeg `l` dlgz did `ly zereah zexecd lk oey`xd mzegay d"awd ly ezlecb mi`ad zexecl ze`xdl icigi `xap jkl cereíúåçepiid .

:ea dwewg dxevdy lfxa eze`'à íúåçá úåòáèî äîë òáåè:oinec olek zg` lfxa i"r raeh mc`y zerahnd lk .íìåòä àøáð éìéáùámlerk ip` aeyg 'elk .
:dpnn jeynie zg` 'xiara 'lerd on r"` cxh` `l `ln
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äøåúädpyeyk mc zxne`yk yxcp zecp mc oiprl .mipyeya dbeq epilr dcird

sc lirl) opiyxcck `id `ziixe`c cegi `de z"`e yxet cin izi`x dnec`

aizkc i`n ixyinl dlaw ixacc `xw `z` ikide jn` oa jig` jziqi ikn (:`k

ar `lc en` oirk `l` dxez dxq` `lc l"ie `ziixe`adteq dcp la` `ixzync `ci

dxeq` dcp elit` lra `lc `kid edine xdhil

`l (.c sc) zeaezkc w"ta 'ixn`ck cgiizdl

oia dpiyi ezy`e miyp`d oia oyi `ed lra

(.bi sc) zayc w"ta 'ixn` `de z"`e miypd

edrx zy` dn edrx zy`l dcp ezy` yiwn

my 'ite 'ek xeq` dcbaa `ide ecbaa `ed

dcp ezy` s` yi` zy`c cegii meyn 'hpewa

ecbaa `edc l"ie mipyeya dbeq xn` `kde

`la 'it` yi` zy`a dxeq` dcbaa `ide

oinngzne oipdpy dzrc iaexwi` meyn cegii

`iixy dcpc cegiic y"n dniz yie dfn df

dcbaa `ide ecbaa `ede mipyeya dbeqn

l"ie `p` jeti` yi` zy`c ywidn zxq`

dcbaa `ide ecbaa `ed xeq`l ith xazqnc

:ziyixtck dfn df oipdpe cgi oiaxwzny itl

çøéåzecp mca jiiy gix oeyl .eicba gix z`

`idd (:k sc dcp) cid lk t"qa opixn`ck

xn` digx` `"xc dinw `nc `iz`c `zzi`
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Lôð ãaàîä ìkL Eãnìì ,éãéçé íãà àøáð Cëéôì .íéðáàä ìòå íéöòä ìò CìLeî Bîc̈§¨©¨¥¦§©¨£¨¦§¦¨¦§¨¨¨§¦¦§©¤§¤¨©§©¥¤¤
ìàøNiî úçà Lôð íéi÷îä ìëå ,àìî íìBò ãaéà eléàk áeúkä åéìò äìòî ìàøNiî úçà©©¦¦§¨¥©£¤¨¨©¨§¦¦¥¨¨¥§¨©§©¥¤¤©©¦¦§¨¥
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ãçà ïéàå ,ïBLàøä íãà ìL BîúBça íãà ìk òáè ,àeä Ceøa LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨¨¨©¨¨¨§¨¤¨¨¨¦§¥¤¨
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ãò àeäå' øîàð øák àìäå ,úàfä äøvìå eðl äî©¨§©¨¨©Ÿ©£Ÿ§¨¤¡©§¥
,eøîàz ànLå .'Bâå ãébé àì íà òãé Bà äàø Bà¨¨¨¨¦Ÿ©¦§§¤¨Ÿ§
ãBáàa' øîàð øák àìäå ,äæ ìL Bîãa áBçì eðl äî©¨¨§¨¤¤©£Ÿ§¨¤¡©©£

:'äpø íéòLøàøîâ,ãîBàî ãöék ,ïðaø eðzøîBà §¨¦¦¨¨©¨¨¥©¥¤¥
,äáøeçì Bøéáç øçà õøL íúéàø Ck ànL ,ïäì̈¤¤¨¨§¦¤¤¨©©£¥©§¨

ééñ íúàöîe ,åéøçà ízöøåóèôèî Bîãå ,Bãéa ó §©§¤©£¨§¨¤©¦§¨§¨§©§¥
.íeìk íúéàø àì ,íúéàø êk íà .øtøôî âeøäå§¨§©§¥¦¨§¦¤Ÿ§¦¤§
íà ,äîçpa äàøà ,çèL ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§¤¨©¤§¤©¤¨¨¦
ézöøå ,äáøeçì Bøéáç øçà õøL ãçà éúéàø àìŸ¨¦¦¤¨¤¨©©£¥©§¨§©§¦

ééñ éúéàøå ,åéøçà.øtøôî âeøäå óèôèî Bîãå ,Bãéa ó ©£¨§¨¦¦©¦§¨§¨§©§¥§¨§©§¥
ìáà ,äzà Bà éðà Bà äæì Bâøä éî ,òLø ,Bì ézøîàå§¨©§¦¨¨¦£¨¨¤£¦©¨£¨
äøBz äøîà éøäL ,éãéa øeñî Eîc ïéàL äNòà äî̈¤¡¤¤¥¨§¨§¨¦¤£¥¨§¨¨
,úBáLçî òãBiä .'únä úîeé íéãò íéðL ét ìò'©¦§©¦¥¦©©¥©¥©©£¨
eææ àì ,eøîà .Bøéáç úà âøäL Léàä BúBàî òøté¦¨©¥¨¦¤¨©¤£¥¨§Ÿ¨
Lçð øa ,éàäå .úîå BLékäå Lçð àaL ãò ,íMî¦¨©¤¨¨¨§¦¦¨¥§©©¨¨
íBiî ,äi÷æç éác éðz ïëå ,óñBé áø øîàäå ?àeä§¨¨©©¥§¥¨¥§¥¦§¦¨¦
,éøãäðñ äìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§¨©§¤§¦
,àlà .eìèa àäå ?eìèa àì .eìèa àì úBúéî òaøà©§©¦Ÿ¨§Ÿ¨§§¨¨§¤¨
Bà ,äìé÷ñ áéiçúpL éî .eìèa àì úBúéî òaøà ïéc¦©§©¦Ÿ¨§¦¤¦§©¥§¦¨
Bà ,äôéøN áéiçúpL éî .BzñøBc äiç Bà âbä ïî ìôBð¥¦©¨©¨©§¦¤¦§©¥§¥¨
,äâéøä áéiçúpL éî .BLékî Lçð Bà ,ä÷éìca ìôBð¥©§¥¨¨¨©¦¦¤¦§©¥£¦¨
áéiçúpL éî .åéìò ïéàa ïéèñéì Bà úeëìnì øñîð Bà¦§¨©©§¦§¦¨¦¨¨¦¤¦§©¥
,àeää ,éøîà .éëðBøña úî Bà øäpa òáBè Bà ,÷ðç¤¤¥©©¨¨¥¦§§¦¨§¦©
áéiçúpL éî ,øî øîàc ,déa äåä éúéøçà àèç¥§©£¦¦£¨¥§¨©©¦¤¦§©¥
:'eëå ãîBàî :äøeîça ïBcéð ,ïéc úéa úBúéî ézL§¥¦¥¦¦©£¨¥¤§
,úBðBîî éðéãa àä ,ïðéãîà àìã àeä úBLôð éðéãa§¦¥§¨§¨¨§¦©¨§¦¥¨
,øîBà àçà éaø ,àéðúc .àçà éaøk ,ïàîk .ïðéãîà̈§¦©§©§©¦£¨§©§¨©¦£¨¥
,Bcéöa âeøä ìîb àöîðå ,íélîbä ïéa øçBàä ìîb̈¨¨¥¥©§©¦§¦§¨¨¨¨§¦

éîòèéìå .Bâøä äfL òeãéaéðéãa .éðz÷c ãò étî ãò ,C §¨©¤¤£¨§¦©§¦¥¦¦¥§¨¨¥§¦¥
éðàL éì øîà àeä' øîà íà ,ïðúäå .ïðéøîà ,úBðBîî éðéãa àä ,ïðéøîà àìc àeä úBLôð§¨§¨¨§¦©¨§¦¥¨¨§¦©§¨§©¦¨©¨©¦¤£¦
Bì äãBä eðéðôa ,øîàiL ãò ,íeìk øîà àì 'Bì áéiç àeäL éì øîà éðBìt Léà' ,'Bì áéiç©¨¦§¦¨©¦¤©¨Ÿ¨©§©¤Ÿ©§¨¥¨

éðéãa éìéñôc áb ìò óà ,àîìà .æeæ íéúàî Bì áéiç àeäL.úBLôð éðéãa eäì ïðéøîà ,úBðBîî ¤©¨¨©¦©§¨©©©¦§¦¦§¦¥¨¨§¦©§§¦¥§¨
øîà :'eë íéòãBé eåä :úBLôð éðéãa eäì ïðéøîà ,úBðBîî éðéãa éìéñôc áb ìò óà ,énð àëä̈¨©¦©©©¦§¦¦§¦¥¨¨§¦©§§¦¥§¨¡§¦¨©
,úBòéöt úBòéöt úBøeaç úBøeaç åéçà ìáäa ïé÷ äNòL ãnìî ,àiéç éaøc déøa äãeäé áø©§¨§¥§©¦¦¨§©¥¤¨¨©¦§¤¤¨¦©©§¦§¦
,àiéç éaøã déøa äãeäé áø øîàå .Bøàeöì òébäL ãò ,äàöBé äîLð ïëéäî òãBé äéä àlL¤Ÿ¨¨¥©¥¥¨§¨¨§¨©¤¦¦©§©¨§¨©©§¨§¥§©¦¦¨

ðkî' øîàpL ,äçút àì áeL ,ìáä ìL Bîãì ezìaé÷å äét úà õøàä äçútL íBiî,õøàä ó ¦¤¨§¨¨¨¤¤¦¨§¦§©§¨¤¤¤Ÿ¨§¨¤¤¡©¦§©¨¨¤
ðkî' ,'÷écvì éáö eðòîL úBøéîæçzôzå' ,åéçà äi÷æç déáéúéà .'õøàä étî' àìå 'õøàä ó §¦¨©§§¦©©¦¦§©¨¨¤§Ÿ¦¦¨¨¤¥¦¥¦§¦¨¨¦©¦§©
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õøàa áLiå' áéúk óBqáìe ,'ãðå òð éúééäå' áéúk àøwéòî ,äöçî ïBò úøtëî úeìb ,àiéç¦¨¨§©¤¤¨¤¡¨¥¦¨¨§¦§¨¦¦¨¨¨§©§¦©¥¤§¤¤
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Bì äúéäå äéçå íëéìò íéøvä íécNkä ìà ìôðå àöBiäå ,øácáe áòøá ,áøça úeîé úàfä©Ÿ¨©¤¤¨¨¨©¨¤§©¥§¨©¤©©§¦©¨¦£¥¤§¨¨§¨§¨
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ãBò ìLBîe ãåc àqk ìò áLBé Léà Bòøfî çìöé àì ék ,åéîéa çìöé àì øáb ,éøéøò äfä©¤£¦¦¤¤Ÿ¦§©§¨¨¦Ÿ¦§©¦©§¦¥©¦¥¨¦¥
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ik ,zn` zecr elit` cirp `ly sicrúàfä äøvìå eðl äîdn - ©¨§©¨¨©Ÿ
.`ln mler epcai` eli`k aygdle ,ef db`ca epiy`x qipkdl epl

,aiyp df lrøîàð øák àìäå(` d `xwie)òãé Bà äàø Bà ãò àeäå' ©£Ÿ§¨¤¡©§¥¨¨¨¨
é àì íàãéb'FpFr `Upe,'Bâå.ef devn lr exarz ,ecirz `l m`e ¦Ÿ©¦§¨¨£§

,eøîàz ànLåik ,cirp `ly sicr xeqi`d lr xearpy s`eðl äî §¤¨Ÿ§©¨
áBçìaiigzdl -Bîãaezzina -äæ ìL.,aiyp df lrøák àìäå ¨§¨¤¤©£Ÿ§¨
øîàð(i `i ilyn),'äpø íéòLø ãBáàa'oi` ryx `ed m` `linne ¤¡©©£§¨¦¦¨

.yper mkilr

àøîâ
dpyna epipy(`"r lirl)`ny mdl mixne` micrd lr mei`ay ,

:'cne`n' edn zxxan `ziixad .'cne`n' ecirdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaãöékzecr lr mei`d `ed.ãîBàî:`ziixad daiyn ¥©¥¤
ïäì øîBà,micrl oiicdL íúéàø Ck ànLipeltBøéáç øçà õø ¥¨¥¤¨¨§¦¤¤¨©©£¥

ééñ íúàöîe ,åéøçà ízöøå ,äáøeçìó[axgÎ],BãéaBîãåbxdpd ly ©§¨§©§¤©£¨§¨¤©¦§¨§¨
óèôèî,axgdnådøtøôî âeøä.ezzin mcew wfega utew -íà §©§¥§¨§©§¥¦

,íeìk íúéàø àì ,íúéàø êk.eaiigle eilr cirdl mileki mkpi`e ¨§¦¤Ÿ§¦¤§
:df oirn dyrn d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaïa ïBòîL éaø øîà ©§¨¨©©¦¦§¤

äîçpa äàøà ,çèLdreay oeyl -øçà õøL ãçà éúéàø àì íà ¨©¤§¤©¤¨¨¦Ÿ¨¦¦¤¨¤¨©©
ééñ éúéàøå ,åéøçà ézöøå ,äáøeçì Bøéáç,Bãéa óBîãåbxdpd ly £¥©§¨§©§¦©£¨§¨¦¦©¦§¨§¨

óèôèî,axgdnåd.øtøôî âeøäBà äæì Bâøä éî òLø ,Bì ézøîàå §©§¥§¨§©§¥§¨©§¦¨¨¦£¨¨¤
,äzà Bà éðà,dz`y i`ceéãéa øeñî Eîc ïéàL äNòà äî ìáà- £¦©¨£¨¨¤¡¤¤¥¨§¨§¨¦

,ezbxdy jilr cirdl icia oi`äøîà éøäLdäøBz(e fi mixac)ìò' ¤£¥¨§¨¨©
íéãò íéðL étmicr dWlW F`,'únä úîeéz` izi`x `l ip`e ¦§©¦¥¦§¨¥¦©©¥

dbixdd dyrn.`ed jexa yecwd j`,úBáLçî òãBiäBúBàî òøté ©¥©©£¨¦¨©¥
.Bøéáç úà âøäL Léàä̈¦¤¨©¤£¥

:yprp ok`y zniiqn `ziixadLçð àaL ãò ,íMî eææ àì ,eøîà̈§Ÿ¨¦¨©¤¨¨¨
BLékäågvexd z` jyp -.úîå §¦¦¨¥

:`xnbd dywnéàäågvex eze` ike -àeä Lçð øazenl ie`x - §©©¨¨
,ygp ici lr,äi÷æç éác éðz ïëå ,óñBé áø øîàäåúéa áøçL íBiî §¨¨©©¥§¥¨¥§¥¦§¦¨¦¤¨©¥

éøãäðñ äìèaL ét ìò óà Lc÷näla` ,úBúéî òaøàoic ziaàì ©¦§¨©©¦¤¨§¨©§¤§¦©§©¦Ÿ
.eìèä§

`iyewd z` zeywdl dniiqy mcew ,`ziixad lr dywn `xnbd
zezin rax` ike :zncewdàäå ,eìèa àì-md ixde,eìèaixdy Ÿ¨§§¨¨§

mpn` :`xnbd zvxzn .dzinl mipc oic zia oi` ziad axgyn
,elha zezin rax`àlày,eìèa àì úBúéî òaøà ïécaiigzpy ine ¤¨¦©§©¦Ÿ¨§

.da aiigzpy dzinl dneca minyd on zeprxet eil` ribz ,dzin
y ,epiideBà ,äìé÷ñ áéiçúpL éî`edyâbä ïî ìôBðdliwqk dfe ¦¤¦§©¥§¦¨¥¦©¨

,dliwqd zian eze` mitgecyBzñøBc äiç Bà,dliwqk dfe ©¨©§
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e .siiqa bexdl mkxcyúî Bà ,øäpa òáBè Bà ,÷ðç áéiçúpL éî¦¤¦§©¥¤¤¥©©¨¨¥
éëðBøña.dxkq` zlgn - ¦§§¦

lr zn ,ghy oa oerny iax d`xy mc` eze` recn ,dyw ok m`e
bxd aiigzn gvexd ixd ,dxengd dtixy zzin `idy ygp ici
e`eaiy e` zeklnl xqniy ie`x dide ,xzei dlw dzin `idy

.mihqil eilr
:`xnbd zvxzn,éøîààeää,mc` eze` -déa äåä éúéøçà àèç ¨§¦©¥§©£¦¦£¨¥
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,ïéc úéa úBúéî ézL áéiçúpL,dxeng zg`e dlw zg`ïBcéð ¤¦§©¥§¥¦¥¦¦
,äøeîçaoecip ,dtixye bxd ,zezin izya aiigzpy oeik o`k s`e ©£¨

.dxengd dtixya
dpyna epipy(`"r lirl)exn`z `ny ,mdilr oinii`ne :.ãîBàî¥¤
lirl dpyna(.hk)my xn`p `le ,oenn icr lr minii`ny x`ean

ipica azkp `ly dnn :`xnbd zwiicn .cne`n eciri `ly mei`
y rnyn ,cne`n eciri `ly mdilr minii`ny zepennéðéãa§¦¥

ïðéãîà àìã àeä úBLôðzecr dliren `l zeytp zecra `weec - §¨§¨¨§¦©
,cne`nàäla` -ïðéãîà ,úBðBîî éðéãa.cne`n zecr dliren - ¨§¦¥¨¨§¦©

:`xnbd zxxanïàîkdaiyn .el` zeipyn epyp in zhiyk - §©
:`xnbdçà éaøk.à §©¦£¨

:`g` iax ixac z` d`ian `xnbdàéðúc,`ziixaaàçà éaø §©§¨©¦£¨
øçBàä ìîb ,øîBàbeecfnd -,Bcéöa âeøä ìîb àöîðå ,íélîbä ïéa ¥¨¨¨¥¥©§©¦§¦§¨¨¨¨§¦

L òeãéalnbäfbeecfn didyBâøä.z` miaiigny ,eixaca x`ean §¨©¤¤£¨
oeikn ,bxd `edy cne` it lr wfpd z` mlyl lnbd lra

.dxyk cne`n zecr zepennay
:`xnbd dgecéîòèéìåCzecry zeipyndn zwiicy jzhiyle - §¦©§¦

z` x`az cvik ,oenn icra dxyke zeytp icra dleqt cne`n
oicãò étî ãòxg` crn rnyy cr -éðz÷cepizpyna dpypy - ¥¦¦¥§¨¨¥

oenn icra lirl ixde ,jk micirn `ny zeytp icr lr minii`ny
lkez ike ,cr itn cr eciri `ly mdilr minii`ny xkfp `l

y jkn wiiclïðéøîà àìc àeä úBLôð éðéãazeytp zecra `weec - §¦¥§¨§¨¨§¦©
,dxyk cr itn cr zecry mixne` `làäla` -,úBðBîî éðéãa ¨§¦¥¨

ïðéøîà.dxyk efk zecry mixne` -ïðúäådpyna epipy ixde - ¨§¦©§¨§©
lirl(my)y ,øîà íày crdàeädeld -éì øîàipta `ly] ¦¨©¨©¦

[delnd'Bì áéiç éðàL'aiig deldy crd zriciy epiide ,delnl - ¤£¦©¨
crd xn`y e` .deld ixac zngn `idàeäL éì øîà éðBìt Léà'¦§¦¨©¦¤

deld -Bì áéiçcrdy eli`k df ixd ,'delnl -íeìk øîà àì ©¨Ÿ¨©§
,dleqte cr itn cr ly zecr `idy oeik ,xeht deldezecrd oi`e

dxykøîàiL ãòcrdBì äãBä eðéðôadelnl deldBì áéiç àeäL ©¤Ÿ©§¨¥¨¤©¨
.æeæ íéúàî̈©¦

:digcd meiqàîìày ,gken -éìéñôc áb ìò óàcr itn cr zecr ©§¨©©©¦§¦¦
,úBðBîî éðéãamei` oiprl mewn lkneäì ïðéøîàmicrl mixne` - §¦¥¨¨§¦©§

wx jk eciri `ly,úBLôð éðéãamiaxn zeytp zecray oeik §¦¥§¨
iptn ,dfa micrd lr minii`n oi` zepenn ipica la` ,minei`a

,ok m`e .jk lk mdilr mii`l epl ztki` `lyénð àëäo`k mb - ¨¨©¦
,cne`n zecr oiprléìéñôc áb ìò óàmb cne`n zecréðéãa ©©©¦§¦¦§¦¥

,úBðBîîmei` oiprl mewn lkneäì ïðéøîàwx micrl mixne` - ¨¨§¦©§
úBLôð éðéãa.zepenn ipica `l la` ,jk eciri `ly §¦¥§¨

dpyna epipy(`"r lirl):íéòãBé eåäzeytp ipic zepenn ipick `ly ¡§¦
'eëxn`py ,eig` z` bxdy oiwa epivn oky(i c ziy`xa)inC lFw'§¥

.'miwrFv Lig`̈¦£¦
,àiéç éaøc déøa äãeäé áø øîà,miax oeyla 'jig` inc' oeyln ¨©©§¨§¥§©¦¦¨

úBøeaç úBøeaç åéçà ìáäa ïé÷ äNòL ãnìîxxvp mcdy zekn - §©¥¤¨¨©¦§¤¤¨¦©©
e ,mdaúBòéöt úBòéötiptn ,axga zekn -ïëéäî òãBé äéä àlL §¦§¦¤Ÿ¨¨¥©¥¥¨

dBøàeöì òébäL ãò ,äàöBé äîLð.ebxde my ervte §¨¨§¨©¤¦¦©§©¨
:df oipra dcedi axn sqep xn`n,àiéç éaøã déøa äãeäé áø øîàå§¨©©§¨§¥§©¦¦¨

äçút àì áeL ,ìáä ìL Bîãì ezìaé÷å äét úà õøàä äçútL íBiî¦¤¨§¨¨¨¤¤¦¨§¦§©§¨¤¤¤Ÿ¨§¨
,dze`øîàpL(fh ck diryi)ðkî''÷écvì éáö eðòîL úBøéîæ ,õøàä ó, ¤¤¡©¦§©¨¨¤§¦¨©§§¦©©¦

miyxece ,'dl zexinf eprny ux`d dvwny ,epiideðkî''õøàä ó ¦§©¨¨¤
ux`d dvwn -,'õøàä étî' àìå.dit z` cer zgzet dpi`y oeik §Ÿ¦¦¨¨¤

déáéúéàdywd -åéçà äi÷æçxn`p ixd ,dcedi axl dcedi ax ly ¥¦¥¦§¦¨¨¦
(al fh xacna)ezcre gxw dyrna,'äét úà õøàä çzôzå'ok m`e ©¦§©¨¨¤¤¦¨

.dit z` aey ux`d dgzt
déì øîàmpn` ,dcedi axäçút äòøìenk ,dit z` aey ux`d ¨©¥§¨¨¨§¨

la` ,ezcre gxw zrilaaäçút àì äáBèì.dit z` cer ux`d §¨Ÿ¨§¨
:dcedi axn sqep xn`núeìb ,àiéç éaøc déøa äãeäé áø øîàå§¨©©§¨§¥§©¦¦¨¨

äöçî ïBò úøtëîoiw ly eypra aezkdn yxcpe .oerdn ivg - §©¤¤¨¤¡¨
,lad zbixd lràøwéòîdligza -áéúk(ci c ziy`xa)òð éúééäå' ¥¦¨¨§¦§¨¦¦¨

ãðå,'ux`AóBqáìedlby xg`láéúk(fh c my),,'ãBð õøàa áLiå' ¨¨¨¨¤§©§¦©¥¤§¤¤
.el dxtik ezelby o`kn ,'cpe rp' ux`a `le

:zelbd zxtk lr sqep xn`núøtëî úeìb ,äãeäé áø øîàlr ¨©©§¨¨§©¤¤
ìLíéøác äL.xac lre arx lr ,axg lrøîàpLedinxi z`eapa §¨§¨¦¤¤¡©

xvpckeap icia elti enre ediwcvy(h `k dinxi)('åâå 'ä øîà äk)Ÿ¨©§Ÿ
,áøça úeîé úàfä øéòa áLBiä'ìà ìôðå àöBiäå ,øácáe áòøá ©¥¨¦©Ÿ¨©¤¤¨¨¨©¨¤§©¥§¨©¤

ì BLôð Bì äúéäå äéçå íëéìò íéøvä íécNkä.'ììLaezkdy oeikne ©©§¦©¨¦£¥¤§¨¨§¨§¨©§§¨¨
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z` x`az cvik ,oenn icra dxyke zeytp icra dleqt cne`n
oicãò étî ãòxg` crn rnyy cr -éðz÷cepizpyna dpypy - ¥¦¦¥§¨¨¥

oenn icra lirl ixde ,jk micirn `ny zeytp icr lr minii`ny
lkez ike ,cr itn cr eciri `ly mdilr minii`ny xkfp `l

y jkn wiiclïðéøîà àìc àeä úBLôð éðéãazeytp zecra `weec - §¦¥§¨§¨¨§¦©
,dxyk cr itn cr zecry mixne` `làäla` -,úBðBîî éðéãa ¨§¦¥¨

ïðéøîà.dxyk efk zecry mixne` -ïðúäådpyna epipy ixde - ¨§¦©§¨§©
lirl(my)y ,øîà íày crdàeädeld -éì øîàipta `ly] ¦¨©¨©¦

[delnd'Bì áéiç éðàL'aiig deldy crd zriciy epiide ,delnl - ¤£¦©¨
crd xn`y e` .deld ixac zngn `idàeäL éì øîà éðBìt Léà'¦§¦¨©¦¤

deld -Bì áéiçcrdy eli`k df ixd ,'delnl -íeìk øîà àì ©¨Ÿ¨©§
,dleqte cr itn cr ly zecr `idy oeik ,xeht deldezecrd oi`e

dxykøîàiL ãòcrdBì äãBä eðéðôadelnl deldBì áéiç àeäL ©¤Ÿ©§¨¥¨¤©¨
.æeæ íéúàî̈©¦

:digcd meiqàîìày ,gken -éìéñôc áb ìò óàcr itn cr zecr ©§¨©©©¦§¦¦
,úBðBîî éðéãamei` oiprl mewn lkneäì ïðéøîàmicrl mixne` - §¦¥¨¨§¦©§

wx jk eciri `ly,úBLôð éðéãamiaxn zeytp zecray oeik §¦¥§¨
iptn ,dfa micrd lr minii`n oi` zepenn ipica la` ,minei`a

,ok m`e .jk lk mdilr mii`l epl ztki` `lyénð àëäo`k mb - ¨¨©¦
,cne`n zecr oiprléìéñôc áb ìò óàmb cne`n zecréðéãa ©©©¦§¦¦§¦¥

,úBðBîîmei` oiprl mewn lkneäì ïðéøîàwx micrl mixne` - ¨¨§¦©§
úBLôð éðéãa.zepenn ipica `l la` ,jk eciri `ly §¦¥§¨

dpyna epipy(`"r lirl):íéòãBé eåäzeytp ipic zepenn ipick `ly ¡§¦
'eëxn`py ,eig` z` bxdy oiwa epivn oky(i c ziy`xa)inC lFw'§¥

.'miwrFv Lig`̈¦£¦
,àiéç éaøc déøa äãeäé áø øîà,miax oeyla 'jig` inc' oeyln ¨©©§¨§¥§©¦¦¨

úBøeaç úBøeaç åéçà ìáäa ïé÷ äNòL ãnìîxxvp mcdy zekn - §©¥¤¨¨©¦§¤¤¨¦©©
e ,mdaúBòéöt úBòéötiptn ,axga zekn -ïëéäî òãBé äéä àlL §¦§¦¤Ÿ¨¨¥©¥¥¨

dBøàeöì òébäL ãò ,äàöBé äîLð.ebxde my ervte §¨¨§¨©¤¦¦©§©¨
:df oipra dcedi axn sqep xn`n,àiéç éaøã déøa äãeäé áø øîàå§¨©©§¨§¥§©¦¦¨

äçút àì áeL ,ìáä ìL Bîãì ezìaé÷å äét úà õøàä äçútL íBiî¦¤¨§¨¨¨¤¤¦¨§¦§©§¨¤¤¤Ÿ¨§¨
,dze`øîàpL(fh ck diryi)ðkî''÷écvì éáö eðòîL úBøéîæ ,õøàä ó, ¤¤¡©¦§©¨¨¤§¦¨©§§¦©©¦

miyxece ,'dl zexinf eprny ux`d dvwny ,epiideðkî''õøàä ó ¦§©¨¨¤
ux`d dvwn -,'õøàä étî' àìå.dit z` cer zgzet dpi`y oeik §Ÿ¦¦¨¨¤

déáéúéàdywd -åéçà äi÷æçxn`p ixd ,dcedi axl dcedi ax ly ¥¦¥¦§¦¨¨¦
(al fh xacna)ezcre gxw dyrna,'äét úà õøàä çzôzå'ok m`e ©¦§©¨¨¤¤¦¨

.dit z` aey ux`d dgzt
déì øîàmpn` ,dcedi axäçút äòøìenk ,dit z` aey ux`d ¨©¥§¨¨¨§¨

la` ,ezcre gxw zrilaaäçút àì äáBèì.dit z` cer ux`d §¨Ÿ¨§¨
:dcedi axn sqep xn`núeìb ,àiéç éaøc déøa äãeäé áø øîàå§¨©©§¨§¥§©¦¦¨¨

äöçî ïBò úøtëîoiw ly eypra aezkdn yxcpe .oerdn ivg - §©¤¤¨¤¡¨
,lad zbixd lràøwéòîdligza -áéúk(ci c ziy`xa)òð éúééäå' ¥¦¨¨§¦§¨¦¦¨

ãðå,'ux`AóBqáìedlby xg`láéúk(fh c my),,'ãBð õøàa áLiå' ¨¨¨¨¤§©§¦©¥¤§¤¤
.el dxtik ezelby o`kn ,'cpe rp' ux`a `le

:zelbd zxtk lr sqep xn`núøtëî úeìb ,äãeäé áø øîàlr ¨©©§¨¨§©¤¤
ìLíéøác äL.xac lre arx lr ,axg lrøîàpLedinxi z`eapa §¨§¨¦¤¤¡©

xvpckeap icia elti enre ediwcvy(h `k dinxi)('åâå 'ä øîà äk)Ÿ¨©§Ÿ
,áøça úeîé úàfä øéòa áLBiä'ìà ìôðå àöBiäå ,øácáe áòøá ©¥¨¦©Ÿ¨©¤¤¨¨¨©¨¤§©¥§¨©¤

ì BLôð Bì äúéäå äéçå íëéìò íéøvä íécNkä.'ììLaezkdy oeikne ©©§¦©¨¦£¥¤§¨¨§¨§¨©§§¨¨
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המשך בעמוד על



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc oixcdpq(iriax meil)

åeli`àéäl`izl`y ly en` -,ãneòî äøaòúðdipki didyky §¦¦§©§¨§¨
dilr `ae ,ezy` z` myl elyly xv mewna mixeq`d ziaa

.l`izl`y z` dclie dxarzpe ,cnern `edykøác[mrhÎ],øçà ¨¨©¥
`xwp['ìàézìàL'] (ìàézìL)my lrìà Búìà ìò ìàLpL- ©§¦¥§©§¦¥¤¦§©©¨¨¥

dyry oeikne ,oa dipkil didi `ly `ed jexa yecwd raypy
`xnbd .el exizd dlrn ly `ilnte ezreay lr l`yp daeyz

`xwp l`izl`y oa :l`izl`y ly epa my z` zx`an'ìáaeøæ', §¨¤
my lròøæðLen` irnaBîL äîe .ìááa,izin`däéìëç ïa äéîçð ¤¦§©§¨¤©§§¤§¨¤£©§¨

BîL. §
:cec zia zekln oiprl jiiyd dyrn d`ian `xnbdäi÷æçå äãeäé§¨§¦§¦¨

éaø én÷ àúãeòña éáúé Båä àiéç éaø éðadcerqa miayei eid - §¥©¦¦¨£¨§¦¦§§¨©¥©¦
,iax iptléãéî àìå éøîà à÷ Båä àìå.melk exaic `le -eäì øîà §¨£¨¨§¦§¨¦¦¨©§

,ezia iyp`l iaxé÷cøcà àøîç eøaâàzewepizl oii daxd epz - ©§§©§¨©©§§¥
,el`àúléî eøîéìc éëéä ék.xac exn`ie exkzyiy ick -ïåék ¦¥¦§¥§¦§¨¥¨

íeñáéàcexkzype ezyy oeikn -ïéà ,eøîàå eçútgiynãåc ïa §¦§¨§§¨§¥¤¨¦
eìëiL ãò àaly mpehly xnbiy -elàå ,ìàøNiî úBáà éza éðL ¨©¤¦§§¥¨¥¨¦¦§¨¥§¥

Làø ,ïädìááaL äìBbå ,døîàpL ,ìàøNé õøàaL àéNð(ci g diryi) ¥Ÿ¨¤§¨¤§¨¦¤§¤¤¦§¨¥¤¤¡©
âð ïáàìe Lc÷îì äéäå'óìBLëî øeöìeì,'ìàøNé ézá éðLoriyeny §¨¨§¦§¨§¤¤¤¤§¦§¦§¥¨¥¦§¨¥

l`xyi iza ipyl eli`e ,l`xyi llkl ycwnl didi l`xyi ly
xnelk ,dlykne sbpl didi `ed.mpehly dlkiyíäì øîàiax ¨©¨¤

,`iig iax ipal,ééðéòa éì ïéìéhî ízà íéöB÷ ,ééðamkixacy ¨©¦©¤©¦¦¦§¥©
dlkiy ilr mixne` mz`e `iypd ip`y ,ipira mixwecd mivewk

.giynd z`ia mcew ipehlyàiéç éaø Bì øîà,mdia`òøé ìà ,éaø ¨©©¦¦¨©¦©¥©
éðéòaEy meyn ,exn`y dnúBiúBà íéòáLa ïzéð 'ïéé'`ixhnibd - §¥¤©¦¦©§¦§¦¦

,miray `id 'oii' lyåmbúBiúBà íéòáLa ïzéð 'ãBñ'`ixhnibd - §¦©§¦§¦¦
,miray `id 'ceq' lyãBñ àöé ïéé ñðëðexn` oii ezyy oeikne - ¦§¨©¦¨¨

.ceq xac
:dipki oiprn sqep weqt yxec xn xa ixnøî øîà àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨©©

dì éøîàå ,àá÷eòy mixne` yie -øî øa éøî Løc ,àcñç áø øîà §¨§¨§¦¨¨©©¦§¨¨©¨¦©©
,l`yeáéúëc éàî(ci h l`ipc)ã÷Liå'[xdnieÎ]äòøä ìò 'ä[zelbdÎ] ©¦§¦©¦§Ÿ©¨¨¨

.'eðéäìà 'ä ÷écö ék ,eðéìò äàéáéåike,'ä ÷écöc íeMîoklã÷Liå' ©§¦¤¨¨¥¦©¦¡Ÿ¥¦§©¦©¦§Ÿ
,'eðéìò äàéáéå äòøä ìò 'ä,aiyde .xacay zewcvd dneïéà- ©¨¨¨©§¦¤¨¨¥¦

,xacd oekpìàøNé íò àeä Ceøa LBãwä äNò ä÷ãödnaíéc÷äL §¨¨¨¨©¨¨¦¦§¨¥¤¦§¦
z` xdineeäi÷ãö úeìbdzelbdlãBòå[oiicrykÎ]äéðëé úeìb ¨¦§¦¨§¨§¨§¨

úîéi÷-mcew mipy dxyr zg` laal dipki mr elby el`y zra ©¨¤
mr milebdy ick mzelbdl xdiny ezewcv idefe ,ezn `l oiicr

.ediwcv mr milebl decnli dxeza minkg eidy dipkidéa áéúëc¦§¦¥
äéðëé úeìâa(fh ck 'a mikln),,óìà øbñnäå Løçä'iUr mixFAB lMd §¨§¨§¨¤¨¨§©©§¥¤¤©Ÿ¦¦Ÿ¥

dipki zelb jezay ,xnelk ,'dlaA dlFB laA Kln m`iaie dngln¦§¨¨©§¦¥¤¤¨¤¨¨¤¨
e`xwpe ,xbqne yxg e`xwpy miyp` sl` elb,'Løç'yïåék ¨¨¥¨

ïéçúBtL,dxez ixaca mditïéLøçk eNòð ìkäe`xwpe ,miwzeyy ¤§¦©Ÿ©£§¥§¦
,'øbñî'yäëìäa ïéøâBñL ïåékmil`eyl aiydl mircei mpi`y - ©§¥¥¨¤§¦©£¨¨

,znieqn dkld lrïéà áeLmixg`ïéçúBtlr aiydl mirceid ¥§¦
.ef dkldänëåmixbqne miyxg,eéäóìà. §©¨¨¤¤

mr `ed jexa yecwd dyry dwcva sqep yexit yxtn `ler
:l`xyi,øîà àìeò,l`xyi mr `ed jexa yecwd dyr dwcv Ÿ¨¨©

dnaíéc÷äLa oaxegd z`ì íéðL ézLly `ixhnibd oipn ¤¦§¦§¥¨¦§
'ízðLBðå'(dk c mixac)ef `ixhnib oeayg itl zelbl mdl didy , §©§¤

,ux`l mzqipk zrn mipy mizye miying ze`n dpeny xg`l
eide micwn did `l m`e ,miyinge ze`n dpeny xg`l elbe
miiwzn did ,'ux`A mYpWFpe mipa ipaE mipA cilFz iM' zpigaa¦¦¨¦§¥¨¦§©§¤¨¨¤

weqtd jynd mda(ek c my).'xdn oEca`Y ca` iM'àçà áø øîà ¦¨ŸŸ¥©¥¨©©£¨
dpéî òîL ,á÷òé øaonf xeriyyàîìò éøîc 'äøäî'oec` ly - ©©£Ÿ§©¦©§¥¨§¨¥¨§¨

,[`ed jexa yecwd] mlerdeåä ïézøúå ïéLîçå äàî éðîzdpeny - ©§¥§¨§©§¦§©§¥¨
ly `ixhnibd oeayg itk ,`ed dpy mizye miyinge ze`n
ecarie l`xyi e`hgi m`y xn`e xidfd ixdy .'mzpyepe' dlind
'mzpyepe'd miiwzday `vnp ,mvx`n 'xdn' eca`i ,dxf dcear
oec` ly 'xdn'y o`kn ,'xdn oeca`z' xn`py dn mb miiwzi

.'mzpyepe' oipnk `ed mlerd

:dpyna epipy(.fl):Cëéôìicigi mc` `xap.'eë §¦¨
mc` `xap dnl minrh dnk dpeny `ziixa d`ian `xnbd

:icigi,ïðaø eðzäî éðtîe ,àøáð éãéçé íãà,ickíéðénä eäé àlL ¨©¨¨¨¨§¦¦¦§¨¦§¥¨¤Ÿ§©¦¦
mixtekd -ïéøîBàyiyúBieLø äaøä[zelynnÎ],íéîMalke §¦©§¥§©¨©¦

.mc` d`xa zeyx,øçà øácàlL ,íéòLøä éðtîe íé÷écvä éðtî ¨¨©¥¦§¥©©¦¦¦§¥¨§¨¦¤Ÿ
,÷écö éða eðà íéøîBà íé÷écvä eäéwgxzdl mikixv ep` oi`e §©©¦¦§¦¨§¥©¦

,da lykip `l ik dxiardn,òLø éða eðà íéøîBà íéòLøeep` oi`e §¨¦§¦¨§¥¨¨
.epl lirei `l df ik ,miwicv zeidle daeyza xefgl mikixvøác̈¨

,Bæa Bæ úBøbúî úBçtLî eäé àlL ,úBçtLnä éðtî ,øçàzexne`e ©¥¦§¥©¦§¨¤Ÿ§¦§¨¦§¨¨
.mknn milern ep` `linne ,mkia`n lecb epia` efl efäîem` ¨

åéLëòkúBøbúî ãéçé àøápLm` ,efa ef zegtyndìò íéðL eàøáð ©§¨¤¦§¨¨¦¦§¨¦§§§©¦©
änëå änk úçà.mkia`n lecb epia` zexne`e zexbzn eidyøác ©©©¨§©¨¨¨

,ïéðñîçä éðtîe ïéðìæbä éðtî ,øçàly dzid ef rwxw exn`i `ly ©¥¦§¥©©§¨¦¦§¥©©§¨¦
.mkia` ipa ly `le oey`xd epia` ipaäîem`åéLëòkàøápL ¨©§¨¤¦§¨

ïéñîBçå ïéìæBb éãéçém` ,zerwxwdänëå änk úçà ìò íéðL eàøáð §¦¦§¦§§¦¦§§§©¦©©©©¨§©¨
.oiqnege oilfeb eidy

dpyna epipy(.fl):Búìeãb ãébäìe`ed jexa yecwd ly.'eë §©¦§¨
,ïðaø eðz,icigi mc` `xap dnléëìî Cìî ìL Búleãb ãébäì ¨©¨¨§©¦§¨¤¤¤©§¥

òáBè íãàL ,àeä êeøa LBãwä íéëìnäwweg -úBòaèî änk ©§¨¦©¨¨¤¨¨¥©©¨©§§
ãçà íúBça,ea dwewg dxevdy cg` lfxa -,äæì äæ ïéîBc ïleëå §¨¤¨§¨¦¤¨¤

å ïBLàøä íãà ìL BîúBça íãà ìk òáBè àeä êeøa LBãwä ìáàs` £¨©¨¨¥©¨¨¨§¨¤¨¨¨¦§
ok it lrøîàpL ,Bøéáçì äîBc ïäî ãçà ïéà(ci gl aei`)Ctäúz' ¥¤¨¥¤¤©£¥¤¤¡©¦§©¥

'Leáì Bîk eávéúéå íúBç øîBçk,zxevl `xw weqtdy dnne §¤¨§¦§©§§§
.cg` mzega mireah miyp`d lky rnyn ,'mzeg' mya mc`d

ïäéôeöøt ïéà äî éðtîemiyp`d lyäæì äæ ïéîBc,ickäàøé àlL ¦§¥¨¥©§¥¤¦¤¨¤¤Ÿ¦§¤
äàð äøéc íãàäàð äMàå,àéä élL øîàéå`l cg` s`elkei ¨¨¦¨¨¨§¦¨¨¨§Ÿ©¤¦¦

,dzxagl zg`d oia xkid oi` ik ,eyigkdløîàpL(eh gl aei`) ¤¤¡©
,'øáMz äîø òBøæe íøBà íéòLøî òðniå'rpniy §¦¨©¥§¨¦¨§©¨¨¦¨¥

jezne ,mdixagl minec eidi `le mdipt xzqlw miryxdn
elkei `ly xnelk ,xayz mrexf ,dfn df oditevxta mipeyy

.`ed ily ,mdly epi`y xac lr xnel
:exiagn mc`d d`xn iepiy oiprn `ziixa d`ian `xnbd,àéðz©§¨

ìLa ,øîBà øéàî éaø äéääpzLî íãà íéøác äLdpey -,Bøéáçî ¨¨©¦¥¦¥¦§Ÿ¨§¨¦¨¨¦§©¤¥£¥
úòãáe ,äàøîa ,ìB÷a.exiag ala dn rcei epi`y -,äàøîáe ìB÷a §§©§¤§©©§§©§¤

äåøò íeMîdlra z` xikze ,xg` lraa dy`d lalazz `ly - ¦¤§¨
.lewd itl dlilae ,d`xnd itl meiaïéðìæbä éðtî ,úòãáe§©©¦§¥©©§¨¦

,ïéðñîçäåoinhny mewnd z` dlbi ,ayeg exiag dn rci m`y §©©§¨¦
.epenn z` exiag

mc`d `xapy jkl minrh dnk dpend `ziixa d`ian `xnbd
:zay axraíãà ,ïðaø eðzoey`xdäî éðtîe ,úaL áøòa àøáð ¨©¨¨¨¨¦§¨§¤¤©¨¦§¥¨

ick ,df onfa `xapíéðénä eäé àlLmixtekd -íéøîBàmc`y ¤Ÿ§©¦¦§¦
oey`xd,úéLàøa äNòîa àeä Ceøa LBãwäì Bì äéä ózeLokl ¨¨¨§©¨¨§©£¥§¥¦

.mc`d z` `xay mcew mlerd lk z` `xa,øçà øácickíàL ¨¨©¥¤¦
åéìò Bzòc çeæzmc`d d`bzi m`y -Bì øîBàelit`Eîã÷ Lezé ¨©©§¨¨©©§¨§

,úéLàøa äNòîaeixg` z`xap dz`e iying meia `xap yezidy §©£¥§¥¦
.iyiy meia,øçà øáczay axra `xapyäåöîì ñðkiL éãkly ¨¨©¥§¥¤¦¨¥§¦§¨

zayãiî.ez`ixa xg`l,øçà øácãiî äceòqì ñðkiL éãkxg`l ¦¨¨¨©¥§¥¤¦¨¥©§¨¦¨
.dvxiy dn lkn lek`l eiptl oken lkd `vnie ,ez`ixaìLî̈¨

ïììëéLå ïéøèìt äðaL ,íãå øNa Cìîìdtiie zepenx` dpay - §¤¤¨¨¨¨¤¨¨©§§¦§¦§§¨
mze`,ïéçøBà ñéðëä Ck øçàå ,äceòñ ïé÷úäå`xa mcew ok enke §¦§¦§¨§©©¨¦§¦§¦

.oey`xd mc` z` `xa jk xg`e ,mlerd z` `ed jexa yecwd
øîàpL(bÎ` h ilyn)äçáè .äòáL äéãenò äáöç ,dúéá äúða úîëç' ¤¤¡©¨§Ÿ¨§¨¥¨¨§¨©¤¨¦§¨¨§¨

ìò ,àø÷ú äéúBøòð äçìL .dðçìeL äëøò óà ,dðéé äëñî ,dçáè¦§¨¨§¨¥¨©¨§¨§¨¨¨§¨©£¤¨¦§¨©
'úø÷ éîBøî étb.,weqtd miyxeceBæ ,'dúéá äúða úîëç'`id ©¥§¥¨¤¨§Ÿ¨§¨¥¨

äîëça Blek íìBòä ìk úà àøaL àeä Ceøa LBãwä ìL Búcéî. ¦¨¤©¨¨¤¨¨¤¨¨¨§¨§¨
,úéLàøa éîé úòáL elà ,'äòáL äéãenò äáöç'`xap mday ¨§¨©¤¨¦§¨¥¦§©§¥§¥¦

.mlerdelà ,'dðçìeL äëøò óà dðéé äëñî dçáè äçáè'z`ixa ¨§¨¦§¨¨§¨¥¨©¨§¨§¨¨¥
ékøBö ìëå úBøäðe íénédíìBòíãà äæ ,'àø÷ú äéúBøòð äçìL' . ©¦§¨§¨§¥¨¨§¨©£¤¨¦§¨¤¨¨

äeçå.eayie e`ay `ed weqtd meiq.'úø÷ éîBøî étb ìò'øa äaø §©¨©©¥§¥¨¤©¨©
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.ã÷ùéåopinbxzne ip` cwey enk xdnie

:(` dinxi) igen.íéã÷äùzelb xdine
dipki zelby cera dpexg`a `idy ediwcv
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.øîàoaxeg micwd epiid dciwy ly dwcv
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xyre ze`n 'c oey`xd zia inie 'ebe dpy
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(ìàézìL) ,øçà øác .ãneòî äøaòúð àéäå§¦¦§©§¨§¨¨¨©¥©§¦¥
òøæðL ,'ìáaeøæ' .ìà Búìà ìò ìàLpL ['ìàézìàL']§©§¦¥¤¦§©©¨¨¥§¨¤¤¦§©
äãeäé .BîL äéìëç ïa äéîçð ,BîL äîe .ìááa§¨¤©§§¤§¨¤£©§¨§§¨
,éaø én÷ àúãeòña éáúé Båä ,àiéç éaø éða äi÷æçå§¦§¦¨§¥©¦¦¨£¨§¦¦§§¨©¥©¦
àøîç eøaâà ,eäì øîà .éãéî àìå éøîà à÷ Båä àìå§¨£¨¨§¦§¨¦¦¨©§©§§©§¨
,íeñáéàc ïåék .àúléî eøîéìc éëéä ék ,é÷cøcà©©§§¥¦¥¦§¥§¦§¨¥¨§¦§
éza éðL eìëiL ãò àa ãåc ïa ïéà ,eøîàå eçúẗ§§¨§¥¤¨¦¨©¤¦§§¥¨¥

Niî úBáààéNðå ,ìááaL äìBb Làø ,ïä elàå ,ìàø ¨¦¦§¨¥§¥¥Ÿ¨¤§¨¤§¨¦
âð ïáàìe Lc÷îì äéäå' øîàpL ,ìàøNé õøàaLì ìBLëî øeöìe óøîà .'ìàøNé ézá éðL ¤§¤¤¦§¨¥¤¤¡©§¨¨§¦§¨§¤¤¤¤§¦§¦§¥¨¥¦§¨¥¨©

éðéòa òøé ìà ,éaø ,àiéç éaø Bì øîà .ééðéòa éì ïéìéhî ízà íéöB÷ ,ééða ,íäìïzéð 'ïéé' .E ¨¤¨©¦©¤©¦¦¦§¥©¨©©¦¦¨©¦©¥©§¥¤©¦¦©
øî øîà àcñç áø øîà .ãBñ àöé ïéé ñðëð ,úBiúBà íéòáLa ïzéð 'ãBñ'å ,úBiúBà íéòáLa§¦§¦¦§¦©§¦§¦¦¦§¨©¦¨¨¨©©¦§¨¨©©
äòøä ìò 'ä ã÷Liå' áéúëc éàî ,øî øa éøî Løc ,àcñç áø øîà dì éøîàå ,àá÷eò§¨§¨§¦¨¨©©¦§¨¨©¨¦©©©¦§¦©¦§Ÿ©¨¨¨
,ïéà .'eðéìò äàéáéå äòøä ìò 'ä ã÷Liå' ,'ä ÷écöc íeMî .'eðéäìà 'ä ÷écö ék ,eðéìò äàéáéå©§¦¤¨¨¥¦©¦¡Ÿ¥¦§©¦©¦§Ÿ©¨¨¨©§¦¤¨¨¥¦
.úîéi÷ äéðëé úeìb ãBòå ,eäi÷ãö úeìb íéc÷äL ,ìàøNé íò àeä Ceøa LBãwä äNò ä÷ãö§¨¨¨¨©¨¨¦¦§¨¥¤¦§¦¨¦§¦¨§¨§¨§¨©¤¤
.ïéLøçk eNòð ìkä ,ïéçúBtL ïåék ,'Løç' ,óìà øbñnäå Løçä' äéðëé úeìâa déa áéúëc¦§¦¥§¨§¨§¨¤¨¨§©©§¥¤¤¨¨¥¨¤§¦©Ÿ©£§¥§¦
ézL íéc÷äL ,øîà àìeò .óìà ,eéä änëå .ïéçúBt ïéà áeL ,äëìäa ïéøâBñL ïåék ,'øbñî'©§¥¥¨¤§¦©£¨¨¥§¦§©¨¨¤¤¨¨©¤¦§¦§¥
äàî éðîz ,àîìò éøîc 'äøäî' ,dpéî òîL ,á÷òé øa àçà áø øîà .'ízðLBðå'ì íéðL̈¦§§©§¤¨©©£¨©©£Ÿ§©¦©§¥¨§¨¥¨§¨©§¥§¨
íéðénä eäé àlL ,äî éðtîe .àøáð éãéçé íãà ,ïðaø eðz :'eë Cëéôì :eåä ïézøúå ïéLîçå§©§¦§©§¥¨§¦¨¨©¨¨¨¨§¦¦¦§¨¦§¥¨¤Ÿ§©¦¦
íé÷écvä eäé àlL ,íéòLøä éðtîe íé÷écvä éðtî ,øçà øác .íéîMa úBieLø äaøä ,ïéøîBà§¦©§¥§©¨©¦¨¨©¥¦§¥©©¦¦¦§¥¨§¨¦¤Ÿ§©©¦¦
eäé àlL ,úBçtLnä éðtî ,øçà øác .òLø éða eðà íéøîBà íéòLøe ,÷écö éða eðà íéøîBà§¦¨§¥©¦§¨¦§¦¨§¥¨¨¨¨©¥¦§¥©¦§¨¤Ÿ§
änk úçà ìò ,íéðL eàøáð .úBøbúî ,ãéçé àøápL ,åéLëò äîe .Bæa Bæ úBøbúî úBçtLî¦§¨¦§¨¨¨©§¨¤¦§¨¨¦¦§¨¦§§§©¦©©©©¨
.ïéñîBçå ïéìæBb ,éãéçé àøápL ,åéLëò äîe ,ïéðñîçä éðtîe ïéðìæbä éðtî ,øçà øác .änëå§©¨¨¨©¥¦§¥©©§¨¦¦§¥©©§¨¦¨©§¨¤¦§¨§¦¦§¦§§¦
Cìî ìL Búleãb ãébäì ,ïðaø eðz :'eë Búìeãb ãébäìe :änëå änk úçà ìò ,íéðL eàøáð¦§§§©¦©©©©¨§©¨§©¦§¨¨©¨¨§©¦§¨¤¤¤
äæ ïéîBc ïleëå ,ãçà íúBça úBòaèî änk òáBè íãàL ,àeä êeøa LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨¨¤¨¨¥©©¨©§§§¨¤¨§¨¦¤

.äæìäîBc ïäî ãçà ïéàå ,ïBLàøä íãà ìL BîúBça íãà ìk òáBè àeä êeøa LBãwä ìáà ¨¤£¨©¨¨¥©¨¨¨§¨¤¨¨¨¦§¥¤¨¥¤¤
äæ ïéîBc ïäéôeöøt ïéà äî éðtîe .'Leáì Bîk eávéúéå íúBç øîBçk Ctäúz' øîàpL ,Bøéáçì©£¥¤¤¡©¦§©¥§¤¨§¦§©§§§¦§¥¨¥©§¥¤¦¤
íøBà íéòLøî òðniå' øîàpL ,àéä élL øîàéå äàð äMàå äàð äøéc íãà äàøé àlL ,äæì̈¤¤Ÿ¦§¤¨¨¦¨¨¨§¦¨¨¨§Ÿ©¤¦¦¤¤¡©§¦¨©¥§¨¦¨

ìLa ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz .'øáMz äîø òBøæe,ìB÷a ,Bøéáçî äpzLî íãà íéøác äL §©¨¨¦¨¥©§¨¨¨©¦¥¦¥¦§Ÿ¨§¨¦¨¨¦§©¤¥£¥§
íãà ,ïðaø eðz .ïéðñîçäå ïéðìæbä éðtî ,úòãáe .äåøò íeMî ,äàøîáe ìB÷a .úòãáe ,äàøîa§©§¤§©©§§©§¤¦¤§¨§©©¦§¥©©§¨¦§©©§¨¦¨©¨¨¨¨
àeä Ceøa LBãwäì Bì äéä ózeL ,íéøîBà íéðénä eäé àlL ,äî éðtîe ,úaL áøòa àøáð¦§¨§¤¤©¨¦§¥¨¤Ÿ§©¦¦§¦¨¨¨§©¨¨
.úéLàøa äNòîa Eîã÷ Lezé Bì øîBà ,åéìò Bzòc çeæz íàL ,øçà øác .úéLàøa äNòîa§©£¥§¥¦¨¨©¥¤¦¨©©§¨¨©©§¨§§©£¥§¥¦
øNa Cìîì ìLî .ãiî äceòqì ñðkiL éãk ,øçà øác .ãiî äåöîì ñðkiL éãk ,øçà øác̈¨©¥§¥¤¦¨¥§¦§¨¦¨¨¨©¥§¥¤¦¨¥©§¨¦¨¨¨§¤¤¨¨
äúða úîëç' øîàpL ,ïéçøBà ñéðëä Ck øçàå ,äceòñ ïé÷úäå ,ïììëéLå ïéøèìt äðaL ,íãå̈¨¤¨¨©§§¦§¦§§¨§¦§¦§¨§©©¨¦§¦§¦¤¤¡©¨§Ÿ¨§¨
äéúBøòð äçìL .dðçìeL äëøò óà ,dðéé äëñî ,dçáè äçáè .äòáL äéãenò äáöç ,dúéá¥¨¨§¨©¤¨¦§¨¨§¨¦§¨¨§¨¥¨©¨§¨§¨¨¨§¨©£¤¨
àøaL ,àeä Ceøa LBãwä ìL Búcéî Bæ ,'dúéá äúða úîëç' .'úø÷ éîBøî étb ìò ,àø÷ú¦§¨©©¥§¥¨¤¨§Ÿ¨§¨¥¨¦¨¤©¨¨¤¨¨
äçáè' .úéLàøa éîé úòáL elà ,'äòáL äéãenò äáöç' .äîëça Bìek íìBòä ìk úà¤¨¨¨§¨§¨¨§¨©¤¨¦§¨¥¦§©§¥§¥¦¨§¨
äéúBøòð äçìL' .íìBò ékøBö ìëå úBøäðe íéné elà ,'dðçìeL äëøò óà dðéé äëñî dçáè¦§¨¨§¨¥¨©¨§¨§¨¨¥©¦§¨§¨§¥¨¨§¨©£¤¨
áéúke ,'étb ìò' áéúk ,éîø äpç øa øa äaø ,'úø÷ éîBøî étb ìò' .äeçå íãà äæ ,'àø÷ú¦§¨¤¨¨§©¨©©¥§¥¨¤©¨©©©¨¨¥§¦©©¥§¦
øîà ,'Bl äøîà áì øñç äpä øeñé éúô éî' .'àqk ìò' óBqáìe ,'étb ìò' älçza .àqk ìò'©¦¥©§¦¨©©¥§©©¦¥¦¤¦¨¥¨£©¥¨§¨¨©
äéä ,àéðz .'áì øñç äMà óàBð' áéúëc 'Bì äøîà' .äMà ,äæì Bàzt éî ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¦§¨¤¦¨¨§¨¦§¦¥¦¨£©¥©§¨¨¨

éðéò eàø éîìb' øîàpL ,Bøôò øaöeä Bìek íìBòä ìkî ,ïBLàøä íãà ,øîBà øéàî éaø,'E ©¦¥¦¥¨¨¨¦¦¨¨¨§©£¨¤¤¡©¨§¦¨¥¤
éòLBà áø øîà .('õøàä ìëa úBèèBLî åéðéò 'ä ék' áéúëe),ïBLàøä íãà ,áøc déîMî à §¦¦¥¨§§§¨¨¨¤¨©©©§¨¦§¥§©¨¨¨¦
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øàMî åéøáàå ,ìàøNé õøàî BLàøå ,ìáaî Bôeb¦¨¤§Ÿ¥¤¤¦§¨¥§¥¨¨¦§¨
.àîâàc àø÷àî ,àçà áø øîà ,åéúBábò .úBöøà£¨©§¨¨©©£¨¥©§¨§©§¨
éåä úBòL äøNò íézL ,àðéðç øa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©£¦¨§¥¤§¥¨¨¥
.íìBb äNòð ,äiðL .Bøôò øaöeä ,äðBLàø äòL ,íBiä©¨¨¦¨§©£¨§¦¨©£¨¤
.äîLð Ba ä÷øæð ,úéòéáø .åéøáà eçzîð ,úéùéìL§¦¦¦§§¥¨¨§¦¦¦§§¨§¨¨
ähnì eìò ,úéðéîL .äeç Bì äâåecæð ,úéòéáL .úBîL àø÷ ,úéML .åéìâø ìò ãîò ,úéLéîç£¦¦¨©©©§¨¦¦¨¨¥§¦¦¦§©§¨©¨§¦¦¨©¦¨
,äøNò úçà .çøñ ,úéøéNò .ïìéàä ïî ìBëàì àlL äåeèöð ,úéòéLz .äòaøà eãøéå ,íéðL§©¦§¨§©§¨¨§¦¦¦§©¨¤Ÿ¤¡¦¨¦¨£¦¦¨©©©¤§¥
äiç ïéà ,àîç øa éîø øîà .'ïéìé ìa ø÷éa íãà' øîàpL ,Bì Cìäå ãøèð ,äøNò íézL .ïBcéð¦§¥¤§¥¦§©§¨©¤¤¡©¨¨¦¨©¨¦¨©¨¦©¨¨¥©¨
ä"òL) :'eîãð úBîäak ìLîð' øîàpL ,äîäak Bì äîãð ïk íà àlà íãàa úèìBL äòø̈¨¤¤¨¨¨¤¨¦¥¦§¤©§¥¨¤¤¡©¦§©©§¥¦§¨¨
úBàøáì àeä Ceøa LBãwä LwaL äòLa ,áø øîà äãeäé áø øîà .(ïîéñ é"nøà ó"Bqa©£©¦¦¨¨©©§¨¨©©§¨¨¤¦¥©¨¨¦§
eøîà .eðîìöa íãà äNòð íëðBöø ,íäì øîà .úøMä éëàìî ìL úçà úk àøa ,íãàä úà¤¨¨¨¨¨©©©¤©§¨¥©¨¥¨©¨¤§§¤©£¤¨¨§©§¥¨§
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì eøîà .åéNòî Cëå Ck ,ïäì øîà ?åéNòî äî ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì§¨¨¦¤¨©©£¨¨©¨¤¨§¨©£¨¨§§¨¨¦¤¨
úk ïëå .íôøNe ,ïäéðéa äpè÷ Bòaöà èéLBä .'epã÷ôú ék íãà ïáe epøkæú ék LBðà äî'¨¡¦¦§§¤¤¨¨¦¦§§¤¦¤§¨§©¨¥¥¤§¨¨§¥©

éðôì eøîàL íéðBLàø ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì eøîà ,úéLéìL úk .äiðLìk ,eìéòBä äî E §¦¨©§¦¦¨§§¨¨¦¤¨¦¦¤¨§§¨¤©¦¨
éLðàì òébäL ïåék .äNò ,EîìBòa úBNòì äöBø äzàM äî ìk ,àeä ElL Blek íìBòä̈¨¤§¨©¨£¨¤©£§¨§£¥¥¨¤¦¦©§©§¥
äôé àì ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì eøîà ,ïéì÷ìe÷î ïäéNònL äâìtä øBc éLðàå ìeanä øBc©©§©§¥©©¨¨¤©£¥¤§§¨¦¨§§¨¨¦¤¨Ÿ¨¤

éðôì íéðBLàø eøîàóBqî ,ïBLàøä íãà ,áø øîà äãeäé áø øîà .'Bâå 'ìBañà éðà äáéN ãòå àeä éðà äð÷æ ãòå' ,ïäì øîà .E ¨§¦¦§¨¤¨©¨¤§©¦§¨£¦§©¥¨£¦¤§§¨©©§¨¨©©¨¨¨¦¦
à àøa øLà íBiä ïîì' øîàpL ,äéä BôBñ ãòå íìBòäçépä ,çøqL ïåék .'íéîMä äö÷ ãòå íéîMä äöwîìe õøàä ìò íãà íéäì ¨¨§©¨¨¤¤¡©§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤§¦§¥©¨©¦§©§¥©¨¨¦¥¨¤¨©¦¦©

ãò õøàä ïî ,ïBLàøä íãà ,øæòìà éaø øîà .'Etk éìò úLzå ,éðzøö íã÷å øBçà' øîàpL ,Bèòéîe åéìò Bãé àeä Ceøa LBãwä©¨¨¨¨¨¦£¤¤¡©¨¨¤¤©§¨¦©¨¤¨©©¤¨©©¦¤§¨¨¨¨¨¦¦¨¨¤©
LBãwä çépä ,çøqL ïåék .(íéîLä äö÷ ãò) 'íéîMä äö÷îìe õøàä ìò íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì' øîàpL ,äéä òé÷øì̈¨¦©¨¨¤¤¡©§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤§¦§¥©¨©¦©§¥©¨©¦¥¨¤¨©¦¦©©¨
øîà äãeäé áø øîàå .àéä äcéî àãç ,éãéàå éãéà .éããäà éàø÷ eL÷ .éðzøö íã÷å øBçà' øîàpL ,Bèòéîe åéìò Bãé àeä Ceøä¨¨¨¦£¤¤¡©¨¨¤¤©§¨¦¨§¨¥©£¨¥¦¦§¦¦£¨¦¨¦§¨©©§¨¨©

ìa ïBLàøä íãà ,áøéòø eø÷i äî éìå' øîàpL ,øtñ énøà ïBLúBãìBz øôñ äæ' áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc eðééäå .'ìà E ©¨¨¨¦¦§£©¦¦¥¤¤¡©§¦©¨§¥¤¥§©§§¨©¥¨¦©¦§¦¤¥¤§
BúøBúa çîN ,àáé÷ò éaø ìL BøBãì òébäL ïåék ,åéîëçå øBc øBc ,åéLøBãå øBc øBc ,àeä Ceøa LBãwä eäàøäL ãnìî ,'íãà̈¨§©¥¤¤§¨©¨¨§§¨©£¨¨¥¨¤¦¦©§¤©¦£¦¨¨©§¨

éòø eø÷i äî éìå' ,øîà .Búúéîa ávòúðåìà íéäìà 'ä àø÷iå' øîàpL ,äéä ïéî ïBLàøä íãà ,áø øîà äãeäé áø øîàå .'ìà E §¦§©¥§¦¨¨©§¦©¨§¥¤¥§¨©©§¨¨©©¨¨¨¦¦¨¨¤¤¡©©¦§¨¡Ÿ¦¤
íúä áéúëe ,'úéøá eøáò íãàk änäå' àëä áéúk ,äéä Búìøòa CLBî ,øîà ÷çöé éaø .'Eaì äèð ïà' ,'äkià Bì øîàiå íãàä̈¨¨©Ÿ¤©¤¨¨¨¨¦§©¦¦§¨¨©¥§¨§¨¨¨§¦¨¨§¥¨§¨¨¨§§¦§¦¨¨
'ä úéøa úà eáæò øLà ìò eøîàå' íúä áéúëe ,'úéøá eøáò' àëä áéúk ,äéä øwéòa øôBk ,øîà ïîçð áø .'øôä éúéøa úà'¤§¦¦¥©©©§¨¨©¥¨¦¨¨¨§¦¨¨¨§§¦§¦¨¨§¨§©£¤¨§¤§¦
àlà eðL àì ,ïðçBé éaø øîà .ñBøB÷étàì áéLzM äî òãå ,äøBz ãBîìì ãe÷L éåä ,øîBà øæòìà éaø ,íúä ïðz .('íúåáà éäìà)¡Ÿ¥£Ÿ¨§©¨¨©¦¤§¨¨¥¡¥¨¦§¨§©©¤¨¦§¤¦¨©©¦¨¨Ÿ¨¤¨
ïúáeLz ,íéðénä eø÷tL íB÷î ìk ,ïðçBé éaø øîà .éôè ø÷ôc ïkL ìk ,ìàøNé ñBøB÷étà ìáà ,íéáëBk éãáBò (ìù) ñBøB÷étà¤¦¤§¥¨¦£¨¤¦¦§¨¥¨¤¥§¨©§¥¨©©¦¨¨¨¨¤¨§©¦¦§¨¨
úà úBàøì 'ä ãøiå' ,'íúôN íL äìáðå äãøð äáä' .'Bîìöa íãàä úà íéäìà àøáiå' (øîBàå) ,'eðîìöa íãà äNòð' .ïcéöa§¦¨©£¤¨¨§©§¥§¥©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨§©§¨¨¥§¨§¨§¨¨§¨¨©¥¤¦§¤
,'åéìà íéáBø÷ íéäìà Bì øLà ìBãb éBâ éî ék' .'éúøö íBéa éúBà äðBòä ìàì' ,'íéäìàä åéìà eìâð íL ék' .'ìcânä úàå øéòä̈¦§¤©¦§¨¦¨¦§¥¨¨¡Ÿ¦¨¥¨¤¦§¨¨¦¦¦¨£¤¡Ÿ¦§¦¥¨

éäìà eëìä øLà õøàa ãçà éBb ìàøNék Enòk éîe' .'åéìà eðàø÷ ìëa eðéäìà 'äk','åéîø ïååñøë éc ãò' .'íòì Bì úBcôì' ,'í ©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨¦§©§§¦§¨¥¤¨¨¨¤£¤¨§¡Ÿ¦¦§§¨©¦¨§¨¨§¦
ðä .'áéúé ïéîBé ÷ézòå'ìL àéìîôa Cìîð ïk íà àlà øác äNBò àeä Ceøa LBãwä ïéà ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøãk ,éì änì C §©¦¦§¦¨¨¨¨¦¦§©¦¨¨§¨©©¦¨¨¥©¨¨¤¨¨¤¨¦¥¦§©§¨©§¨¤

Bì ãçà .øîéîì àkéà éàî ,'åéîø ïååñøë éc ãò' .éälek ,çðéúä .'àzìéàL ïéLéc÷ øîàîáe àîbút ïéøéò úøéæâa' øîàpL ,äìòî©£¨¤¤¡©¦§¥©¦¦¦§¨¨§¥©©¦¦§¥§¨¨¥©§¦©¦¨§¨¨§¦©¦¨§¥©¤¨
,àlà .ìBç äðéëL äNBò äzà éúî ãò ,àáé÷ò ,éñBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,ãåãì ãçàå Bì ãçà ,àéðúc ,ãåãì ãçàå§¤¨§¨¦§©§¨¤¨§¤¨§¨¦¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¥£¦¨©¨©©¨¤§¦¨¤¨
Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,ä÷ãöì ãçàå ïéãì ãçà ,àéðúc ,òîL àz .déðéî dìa÷ àì Bà ,déðéî dìa÷ .ä÷ãöì ãçàå ,ïéãì ãçà¤¨§¦§¤¨§§¨¨¦§¨¦¥Ÿ¦§¨¦¥¨§©§©§¨¤¨§¦§¤¨¦§¨¨¦§¥©¦£¦¨¨©
,åéìò áLéì àqk ,óøôøMì ãçàå àqkì ãçà ,àlà ,úBìäàå íéòâð ìöà Cìk ,äãbä ìöà El äî ,àáé÷ò ,àéøæò ïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©§¥¤©¨¨§¨¥¤§¨¦§¨¢¤¨¤¨©¦¥§¤¨©§©§¨¦¥¥¥¨¨
àðéî àeää øîà .øcäéì àì ,àì éàå .øcäéì ,úéãéà áøk íéðénì éøBcäàì òãéc ïàî éàä ,ïîçð áø øîà .åéìâø íBãäì óøôøL§©§©©£©§¨¨©©©§¨©©§¨©§©§¥©¦¦§©¦¦¦©©§¦Ÿ¨¦©©¨©©¦¨
éîL ék' áéúëc ,Baø íLk BîML ,ïBøèèî eäæ ,déì øîà .déì éòaéî 'éìà äìò' ,'ä ìà äìò øîà äLî ìàå' áéúk ,úéãéà áøì§©¦¦§¦§¤Ÿ¤¨©£¥¤£¥¥©¦¨¥¥¨©¥¤©©§¤§§¥©¦§¦¦§¦
,ïãéa àúeðîéä ,déì øîà .éì änì 'íëòLôì àOé àì' ,ïk íà .Ba éðøéîz ìà ,'Ba ønz ìà' áéúk .déì eçìôéð ,éëä éà .'Baø÷a§¦§¦¨¦¦§§¥§¦©©¥©§¦¥¦¦¥Ÿ¦¨§¦§£¤¨¨¦¨©¥¥§¨¦©

éðt ïéà íà åéìà øîàiå' áéúëc ,déðìéa÷ àì énð à÷ðååøôa eléôàcáéúk ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøì àðéî àeää déì øîà .'íéëìBä E ©£¦§©§©§¨©¦¨©¦§¥¦§¦©Ÿ¤¥¨¦¥¨¤§¦¨©¥©¦¨§©¦¦§¨¥§©¦¥§¦
,déì àðøcäî àðà ,dé÷áL ,ñáBk àeää déì øîà .déì éòaéî 'Bzàî' ,'ä úàî Làå úéøôb äøBîò ìòå íBãñ ìò øéèîä 'äå'©¦§¦©§§©£¨¨§¦¨¥¥¥¥¦¦¨¥¥¨©¥©¥©§¥£¨©§©§¨¥
àø÷ éòzLî ,énð àëä .éëä àø÷ éòzLî ,àlà .déì éòaéî 'ééLð' ,'Cîì éLð ,éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå' áéúëc¦§¦©Ÿ¤¤¤§¨¨¨¨§¦¨§©©¦§¥¤¤¨©¦¨¥¥¤¨¦§¨¥§¨¨¦¨¨©¦¦§¨¥§¨

øc dé÷øétî .àä Cì àðî ,déì øîà .éëäàzìéz Léøc äåä ,dé÷øéôa øéàî éaø Léøc äåä ék ,ïðçBé éaø øîàc .éì òéîL ,øéàî éa ¨¦¨©¥§¨¨¨¦¦§¥§©¦¥¦§¦©¦§¨©©¦¨¨¦£¨¨¥©¦¥¦§¦§¥£¨¨¥¦§¨
ìL àlà eðì ïéà ,eðàå .øéàî éaøì Bì eéä íéìòeL úBìLî úBàî ùìL ,ïðçBé éaø øîàå .éìúî àzìéz ,àzãbà àzìéz ,àzòîL,L §©§¨¦§¨©©§¨¦§¨©§¥§¨©©¦¨¨§Ÿ¥§¨¨¦¨§©¦¥¦§¨¥¨¤¨¨Ÿ

úåáà'

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

סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oixcdpq(iriax meil)

Bôeb`xapìáaîBLàøå .`xap,ìàøNé õøàîddeab `idy itl ¦¨¤§Ÿ¥¤¤¦§¨¥
.zevx`d lkn daeygeåéøáàåe`xap eilbxe eici -øàMîdúBöøà §¥¨¨¦§¨£¨

.mlerayåéúBábò,e`xap okidn eixeg` -,àçà áø øîààø÷àî ©§¨¨©©£¨¥©§¨
àîâàc.laaa c`n wenr mewn `edy §©§¨

mc` `xap eay meid zerxe`n z` hxtn `pipg xa opgei iax
:oey`xd,íBiä éåä úBòL äøNò íézL ,àðéðç øa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©£¦¨§¥¤§¥¨¨¥©

aäòLdäðBLàømeid lyøaöeä[sq`pÎ]Bøôò,ez`ixa jxevl ¨¨¦¨§©£¨
d dryaíìBb äNòð äiðLd drya ,mixai` jezig `la -úéùéìL §¦¨©£¨¤§¦¦

,åéøáà eçzîðd drya,äîLð Ba ä÷øæð úéòéáød dryaúéLéîç ¦§§¥¨¨§¦¦¦§§¨§¨¨£¦¦
,åéìâø ìò ãîòd dryaúBîL àø÷ úéMLdrya ,mi`xapl ¨©©©§¨¦¦¨¨¥

dBì äâåecæð úéòéáLenr dpzgzd -äeç,d dryaúéðéîLeìò §¦¦¦§©§¨©¨§¦¦¨
íéðL ähnì,dege mc` -eãøéådhndnäòaøàoiw deg mc` - ©¦¨§©¦§¨§©§¨¨

d drya ,ezne`zeäåeèöð úéòéLzoey`xd mc`ïî ìBëàì àlL §¦¦¦§©¨¤Ÿ¤¡¦
ïìéàäd drya ,zrcd urn -çøñ úéøéNò,urdn lk`y ,`hg - ¨¦¨£¦¦¨©

d dryaïBcéð äøNò úçàd drya ,e`hg lrãøèð äøNò íézL- ©©¤§¥¦§¥¤§¥¦§©
ocr obn yxebBì CìäåøîàpL ,(bi hn milidz)'ïéìé ìa ø÷éa íãà', §¨©¤¤¡©¨¨¦¨©¨¦

.dlila my ol `le yxeb oey`xd mc`y
:weqtd jynd z` zyxec `xnbdäòø äiç ïéà ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨¥©¨¨¨

Bì äîãð ïk íà àlà íãàa úèìBLdigd ipira dncp mc`d - ¤¤¨¨¨¤¨¦¥¦§¤
drxdøîàpL ,äîäak(my),'eîãð úBîäak ìLîð'iny xnelk ©§¥¨¤¤¡©¦§©©§¥¦§

.dndak dncp `edy recia ,eilr zlyen digy
)oey`xd mc` lr ax mya dcedi ax ly zexnin d`ian `xnbd

:jk lr oniq d`ian dligzeä"òLjexa yecwd yway drya - ¨¨
,mc`d z` ze`xal `edó"Bqacre mlerd seqn oey`xd mc` - ©

,did eteqé"nøà,xtiq inx` oeyla oey`xd mc` -.(ïîéñ £©¦¦¨
:mc`d `xaiy evx `ly mik`lnd zeprh z` x`zn axáø øîà̈©©

,íãàä úà úBàøáì àeä Ceøa LBãwä LwaL äòLa ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨¨¤¦¥©¨¨¦§¤¨¨¨
íäì øîà ,úøMä éëàìî ìL úçà úk àøa,`ed jexa yecwd ¨¨©©©¤©§¨¥©¨¥¨©¨¤

aíëðBöøyeðîìöa íãà äNòð.epl dnec -åéðôì eøîàik`ln §§¤©£¤¨¨§©§¥¨§§¨¨
,zxydäî ,íìBò ìL BðBaøeidiåéNòî.mc`d lyïäì øîàyecwd ¦¤¨©©£¨¨©¨¥

,`ed jexaCëå Ckeidieøîà .åéNòîzxyd ik`lnBðBaø ,åéðôì ¨§¨©£¨¨§§¨¨¦
'epã÷ôú ék íãà ïáe epøkæú ék LBðà äî' íìBò ìL(d g milidz), ¤¨¨¡¦¦§§¤¤¨¨¦¦§§¤

dnc`n `ed mc`dy iptn ,mc`d z` `exal i`ck `ly xnelk
.exkefl jl ie`x oi`e ,`hgi i`ceaeèéLBäz` `ed jexa yecwd ¦

Bòaöàdïëå .íôøNe ,ïäéðéa äpè÷a didúkd,äiðLm` ml`yy ¤§¨§©¨¥¥¤§¨¨§¥©§¦¨
l`yyke .mtxye ,e`xal i`ck `ly exn`e mc`d z` `exal

d z` `ed jexa yecwdúkdúéLéìL,mc`d z` `exal m`eøîà ©§¦¦¨§
éðôì eøîàL íéðBLàø ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìE`exal `lyäî §¨¨¦¤¨¦¦¤¨§§¨¤©

eìéòBäixd ,mzprhaàeä ElL Blek íìBòä ìkokleäzàM äî ìk ¦¨¨¨¤§¨©¨£¨
,äNò EîìBòa úBNòì äöBø`xa mc`d z` `exal jpevx m`e ¤©£§¨¤£¥

.eze`òébäL ïåékd`xe `ed jexa yecwdìeanä øBc éLðàìéLðàå ¥¨¤¦¦©§©§¥©©§©§¥
äâìtä øBcïäéNònLeidiåéðôì eøîà ,ïéì÷ìe÷î,zxyd ik`ln ©©¨¨¤©£¥¤§§¨¦¨§§¨¨

íìBò ìL BðBaøm`deøîà äôé àìd mik`lnd zkéðôì íéðBLàøE ¦¤¨Ÿ¨¤¨§¦¦§¨¤
.mc`d z` `exal i`ck `lyïäì øîà,`ed jexa yecwdãòå' ¨©¨¥§©

'Bâå 'ìBañà éðà äáéN ãòå àeä éðà äð÷æ(c en diryi)lr s` xnelk , ¦§¨£¦§©¥¨£¦¤§§
.eze` leaq` eini lk `hgiy it

:oey`xd mc` ly ekxe` z` x`zn ax,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
`xapykäéä BôBñ ãòå íìBòä óBqî ,ïBLàøä íãà.ekxe`øîàpL ¨¨¨¦¦¨¨§©¨¨¤¤¡©

(al c mixac)äöwîìe õøàä ìò íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì'§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤§¦§¥
,'íéîMä äö÷ ãòå íéîMäcre minyd dvwnle' xn`py jkne ©¨©¦§©§¥©¨¨¦

y cg`d dvwn jex` didy rnyn ,'minyd dvwcre mlerd l
n .ipyd dvwdçøqL ïåék,zrcd urn ezlik`a `hgy -çépä ¥¨¤¨©¦¦©

àeä Ceøa LBãwäz`Bèòéîe åéìò Bãé,ekx` z` oihwd -øîàpL ©¨¨¨¨¨¦£¤¤¡©
(d hlw milidz),'Etk éìò úLzå ,éðzøö íã÷å øBçà'izy eidy ¨¨¤¤©§¨¦©¨¤¨©©¤

xg`l dipyde ,deab did f`y `hgy mcew zg`d ,ze`ixa
.ekxe` z` hrine eilr etk gipd f`y `hgy

:oey`xd mc` ly ekxe` lr ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
,øæòìà éaø`xapyk,ïBLàøä íãàäéä òé÷øì ãò õøàä ïî.edaeb ©¦¤§¨¨¨¨¨¦¦¨¨¤©¨¨¦©¨¨

øîàpL(al c mixac)õøàä ìò íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì' ¤¤¡©§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤

íéîLä äö÷ ãò) 'íéîMä äö÷îìe,(ux`d lr' xn`py jkne §¦§¥©¨©¦©§¥©¨©¦
n .minyl ribd ey`xe ux`a cnry rnyn ,'minyd dvwnleïåék¥¨

çøqL,zrcd urn ezlik`a `hgy -àeä Ceøa LBãwä çépäz` ¤¨©¦¦©©¨¨
Bèòéîe åéìò Bãé,ekinpd -øîàpL(d hlw milidz),éðzøö íã÷å øBçà' ¨¨¨¦£¤¤¡©¨¨¤¤©§¨¦

deab did `hgy mcew ,ze`ixa izy eidy ,'Fbe 'LRM ilr zWYe©¨¤¨©©¤§
:`xnbd dywn .ekinpd `hgy xg`leéããäà éàø÷ eL÷ipy - ¨§¨¥©£¨¥

yxcp weqtd zligzny ,dfl dfn dxizq md weqtdn micenild
didy yxcp weqtd jyndne ,riwxl cre ux`dn jex` didy

:`xnbd zvxzn .ipyd dvwl mlerd ly cg`d dvwn jex`éãéà¦¦
éãéàåux`d zcne riwxl cr ux`dny dcnd xnelk ,efe ef - §¦¦

,dvw l` dvwnàéä äcéî àãçzciny epiide ,zg` dcin md - £¨¦¨¦
jxe`l dey ,ipyd dvwl mlerd ly cg`d dvwny jxe`d

.riwxl cre ux`dny
:zinx` oeyla xaic oey`xd mc`y giken axäãeäé áø øîàå§¨©©§¨

ìa ïBLàøä íãà ,áø øîàøtñ énøà ïBL.xaic -øîàpLxenfna ¨©©¨¨¨¦¦§£©¦¦¥¤¤¡©
mc`d z`ixa oiprn xacnd,(fi hlw milidz)éòø eø÷i äî éìå','ìà E §¦©¨§¥¤¥

`ed jexa yecwd zeaygn ecakp dn oey`xd mc` xn`y
,d`ixaa.inx` oeyla 'cakp' `ed 'exwi'e,Lé÷ì Léø øîàc eðééäå§©§§¨©¥¨¦

áéúëc éàîdn -aezkdn yxcp(` d ziy`xa),'íãà úBãìBz øôñ äæ' ©¦§¦¤¥¤§¨¨
`l` .xtq oey`xd mc`l did ikeCeøa LBãwä eäàøäL ãnìî§©¥¤¤§¨©¨¨

àeäoey`xd mc`lòébäL ïåék ,åéîëçå øBc øBc ,åéLøBãå øBc øBc§§¨©£¨¨¥¨¤¦¦©
çîN ,àáé÷ò éaø ìL BøBãìoey`xd mc`BúøBúa`aiwr iax ly §¤©¦£¦¨¨©§¨

Búúéîa ávòúðå,f`eøîàoey`xd mc`éòø eø÷i äî éìå''ìà E §¦§©¥§¦¨¨©§¦©¨§¥¤¥
(fi hlw milidz)mixzqpe mideab `ed jexa yecwd ikxcy xnelk ,

.mc` ipan
:oey`xd mc` ly ezezigta zehiy dnk d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

äéä ïéî ïBLàøä íãà ,áø øîà äãeäé.dxf dcearl did dhep - §¨¨©©¨¨¨¦¦¨¨
øîàpL(h b ziy`xa),'äkià Bì øîàiå íãàä ìà íéäìà 'ä àø÷iå' ¤¤¡©©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©Ÿ¤©¤¨

el xn`y xnelk'Eaì äèð ïà'.jail dhp okidl -,øîà ÷çöé éaø ¨¨¨¦§©¦¦§¨¨©
oey`xd mc`a CLBîxer,äéä Búìøòixdy .ledn d`xi `ly ick ¥§¨§¨¨¨

àëä áéúke`hg l`xyiy `apzpy ryed z`eapa o`k xn`p - §¦¨¨
oey`xd mc`k(f e ryed),íúä áéúëe ,'úéøá eøáò íãàk änäå'- §¥¨§¨¨¨§§¦§¦¨¨

ln `ly in oiprl xg` mewna xn`pe(ci fi ziy`xa),éúéøa úà'¤§¦¦
,'øôä.dlin zixal dpeekd ,zixa lr dxiar oeyly rnyneáø ¥©©

,øîà ïîçðoey`xd mc`øwéòa øôBkler wxet -.äéäixdyáéúk ©§¨¨©¥¨¦¨¨¨§¦
àëämc`k e`hg l`xyiy `apzpy ryed z`eapa xn`p - ¨¨

oey`xd(f e ryed)mc`M dOde' ,íúä áéúëe ,'úéøá eøáòxn`pe - §¥¨§¨¨¨§§¦§¦¨¨
ezzin mcew l`xyil dyn zgkeza xg` mewna(ck hk mixac)úà)

øôä éúéøá(,('íúåáà éäìà) 'ä úéøa úà eáæò øLà ìò eøîàå'§¨§©£¤¨§¤§¦¡Ÿ¥£Ÿ¨
.xwira dxitkl dpeekd ,zixa lr dxiar oeyly rnyne

:miqxewit`l zeaeyzd oiprn dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz- §©¨¨
dpyna epipy(c"in a"t zea`),ãe÷L éåä ,øîBà øæòìà éaøxidn - ©¦¤§¨¨¥¡¥¨

fixfeòãå ,äøBz ãBîììdf ici lrñBøB÷étàì áéLzM äî`iand ¦§¨§©©¤¨¦§¤¦
xn`p izni` x`an opgei iax .mipind ixacl dxezdn zei`x

:qexewit`l aiyiyeðL àì ,ïðçBé éaø øîàdf oic dpyp `l - ¨©©¦¨¨Ÿ¨
,qexewit`l aiydl rciyàlàa,íéáëBk éãáBò (ìù) ñBøB÷étà ¤¨¤¦¤§¥¨¦

ìáàlìàøNé ñBøB÷étày meyn ,aiyi `léôè ø÷ôc ïkL ìk- £¨¤¦¦§¨¥¨¤¥§¨©§¥
z` xikd xaky oeik ,xzei xwten l`xyin qexewit`dy i`cea
xac eaiydl lkez `le eizeprha wcwcn `ede ,da xtke dxezd

.ezrc lr lawziy:mipind lr opgei iaxn ztqep `xninéaø øîà̈©©¦
íéðénä eø÷tL íB÷î ìk ,ïðçBédxezd iweqtn zei`x mi`iany - ¨¨¨¨¤¨§©¦¦

,mzexiwtdlïcéöa ïúáeLzweqta mdixacl digc z`vnp xak - §¨¨§¦¨
.jenq

:ociva odizeaeyze mipind ly zeprh dnk `ian opgei iax
oey`xd mc` z`ixaa xn`py ,mipreh mipind(ek ` ziy`xa),äNòð'©£¤

'eðîìöa íãàdaeyzde .mi`xea dnk eidy rnyn ,miax oeyla ¨¨§©§¥
,dfløîBàå)xn`p xak -(fk ` my)íãàä úà íéäìà àøáiå' ( §¥©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

'Bîìöa,mipreh mipind .e`xa `ed jexa yecwd wxy ,cigi oeyla §©§
dbltd xeca xn`py(f `i my),'íúôN íL äìáðå äãøð äáä'oeyla ¨¨¥§¨§¨§¨¨§¨¨
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oixcdpq(iriax meil)

Bôeb`xapìáaîBLàøå .`xap,ìàøNé õøàîddeab `idy itl ¦¨¤§Ÿ¥¤¤¦§¨¥
.zevx`d lkn daeygeåéøáàåe`xap eilbxe eici -øàMîdúBöøà §¥¨¨¦§¨£¨

.mlerayåéúBábò,e`xap okidn eixeg` -,àçà áø øîààø÷àî ©§¨¨©©£¨¥©§¨
àîâàc.laaa c`n wenr mewn `edy §©§¨

mc` `xap eay meid zerxe`n z` hxtn `pipg xa opgei iax
:oey`xd,íBiä éåä úBòL äøNò íézL ,àðéðç øa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©£¦¨§¥¤§¥¨¨¥©

aäòLdäðBLàømeid lyøaöeä[sq`pÎ]Bøôò,ez`ixa jxevl ¨¨¦¨§©£¨
d dryaíìBb äNòð äiðLd drya ,mixai` jezig `la -úéùéìL §¦¨©£¨¤§¦¦

,åéøáà eçzîðd drya,äîLð Ba ä÷øæð úéòéáød dryaúéLéîç ¦§§¥¨¨§¦¦¦§§¨§¨¨£¦¦
,åéìâø ìò ãîòd dryaúBîL àø÷ úéMLdrya ,mi`xapl ¨©©©§¨¦¦¨¨¥

dBì äâåecæð úéòéáLenr dpzgzd -äeç,d dryaúéðéîLeìò §¦¦¦§©§¨©¨§¦¦¨
íéðL ähnì,dege mc` -eãøéådhndnäòaøàoiw deg mc` - ©¦¨§©¦§¨§©§¨¨

d drya ,ezne`zeäåeèöð úéòéLzoey`xd mc`ïî ìBëàì àlL §¦¦¦§©¨¤Ÿ¤¡¦
ïìéàäd drya ,zrcd urn -çøñ úéøéNò,urdn lk`y ,`hg - ¨¦¨£¦¦¨©

d dryaïBcéð äøNò úçàd drya ,e`hg lrãøèð äøNò íézL- ©©¤§¥¦§¥¤§¥¦§©
ocr obn yxebBì CìäåøîàpL ,(bi hn milidz)'ïéìé ìa ø÷éa íãà', §¨©¤¤¡©¨¨¦¨©¨¦

.dlila my ol `le yxeb oey`xd mc`y
:weqtd jynd z` zyxec `xnbdäòø äiç ïéà ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨¥©¨¨¨

Bì äîãð ïk íà àlà íãàa úèìBLdigd ipira dncp mc`d - ¤¤¨¨¨¤¨¦¥¦§¤
drxdøîàpL ,äîäak(my),'eîãð úBîäak ìLîð'iny xnelk ©§¥¨¤¤¡©¦§©©§¥¦§

.dndak dncp `edy recia ,eilr zlyen digy
)oey`xd mc` lr ax mya dcedi ax ly zexnin d`ian `xnbd

:jk lr oniq d`ian dligzeä"òLjexa yecwd yway drya - ¨¨
,mc`d z` ze`xal `edó"Bqacre mlerd seqn oey`xd mc` - ©

,did eteqé"nøà,xtiq inx` oeyla oey`xd mc` -.(ïîéñ £©¦¦¨
:mc`d `xaiy evx `ly mik`lnd zeprh z` x`zn axáø øîà̈©©

,íãàä úà úBàøáì àeä Ceøa LBãwä LwaL äòLa ,áø øîà äãeäé§¨¨©©§¨¨¤¦¥©¨¨¦§¤¨¨¨
íäì øîà ,úøMä éëàìî ìL úçà úk àøa,`ed jexa yecwd ¨¨©©©¤©§¨¥©¨¥¨©¨¤

aíëðBöøyeðîìöa íãà äNòð.epl dnec -åéðôì eøîàik`ln §§¤©£¤¨¨§©§¥¨§§¨¨
,zxydäî ,íìBò ìL BðBaøeidiåéNòî.mc`d lyïäì øîàyecwd ¦¤¨©©£¨¨©¨¥

,`ed jexaCëå Ckeidieøîà .åéNòîzxyd ik`lnBðBaø ,åéðôì ¨§¨©£¨¨§§¨¨¦
'epã÷ôú ék íãà ïáe epøkæú ék LBðà äî' íìBò ìL(d g milidz), ¤¨¨¡¦¦§§¤¤¨¨¦¦§§¤

dnc`n `ed mc`dy iptn ,mc`d z` `exal i`ck `ly xnelk
.exkefl jl ie`x oi`e ,`hgi i`ceaeèéLBäz` `ed jexa yecwd ¦

Bòaöàdïëå .íôøNe ,ïäéðéa äpè÷a didúkd,äiðLm` ml`yy ¤§¨§©¨¥¥¤§¨¨§¥©§¦¨
l`yyke .mtxye ,e`xal i`ck `ly exn`e mc`d z` `exal

d z` `ed jexa yecwdúkdúéLéìL,mc`d z` `exal m`eøîà ©§¦¦¨§
éðôì eøîàL íéðBLàø ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìE`exal `lyäî §¨¨¦¤¨¦¦¤¨§§¨¤©

eìéòBäixd ,mzprhaàeä ElL Blek íìBòä ìkokleäzàM äî ìk ¦¨¨¨¤§¨©¨£¨
,äNò EîìBòa úBNòì äöBø`xa mc`d z` `exal jpevx m`e ¤©£§¨¤£¥

.eze`òébäL ïåékd`xe `ed jexa yecwdìeanä øBc éLðàìéLðàå ¥¨¤¦¦©§©§¥©©§©§¥
äâìtä øBcïäéNònLeidiåéðôì eøîà ,ïéì÷ìe÷î,zxyd ik`ln ©©¨¨¤©£¥¤§§¨¦¨§§¨¨

íìBò ìL BðBaøm`deøîà äôé àìd mik`lnd zkéðôì íéðBLàøE ¦¤¨Ÿ¨¤¨§¦¦§¨¤
.mc`d z` `exal i`ck `lyïäì øîà,`ed jexa yecwdãòå' ¨©¨¥§©

'Bâå 'ìBañà éðà äáéN ãòå àeä éðà äð÷æ(c en diryi)lr s` xnelk , ¦§¨£¦§©¥¨£¦¤§§
.eze` leaq` eini lk `hgiy it

:oey`xd mc` ly ekxe` z` x`zn ax,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
`xapykäéä BôBñ ãòå íìBòä óBqî ,ïBLàøä íãà.ekxe`øîàpL ¨¨¨¦¦¨¨§©¨¨¤¤¡©

(al c mixac)äöwîìe õøàä ìò íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì'§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤§¦§¥
,'íéîMä äö÷ ãòå íéîMäcre minyd dvwnle' xn`py jkne ©¨©¦§©§¥©¨¨¦

y cg`d dvwn jex` didy rnyn ,'minyd dvwcre mlerd l
n .ipyd dvwdçøqL ïåék,zrcd urn ezlik`a `hgy -çépä ¥¨¤¨©¦¦©

àeä Ceøa LBãwäz`Bèòéîe åéìò Bãé,ekx` z` oihwd -øîàpL ©¨¨¨¨¨¦£¤¤¡©
(d hlw milidz),'Etk éìò úLzå ,éðzøö íã÷å øBçà'izy eidy ¨¨¤¤©§¨¦©¨¤¨©©¤

xg`l dipyde ,deab did f`y `hgy mcew zg`d ,ze`ixa
.ekxe` z` hrine eilr etk gipd f`y `hgy

:oey`xd mc` ly ekxe` lr ztqep `xnin d`ian `xnbdøîà̈©
,øæòìà éaø`xapyk,ïBLàøä íãàäéä òé÷øì ãò õøàä ïî.edaeb ©¦¤§¨¨¨¨¨¦¦¨¨¤©¨¨¦©¨¨

øîàpL(al c mixac)õøàä ìò íãà íéäìà àøa øLà íBiä ïîì' ¤¤¡©§¦©£¤¨¨¡Ÿ¦¨¨©¨¨¤

íéîLä äö÷ ãò) 'íéîMä äö÷îìe,(ux`d lr' xn`py jkne §¦§¥©¨©¦©§¥©¨©¦
n .minyl ribd ey`xe ux`a cnry rnyn ,'minyd dvwnleïåék¥¨

çøqL,zrcd urn ezlik`a `hgy -àeä Ceøa LBãwä çépäz` ¤¨©¦¦©©¨¨
Bèòéîe åéìò Bãé,ekinpd -øîàpL(d hlw milidz),éðzøö íã÷å øBçà' ¨¨¨¦£¤¤¡©¨¨¤¤©§¨¦

deab did `hgy mcew ,ze`ixa izy eidy ,'Fbe 'LRM ilr zWYe©¨¤¨©©¤§
:`xnbd dywn .ekinpd `hgy xg`leéããäà éàø÷ eL÷ipy - ¨§¨¥©£¨¥

yxcp weqtd zligzny ,dfl dfn dxizq md weqtdn micenild
didy yxcp weqtd jyndne ,riwxl cre ux`dn jex` didy

:`xnbd zvxzn .ipyd dvwl mlerd ly cg`d dvwn jex`éãéà¦¦
éãéàåux`d zcne riwxl cr ux`dny dcnd xnelk ,efe ef - §¦¦

,dvw l` dvwnàéä äcéî àãçzciny epiide ,zg` dcin md - £¨¦¨¦
jxe`l dey ,ipyd dvwl mlerd ly cg`d dvwny jxe`d

.riwxl cre ux`dny
:zinx` oeyla xaic oey`xd mc`y giken axäãeäé áø øîàå§¨©©§¨

ìa ïBLàøä íãà ,áø øîàøtñ énøà ïBL.xaic -øîàpLxenfna ¨©©¨¨¨¦¦§£©¦¦¥¤¤¡©
mc`d z`ixa oiprn xacnd,(fi hlw milidz)éòø eø÷i äî éìå','ìà E §¦©¨§¥¤¥

`ed jexa yecwd zeaygn ecakp dn oey`xd mc` xn`y
,d`ixaa.inx` oeyla 'cakp' `ed 'exwi'e,Lé÷ì Léø øîàc eðééäå§©§§¨©¥¨¦

áéúëc éàîdn -aezkdn yxcp(` d ziy`xa),'íãà úBãìBz øôñ äæ' ©¦§¦¤¥¤§¨¨
`l` .xtq oey`xd mc`l did ikeCeøa LBãwä eäàøäL ãnìî§©¥¤¤§¨©¨¨

àeäoey`xd mc`lòébäL ïåék ,åéîëçå øBc øBc ,åéLøBãå øBc øBc§§¨©£¨¨¥¨¤¦¦©
çîN ,àáé÷ò éaø ìL BøBãìoey`xd mc`BúøBúa`aiwr iax ly §¤©¦£¦¨¨©§¨

Búúéîa ávòúðå,f`eøîàoey`xd mc`éòø eø÷i äî éìå''ìà E §¦§©¥§¦¨¨©§¦©¨§¥¤¥
(fi hlw milidz)mixzqpe mideab `ed jexa yecwd ikxcy xnelk ,

.mc` ipan
:oey`xd mc` ly ezezigta zehiy dnk d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©

äéä ïéî ïBLàøä íãà ,áø øîà äãeäé.dxf dcearl did dhep - §¨¨©©¨¨¨¦¦¨¨
øîàpL(h b ziy`xa),'äkià Bì øîàiå íãàä ìà íéäìà 'ä àø÷iå' ¤¤¡©©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨©Ÿ¤©¤¨

el xn`y xnelk'Eaì äèð ïà'.jail dhp okidl -,øîà ÷çöé éaø ¨¨¨¦§©¦¦§¨¨©
oey`xd mc`a CLBîxer,äéä Búìøòixdy .ledn d`xi `ly ick ¥§¨§¨¨¨

àëä áéúke`hg l`xyiy `apzpy ryed z`eapa o`k xn`p - §¦¨¨
oey`xd mc`k(f e ryed),íúä áéúëe ,'úéøá eøáò íãàk änäå'- §¥¨§¨¨¨§§¦§¦¨¨

ln `ly in oiprl xg` mewna xn`pe(ci fi ziy`xa),éúéøa úà'¤§¦¦
,'øôä.dlin zixal dpeekd ,zixa lr dxiar oeyly rnyneáø ¥©©

,øîà ïîçðoey`xd mc`øwéòa øôBkler wxet -.äéäixdyáéúk ©§¨¨©¥¨¦¨¨¨§¦
àëämc`k e`hg l`xyiy `apzpy ryed z`eapa xn`p - ¨¨

oey`xd(f e ryed)mc`M dOde' ,íúä áéúëe ,'úéøá eøáòxn`pe - §¥¨§¨¨¨§§¦§¦¨¨
ezzin mcew l`xyil dyn zgkeza xg` mewna(ck hk mixac)úà)

øôä éúéøá(,('íúåáà éäìà) 'ä úéøa úà eáæò øLà ìò eøîàå'§¨§©£¤¨§¤§¦¡Ÿ¥£Ÿ¨
.xwira dxitkl dpeekd ,zixa lr dxiar oeyly rnyne

:miqxewit`l zeaeyzd oiprn dpyn d`ian `xnbdíúä ïðz- §©¨¨
dpyna epipy(c"in a"t zea`),ãe÷L éåä ,øîBà øæòìà éaøxidn - ©¦¤§¨¨¥¡¥¨

fixfeòãå ,äøBz ãBîììdf ici lrñBøB÷étàì áéLzM äî`iand ¦§¨§©©¤¨¦§¤¦
xn`p izni` x`an opgei iax .mipind ixacl dxezdn zei`x

:qexewit`l aiyiyeðL àì ,ïðçBé éaø øîàdf oic dpyp `l - ¨©©¦¨¨Ÿ¨
,qexewit`l aiydl rciyàlàa,íéáëBk éãáBò (ìù) ñBøB÷étà ¤¨¤¦¤§¥¨¦

ìáàlìàøNé ñBøB÷étày meyn ,aiyi `léôè ø÷ôc ïkL ìk- £¨¤¦¦§¨¥¨¤¥§¨©§¥
z` xikd xaky oeik ,xzei xwten l`xyin qexewit`dy i`cea
xac eaiydl lkez `le eizeprha wcwcn `ede ,da xtke dxezd

.ezrc lr lawziy:mipind lr opgei iaxn ztqep `xninéaø øîà̈©©¦
íéðénä eø÷tL íB÷î ìk ,ïðçBédxezd iweqtn zei`x mi`iany - ¨¨¨¨¤¨§©¦¦

,mzexiwtdlïcéöa ïúáeLzweqta mdixacl digc z`vnp xak - §¨¨§¦¨
.jenq

:ociva odizeaeyze mipind ly zeprh dnk `ian opgei iax
oey`xd mc` z`ixaa xn`py ,mipreh mipind(ek ` ziy`xa),äNòð'©£¤

'eðîìöa íãàdaeyzde .mi`xea dnk eidy rnyn ,miax oeyla ¨¨§©§¥
,dfløîBàå)xn`p xak -(fk ` my)íãàä úà íéäìà àøáiå' ( §¥©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨

'Bîìöa,mipreh mipind .e`xa `ed jexa yecwd wxy ,cigi oeyla §©§
dbltd xeca xn`py(f `i my),'íúôN íL äìáðå äãøð äáä'oeyla ¨¨¥§¨§¨§¨¨§¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד רד



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc oixcdpq(iying meil)

,mdeépéLå øñBá eìëàé úBáà'd'äðéä÷z íéðá,(a gi l`wfgi)éðæàî' ¨Ÿ§¤§¦¥©¨¦¦§¤¨Ÿ§¥
'÷ãö éðáà ÷ãö(el hi `xwie),'åézçz òLø àáiå õìçð äøvî ÷écö' ¤¤©§¥¤¤©¦¦¨¨¤¡¨©¨Ÿ¨¨©§¨

(g `i ilyn)edzite a`fd z` dnixy lreyl `ed lyn ,xnelk .
lr dcerqd ikxva mnr owzl zay axra micedid xvgl qpkil
.zelwna edetwz ,qpkil a`fd `ayke ,zaya mdnr lk`iy zpn
jia`y iptn `l` jewld `l el xn` ,lreyd z` bexdl a`fd `a
xn` .aehd gzpd lk z` lk`e dcerqa oriiql ligzd zg` mrt
aezkd xn`nk ,od el xn` ,dwel ip` ia` dyrn liaya ike el

(a gi l`wfgi)xnelk ,'dpidwY mipAd iPWe xqa Elk`i zFa`'¨Ÿ§Ÿ¤§¦¥©¨¦¦§¤¨
j` mipiyd z` midwn mdy mleyia mcew miapr elk` zea`dy
inr `ea mle` .dpidwz mipad ipiy `l` ,mdipiy edwed `l
did ezty lre ,x`al enr `a .reayle lek`l mewn j`x`e
miilc ipy lagd iy`x ipyayk eilr akyen lage ur lhen
dhnl cxi ecaek iptne oeilrd ilcd jeza lreyd qpkp ,mixeyw
x`adn z`vl lreyd ly epevx dide ,dlr oezgzd ilcde x`al
,myl qpkp dz` recn a`fd el`y .a`fd z` myl cixedle
z` el d`xde ,reayle lek`l dpiabe xya my yiy iptn eaiyde
el xn` .dlebr dpiab oink ,lebir zenck mina dpald zenc
oeik ,oeilrd ilca dz` qpkd el xn` ,cx` ip` j`id ,a`fd
eilr `vnp lreydy ilcde ,cxie oeilrd ilcd ciakd qpkpy

aezkd xn`nk eaiyde ,dler ip` j`id a`fd el`y .dlrilyn)

(g `ixn`p oke ,'eiYgY rWx `aIe ulgp dxSn wiCv'(el hi `xwie) ©¦¦¨¨¤¡¨©¨Ÿ¨¨©§¨
.'wcv ipa` wcv ipf`n'Ÿ§¥¤¤©§¥¤¤

:l`ilnb oax mr mixtek ly migekie d`ian `xnbddéì øîà̈©¥
áéúëc ,àeä ápb íëéäìà ,ìàéìîb ïaøì øôBkdy`d z`ixaa ¥§©¨©§¦¥¡Ÿ¥¤©¨¦§¦

(`k a ziy`xa),ïLéiå íãàä ìò äîcøz íéäìà 'ä ìtiå'zg` gTIe ©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨©¦¨©¦©©©
z` gwl `ed jexa yecwdy epiide ,'dPYgY xUA xBqIe eizrlSn¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨

.miapbd jxck dpiya epnn rlvddézøa déì äøîàly eza - ¨§¨¥§©¥
xtekddé÷áL,eze` aefr -déì àðøcäî àðàcel xifg` ip`y - ©§¥©£¨©§©§¨¥

.daeyzdéì äøîà,xtekd ly ezaec éì eðzãçà ñBkil e`iad - ¨§¨¥§¦¤¨
.iznwp z` mewpl ick cg` hteydì øîà,xtekdéì änìC- ¨©¨¨¨¦

y meyn ,el dxn` .hteyl dkixv z` recneðéìò eàa ïéèñéì¦§¦¨¨¥
eðnî eìèðå ,äìéläepzi`n -ïBúé÷zigelv -å óñk ìLeizgz ©©§¨§¨§¦¤¦¤¤¤§

dì øîà .áäæ ìL ïBúé÷ eðì eçépä,xtekdìëa eðéìò àáiL éàååìe ¦¦¨¦¤¨¨¨©¨§©¤¨Ÿ¨¥§¨
íBédxn` .sqk ly ilk zgz adf ly xwi ilk gipnd ,dfk mihqil

,jk m` ,eza elåikòìö epnî eìèðL ïBLàøä íãàì Bì äéä äôé àì §Ÿ¨¤¨¨§¨¨¨¦¤¨§¦¤¤©
å ,úçàdf zgzì äçôL Bì eðúðdì øîà .BLnL,xtekdéëä ¤¨§¨§¦§¨§©§¨©¨¨¦
àðéîà÷,le`yl izpeek jk -àìà)ì (àéãäa déì÷Lel did - ¨¨¦¨¤¨¦§§¥§¤§¨

.oyi `edyk `le xr `edyk xnelk ,ielba epnn rlvd z` gwil
déì äøîà,ezaàøNéác àöîeà éì ezééà,ig xya il e`iad - ¨§¨¥©§¦§¨§¦§¨
dì ezééà,dl e`iad -àLça ézez dáúBàxyad z` dgipd - ©§¨§©¥©§¨

,ezelvl [mg xt`Î] unxd zgzdz÷étàxyad z` d`ived - ©¦§©
e ,unxdndéì äøîà,xtekd dia`l -éàäî ìBëàlk`z - ¨§¨¥¡¥©

.xyadndì øîà,xtekdéì àñéàîd`xy itl ,ilr qe`n xyad - ¨©¨§¦¨¦
.ezepbadéì äøîà,ezaénð ïBLàøä íãàå,ok mb -äìé÷L úåä éà ¨§¨¥§¨¨¨¦©¦¦£¥§¦¨
àéãäa,eipta rlvd z` gwel did `ed jexa yecwd m` -äåä §¤§¨£¨

déì àñéàîdkezg dze` d`exy itl ,eilr zq`np deg dzid - §¦¨¥
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éøa àLãe÷ én÷c éLnL àBaø éôìà óìàéøa àLãe÷c àzðéëL .àîìò éìeëì àçéð ,àeä CC ¤¤©§¥¦©¨¥§©¥§¨§¦¨§¨§¥¨§¨§¦§¨§§¨§¦
øîà÷c ,àeä ïëçb íëéäìà ,eäáà éaøì àðéî àeää déì øîà .änëå änk úçà ìò ,àeä©©©©¨§©¨¨©¥©¦¨§©¦£¨¡Ÿ¥¤©§¨§¨¨©
,àãéîìz àeää àúà .'éðîéä Ecö ìò záëLå' áéúke ,'éìàîOä Ecö ìò áëL' ìà÷æçéì déì¥¦¤§¥§©©¦§©§¨¦§¦§¨©§¨©¦§©§¨¦£¨©©§¦¨

úléî eëì àðéîà àzLä ,eäì øîà .àúòéáLc àîòè éàî ,déì øîà.eäééåøúì àéåLc à ¨©¥©©£¨¦§¦£¨¨©§©§¨¨¦¨§¦§¨§©§¨§©§©§
,àéä élL õøàäL eòãzL éãk ,òáL eèéîLäå LL eòøæ ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨§¦§¨¥¦§¥§©§¦¤©§¥¤¥§¤¨¨¤¤¦¦
,äðéãî åéìò äçøqL íãå øNa Cìî ,íìBò ìL Bâäðî .eìâå ,eàèç àlà ,ïk eNò àì ïäå§¥Ÿ¨¥¤¨¨§§¨¦§¨¤¨¤¤¨¨¨¨¤¨§¨¨¨§¦¨
,àeä íéîçø àìî ïîçø íà .íééöç âøBä ,àeä ïîçø íà .ïìek úà âøBä ,àeä éøæëà íà¦©§¨¦¥¤¨¦©£¨¥¤§¨¦©£¨¨¥©£¦
÷øîì éãk ,ìà÷æçé úà øqééî ,àeä Ceøa LBãwä Ck óà .ïéøeqéa ïäaL íéìBãbä øqééî§©¥©§¦¤¨¥§¦¦©¨©¨¨§©¥¤§¤§¥§¥§¨¥
éì eç÷éå' áéúëc ,àeä ïäk íëéäìà ,eäáà éaøì àðéî àeää déì øîà .ìàøNé ìL íäéúBðBò£¥¤¤¦§¨¥¨©¥©¦¨§©¦£¨¡Ÿ¥¤Ÿ¥¦§¦§¦§¦
øîà .'íéî BìòLa ããî éî' áéúëäå ,àiîa àîéz éëå .ìéáè éàîa ,äLîì déøá÷ ék ,'äîeøz§¨¦©§¥§Ÿ¤§©¨¥§¦¥¨§©¨§¨§¦¦¨©§¨¢©¦¨©
,déì øîà ?àøeða àúeìéáè à÷ìñ éîe .'àáé Làa 'ä äpä ék' áéúëc ,ìéáè àøeða ,déì¥§¨¨¥¦§¦¦¦¥¨¥¨Ÿ¦¨§¨§¦¨§¨¨©¥
øîà .'íéná eøéáòz Làa àáé àì øLà ìëå' áéúëc ,àeä àøeða àúeìéáè øwéò ,äaøcà©§©¨¦¨§¦¨§¨¦§¦§Ÿ£¤Ÿ¨Ÿ¨¥©£¦©¨¦¨©
ïezà ,eäééúeáø éàî ,'õøàa ãçà éBb ìàøNék Enòë éî' áéúk ,àðéáà éaøì àðéî àeää déì¥©¦¨§©¦£¦¨§¦¦§©§§¦§¨¥¤¨¨¨¤©§©§©
áéúëc ,ïìò eãéäñà eëãécî ,déì øîà .'Bcâð ïéàk íéBbä ìk' áéúëc ,ïãäa eúéáøò énð©¦¨§¦©£¨¦§¦¨©¦§©¦¤§¨©¥¦¦§©§¦£©¦§¦
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קצג
oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øñåá åìëàé úåáàmicedid xvgl qpkil a`fd z` lreyd dnixy `ed lyn
eilr exag qpkil `ayke zaya mdnr lk`ie dcerq ikxv mdnr owzle y"ra
zg` mrty jia` liaya `l` jewld `l xn` lreyd z` bexdl `a zelwna
dwel ip` `a` liayae el xn` aeh gzp lk z` lk`e dcerqa oriiql ligzd

`a la` 'ebe xqea elk`i zea`d od el xn`
lr el `a reayle lek`l mewn j`x`e inr
akyen lagde ur lhen ezty lre x`ad
mixeyw miilc ipy lagd iy`x ipyae eilr
cxie ciakde oeilrd ilca lreyd qpkp
a`fd el xn` dlr oezgzd ilce dhnl
xya o`k yi el xn` myl qpkp dz` dnl
zenc el d`xde reayle lek`l dpiabe
dpiab oink lebr zenck mina dpald
qpkd l"` cx` j`id ip` el xn` dlebr
ilce cxie ciakde qpkp oeilrd ilca dz`
dler ip` j`id l"` dlr eilr lreydy
eizgz ryx `aie ulgp dxvn wicv el xn`

:'ebe wcv ipf`n aizk jk `l.øñåámiapr
:mipiyd z` oidwne mleyia mcewåì äøîà

.ãçà ñåëåã éì åðú:dnwp mewpl htey
.àùçá äéúåú äéáúåài"pilw unxd zgz

dze` d`xy jezne dziilv jxc oke f"rla
:eilr zq`np dzepba.äéì äñéàî äåä

:dpewz xnb mcew dkezga d`xiyåëééäìà
.ãéáò éàîleki `ed oi` xeaqke ded ygkn
:ipyigkdl.éùåáç:f"rla u"ipecw.àìéáøà

:f"rla l"iaexw.äéì øãäî à÷åaiaq aiaq
:`liax`a.éáëåë éì éðîmiakekd il oiiepn

:mxtqn ip` rcei xnelk.úòãé àìjixvy
:mzepnl dz`.úòãé òé÷øá àëéàã`la

:leki jpi` mzepnle oipnàì íéøä àøáù éî
.çåø àøá`xea `xwp dfe xvei `xwp dfy

:md zeny ipye.éîð éëädf xa` `xay in
`d `ed ok xn`z m`e df xa` `xa `l
gth lr gth edin miwgexnd mixa`a gpiz
miawp ipy ea yi gth eze`ae mc`a ea yi
xvei i`dle ofe` rhep i`dl ixw oirde ofe`d
xn` gth eze`a mipy ewqrzpy xn`z oir

:od el.åñééôúð íäéðù äúéî úòùá éëå
:ezindl oinikqn xveide rhepd milrad

.àùåâîàseyik ici lr ip` rceie sykn
:dlrnle jiivgnc.æéîøåäãxn`ck cy

:(.br sc) `xza `aa `zlil xa finxed
.æéîøåäàã:ikd ixw `ed jexa yecwdéëéäå

.äéì ÷éáùfinxed` (wiay j`id el xn`)
dirx`a migexq `in `xar`l finxedl
min xiardl finxed` gipn j`id k"`
eit jxc qipkn mc`y dn lky evx`a

:mipezgzd miawpd jxc `ivenïðéöî àì
.åëééúååë éåäéîìepl zeidl xyt` i`y

:dlxr.àëìîì éëæãeixaca ewizyne egvep
:eyiiane.øáéáìly zerx zeig mewn

:zekln.äééø÷:xqiwc dirnyl l`ilnb oax
.äé÷úôàá äééçî:ex`ev lr edkd.ì"à

:xqiw.àçéð àîìò àìåëà àùîù`yny
:dng.ïëçâ:ei`iapa wgync `kegè"î

.úéòéáùã:dhinyd lr d"awd dev dnl
.åäééåøúì àéåùãmdipyl zlren `dzy

:mgipdl deey oi` (b xzq`) enkéãë
.'åëå åòãúùgaya mkaal mexi `le

:ezekln ler egkyze mkvx`.'åëå àáé àì øùà ìëå:mina exiarz sxyiy iptn y`a `al leki epi`y in lk ikd edl yxce diigc diigc.åãâð ïéàë íéåâä ìëmb
:llkd on `ived `l mkz`.åëãéãî:llk eze`a ep` oi`y epilr cirde ieb didy mrla epiidc mkn e`viy mi`iap

íéåâáå

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

.æéîøåäãs"l` `la ediiexz qixb z"xe s"l`a `xzae s"l` `la `nw qxb qxhpewa

oeyl `edy finxed `xti` (mye .g sc a"a) enk o"ifa finxed `nw `l`

enk o"epa oinxed `xzae diihnp oeixt` (.hiw sc n"a) enk `xti` mewnd z`n og

:(.br sc a"a) `zlil xa oinxed

éàîá`nhp j`id dil dyw `l `d .liah

:mewnl mipa e`xwp l`xyic

úåðåîî éðéã ãçà êìò êøãä

1

2

3

4

5

6 ÷ãö éðæàî' ,'äðéä÷z íéðá épéLå øñBá eìëàé úBáà'¨Ÿ§¤§¦¥¨¦¦§¤¨Ÿ§¥¤¤
.'åézçz òLø àáiå õìçð äøvî ÷écö' ,'÷ãö éðáà©§¥¤¤©¦¦¨¨¤¡¨©¨Ÿ¨¨©§¨
,àeä ápb íëéäìà ,ìàéìîb ïaøì øôBk déì øîà̈©¥¥§©¨©§¦¥¡Ÿ¥¤©¨

àðøcäî àðàc ,dé÷áL ,dézøa déì äøîà .'ïLéiå íãàä ìò äîcøz íéäìà 'ä ìtiå' áéúëc¦§¦©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨©¦¨¨§¨¥§©¥©§¥©£¨©§©§¨
éì änì ,dì øîà .ãçà ñBkec éì eðz ,déì äøîà .déìeìèðå ,äìélä eðéìò eàa ïéèñéì .C ¥¨§¨¥§¦¤¨¨©¨¨¨¦¦§¦¨¨¥©©§¨§¨§

àìå .íBé ìëa eðéìò àáiL éàååìe ,dì øîà .áäæ ìL ïBúé÷ eðì eçépäå óñk ìL ïBúé÷ eðnî¦¤¦¤¤¤§¦¦¨¦¤¨¨¨©¨§©¤¨Ÿ¨¥§¨§Ÿ
ì äçôL Bì eðúðå ,úçà òìö epnî eìèðL ,ïBLàøä íãàì Bì äéä äôééëä ,dì øîà .BLnL ¨¤¨¨§¨¨¨¦¤¨§¦¤¤©¤¨§¨§¦§¨§©§¨©¨¨¦

ì (àìà) ,àðéîà÷dáúBà ,dì ezééà .àøNéác àöîeà éì ezééà ,déì äøîà .àéãäa déì÷L ¨£¦¨¤¨¦§§¥§¤§¨¨§¨¥©§¦§¨§¦§¨©§¨§©
íãàå ,déì äøîà .éì àñéàî ,dì øîà .éàäî ìBëà ,déì äøîà .dz÷étà ,àLça ézez¥©§¨©¦§©¨§¨¥¡¥©¨©¨§¦¨¦¨§¨¥§¨¨
,àðòãé ,ìàéìîb ïaøì øôBk déì øîà .déì àñéàî äåä ,àéãäa äìé÷L úåä éà ,énð ïBLàøä̈¦©¦¦£¥§¦¨§¤§¨£¨§¦¨¥¨©¥¥§©¨©§¦¥¨©§¨
ãçà ïa ,déì øîà .éàä éàî ,déì øîà .çðzéàå ãâðúéà ,(áéúé ïëéäå) ãéáò à÷ éàî eëééäìà¡Ÿ©§©¨¨¥§¥¨¨¥¦§§©§¦§©¨©¥©©¨©¥¥¤¨
àëéä àðòãé éî ,øîà .éìäéð déì úéåçîc àðéòa ,åéìò íéòeâòéb éì Léå íiä ékøëa éì Lé¤¦¦§©¥©¨§¥¦¦£¦¨¨¨¥¨§©£¥¥¦¨¦¨©¦¨©§¨¥¨
,ìàéìîb ïaøì øôBk déì øîà .úòãé àiîLa àkéàc ,úòãé àì àòøàa àkéàc ,déì øîà .eäéð¦¨©¥§¦¨§©§¨¨¨§©§¦¨¦§©¨¨§©¨©¥¥§©¨©§¦¥
eäðécL ,éLBáç ézééà .éáëBk àðîéîì àðéöî àðà ,déúeáø éàî .'íéáëBkì øtñî äðBî' áéúk§¦¤¦§¨©¨¦©§¥£¨¨¥¨§¦§¨¨¥©§¥£¥©¦§
éëä énð òé÷ø ,déì øîà .eäðéî÷Bà ,déì øîà .eäðéðî ,déì øîà .eäì øcäî à÷å àìéaøàa§©§¥¨§¨©§©§¨©¥§¦§¨©¥§¦§¨©¥¨¦©©¦¨¦

éëk éì àîéà ,déì øîà .éáëBk éì éðî ,déì øîà éëä ,éøîàc àkéà .àøãäänk ,êépéLå C ¨§¨¦¨§¨§¦¨¦£©¥¨¦¦¨¥¨©¥¥¨¦©¨§¦¨©¨
ãé àãL .äåäéîeôa àkéàc ,déì øîà .eäì éðî à÷å ,déîeôì déàòé÷øa àkéàc ,úòãé àì C £¨§¨§¥§¥§¨§¦§¨©¥§¦¨§¥¨¨§©§¦¨¦§¦¨

øöBé äpä ék' øîàpL ,çeø àøa àì íéøä àøaL éî ,ìàéìîb ïaøì øôBk déì øîà .úòãé̈§©¨©¥¥§©¨©§¦¥¦¤¨¨¨¦Ÿ¨¨©¤¤¡©¦¦¥¥
àì äæ àøaL éî ,énð éëä ,'øöéiå' 'àøáiå' áéúëc íãà éab ,äzòî àlà .'çeø àøBáe íéøä̈¦¥©¤¨¥©¨©¥¨¨¦§¦©¦§¨©¦¤¨¦©¦¦¤¨¨¤Ÿ
øîàpL ,äæ àøa àì äæ àøaL éî .Ba Lé íéá÷ð éðLe ,íãàa Ba Lé çôè ìò çôè .äæ àøä¨¤¤©©¤©¥¨¨¨§¥§¨¦¥¦¤¨¨¤Ÿ¨¨¤¤¤¡©
äúéî úòLáe ,déì øîà .ïéà ,déì øîà .'èéaé àìä ïéò øöBé íà'å ,'òîLé àìä ïæBà òèBpä'©©¤£Ÿ¦§¨§¦¥©¦£Ÿ©¦¨©¥¦¨©¥¦§©¦¨
éàzzì Cbìtî .æéîøBäc éàléòì Cbìtî ,øîéîàì àLBbîà àeää déì øîà .eñéitúð ïlek¨¦§©§¨©¥©©§¨©£¥©¦©§¨§¦©§§¦¦©§¨§©©
øîà .déòøàa àiî éøBaòì ,æéîøBäì æéîøBäà déì ÷éáL éëéä ,ïk íà ,déì øîà .æéîøBäàc§©§¦¨©¥¦¥¥¦¨¥¥©§¦§§¦§©¥©¨§©§¥¨©
éåäéî ïðéöî àì ,ïðéìäîc ïðà .éiçì ,øîà .ãç ànòì ïlek eåäéì àz ,íeçðz éaøì øñé÷ déì¥¥¨§©¦©§¨¤¡¨§©¨©¨©§©¥£©§¨£¦©¨¨¦©¤¡¥
,àkìîì éëæc ìk eäéî .úøîà÷ øétL øîéî ,déì øîà .ïúååk eåäå ,eúéìäî ïezà .eëééúååk§¨©§©¨£¦¤¡§¨¨¨©¥¥©©¦¨¨§©¦¨§¨¥§©§¨

ìíeMî ,deìëà àìc éàä ,àðéî àeää déì øîà .deìëà àìå ,øáéaì deécL .øáéaì deécL ¦§§©©¦¨©§©©¦¨§Ÿ£©©¨©¥©¦¨©§Ÿ£©©¦
éa ìk ,eúéøîà ,ìàéìîb ïaøì øôBk déì øîà .deìëàå ,déãéãì déì deécL .àeä ïéôk àìc§¨¨¥©§©¥§¦¥©£©©¨©¥¥§©¨©§¦¥¨§¦¨¥

ì dééø÷ ?àkéà àzðéëL änk .àéøL àzðéëL äøNò,déì øîà .à÷útàa déa àçî ,déònL £¨¨§¦§¨¨§¨©¨§¦§¨¦¨©§¥§©¨¥§¨¥§©¨§¨¨©¥
ïî ãçc ,àLîL äîe .àçéð àîìò élekà àLîL ,déì øîà .øôBëc déúéáa àLîL ìò éànà©©¨¦§¨§¥¥§¥¨©¥¦§¨©¥¨§¨¨§¨©¦§¨§©¦

éøa àLãe÷ én÷c éLnL àBaø éôìà óìàéøa àLãe÷c àzðéëL .àîìò éìeëì àçéð ,àeä CC ¤¤©§¥¦©¨¥§©¥§¨§¦¨§¨§¥¨§¨§¦§¨§§¨§¦
øîà÷c ,àeä ïëçb íëéäìà ,eäáà éaøì àðéî àeää déì øîà .änëå änk úçà ìò ,àeä©©©©¨§©¨¨©¥©¦¨§©¦£¨¡Ÿ¥¤©§¨§¨¨©
,àãéîìz àeää àúà .'éðîéä Ecö ìò záëLå' áéúke ,'éìàîOä Ecö ìò áëL' ìà÷æçéì déì¥¦¤§¥§©©¦§©§¨¦§¦§¨©§¨©¦§©§¨¦£¨©©§¦¨

úléî eëì àðéîà àzLä ,eäì øîà .àúòéáLc àîòè éàî ,déì øîà.eäééåøúì àéåLc à ¨©¥©©£¨¦§¦£¨¨©§©§¨¨¦¨§¦§¨§©§¨§©§©§
,àéä élL õøàäL eòãzL éãk ,òáL eèéîLäå LL eòøæ ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨§¦§¨¥¦§¥§©§¦¤©§¥¤¥§¤¨¨¤¤¦¦
,äðéãî åéìò äçøqL íãå øNa Cìî ,íìBò ìL Bâäðî .eìâå ,eàèç àlà ,ïk eNò àì ïäå§¥Ÿ¨¥¤¨¨§§¨¦§¨¤¨¤¤¨¨¨¨¤¨§¨¨¨§¦¨
,àeä íéîçø àìî ïîçø íà .íééöç âøBä ,àeä ïîçø íà .ïìek úà âøBä ,àeä éøæëà íà¦©§¨¦¥¤¨¦©£¨¥¤§¨¦©£¨¨¥©£¦
÷øîì éãk ,ìà÷æçé úà øqééî ,àeä Ceøa LBãwä Ck óà .ïéøeqéa ïäaL íéìBãbä øqééî§©¥©§¦¤¨¥§¦¦©¨©¨¨§©¥¤§¤§¥§¥§¨¥
éì eç÷éå' áéúëc ,àeä ïäk íëéäìà ,eäáà éaøì àðéî àeää déì øîà .ìàøNé ìL íäéúBðBò£¥¤¤¦§¨¥¨©¥©¦¨§©¦£¨¡Ÿ¥¤Ÿ¥¦§¦§¦§¦
øîà .'íéî BìòLa ããî éî' áéúëäå ,àiîa àîéz éëå .ìéáè éàîa ,äLîì déøá÷ ék ,'äîeøz§¨¦©§¥§Ÿ¤§©¨¥§¦¥¨§©¨§¨§¦¦¨©§¨¢©¦¨©
,déì øîà ?àøeða àúeìéáè à÷ìñ éîe .'àáé Làa 'ä äpä ék' áéúëc ,ìéáè àøeða ,déì¥§¨¨¥¦§¦¦¦¥¨¥¨Ÿ¦¨§¨§¦¨§¨¨©¥
øîà .'íéná eøéáòz Làa àáé àì øLà ìëå' áéúëc ,àeä àøeða àúeìéáè øwéò ,äaøcà©§©¨¦¨§¦¨§¨¦§¦§Ÿ£¤Ÿ¨Ÿ¨¥©£¦©¨¦¨©
ïezà ,eäééúeáø éàî ,'õøàa ãçà éBb ìàøNék Enòë éî' áéúk ,àðéáà éaøì àðéî àeää déì¥©¦¨§©¦£¦¨§¦¦§©§§¦§¨¥¤¨¨¨¤©§©§©
áéúëc ,ïìò eãéäñà eëãécî ,déì øîà .'Bcâð ïéàk íéBbä ìk' áéúëc ,ïãäa eúéáøò énð©¦¨§¦©£¨¦§¦¨©¦§©¦¤§¨©¥¦¦§©§¦£©¦§¦
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סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קצד
oifge` mipya cenr hl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.áùçúé àì íéåâáå:llka l`xyi exkfed `l ieb my exkfedy mewn lkàåäùë
.ä÷ùî`edyke cg` gxeh `l` epi`y itl mirxle miaehl jlil mind rpen epi`

:miaehd `l` xcer epi` cg`e cg` lkl gxeh iedc xcer.øãåòd"awd jk xteg
ely lkdy daeh elek mlerd lk z` `lnn cg` xeaca lkd mirxe miaeh of
mlyle zeiprxetd on oibdl `ayk la`

:eieewl `l` epi` xky.äðøä øáòéå`lcn
dzidy zcgeind dpixd rnyn dpx aizk
:dxkfed okide dxkfed xaky `al dcizr

á.äðø íéòùø ãåáàizn dtvn mlerd dide
bxdpyke a`g` ly eceai` dpxd `az

:lkd ita dpxd dxkfede dxaréðôì úàöá
.õåìçämgldl `viyk aizk htyedia

:eilr e`ay mipenra.áåè éëaeh ik rnyn
:dgnye d`ced eipiraíëéìò 'ä ùéùé ïë

.'åâå ãéáàäì:mki`pey mixg` yiyiúåðåæäå
.åöçø:ezzina aizk a`g`a.÷øîìyehll

zepeifg izyd exxaede evgx xnelk xi`dle
:eilr exn`py.äéä ïðåöîade` did `l

:yinyz.'åë úåðåæ éúù úåîãevgx epiide
:encn evgxp zexev izy oze`.íîúì

:milydl.àø÷ øîà÷ éàîdicaer oipr i`n
aizk mdxa`a :a`g` `xwie lv` `xi did
aizk `le dz` midl` `xi (ak ziy`xa)

:c`n.úåàéáðì äëæ äî éðôîdid xb ixdy
oiqgeind lr `l` dxey dpikyd oi`e
jl zeidl (fi ziy`xa) aizkck l`xyiay

:jixg` jrxfle midl`l.íéùîç àðù éàî
:zg` dxrna olek `iagd `leäøòî ïéà

.ú÷æçî:xzei zewifgn eid `l ely zexrn
.íåãàì äéãáåò àðù éàîd`eap `apzp `le

:mi`iapd x`yn efl el xgap dnl zxg`
.íéòùø éðù:lafi`e a`g`.íé÷éãö éðù

:dwaxe wgviäéá ìåæéð àáà äéáå äéðéî
.àâøðjeza qpki xri ly envrn xri `a`

oke xrid z` ea evvwie ci zia zeidl ofxbd
zexn `vi `ede a`enl cece mec`l dicaer

:dia`end.úçøñî äëåúîjezne dtebn
:oegxqd ligzn diaeríäáù íéð÷åúîë

.íúéùò àìdidy a`en jln oelbr enk
xac ced` el xn`yk myd z` cakn
`qkd lrn mwie cin jlnd jil` il midl`

:(b mihtey).íäáù ïéì÷ìå÷îëryin oebk
l`xyi eid jk f"rl epa aixwdy a`en jln
oer eze` mdl xkfp dry dze`ae oiyer

:ea md mb milibx eidy.õøàìaizk `lcn
eay zizgzle zeltyl xn`w ikd mvx`l

:zeprxet mdilr xfbpy.ììëá ãàî àìå
c`n `id dti ik (ai ziy`xa) aizk dxyae
meyn `kd yxcnl hwp byia`c `xw i`de
:edicaera aizkc c`n yxcc lirlc dyxc
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ùîçáù`nei ziy ipyne lekip inp 'ea jixt (:ai sc) migqtc w"ta .gxfna dng

'xl mzd xn`c iia`l 'fl 'e oia xkid oi`y oeik dywe i`w `zpxw ia

xne` '`e 'da xne` '` k"` mdipya zerh opilze edyne dry ivg dreh mc` dcedi

dyrne 'f zlgz 'f xn`wc i`de 'd seq 'd xn`wc i`d `nip dliha ozecr i`n` 'fa

`zry `blt drh i`de ziyc `blta ded ik

`dc l"ie dixeg`l `blt irh i`de dinw

oia erhc i`w `zpxw ia `nei ziyc xn`wc

xeqn lklc ung oiprl `wec epiid 'fl 'e zlgz

:oifixfl dxeqn zecr la`
oky
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'ä áBè' áéúk ,éîø øæòìà éaø .'áMçúé àì íéBbáe'©¦Ÿ¦§©¨©¦¤§¨¨¨¥§¦
Bì LiL íãàì ìLî .'åéåB÷ì 'ä áBè' áéúëe ,'ìkì©Ÿ§¦§¨¨¨§¨¨¤¥
àeäLk .Blek úà ä÷Lî ,ä÷Lî àeäLk ,ñcøt©§¥§¤©§¤©§¤¤§¤
ãçà ìk êëéôì :íäaL íéáBè àlà øãBò Bðéà ,øãBò¥¥¥¤¨¦¤¨¤§¦¨¨¤¨
áàçà ãBáàa ,'äpø íéòLø ãBáàá' ,àðéðç øa àçà áø øîà ,'äðçna äpøä øáòéå' :'eë ãçàå§¤¨©©£Ÿ¨¦¨©©£¤¨©©£¨©£¦¨©£§¨¦¦¨©£©§¨

éøa àLãe÷ éãç éîe .äpø ,éøîò ïaõeìçä éðôì úàöa' áéúëäå ,íéòLø ìL ïzìtîa àeä C ¤¨§¦¦¨¦¨¥§¨§¦§©©§¨¤§¨¦§¨§¦§¥¦§¥¤¨
,'áBè ék' Bæ äàãBäa øîàð àì äî éðtî ,ïúðBé éaø øîàå .'Bcñç íìBòì ék 'äì eãBä íéøîBàå§§¦©¦§¨©§§¨©©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©§¨¨¦
éaø øîà ïîçð øa ìàeîL éaø øîàc .íéòLø ìL ïzìtîa çîN àeä Ceøa LBãwä ïéàL éôì§¦¤¥©¨¨¨¥©§©©§¨¤§¨¦§¨©©¦§¥©©§¨¨©©¦
øîBì úøMä éëàìî eLwa äòL dúBàa .'äìélä ìk äæ ìà äæ áø÷ àìå' áéúëc éàî ,ïúðBé¨¨©¦§¦§Ÿ¨©¤¤¤¨©¨§¨§¨¨¨¦§©§£¥©¨¥©

eøa LBãwä éðôì äøéLízàå ,íia ïéòáBè éãé äNòî ,àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà ,àeä C ¦¨¦§¥©¨¨¨©¨¤©¨¨©£¥¨©§¦©¨§©¤
,énð à÷éc .NéNî íéøçà ìáà NN Bðéà àeä ,àðéðç øa éñBé éaø øîà ?éðôì äøéL íéøîBà§¦¦¨§¨©¨©©¦¥©£¦¨¥¨£¨£¥¦¥¦©§¨©¦
÷øîì ,øæòìà éaø øîà ,'Bâå 'eöçø úBðBfäå' .dpéî òîL ,'NeNé' áéúk àìå ,'NéNé' áéúëc¦§¦¨¦§Ÿ§¦¨§©¦©§©¨¨§¨©©¦¤§¨¨§¨¥
àì íBìLa áeLz áBL íà' ,áéúk eäéëéîa .eäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçà ,úBðBéæç ézL§¥¤§©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨§¦¨§§¦¦¨§¨Ÿ
,ùnî úBðBæ ,øîà àáø .'úBáð íc úà íéáìkä e÷÷ì øLà íB÷îa' áéúk eäiìàa .'éa 'ä øaéc¦¤¦§¥¦¨§¦¦§£¤¨§©§¨¦¤©¨¨¨¨©©¨
.ínçúéå ïúBà äàøéL éãk Bzákøîa úBðBæ éøeö ézL ìáæéà Bì äúNòå äéä ïpeöî Léà áàçà©§¨¦§¨¨¨§¨§¨¦¤¤§¥¥§¤§©§§¥¤¦§¤¨§¦§©¥
,úBðBéæç ézL íîúì ,øîà àáø .Bnez éôì ,øîà øæòìà éaø ,'äkiå Bneúì úLwa CLî Léàå'§¦¨©©¤¤§©©¤©¦¤§¨¨¨©§¦¨¨¨©§¨¥§¥¤§
ìà áàçà àø÷iå' áéúk :í"Bãàa ä"ëæå à"ø÷ ïîéñ :eäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçà©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨¦¨¨¨§¨¨¤¡§¦©¦§¨©§¨¤
,déì øîà ,÷çöé éaø øîà .àø÷ øîà÷ éàî ,'ãàî àøé äéä äéãáBòå ,úéaä ìò øLà eäéãáBò©§¨£¤©©¨¦§©§¨¨¨¨¥§Ÿ©¨¨©§¨¨©©¦¦§¨¨©¥
.'óñBé ììâa éøönä úéa úà 'ä êøáéå' áéúk óñBéa .'Eììâa 'ä éðëøáéå ézLçð' áéúk á÷òéa§©£Ÿ§¦¦©§¦©§¨§¥¦¦§¨¤§¥§¦©§¨¤¤¥©¦§¦¦§©¥
äøîàå ìB÷ úa äúöé .äzà íéäìà àøé àì ànL ,êéøáéî äåä àì ,àøáb àeääc àúéa¥¨§©©§¨¨£¨¦§¦¤¨Ÿ§¥¡Ÿ¦©¨¨§¨©§¨§¨
,àaà éaø øîà .äëøáì ïneæî Bðéà áàçà ìL Búéa ìáà ,'ãàî 'ä úà àøé äéä äéãáBòå'§©§¨¨¨¨¥¤§Ÿ£¨¥¤©§¨¥§¨¦§¨¨¨©©¦©¨
,'ãàî' áéúk àì íäøáàa eléàc ,íäøáàa øîàpM änî øúBé eäéãáBòa øîàpL ìBãb̈¤¤¡©§©§¨¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦§©§¨¨¨§¦§Ÿ
äàî àéaçäL éðtî ,úeàéáðì eäéãáBò äëæ äî éðtî ,÷çöé éaø øîà .'ãàî' áéúk eäéãáBòáe§©§¨§¦§Ÿ¨©©¦¦§¨¦§¥¨¨¨©§¨¦§¦¦§¥¤¤§¦¥¨
,íéàéáð äàî eäéãáBò çwiå ,'ä éàéáð úà ìáæéà úéøëäa éäéå' øîàpL ,äøòna íéàéáð§¦¦©§¨¨¤¤¡©©§¦§©§¦¦¤¤¥§¦¥©¦©©§¨¥¨§¦¦
,ãîì á÷òéî ,øæòìà éaø øîà ?Léà íéMîç àðL éàî .'Bâå äøòna Léà íéMîç íàéaçiå©©§¦¥£¦¦¦©§¨¨§©§¨£¦¦¦¨©©¦¤§¨¨¦©£Ÿ¨©
øúBé ú÷æçî äøòî ïéàL éôì ,øîà eäáà éaø .'äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå' øîàpL¤¤¡©§¨¨©©£¤©¦§¨¦§¥¨©¦£¨¨©§¦¤¥§¨¨©£¤¤¥

éMîçîéaø øîà .íBãàì äéãáBò àðL éàî .'Bâå 'íBãàì íéäìà 'ä øîà äk eäéãáBò ïBæç' .í ¥£¦¦£©§¨Ÿ¨©¡Ÿ¦¤¡§©§¨©§¨¤¡¨©©¦
àaðéå ,íäéNònî ãîì àìå íéòLø éðL ïéa øcä eäéãáBò àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,÷çöé¦§¨¨©©¨¨¨Ÿ©§¨©¨¥§¥§¨¦§Ÿ¨©¦©£¥¤¦©¥
ìL Bãéîìz ,äàL÷î íéøôà øîà .íäéNònî ãîì àìå íé÷écö éðL ïéa øcL òLøä åNò ìò©¥¨¨¨¨¤¨¥§¥©¦¦§Ÿ¨©¦©£¥¤¨©¤§©¦¦§¨¨©§¦¤
àaà déáe dépéî' ,éLðéà éøîàc eðééäå ,äéä éîBãà øb äéãáBò ,øéàî éaø íeMî ,øéàî éaø©¦¥¦¦©¦¥¦©§¨¥£¦¨¨§©§§¨§¦¦§¥¦¥¥¦¨

iå' .'àbøð déa ìéæéðíeMî ïðçBé éaø øîà .'äöøà íúBà ákLä ìáça íãcîéå ,áàBî úà C ¥¥¥©§¨©©¤¨©§©§¥©¤¤©§¥¨©§¨¨©©¦¨¨¦
,éîéc áø àúà ék .'àbøð déa ìéæéì àaà déáe dépéî' ,éLðéà éøîàc eðééä ,éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©©§§¨§¦¦§¥¦¥¥¦¨¥¥¥©§¨¦£¨©¦¦
.'äîBçä ìò äìBò eäìòiå åézçz Cìîé øLà øBëaä Bða úà çwiå' .úçøñî dëBzî Cøé ,øîà̈©¨¥¦¨©§©©©¦©¤§©§£¤¦§Ÿ©§¨©©£¥¨©©¨

ì ,øîà ãç ,ìàeîLe áøì ,øîà ãçå .íéîL íLì øîàc ïàîì àîìLa .äøæ äãBáò íLíL ©§¥©¨©§¥¨¨¦§©¨©§¥£¨¨¨¦§¨¨§©§¨©§¥
ì øîàc ïàîì àlà .'ìàøNé ìò ìBãb óö÷ éäéå' áéúëc eðééä ,íéîLéànà ,äøæ äãBáò íL ¨¨¦©§¦§¦©§¦¤¤¨©¦§¨¥¤¨§©§¨©§¥£¨¨¨©©

øLà íéBbä éètLîëe' áéúk ,éîø éåì ïa òLBäé éaøc ,éåì ïa òLBäé éaøãk .'óö÷ éäéå'©§¦¤¤¦§©¦§ª©¤¥¦§©¦§ª©¤¥¦¨¥§¦§¦§§¥©¦£¤
,íäaL ïéðweúnk .'íúéNò íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe' áéúëe ,'íúéNò àì íëéúBáéáñ§¦¥¤Ÿ£¦¤§¦§¦§§¥©¦£¤§¦¥¤£¦¤©§¨¦¤¨¤
,àtt øa àðéðç éaø øîà ,'õøàì eáeLiå åéìòî eòñiå' .íúéLò ,íäaL ïéì÷ìe÷nk .íúéNò àìŸ£¦¤©§§¨¦¤¨¤£¦¤©¦§¥¨¨©¨¨¨¤¨©©¦£¦¨©¨¨

éöçì äòébä àì ïééãò ,àtt øa àðéðç éaø øîà ,'ãàî ãò äôé äøòpäå' .äðBzçzä äâéøãnì ìàøNé ìL ïäéòLø eãøé äòL dúBàa§¨¨¨¨§¦§¥¤¤¦§¨¥©©§¥¨©©§¨§©©£¨¨¨©§Ÿ¨©©¦£¦¨©¨¨£©¦Ÿ¦¦¨©£¦
:ììëa ãàî àìå ,'ãàî ãò áéúëc ,äøN ìL éôBé¦¤¨¨¦§¦©§Ÿ§Ÿ§Ÿ¦§¨
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סנהדרין. אחד דיני ממונות - פרק רביעי דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oixcdpq(iying meil)

,'áMçúé àì íéBbáe'oi` mieb my xkfedy mewn lky xnelk ©¦Ÿ¦§©¨
.llka l`xyi

:mixzeq mi`xpd miweqta xe`ia d`ian `xnbdéîø øæòìà éaø- ©¦¤§¨¨¨¥
,miweqta dxizq dywdáéúk(h dnw milidz)áéúëe ,'ìkì 'ä áBè' §¦©Ÿ§¦

(dk b dki`),'åéåB÷ì 'ä áBè'iax uxize .el dewny inl wx epiidc §¨
,xfrl`Blek úà ä÷Lî ä÷Lî àeäLk ,ñcøt Bì LiL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¤©§¥§¤©§¤©§¤¤

dpi` d`wydd lke xg`n ,cg`k mirxde miaehd mivrd z` -
la` .cg` gxeh `l`øãBò àeäLk,mivrd aiaq xteg -øãBò Bðéà §¤¥¥¥

àlàd mivrd z`,íäaL íéáBèur lk xecrl `ed gxehe xg`n ¤¨¦¤¨¤
mirxd z`e miaehd z` of `ed jexa yecwd jky ,lynpde .ure
dpbdd la` ,daeha mlerd `lnzn ely cg` xeaicay ,cg`k

.el deiwy inl `l` epi` xkyd melyze zeprxetdn
dpyna epipy(.fl lirl):ãçàå ãçà ìk êëéôìiliaya xnel aiig §¦¨¨¤¨§¤¨
mlerd `xap'eë`lde df ly enca aegl epl dn exn`z `ny

xn`p xak(i `i ilyn).'dpix miryx cea`a'
mr dnglna a`g` zlitp oipra miweqtd z` zyxec `xnbd

xn`p :xkfpd weqtd z` dfa zx`ane ,mx`(el ak '` mikln)øáòéå'©©£Ÿ
,'äðçna äpøä.dnglnd dwqte zn jlndy dpgna fexk xary ¨¦¨©©£¤

,àðéðç øa àçà áø øîàrnyn ,'dpx' `le 'dpxd' xn`py dnn ¨©©£¨©£¦¨
xaky dpxd `ide .`eal dzid dcizry zcgein dpx ef dzidy

E' weqta dxkfed,'äpø íéòLø ãBáàáxnelkãBáàazeni xy`k - ©£§¨¦¦¨©£
éøîò ïa áàçàdidzäpø,d`eap miiwzz izn dtvn did mlerde ©§¨¤¨§¦¦¨

mlek ita dpxd dxar ,znyke ,dpxd `eaze a`g` zeniy ef
:`xnbd dywn .ezzin exikfdeéãç éîegny ike -éøa àLãe÷C ¦¨¥§¨§¦

áéúëäå ,íéòLø ìL ïzìtîa àeämgldl htyedi z`ivi oipra §©©§¨¤§¨¦§¨§¦
mipenra(`k k 'a minid ixac)zxcdl milldnE 'dl mixxWn cnrIe' ,©©£¥§Ÿ£¦©§©§¦§©§©

,Wcwøîàå .'Bcñç íìBòì ék 'äì eãBä íéøîBàå õeìçä éðôì úàöa Ÿ¤§¥¦§¥¤¨§§¦©¦§¨©§§¨©
äî éðtî ,ïúðBé éaøe ,''dl 'eced' wx xn`pék' Bæ äàãBäa øîàð àì ©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©§¨¨¦

'áBè,d`cedd `ed jexa yecwd ipira aehy ezernyny
.dgnydeíéòLø ìL ïzìtîa çîN àeä Ceøa LBãwä ïéàL éôì, §¦¤¥©¨¨¨¥©§©©§¨¤§¨¦

di`x .'aeh ik' dfa xnel ie`x oi` dnglna miryx eltpy oeikne
:miryx ly ozltna gny `ed jexa yecwd oi`y ztqepøîàc§¨©

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà ïîçð øa ìàeîL éaøl`xyi dpgn lr ©¦§¥©©§¨¨©©¦¨¨©¦§¦
mixvn dpgne(k ci zeny),dúBàa .'äìélä ìk äæ ìà äæ áø÷ àìå'§Ÿ¨©¤¤¤¨©¨§¨§¨

äòL,mia mixvnd erahyäøéL øîBì úøMä éëàìî eLwaéðôì ¨¨¦§©§¨¥©¨¥©¦¨¦§¥
éãé äNòî ,àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà ,àeä Ceøa LBãwäïéòáBè ©¨¨¨©¨¥©¨¨©£¥¨©§¦

å ,íiaji`éðôì äøéL íéøîBà ízà.rnyn a`g` iabl dnl dywe ©¨§©¤§¦¦¨§¨©
:`xnbd zvxzn .miryx ly ozltna gny `ed jexa yecwdy

àeä ,àðéðç øa éñBé éaø øîàenvra `ed jexa yecwd -NN Bðéà ¨©©¦¥©£¦¨¥¨
,miryxd ly ozltn lrìáàz`NéNî íéøçà.ozltna gnyn - £¨£¥¦¥¦

énð à÷éc,weqta mb wiiecn df xace -áéúëc(bq gk mixac)oM'NéNé ©§¨©¦¦§¦¥¨¦
,'mkz` cinWdlE mkz` cia`dl mkilr 'd,mixg` yiyiyàìå £¥¤§©£¦¤§¤§©§¦¤§¤§Ÿ

'NeNé' áéúk,envra jk lr yeyi `edy.dpéî òîL §¦¨§©¦©
aezk :a`g` zzin xg`l exn`py miweqtd z` zyxec `xnbd

weqta(gl ak '` mikln)ETlIe ,oFxnW zkxA lr akxd z` shWIe' ,©¦§Ÿ¤¨¤¤©§¥©Ÿ§©¨Ÿ
,FnC z` mialMdø øîà .'Bâå 'eöçø úBðBfäåøæòéìà) éa,(ly ezzin ©§¨¦¤¨§©¨¨§¨©©¦¡¦¤¤

dnxb a`g`÷øîìz` xi`dl -ézLdúBðBéæçe`aipy ze`eapd - §¨¥§¥¤§
,eilreäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçàa ,z`eapáéúk eäéëéîmy) ©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨¦¦¨§§¦

(gk akEdikin xn`Ie','éa 'ä øaéc àì íBìLa áeLz áBL íà ©Ÿ¤¦¨§¦¨§¨Ÿ¦¤¦
eaz`eapáéúk eäiìà(hi `k my)íc úà íéáìkä e÷÷ì øLà íB÷îa' ¦¥¦¨§¦¦§£¤¨§©§¨¦¤©

úBáðmialkde a`g` zny dzre ,'dY` mB LnC z` mialMd ETli ¨¨Ÿ©§¨¦¤¨§©¨¨
'evgx zepefde' edfe .ze`eapd izy eniiwzp enc z` ewwil

.exxaed zepeifgdy,øîà àáøl dpeekd ,'Evgx zFpFGde'úBðBæ ¨¨¨©§©¨¨
,ùnîy itläéä ïpeöî Léà áàçà,yinyz ad` `ly -äúNòå ©¨©§¨¦§¨¨¨§¨§¨

éøeö ézL ìáæéà Bìly zenca zexev -äàøéL éãk Bzákøîa úBðBæ ¦¤¤§¥¥§¤§©§§¥¤¦§¤
,ínçúéå ïúBàzexevy ,'evgx zepefde' weqta xn`py dn edfe ¨§¦§©¥

.a`g` ly encn eklklzpe evgxp zepefd
xn`p :a`g` zzina xn`py sqep weqt zyxec `xnbd(cl ak my)

Léàå'äkiå Bneúì úLwa CLî.'l`xUi Kln z`,øîà øæòìà éaø §¦¨©©¤¤§©©¤¤¤¤¦§¨¥©¦¤§¨¨¨©

jynyBnez éôì.l`xyi jln `edy rciy `la ,zeninza -àáø §¦¨¨
,øîàdpeekd 'enezl'úBðBéæç ézL íîúìizy z` milydl - ¨©§¨¥§¥¤§

,ze`eapd,eäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçàa`g` zbixd ici lry ©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨
.lirl x`eank ,el` ze`eap eniiwzp

ïîéñ:edicaer oipra ,oldl ze`aend zexnind oexkflà"ø÷- ¦¨¨¨
,'edicaer l` a`g` `xwie'ä"ëæåedicaer dkf dn iptn' - §¨¨

,'ze`iaplí"Bãàa'mFc`l midl` 'd xn` dM ,dicaFr oFfg' - ¤¡£©§¨Ÿ¨©¡Ÿ¦¤¡
(` ` dicaer).

áéúk(b gi '` mikln)úéaä ìò øLà eäéãáBò ìà áàçà àø÷iå', §¦©¦§¨©§¨¤©§¨£¤©©¨¦
äéãáBòåEàøé äéäz`.'ãàî 'ä:`xnbd zl`eyàø÷ øîà÷ éàî- §©§¨¨¨¨¥¤§Ÿ©¨¨©§¨

a`g`y ezligzl ,'d `xi did edicaery weqtd seq jiiy dn
:`xnbd zvxzn .edicaer l` `xwdéì øîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥

,edicaerl a`g`áéúk á÷òéa(fk l ziy`xa)'ä éðëøáéå ézLçð' §©£Ÿ§¦¦©§¦©§¨§¥¦
,'Eììâaokeáéúk óñBéa(d hl ziy`xa)ììâa éøönä úéa úà 'ä êøáéå' ¦§¨¤§¥§¦©§¨¤¤¥©¦§¦¦§©

.'óñBéla`àøáb àeääc àúéaly xnelk ,yi`d eze` ly ezia - ¥¥¨§©©§¨
,a`g`êéøáéî äåä àì,jxean did `l -ànLy meynàøé àì ¨£¨¦§¦¤¨Ÿ§¥

äzà íéäìàokle .ziad lr dpenndäøîàå ìB÷ úa äúöé ¡Ÿ¦©¨¨§¨©§¨§¨
äéãáBòå'Eìáà ,'ãàî 'ä úà àøé äéä`ed jxean ziad oi`y dn §©§¨¨¨¨¥¤§Ÿ£¨

y zngnäëøáì ïneæî Bðéà áàçà ìL Búéa. ¥¤©§¨¥§¨¦§¨¨
:edicaer lr `a` iax ly `xnin d`ian `xnbd,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

ìBãbgaydíäøáàa øîàpM änî øúBé eäéãáBòa øîàpLeléàc , ¨¤¤¡©§©§¨¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦
íäøáàaxn`p(ai ak ziy`xa),'dY` midl` `xi iM'eáéúk àì`xi' §©§¨¨¦§¥¡Ÿ¦©¨¨§¦

midl`å ,'ãàîeli`áéúk eäéãáBòá(b gi '` mikln)did Edicare' §Ÿ§§©§¨§¦§Ÿ©§¨¨¨
'd z` `xi.'ãàî ¨¥¤§Ÿ

:edicaer lr ztqep `xnin d`ian `xnbdéðtî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§¥
ãáBò äëæ äî,úeàéáðì eäé`l` dxey dpikyd oi`e xb did ixd ¨¨¨©§¨¦§¦

,`l` .l`xyiay miqgeind lríéàéáð äàî àéaçäL éðtî¦§¥¤¤§¦¥¨§¦¦
øîàpL ,äøòna(c gi my)çwiå ,'ä éàéáð úà ìáæéà úéøëäa éäéå' ©§¨¨¤¤¡©©§¦§©§¦¦¤¤¥§¦¥©¦©

'Bâå äøòna Léà íéMîç íàéaçiå ,íéàéáð äàî eäéãáBòmlMlke ©§¨¥¨§¦¦©©§¦¥£¦¦¦©§¨¨§§¦§§¨
:`xnbd zl`ey .'mine mglLéà íéMîç àðL éàîqipkd recn - ¤¤¨¨¦©§¨£¦¦¦

daiyn .zg` dxrna mlek z` `iagd `le ,dxrn lka miyng
:`xnbd,øæòìà éaø øîàedicaerãîì á÷òéî,okøîàpLziy`xa) ¨©©¦¤§¨¨¦©£Ÿ¨©¤¤¡©

(h al,EdMde zg`d dpgOd l` eUr `Fai m` xn`Ie' ,äðçnä äéäå ©Ÿ¤¦¨¥¨¤©©£¤¨©©§¦¨§¨¨©©£¤
,'äèéìôì øàLpäedpgn z` dvg eyr mr ezyibta awriy ©¦§¨¦§¥¨

.dxrn lka miyp`dn ivg wx `iagd edicaer mb okle ,mipyl
,øîà eäáà éaø,dxrn lka yi` miying wx `iagd edicaeréôì ©¦£¨¨©§¦

äøòî ïéàLely zexrnd oze`níéMîçî øúBé ú÷æçî.yi` ¤¥§¨¨©§¤¤¥¥£¦¦
xn`p :edicaer lr wgvi iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

edicaer z`eapa(` ` dicaer),íéäìà 'ä øîà äk eäéãáBò ïBæç'£©§¨Ÿ¨©¡Ÿ¦
.'Bâå 'íBãàì:`xnbd zl`eyíBãàì äéãáBò àðL éàîrecn - ¤¡§©§¨©§¨¤¡

:`xnbd zvxzn .mec` lr `apzdl xgap edicaer `weecøîà̈©
,÷çöé éaøy iptnøcä eäéãáBò àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîàdidy - ©¦¦§¨¨©©¨¨¨Ÿ©§¨©¨

xcíéòLø éðL ïéa,lafi`e a`g` -íäéNònî ãîì àìå,mirxd ¥§¥§¨¦§Ÿ¨©¦©£¥¤
L òLøä åNò ìò àaðéådidíé÷écö éðL ïéa øcdwaxe wgvi -àìå ¦©¥©¥¨¨¨¨¤¨¥§¥©¦¦§Ÿ

íäéNònî ãîì:ipy uexiz .miaehdäàL÷î íéøôà øîàBãéîìz , ¨©¦©£¥¤¨©¤§©¦¦§¨¨©§¦
íeMî ,øéàî éaø ìL[myaÎ]äéãáBò ,øéàî éaø`iapdéîBãà øb ¤©¦¥¦¦©¦¥¦©§¨¥£¦

äéä,.mec` lr `apdl xgap okleéLðéà éøîàc eðééäådn edfe - ¨¨§©§§¨§¦¦§¥
,xnel mc` ipa milibxyàaà déáe dépéî'xridn `edy urd - ¦¥¥¦¨

envràbøð déa ìéæéð,xrid ivr z` uvewd ofxbd jeza qpki - ¥¥¥©§¨
ok enke ,mnvr xrid ivrn xvep ,ofxbd ly ci ziady xnelk
dxn`py d`ian `xnbd .mzrx lr `apzp mec`n `viy dicaer

eilr xn`py ,cec lr mb ef dxn`(a g 'a l`eny),iå',áàBî úà C ©©¤¨
'äöøà íúBà ákLä ìáça íãcîéåïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà . ©§©§¥©¤¤©§¥¨©§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§

,'àbøð déa ìéæéì àaà déáe dépéî' éLðéà éøîàc eðééä ,éçBé ïaxnelk ¤©©§§¨§¦¦§¥¦¥¥¦¨¥¥¥©§¨
.a`en z` dkd dia`end zexn `viy cecéîéc áø àúà ék- ¦£¨©¦¦

l`xyi ux`l laan inic ax `aykøîà`apzpy dn zece` ¨©
,mec`l dicaerúçøñî dëBzî Cøéligzn jxid ly oegxiqd - ¨¥¦¨©§©©

`apzp mec`n `viy dicaer ok enke ,dlekl xaere xyad jezn
.enr z` dkd a`enn `viy cec oke ,enr zrx lr
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אחרי שבת נחמו התחילו כבר ללמוד לאחר מעריב, לקיים מה שנאמר "קומי רוני בלילה".
משיחת שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



קצה
oifge` mipya cenr hl sc ± oey`x wxt`nw `aa

.áùçúé àì íéåâáå:llka l`xyi exkfed `l ieb my exkfedy mewn lkàåäùë
.ä÷ùî`edyke cg` gxeh `l` epi`y itl mirxle miaehl jlil mind rpen epi`

:miaehd `l` xcer epi` cg`e cg` lkl gxeh iedc xcer.øãåòd"awd jk xteg
ely lkdy daeh elek mlerd lk z` `lnn cg` xeaca lkd mirxe miaeh of
mlyle zeiprxetd on oibdl `ayk la`

:eieewl `l` epi` xky.äðøä øáòéå`lcn
dzidy zcgeind dpixd rnyn dpx aizk
:dxkfed okide dxkfed xaky `al dcizr

á.äðø íéòùø ãåáàizn dtvn mlerd dide
bxdpyke a`g` ly eceai` dpxd `az

:lkd ita dpxd dxkfede dxaréðôì úàöá
.õåìçämgldl `viyk aizk htyedia

:eilr e`ay mipenra.áåè éëaeh ik rnyn
:dgnye d`ced eipiraíëéìò 'ä ùéùé ïë

.'åâå ãéáàäì:mki`pey mixg` yiyiúåðåæäå
.åöçø:ezzina aizk a`g`a.÷øîìyehll

zepeifg izyd exxaede evgx xnelk xi`dle
:eilr exn`py.äéä ïðåöîade` did `l

:yinyz.'åë úåðåæ éúù úåîãevgx epiide
:encn evgxp zexev izy oze`.íîúì

:milydl.àø÷ øîà÷ éàîdicaer oipr i`n
aizk mdxa`a :a`g` `xwie lv` `xi did
aizk `le dz` midl` `xi (ak ziy`xa)

:c`n.úåàéáðì äëæ äî éðôîdid xb ixdy
oiqgeind lr `l` dxey dpikyd oi`e
jl zeidl (fi ziy`xa) aizkck l`xyiay

:jixg` jrxfle midl`l.íéùîç àðù éàî
:zg` dxrna olek `iagd `leäøòî ïéà

.ú÷æçî:xzei zewifgn eid `l ely zexrn
.íåãàì äéãáåò àðù éàîd`eap `apzp `le

:mi`iapd x`yn efl el xgap dnl zxg`
.íéòùø éðù:lafi`e a`g`.íé÷éãö éðù

:dwaxe wgviäéá ìåæéð àáà äéáå äéðéî
.àâøðjeza qpki xri ly envrn xri `a`

oke xrid z` ea evvwie ci zia zeidl ofxbd
zexn `vi `ede a`enl cece mec`l dicaer

:dia`end.úçøñî äëåúîjezne dtebn
:oegxqd ligzn diaeríäáù íéð÷åúîë

.íúéùò àìdidy a`en jln oelbr enk
xac ced` el xn`yk myd z` cakn
`qkd lrn mwie cin jlnd jil` il midl`

:(b mihtey).íäáù ïéì÷ìå÷îëryin oebk
l`xyi eid jk f"rl epa aixwdy a`en jln
oer eze` mdl xkfp dry dze`ae oiyer

:ea md mb milibx eidy.õøàìaizk `lcn
eay zizgzle zeltyl xn`w ikd mvx`l

:zeprxet mdilr xfbpy.ììëá ãàî àìå
c`n `id dti ik (ai ziy`xa) aizk dxyae
meyn `kd yxcnl hwp byia`c `xw i`de
:edicaera aizkc c`n yxcc lirlc dyxc

úåðåîî éðéã ãçà êìò ïøãä
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ùîçáù`nei ziy ipyne lekip inp 'ea jixt (:ai sc) migqtc w"ta .gxfna dng

'xl mzd xn`c iia`l 'fl 'e oia xkid oi`y oeik dywe i`w `zpxw ia

xne` '`e 'da xne` '` k"` mdipya zerh opilze edyne dry ivg dreh mc` dcedi

dyrne 'f zlgz 'f xn`wc i`de 'd seq 'd xn`wc i`d `nip dliha ozecr i`n` 'fa

`zry `blt drh i`de ziyc `blta ded ik

`dc l"ie dixeg`l `blt irh i`de dinw

oia erhc i`w `zpxw ia `nei ziyc xn`wc

xeqn lklc ung oiprl `wec epiid 'fl 'e zlgz

:oifixfl dxeqn zecr la`
oky
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'ä áBè' áéúk ,éîø øæòìà éaø .'áMçúé àì íéBbáe'©¦Ÿ¦§©¨©¦¤§¨¨¨¥§¦
Bì LiL íãàì ìLî .'åéåB÷ì 'ä áBè' áéúëe ,'ìkì©Ÿ§¦§¨¨¨§¨¨¤¥
àeäLk .Blek úà ä÷Lî ,ä÷Lî àeäLk ,ñcøt©§¥§¤©§¤©§¤¤§¤
ãçà ìk êëéôì :íäaL íéáBè àlà øãBò Bðéà ,øãBò¥¥¥¤¨¦¤¨¤§¦¨¨¤¨
áàçà ãBáàa ,'äpø íéòLø ãBáàá' ,àðéðç øa àçà áø øîà ,'äðçna äpøä øáòéå' :'eë ãçàå§¤¨©©£Ÿ¨¦¨©©£¤¨©©£¨©£¦¨©£§¨¦¦¨©£©§¨

éøa àLãe÷ éãç éîe .äpø ,éøîò ïaõeìçä éðôì úàöa' áéúëäå ,íéòLø ìL ïzìtîa àeä C ¤¨§¦¦¨¦¨¥§¨§¦§©©§¨¤§¨¦§¨§¦§¥¦§¥¤¨
,'áBè ék' Bæ äàãBäa øîàð àì äî éðtî ,ïúðBé éaø øîàå .'Bcñç íìBòì ék 'äì eãBä íéøîBàå§§¦©¦§¨©§§¨©©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©§¨¨¦
éaø øîà ïîçð øa ìàeîL éaø øîàc .íéòLø ìL ïzìtîa çîN àeä Ceøa LBãwä ïéàL éôì§¦¤¥©¨¨¨¥©§©©§¨¤§¨¦§¨©©¦§¥©©§¨¨©©¦
øîBì úøMä éëàìî eLwa äòL dúBàa .'äìélä ìk äæ ìà äæ áø÷ àìå' áéúëc éàî ,ïúðBé¨¨©¦§¦§Ÿ¨©¤¤¤¨©¨§¨§¨¨¨¦§©§£¥©¨¥©

eøa LBãwä éðôì äøéLízàå ,íia ïéòáBè éãé äNòî ,àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà ,àeä C ¦¨¦§¥©¨¨¨©¨¤©¨¨©£¥¨©§¦©¨§©¤
,énð à÷éc .NéNî íéøçà ìáà NN Bðéà àeä ,àðéðç øa éñBé éaø øîà ?éðôì äøéL íéøîBà§¦¦¨§¨©¨©©¦¥©£¦¨¥¨£¨£¥¦¥¦©§¨©¦
÷øîì ,øæòìà éaø øîà ,'Bâå 'eöçø úBðBfäå' .dpéî òîL ,'NeNé' áéúk àìå ,'NéNé' áéúëc¦§¦¨¦§Ÿ§¦¨§©¦©§©¨¨§¨©©¦¤§¨¨§¨¥
àì íBìLa áeLz áBL íà' ,áéúk eäéëéîa .eäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçà ,úBðBéæç ézL§¥¤§©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨§¦¨§§¦¦¨§¨Ÿ
,ùnî úBðBæ ,øîà àáø .'úBáð íc úà íéáìkä e÷÷ì øLà íB÷îa' áéúk eäiìàa .'éa 'ä øaéc¦¤¦§¥¦¨§¦¦§£¤¨§©§¨¦¤©¨¨¨¨©©¨
.ínçúéå ïúBà äàøéL éãk Bzákøîa úBðBæ éøeö ézL ìáæéà Bì äúNòå äéä ïpeöî Léà áàçà©§¨¦§¨¨¨§¨§¨¦¤¤§¥¥§¤§©§§¥¤¦§¤¨§¦§©¥
,úBðBéæç ézL íîúì ,øîà àáø .Bnez éôì ,øîà øæòìà éaø ,'äkiå Bneúì úLwa CLî Léàå'§¦¨©©¤¤§©©¤©¦¤§¨¨¨©§¦¨¨¨©§¨¥§¥¤§
ìà áàçà àø÷iå' áéúk :í"Bãàa ä"ëæå à"ø÷ ïîéñ :eäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçà©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨¦¨¨¨§¨¨¤¡§¦©¦§¨©§¨¤
,déì øîà ,÷çöé éaø øîà .àø÷ øîà÷ éàî ,'ãàî àøé äéä äéãáBòå ,úéaä ìò øLà eäéãáBò©§¨£¤©©¨¦§©§¨¨¨¨¥§Ÿ©¨¨©§¨¨©©¦¦§¨¨©¥
.'óñBé ììâa éøönä úéa úà 'ä êøáéå' áéúk óñBéa .'Eììâa 'ä éðëøáéå ézLçð' áéúk á÷òéa§©£Ÿ§¦¦©§¦©§¨§¥¦¦§¨¤§¥§¦©§¨¤¤¥©¦§¦¦§©¥
äøîàå ìB÷ úa äúöé .äzà íéäìà àøé àì ànL ,êéøáéî äåä àì ,àøáb àeääc àúéa¥¨§©©§¨¨£¨¦§¦¤¨Ÿ§¥¡Ÿ¦©¨¨§¨©§¨§¨
,àaà éaø øîà .äëøáì ïneæî Bðéà áàçà ìL Búéa ìáà ,'ãàî 'ä úà àøé äéä äéãáBòå'§©§¨¨¨¨¥¤§Ÿ£¨¥¤©§¨¥§¨¦§¨¨¨©©¦©¨
,'ãàî' áéúk àì íäøáàa eléàc ,íäøáàa øîàpM änî øúBé eäéãáBòa øîàpL ìBãb̈¤¤¡©§©§¨¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦§©§¨¨¨§¦§Ÿ
äàî àéaçäL éðtî ,úeàéáðì eäéãáBò äëæ äî éðtî ,÷çöé éaø øîà .'ãàî' áéúk eäéãáBòáe§©§¨§¦§Ÿ¨©©¦¦§¨¦§¥¨¨¨©§¨¦§¦¦§¥¤¤§¦¥¨
,íéàéáð äàî eäéãáBò çwiå ,'ä éàéáð úà ìáæéà úéøëäa éäéå' øîàpL ,äøòna íéàéáð§¦¦©§¨¨¤¤¡©©§¦§©§¦¦¤¤¥§¦¥©¦©©§¨¥¨§¦¦
,ãîì á÷òéî ,øæòìà éaø øîà ?Léà íéMîç àðL éàî .'Bâå äøòna Léà íéMîç íàéaçiå©©§¦¥£¦¦¦©§¨¨§©§¨£¦¦¦¨©©¦¤§¨¨¦©£Ÿ¨©
øúBé ú÷æçî äøòî ïéàL éôì ,øîà eäáà éaø .'äèéìôì øàLpä äðçnä äéäå' øîàpL¤¤¡©§¨¨©©£¤©¦§¨¦§¥¨©¦£¨¨©§¦¤¥§¨¨©£¤¤¥

éMîçîéaø øîà .íBãàì äéãáBò àðL éàî .'Bâå 'íBãàì íéäìà 'ä øîà äk eäéãáBò ïBæç' .í ¥£¦¦£©§¨Ÿ¨©¡Ÿ¦¤¡§©§¨©§¨¤¡¨©©¦
àaðéå ,íäéNònî ãîì àìå íéòLø éðL ïéa øcä eäéãáBò àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîà ,÷çöé¦§¨¨©©¨¨¨Ÿ©§¨©¨¥§¥§¨¦§Ÿ¨©¦©£¥¤¦©¥
ìL Bãéîìz ,äàL÷î íéøôà øîà .íäéNònî ãîì àìå íé÷écö éðL ïéa øcL òLøä åNò ìò©¥¨¨¨¨¤¨¥§¥©¦¦§Ÿ¨©¦©£¥¤¨©¤§©¦¦§¨¨©§¦¤
àaà déáe dépéî' ,éLðéà éøîàc eðééäå ,äéä éîBãà øb äéãáBò ,øéàî éaø íeMî ,øéàî éaø©¦¥¦¦©¦¥¦©§¨¥£¦¨¨§©§§¨§¦¦§¥¦¥¥¦¨

iå' .'àbøð déa ìéæéðíeMî ïðçBé éaø øîà .'äöøà íúBà ákLä ìáça íãcîéå ,áàBî úà C ¥¥¥©§¨©©¤¨©§©§¥©¤¤©§¥¨©§¨¨©©¦¨¨¦
,éîéc áø àúà ék .'àbøð déa ìéæéì àaà déáe dépéî' ,éLðéà éøîàc eðééä ,éçBé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©©§§¨§¦¦§¥¦¥¥¦¨¥¥¥©§¨¦£¨©¦¦
.'äîBçä ìò äìBò eäìòiå åézçz Cìîé øLà øBëaä Bða úà çwiå' .úçøñî dëBzî Cøé ,øîà̈©¨¥¦¨©§©©©¦©¤§©§£¤¦§Ÿ©§¨©©£¥¨©©¨

ì ,øîà ãç ,ìàeîLe áøì ,øîà ãçå .íéîL íLì øîàc ïàîì àîìLa .äøæ äãBáò íLíL ©§¥©¨©§¥¨¨¦§©¨©§¥£¨¨¨¦§¨¨§©§¨©§¥
ì øîàc ïàîì àlà .'ìàøNé ìò ìBãb óö÷ éäéå' áéúëc eðééä ,íéîLéànà ,äøæ äãBáò íL ¨¨¦©§¦§¦©§¦¤¤¨©¦§¨¥¤¨§©§¨©§¥£¨¨¨©©

øLà íéBbä éètLîëe' áéúk ,éîø éåì ïa òLBäé éaøc ,éåì ïa òLBäé éaøãk .'óö÷ éäéå'©§¦¤¤¦§©¦§ª©¤¥¦§©¦§ª©¤¥¦¨¥§¦§¦§§¥©¦£¤
,íäaL ïéðweúnk .'íúéNò íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe' áéúëe ,'íúéNò àì íëéúBáéáñ§¦¥¤Ÿ£¦¤§¦§¦§§¥©¦£¤§¦¥¤£¦¤©§¨¦¤¨¤
,àtt øa àðéðç éaø øîà ,'õøàì eáeLiå åéìòî eòñiå' .íúéLò ,íäaL ïéì÷ìe÷nk .íúéNò àìŸ£¦¤©§§¨¦¤¨¤£¦¤©¦§¥¨¨©¨¨¨¤¨©©¦£¦¨©¨¨

éöçì äòébä àì ïééãò ,àtt øa àðéðç éaø øîà ,'ãàî ãò äôé äøòpäå' .äðBzçzä äâéøãnì ìàøNé ìL ïäéòLø eãøé äòL dúBàa§¨¨¨¨§¦§¥¤¤¦§¨¥©©§¥¨©©§¨§©©£¨¨¨©§Ÿ¨©©¦£¦¨©¨¨£©¦Ÿ¦¦¨©£¦
:ììëa ãàî àìå ,'ãàî ãò áéúëc ,äøN ìL éôBé¦¤¨¨¦§¦©§Ÿ§Ÿ§Ÿ¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc oixcdpq(iying meil)

,'áMçúé àì íéBbáe'oi` mieb my xkfedy mewn lky xnelk ©¦Ÿ¦§©¨
.llka l`xyi

:mixzeq mi`xpd miweqta xe`ia d`ian `xnbdéîø øæòìà éaø- ©¦¤§¨¨¨¥
,miweqta dxizq dywdáéúk(h dnw milidz)áéúëe ,'ìkì 'ä áBè' §¦©Ÿ§¦

(dk b dki`),'åéåB÷ì 'ä áBè'iax uxize .el dewny inl wx epiidc §¨
,xfrl`Blek úà ä÷Lî ä÷Lî àeäLk ,ñcøt Bì LiL íãàì ìLî̈¨§¨¨¤¤©§¥§¤©§¤©§¤¤

dpi` d`wydd lke xg`n ,cg`k mirxde miaehd mivrd z` -
la` .cg` gxeh `l`øãBò àeäLk,mivrd aiaq xteg -øãBò Bðéà §¤¥¥¥

àlàd mivrd z`,íäaL íéáBèur lk xecrl `ed gxehe xg`n ¤¨¦¤¨¤
mirxd z`e miaehd z` of `ed jexa yecwd jky ,lynpde .ure
dpbdd la` ,daeha mlerd `lnzn ely cg` xeaicay ,cg`k

.el deiwy inl `l` epi` xkyd melyze zeprxetdn
dpyna epipy(.fl lirl):ãçàå ãçà ìk êëéôìiliaya xnel aiig §¦¨¨¤¨§¤¨
mlerd `xap'eë`lde df ly enca aegl epl dn exn`z `ny

xn`p xak(i `i ilyn).'dpix miryx cea`a'
mr dnglna a`g` zlitp oipra miweqtd z` zyxec `xnbd

xn`p :xkfpd weqtd z` dfa zx`ane ,mx`(el ak '` mikln)øáòéå'©©£Ÿ
,'äðçna äpøä.dnglnd dwqte zn jlndy dpgna fexk xary ¨¦¨©©£¤

,àðéðç øa àçà áø øîàrnyn ,'dpx' `le 'dpxd' xn`py dnn ¨©©£¨©£¦¨
xaky dpxd `ide .`eal dzid dcizry zcgein dpx ef dzidy

E' weqta dxkfed,'äpø íéòLø ãBáàáxnelkãBáàazeni xy`k - ©£§¨¦¦¨©£
éøîò ïa áàçàdidzäpø,d`eap miiwzz izn dtvn did mlerde ©§¨¤¨§¦¦¨

mlek ita dpxd dxar ,znyke ,dpxd `eaze a`g` zeniy ef
:`xnbd dywn .ezzin exikfdeéãç éîegny ike -éøa àLãe÷C ¦¨¥§¨§¦

áéúëäå ,íéòLø ìL ïzìtîa àeämgldl htyedi z`ivi oipra §©©§¨¤§¨¦§¨§¦
mipenra(`k k 'a minid ixac)zxcdl milldnE 'dl mixxWn cnrIe' ,©©£¥§Ÿ£¦©§©§¦§©§©

,Wcwøîàå .'Bcñç íìBòì ék 'äì eãBä íéøîBàå õeìçä éðôì úàöa Ÿ¤§¥¦§¥¤¨§§¦©¦§¨©§§¨©
äî éðtî ,ïúðBé éaøe ,''dl 'eced' wx xn`pék' Bæ äàãBäa øîàð àì ©¦¨¨¦§¥¨Ÿ¤¡©§¨¨¦

'áBè,d`cedd `ed jexa yecwd ipira aehy ezernyny
.dgnydeíéòLø ìL ïzìtîa çîN àeä Ceøa LBãwä ïéàL éôì, §¦¤¥©¨¨¨¥©§©©§¨¤§¨¦

di`x .'aeh ik' dfa xnel ie`x oi` dnglna miryx eltpy oeikne
:miryx ly ozltna gny `ed jexa yecwd oi`y ztqepøîàc§¨©

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà ïîçð øa ìàeîL éaøl`xyi dpgn lr ©¦§¥©©§¨¨©©¦¨¨©¦§¦
mixvn dpgne(k ci zeny),dúBàa .'äìélä ìk äæ ìà äæ áø÷ àìå'§Ÿ¨©¤¤¤¨©¨§¨§¨

äòL,mia mixvnd erahyäøéL øîBì úøMä éëàìî eLwaéðôì ¨¨¦§©§¨¥©¨¥©¦¨¦§¥
éãé äNòî ,àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà ,àeä Ceøa LBãwäïéòáBè ©¨¨¨©¨¥©¨¨©£¥¨©§¦

å ,íiaji`éðôì äøéL íéøîBà ízà.rnyn a`g` iabl dnl dywe ©¨§©¤§¦¦¨§¨©
:`xnbd zvxzn .miryx ly ozltna gny `ed jexa yecwdy

àeä ,àðéðç øa éñBé éaø øîàenvra `ed jexa yecwd -NN Bðéà ¨©©¦¥©£¦¨¥¨
,miryxd ly ozltn lrìáàz`NéNî íéøçà.ozltna gnyn - £¨£¥¦¥¦

énð à÷éc,weqta mb wiiecn df xace -áéúëc(bq gk mixac)oM'NéNé ©§¨©¦¦§¦¥¨¦
,'mkz` cinWdlE mkz` cia`dl mkilr 'd,mixg` yiyiyàìå £¥¤§©£¦¤§¤§©§¦¤§¤§Ÿ

'NeNé' áéúk,envra jk lr yeyi `edy.dpéî òîL §¦¨§©¦©
aezk :a`g` zzin xg`l exn`py miweqtd z` zyxec `xnbd

weqta(gl ak '` mikln)ETlIe ,oFxnW zkxA lr akxd z` shWIe' ,©¦§Ÿ¤¨¤¤©§¥©Ÿ§©¨Ÿ
,FnC z` mialMdø øîà .'Bâå 'eöçø úBðBfäåøæòéìà) éa,(ly ezzin ©§¨¦¤¨§©¨¨§¨©©¦¡¦¤¤

dnxb a`g`÷øîìz` xi`dl -ézLdúBðBéæçe`aipy ze`eapd - §¨¥§¥¤§
,eilreäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçàa ,z`eapáéúk eäéëéîmy) ©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨¦¦¨§§¦

(gk akEdikin xn`Ie','éa 'ä øaéc àì íBìLa áeLz áBL íà ©Ÿ¤¦¨§¦¨§¨Ÿ¦¤¦
eaz`eapáéúk eäiìà(hi `k my)íc úà íéáìkä e÷÷ì øLà íB÷îa' ¦¥¦¨§¦¦§£¤¨§©§¨¦¤©

úBáðmialkde a`g` zny dzre ,'dY` mB LnC z` mialMd ETli ¨¨Ÿ©§¨¦¤¨§©¨¨
'evgx zepefde' edfe .ze`eapd izy eniiwzp enc z` ewwil

.exxaed zepeifgdy,øîà àáøl dpeekd ,'Evgx zFpFGde'úBðBæ ¨¨¨©§©¨¨
,ùnîy itläéä ïpeöî Léà áàçà,yinyz ad` `ly -äúNòå ©¨©§¨¦§¨¨¨§¨§¨

éøeö ézL ìáæéà Bìly zenca zexev -äàøéL éãk Bzákøîa úBðBæ ¦¤¤§¥¥§¤§©§§¥¤¦§¤
,ínçúéå ïúBàzexevy ,'evgx zepefde' weqta xn`py dn edfe ¨§¦§©¥

.a`g` ly encn eklklzpe evgxp zepefd
xn`p :a`g` zzina xn`py sqep weqt zyxec `xnbd(cl ak my)

Léàå'äkiå Bneúì úLwa CLî.'l`xUi Kln z`,øîà øæòìà éaø §¦¨©©¤¤§©©¤¤¤¤¦§¨¥©¦¤§¨¨¨©

jynyBnez éôì.l`xyi jln `edy rciy `la ,zeninza -àáø §¦¨¨
,øîàdpeekd 'enezl'úBðBéæç ézL íîúìizy z` milydl - ¨©§¨¥§¥¤§

,ze`eapd,eäiìà ìL úçàå eäéëéî ìL úçàa`g` zbixd ici lry ©©¤¦¨§§©©¤¥¦¨
.lirl x`eank ,el` ze`eap eniiwzp

ïîéñ:edicaer oipra ,oldl ze`aend zexnind oexkflà"ø÷- ¦¨¨¨
,'edicaer l` a`g` `xwie'ä"ëæåedicaer dkf dn iptn' - §¨¨

,'ze`iaplí"Bãàa'mFc`l midl` 'd xn` dM ,dicaFr oFfg' - ¤¡£©§¨Ÿ¨©¡Ÿ¦¤¡
(` ` dicaer).

áéúk(b gi '` mikln)úéaä ìò øLà eäéãáBò ìà áàçà àø÷iå', §¦©¦§¨©§¨¤©§¨£¤©©¨¦
äéãáBòåEàøé äéäz`.'ãàî 'ä:`xnbd zl`eyàø÷ øîà÷ éàî- §©§¨¨¨¨¥¤§Ÿ©¨¨©§¨

a`g`y ezligzl ,'d `xi did edicaery weqtd seq jiiy dn
:`xnbd zvxzn .edicaer l` `xwdéì øîà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¥

,edicaerl a`g`áéúk á÷òéa(fk l ziy`xa)'ä éðëøáéå ézLçð' §©£Ÿ§¦¦©§¦©§¨§¥¦
,'Eììâaokeáéúk óñBéa(d hl ziy`xa)ììâa éøönä úéa úà 'ä êøáéå' ¦§¨¤§¥§¦©§¨¤¤¥©¦§¦¦§©

.'óñBéla`àøáb àeääc àúéaly xnelk ,yi`d eze` ly ezia - ¥¥¨§©©§¨
,a`g`êéøáéî äåä àì,jxean did `l -ànLy meynàøé àì ¨£¨¦§¦¤¨Ÿ§¥

äzà íéäìàokle .ziad lr dpenndäøîàå ìB÷ úa äúöé ¡Ÿ¦©¨¨§¨©§¨§¨
äéãáBòå'Eìáà ,'ãàî 'ä úà àøé äéä`ed jxean ziad oi`y dn §©§¨¨¨¨¥¤§Ÿ£¨

y zngnäëøáì ïneæî Bðéà áàçà ìL Búéa. ¥¤©§¨¥§¨¦§¨¨
:edicaer lr `a` iax ly `xnin d`ian `xnbd,àaà éaø øîà̈©©¦©¨

ìBãbgaydíäøáàa øîàpM änî øúBé eäéãáBòa øîàpLeléàc , ¨¤¤¡©§©§¨¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦
íäøáàaxn`p(ai ak ziy`xa),'dY` midl` `xi iM'eáéúk àì`xi' §©§¨¨¦§¥¡Ÿ¦©¨¨§¦

midl`å ,'ãàîeli`áéúk eäéãáBòá(b gi '` mikln)did Edicare' §Ÿ§§©§¨§¦§Ÿ©§¨¨¨
'd z` `xi.'ãàî ¨¥¤§Ÿ

:edicaer lr ztqep `xnin d`ian `xnbdéðtî ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦§¥
ãáBò äëæ äî,úeàéáðì eäé`l` dxey dpikyd oi`e xb did ixd ¨¨¨©§¨¦§¦

,`l` .l`xyiay miqgeind lríéàéáð äàî àéaçäL éðtî¦§¥¤¤§¦¥¨§¦¦
øîàpL ,äøòna(c gi my)çwiå ,'ä éàéáð úà ìáæéà úéøëäa éäéå' ©§¨¨¤¤¡©©§¦§©§¦¦¤¤¥§¦¥©¦©

'Bâå äøòna Léà íéMîç íàéaçiå ,íéàéáð äàî eäéãáBòmlMlke ©§¨¥¨§¦¦©©§¦¥£¦¦¦©§¨¨§§¦§§¨
:`xnbd zl`ey .'mine mglLéà íéMîç àðL éàîqipkd recn - ¤¤¨¨¦©§¨£¦¦¦

daiyn .zg` dxrna mlek z` `iagd `le ,dxrn lka miyng
:`xnbd,øæòìà éaø øîàedicaerãîì á÷òéî,okøîàpLziy`xa) ¨©©¦¤§¨¨¦©£Ÿ¨©¤¤¡©

(h al,EdMde zg`d dpgOd l` eUr `Fai m` xn`Ie' ,äðçnä äéäå ©Ÿ¤¦¨¥¨¤©©£¤¨©©§¦¨§¨¨©©£¤
,'äèéìôì øàLpäedpgn z` dvg eyr mr ezyibta awriy ©¦§¨¦§¥¨

.dxrn lka miyp`dn ivg wx `iagd edicaer mb okle ,mipyl
,øîà eäáà éaø,dxrn lka yi` miying wx `iagd edicaeréôì ©¦£¨¨©§¦

äøòî ïéàLely zexrnd oze`níéMîçî øúBé ú÷æçî.yi` ¤¥§¨¨©§¤¤¥¥£¦¦
xn`p :edicaer lr wgvi iax ly ztqep `xnin d`ian `xnbd

edicaer z`eapa(` ` dicaer),íéäìà 'ä øîà äk eäéãáBò ïBæç'£©§¨Ÿ¨©¡Ÿ¦
.'Bâå 'íBãàì:`xnbd zl`eyíBãàì äéãáBò àðL éàîrecn - ¤¡§©§¨©§¨¤¡

:`xnbd zvxzn .mec` lr `apzdl xgap edicaer `weecøîà̈©
,÷çöé éaøy iptnøcä eäéãáBò àáé ,àeä Ceøa LBãwä øîàdidy - ©¦¦§¨¨©©¨¨¨Ÿ©§¨©¨

xcíéòLø éðL ïéa,lafi`e a`g` -íäéNònî ãîì àìå,mirxd ¥§¥§¨¦§Ÿ¨©¦©£¥¤
L òLøä åNò ìò àaðéådidíé÷écö éðL ïéa øcdwaxe wgvi -àìå ¦©¥©¥¨¨¨¨¤¨¥§¥©¦¦§Ÿ

íäéNònî ãîì:ipy uexiz .miaehdäàL÷î íéøôà øîàBãéîìz , ¨©¦©£¥¤¨©¤§©¦¦§¨¨©§¦
íeMî ,øéàî éaø ìL[myaÎ]äéãáBò ,øéàî éaø`iapdéîBãà øb ¤©¦¥¦¦©¦¥¦©§¨¥£¦

äéä,.mec` lr `apdl xgap okleéLðéà éøîàc eðééäådn edfe - ¨¨§©§§¨§¦¦§¥
,xnel mc` ipa milibxyàaà déáe dépéî'xridn `edy urd - ¦¥¥¦¨

envràbøð déa ìéæéð,xrid ivr z` uvewd ofxbd jeza qpki - ¥¥¥©§¨
ok enke ,mnvr xrid ivrn xvep ,ofxbd ly ci ziady xnelk
dxn`py d`ian `xnbd .mzrx lr `apzp mec`n `viy dicaer

eilr xn`py ,cec lr mb ef dxn`(a g 'a l`eny),iå',áàBî úà C ©©¤¨
'äöøà íúBà ákLä ìáça íãcîéåïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà . ©§©§¥©¤¤©§¥¨©§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§

,'àbøð déa ìéæéì àaà déáe dépéî' éLðéà éøîàc eðééä ,éçBé ïaxnelk ¤©©§§¨§¦¦§¥¦¥¥¦¨¥¥¥©§¨
.a`en z` dkd dia`end zexn `viy cecéîéc áø àúà ék- ¦£¨©¦¦

l`xyi ux`l laan inic ax `aykøîà`apzpy dn zece` ¨©
,mec`l dicaerúçøñî dëBzî Cøéligzn jxid ly oegxiqd - ¨¥¦¨©§©©

`apzp mec`n `viy dicaer ok enke ,dlekl xaere xyad jezn
.enr z` dkd a`enn `viy cec oke ,enr zrx lr
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc oixcdpq(iyiy meil)

ïé÷ãåá åéä ¯ éùéîç ÷øô
zrxkd ipicae micrd zwicae zxiwg ipica wqer epiptly wxtd

.oicd

äðùî
.úBøé÷ç òáLa ,ïúBà ïé÷ãBa eéä:od el`eòeáL Bæéàa,laeid ly ¨§¦¨§¤©£¦§¥¨©

äðL Bæéàa,dhiny lyíBé äæéàa ,Lãça änëa ,LãBç Bæéàa §¥¨¨§¥¤§©¨©Ÿ¤§¥¤
,reaya,øîBà éñBé éaø .íB÷î äæéàa ,äòL äæéàa,zexiwg ylya §¥¤¨¨§¥¤¨©¦¥¥

íBé äæéàa.íB÷î äæéàa ,äòL äæéàa , §¥¤§¥¤¨¨§¥¤¨
dkiynn ,dnfdl zelirend zexiwgd z` dpynd d`iad o`k cr

:micrd z` el`yy zetqep zel`ya dpyndBúBà ízà ïéøékî- ©¦¦©¤
,bexdd z`Ba íúøúäiable .dxiard dyera -äøæ äãBáò ãáBòä ¦§¥¤¨¥£¨¨¨

,mil`eyãáò éî úà,car dxf dcear oin dfi` -ãáò änáe- ¤¦¨©©¤¨©
.car dxev efi`açaeLî äæ éøä úB÷éãáa äaønä ìkmeyn - ¨©©§¤¦§¦£¥¤§¨

.mda exfgi jk jezne mdilr gixhn `ed jkay
zeaxdl xyt` okid cr ze`xdl dyrn dpynd d`ian

:zewicaaíéðàz éö÷eòa éàkæ ïa ÷ãáe äNòîbxdy ecirdy - ©£¤¨©¤©©§§¥§¥¦
did oli`l mip`zd xeaig mewn m`d ml`ye ,mip`z ur zgz
oecipd z` exhte ,dfa mixzeq mdixac e`vnp ok`e ,wc e` dar

.dzinn
,úB÷éãáì úBøé÷ç ïéa äîa,úBøé÷çm`ãçàmicrdnéðéà' øîBà ©¥£¦¦§¦£¦¤¨¥¥¦

äìéèa ïúeãò ,'òãBé,mdixaca dxizq mey d`vnp `ly elit` ¥©¥¨§¥¨
a la`úB÷éãam`ãçàmicrdníéðL eléôàå 'òãBé éðéà' øîBà §¦¤¨¥¥¦¥©©£¦§©¦

.úîéi÷ ïúeãò ,'ïéòãBé eðà ïéà' íéøîBàmpn`ãçàå úBøé÷ç ãçà §¦¥¨§¦¥¨©¤¤¤¨£¦§¤¨
,äìéèa ïúeãò ,äæ úà äæ ïéLéçënL ïîæa úB÷éãadpde' xn`py §¦¦§©¤©§¦¦¤¤¤¥¨§¥¨§¦¥

'oFkp zn`(eh bi mixac).mipeekn mdixac eidiy epiid ,oekp , ¡¤¨
:dfl df mixzeq mdixacy aygp ote` dfi`a dpynd zx`anãçà¤¨

ìLa øîBà ãçàå ,Lãça íéðLa øîBà,úîéi÷ ïúeãò ,Lãça äL ¥¦§©¦©Ÿ¤§¤¨¥¦§Ÿ¨©Ÿ¤¥¨©¤¤
okziy meynäfLoey`xd crd -,Lãç ìL Bøeaéòa òãBéxnelk ¤¤¥©§¦¤Ÿ¤

,mei miyely oa did mcewd ycegdyìL Bøeaéòa òãBé Bðéà äæå§¤¥¥©§¦¤
,Lãçoi` okl ,dievn zerha dxizqd z` zelzl yiy oeikne Ÿ¤

la` .jka dliha mzecrìLa øîBà äæ,äMîça øîBà ãçàå ,äL ¤¥¦§Ÿ¨§¤¨¥©£¦¨
äìéèa ïúeãò. ¥¨§¥¨

:sqep ote`ìLa øîBà ãçàå ,úBòL ézLa øîBà ãçàïúeãò ,úBòL L ¤¨¥¦§¥¨§¤¨¥§¨Ÿ¨¥¨
,úîéi÷la` .jka dreh mc`y ievny meynìLa øîBà ãçàL ©¤¤¤¨¥§¨Ÿ

,úîéi÷ øîBà äãeäé éaø .äìéèa ïúeãò ,Lîça øîBà ãçàåmeyn §¤¨¥§¨¥¥¨§¥¨©¦§¨¥©¤¤
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,òáLa øîBà ãçàå Lîça øîBày dcen dcedi iax mbïúeãò ¥§¨¥§¤¨¥§¤©¥¨
,äìéèameynLîçaLdänçz`vnpòáLáe çøænadänç §¥¨¤§¨¥©¨©¦§¨§¤©©¨
z`vnpáøòna.drhi mc`y ievn `le zxkip dryd df onfae ©©£¨

Ck øçàå,cg`d crd zwica xg`l -ïé÷ãBáe éðMä úà ïéñéðëî §©©¨©§¦¦¤©¥¦§¦
úeëfa ïéçúBt ,íéðeeëî íäéøác eàöîð íà ,BúBàmipiicd - ¦¦§§¦§¥¤§¨¦§¦¦§

.cgti `ly `hg `l zn`a m`y ,oecipl mixne`
,epica ozile `yil mipiicd mikixv micrd z` exwgy xg`l

:daeg e` zekf eilr cnll i`yx in dpynd zx`anïî ãçà øîà̈©¤¨¦

íéãòä,ezaegl ecirdy'úeëæ åéìò ãnìì éì Lé',eze` oiwzynBà ¨¥¦¤¦§©¥¨¨§
xne`yíéãéîìzä ïî ãçà,mipiicd iptl miayeidãnìì éì Lé' ¤¨¦©©§¦¦¤¦§©¥

,BúBà ïé÷zLî 'äáBç åéìò.eixac mirney zekf cnln m` la` ¨¨¨§©§¦
m` la`,'úeëæ åéìò ãnìì éì Lé' íéãéîìzä ïî ãçà øîàeidïéìòî ¨©¤¨¦©©§¦¦¤¦§©¥¨¨§©£¦

íäéðéa BúBà ïéáéLBîe BúBàå ,,mipekp eixac oi`y `vnp m` s`àì ¦¦¥¥¤§Ÿ
,Blek íBiä ìk íMî ãøBé äéäe ,eyiial `l ickíày `vnpLnî Lé ¨¨¥¦¨¨©¦¥©¨

,åéøáãaeid,Bì ïéòîBL.oixcdpqd oipnl eze` mitxvneeléôàå ¦§¨¨§¦©£¦
àeäoecipd -Bì ïéòîBL ,úeëæ éîöò ìò ãnìì éì Lé øîBàlawl - ¥¤¦§©¥©©§¦§§¦

,ezxaq z`.åéøáãa Lnî LiL ãáìáe¦§¨¤¥©¨¦§¨¨
,åàì íàå ,eäeøèt úeëæ Bì eàöî íàåBúBà ïéøéáòîz` migec - §¦¨§§§¨§¦¨©£¦¦

oicd zrxkdøçîìe ,mipiicd eid miizpaúBâeæ úBâeæ ïéâåecæîlk - §¨¨¦§©§¦
df onfae ,oic zial uegn xaca uriizdl mikled mipiic ipyeéä̈

ïéé ïéúBL eéä àìå ,ìëànî ïéèòîîìk ïéðúBðå ïéàNBðå ,íBiä ìk §©£¦¦©£¨§Ÿ¨¦©¦¨©§§¦§§¦¨
äìélä.envrl oiic lkäkæîä ,ïéc úéáì ïéàáe ïéîékLî úøçnìå- ©©§¨§©¨¢¨©§¦¦¨¦§¥¦©§©¤

,zekfl ezrcy lenz` xn`y oiicdéðà ,øîBàiziidäkæî ¥£¦§©¤
,lenz`éîB÷îa éðà äkæîe.izrca ip` cner oiicr -áéiçîäå §©¤£¦¦§¦§©§©¥
,lenz`éðà ,øîBàiziidáéiçîjyna `vn `l ok` m`e ,lenz` ¥£¦§©¥

xne`e jiynn ,zekf dlild.éîB÷îa éðà áéiçîe§©¥£¦¦§¦
äáBç ãnìîäzeidle ea xefgl i`yx ,daeg cnil lenz`y oiic - ©§©¥¨

,úeëæ ãnìîä ìáà ,úeëæ ãnìî,daeg cv `vn dlilay s`Bðéà §©¥§£¨©§©¥§¥
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.daegl weqtle ea xefgl leki oicdøáca eòèxkef epi`y oiic - ¨©¨¨
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,miaiignd ixace mikfnd.BúBà ïéøékæî©§¦¦
,oicd zpld xg`leíéãîBò ,åàì íàå .eäeøèt ,úeëæ Bì eàöî íà¦¨§§§¨§¦¨§¦

,ïéðnìy `vnp m`,ïéáéiçî øNò ãçàå ïékæî øNò íéðLmirixkn ©¦§¨§¥¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦
`edy ,aexd it lr oicd z`.éàkæeid m` la`ïéáéiçî øNò íéðL ©©§¥¨¨§©§¦

,ïékæî øNò ãçàå,cg` ly wx aex yiyk daegl mirixkn oi` §©©¨¨§©¦
,òãBé éðéà øîBà ãçàå ïéáéiçî øNò ãçàå ïékæî øNò ãçà eléôàå©£¦©©¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦§¤¨¥¥¦¥©

,òãBé éðéà øîBà ãçàå ïéáéiçî Bà ïékæî íéðLe íéøNò eléôàåaygp ©£¦¤§¦§©¦§©¦§©§¦§¤¨¥¥¦¥©
xyt` i`y oeikn elld mipte`ae ,oixcdpq oipn epiptl oi`y

,oicd z` rixkdlïéðéicä eôéñBéaey ecnrie ,mixg` mipiic cer ¦©©¨¦
.oipnl.ãçàå íéòáL ãò íéðL íéðL ,ïéôéñBî änëåseqal m`e §©¨¦¦§©¦§©¦©¦§¦§¤¨

ìLìLe ïékæî äMLå íéLìL .éàkæ ,ïéáéiçî äMîçå íéLäMLå íéL §Ÿ¦§¦¨§©¦§Ÿ¦©£¦¨§©§¦©©§Ÿ¦§¦¨
ìLe ïéáéiçî,ïékæî äMîçå íéLmikiynneãò elà ãâðk elà ïéðc §©§¦§Ÿ¦©£¦¨§©¦¨¦¥§¤¤¥©

ïékæîä éøác ïéáéiçîä ïî ãçà äàøiL. ¤¦§¤¤¨¦©§©§¦¦§¥©§©¦

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.zexiwg ray jixvy oipn -øîà §¨¨¥¦¥¨©

àø÷ øîàc ,äãeäé áøzgcpd xir iablzìàLå zø÷çå zLøãå' ©§¨§¨©§¨§¨©§¨§¨©§¨§¨©§¨
'áèéä(eh bi mixac),øîBàådcear caerd cigi iabl ,xn`p cere - ¥¥§¥

dxf'áèéä zLøãå zòîLå Eì ãbeäå'(c fi mixac),øîBàå,xn`p cere - §©§§¨¨§¨§¨©§¨¥¥§¥
minnef micr iabl'áèéä íéèôBLä eLøãå'(gi hi mixac)lkd jq . §¨§©§¦¥¥
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oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxt`nw `aa
.ïúåà ïé÷ãåá åéäeid odilr enii`y xg` i`w dipin wilqc oizipznc `xciq`

:oze` oiwcea.úåøé÷ç òáùá:i`xwn edl sili `xnba.òåáù äæéàá:laei ly
.äðù äæéàá:reay ly.ùãåçá äîëá:dynge mixyra e` mixyra.íåé äæéàá

did zaya mei dfi`a odl oil`ey k"tr` ycega jke jka exn`y t"r` zay ly
icil o`iadl ze`a elld rayd lky itl
lr oilrn oi`e onifdl micr yi `nye dnfd
eze` odnr el` eid m` yceg ly oeayg oal
dfi`a oze` oil`eyyke xg` mewna meid
icr mixkfp ipelt meia mixne` mde mei

:mnifdl dnfd.äòù åæéàáoi` `ny mei ly
onifdl micr yie meid lkl onifdl micr

:dry dze`.íå÷î äæéàázlrend `id efy
ikd e`lac dnfdl zexiwgd lk z` `iadl

:infzn `l.'åë øîåà éñåé éáøxn`w dinrh
:`xnba `ziixaa.åúåà íúà íéøéëîz`

zexiwgd on dpi` efe `ed ieb `ny bexdd
`l` epi` zewica x`y lk `l` dnfd ly
exiag ixack xn`i `l `ny yigkdl
on la` oixeht mde `ede mzecr lhaze
xzei `ven dz` i` dnfd ly zexiwgd

:'nba 'ixn`ck drayn.æ"ò ãáåòäm`
e` xert car in z` oil`ey jka oicirn

:qilewxn.ãáò äîáåe` dhigya qilewxnl
:d`egzyda.íéðàú éö÷åòámicirn eidy

dp`z i`kf oa wcae dp`z zgz ebxdy eilr
mewn ixtd apf uwer .oiwc e` oiqb divwer ef

:oli`l exeaigòãåé éðéà ãçà øîà úåøé÷ç
.äìèá ïúåãòol iwtp i`xwn zexiwg rayc

dnfdc onifdl leki `dzy edleka opirae
dz` i` rcei ipi` xn`c oeike eda `aizk
xyt` i`c oeike dxiwg dze`a enifdl leki
lk dlha crd eze`a dnfd zevn da miiwl
oiyrp micr oi`c d`n od elit`e zecrd
zekn 'qna opixn`ck olek enefiy cr oinnef
xnel cenlz d`n od elit`y oiipn (:d sc)

:micr.úå÷éãáep` oi` mlek exn` elit`
oi`c oda miiwzdl die`x dnfd zevn oircei
epnr xnel zexiwga `l` dielz dnfd
ozecr lk .xg` mewna dry dze`a mziid

:oixeht ode `ed `xnbay dlhaòãåé äæù
.ùãåç ìù åøåáéòárcei mipya xn`y df

ly oey`x meie did `ln xary ycgdy
xary ycgn miyly (ly) mei `edy ycg

:did.'åë úåòù éúùá øîåà ãçàirhc
:ikda yipi`.úîéé÷ ïúåãò øîåà äãåäé éáø

:yipi` irh i`d ilekcíäéøáã åàöîð
.íéðååëî:xaca ozile `yil oikixv dzrne

.úåëæì ïéçúåô:(:al sc) lirlc `wxita oxn`ck legcz `l zlhw `l i`.åúåà ïé÷úùî úåëæ åéìò ãîìì éì ùé íéãòä ïî ãçà øîàdaeg eilr cnll `a did m` y"ke
:zecra rbepk ifginc meyn daegl oia zekfl oia ytpa dpri `l cg` crc (.bl sc) lirlc `wxita xn` `nrhe.íéãéîìúä ïî ãçà øîàil yi mipiicd iptl miayeid

:dper zekfl `d dper epi`c `ed zenl zenl ytpa dpri `l cg` crc (.cl sc) lirl oxn`ck eze` oiwzyn daeg eilr cnll.øçîì åúåà ïéøéáòîcr oicd z` oixiarn
:(my) lirlc `wxita opixn`ck oic zpld meyn xgnl.ïéâååãæî åéäoipzepe oi`yepe weya e` odizaa oibeecfn eid daiyid mewnn oecl edexiardy xg`l oey`x meia

:xaca.äìéìä ìë:envrl yi` yi`.äëæîädlild e`vn `l m` xne` aiignde ea xefgl leki epi`y egxk lr ip` dkfn oiicre lenz` dkfnd `ed ip` xne` lenz`
:inewna ip` aiigne aiignd ip` zekf.ãîìîä:'ek zekf cnlnd la` zekf cnln zekf dlild el `vn m` daeg lenz`.ïéëæî øùò ãçàå ïéáééçî øùò íéðùjziihde

oipc oi`e inc dizilc o`nk rcei ipi` xn`c i`dc oipiicd etiqei rcei ipi` xne` cg`e oiaiign e` oikfn mipye mixyr elit` oipiicd etiqei jkld `zil drxl cg` t"r
ekfl `l zeytp ipic:dylye mixyrn zegta daegl `le z.íéðù íéðùdrxl `le cg` t"r daehl `l diihd `kil izk`c o`kl dfe o`kl df etiqedy mipyd ewlgzp m`

:cg`e miray cr oke mipy cer siqedl jixv mipy t"r.ïéëæîä éøáã úà ïéáééçîä ïî ãçà äàøéù ãòoikfnd on cg` d`xi m` d"de cg` cr t"r daehl diihd `ki`c
opzc `de daeg cnlle xefgl leki zekf cnlnd s`c `pniwe` `d oic xnb zryae dyly t"r drxl diihd `ki`e oiaiign draye miyly edl eedc oiaiignd ixac z`

:(.cl sc) lirlc `wxita `pvixz ikde xcdn `w zekf`c `ilrn `pyil meyn ikd.éìéî éðä àðî 'îâ:zexiwg ray opicarc.úø÷çå úùøãåzl`ye .(dti) dti dti rnyn
dyixc rnyn ahid `la zyxce eli`c ixz `d ahid zyxce aizk f"r caerd cigiae iaizk zgcpd xirae `zlz `d dicda ahid azkc cr `l` dxiwg rnyn `l

:zexiwg ray ixd mipey`xd z` oinifnd mipexg`d micr z` ahid yexcl aezkd jxidfn crd xwy cr dpde ahid mihteyd eyxce aizk oinnef micrae `ilrn
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ïëùgvex lr oicirny rnyn `zyxtc oinnef micre siiqa zgcpd xirc d"t .siiqa

ytpa ytp xnel jiiy eciriy zezin iaiig lk lrc dnize ytpa ytp aizkcn

enfedykcr oibxdp oi`c (:d sc) zeknc w"ta dil opinwen ytpa ytp `eddc cere

edin dliwqa mdn yic oinnef micr lka ixiin inp i`c xwir d"ty `"le oicd xnbiy

ediilr `xw xing` `l siiqa mdn yie li`ed

:oze` oinifnd exwgiy cr ozindl

äåäãîxewge yexcz yexcz .azknl dil

'c edl eed k"`c `weec e`l .xewgz

(xewgz) xewge yexcz yexc aezk ded elit`

e` yexc yexc aizk `lcn 'c rnyn ded

.dq sc w"a) daexna xn`ck yexcz yexcz

:`vnz `vnz e` `vnd `vnd azkil (mye

ïééðî`irianw xaga .dxezd on d`xzdl

jixv xag (:g sc lirl) c"nl dil

d`xzd dpzip `l `d xag epi`ya i`c d`xzd

dil irain inp i` cifnl bbey oia oigadl `l`

:xeaic ick jez zind opirac ol `pn
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äðùî,òeáL Bæéàa .úBøé÷ç òáLa ,ïúBà ïé÷ãBa eéä̈§¦¨§¤©£¦§¥¨©
,íBé äæéàa ,Lãça änëa ,LãBç Bæéàa ,äðL Bæéàa§¥¨¨§¥¤§©¨©Ÿ¤§¥¤
,íBé äæéàa ,øîBà éñBé éaø .íB÷î äæéàa ,äòL äæéàa§¥¤¨¨§¥¤¨©¦¥¥§¥¤
íúøúä ,BúBà ízà ïéøékî .íB÷î äæéàa ,äòL äæéàa§¥¤¨¨§¥¤¨©¦¦©¤¦§¥¤

äãBáò ãáBòä .Baìk .ãáò änáe ,ãáò éî úà ,äøæ ¨¥£¨¨¨¤¦¨©©¤¨©¨
éàkæ ïa ÷ãáe äNòî .çaeLî äæ éøä úB÷éãáa äaønä©©§¤¦§¦£¥¤§¨©£¤¨©¤©©
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ãçà ,úB÷éãa .äìéèa ïúeãò ,'òãBé éðéà' øîBà ãçà¤¨¥¥¦¥©¥¨§¥¨§¦¤¨
eðà ïéà' íéøîBà íéðL eléôàå 'òãBé éðéà' øîBà¥¥¦¥©©£¦§©¦§¦¥¨
,úB÷éãa ãçàå úBøé÷ç ãçà .úîéi÷ ïúeãò ,'ïéòãBé§¦¥¨©¤¤¤¨£¦§¤¨§¦
øîBà ãçà .äìéèa ïúeãò ,äæ úà äæ ïéLéçënL ïîæa¦§©¤©§¦¦¤¤¤¥¨§¥¨¤¨¥

ìLa øîBà ãçàå ,Lãça íéðLa,Lãç ìL Bøeaéòa òãBé äfL ,úîéi÷ ïúeãò ,Lãça äL ¦§©¦©Ÿ¤§¤¨¥¦§Ÿ¨©Ÿ¤¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤
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ãnìì éì Lé' íéãòä ïî ãçà øîà .úeëfa ïéçúBt ,íéðeeëî íäéøác eàöîð íà ,BúBà ïé÷ãBáe§¦¦¦§§¦§¥¤§¨¦§¦¦§¨©¤¨¦¨¥¦¥¦§©¥
ïî ãçà øîà .BúBà ïé÷zLî 'äáBç åéìò ãnìì éì Lé' íéãéîìzä ïî ãçà Bà ,'úeëæ åéìò̈¨§¤¨¦©©§¦¦¥¦§©¥¨¨¨§©§¦¨©¤¨¦
íMî ãøBé äéä àìå ,íäéðéa BúBà ïéáéLBîe BúBà ïéìòî ,'úeëæ åéìò ãnìì éì Lé' íéãéîìzä©©§¦¦¥¦§©¥¨¨§©£¦¦¦¥¥¤§Ÿ¨¨¥¦¨
éîöò ìò ãnìì éì Lé øîBà àeä eléôàå ,Bì ïéòîBL ,åéøáãa Lnî Lé íà .Bìek íBiä ìk̈©¦¥©¨¦§¨¨§¦©£¦¥¥¦§©¥©©§¦
ïéøéáòî ,åàì íàå ,eäeøèt úeëæ Bì eàöî íàå .åéøáãa Lnî LiL ãáìáe ,Bì ïéòîBL ,úeëæ§§¦¦§¨¤¥©¨¦§¨¨§¦¨§§§¨§¦¨©£¦¦
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,úeëæ ãnìîä.BúBà ïéøékæî ïéðéicä éøôBñ éðL ,øáca eòè .äáBç ãnììe øBæçì ìBëé Bðéà ©§©¥§¥¨©£§©¥¨¨©¨¨§¥§¥©©¨¦©§¦¦
,ïéáéiçî øNò ãçàå ïékæî øNò íéðL ,ïéðnì íéãîBò ,åàì íàå .eäeøèt ,úeëæ Bì eàöî íà¦¨§§§¨§¦¨§¦©¦§¨§¥¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦
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ìL .ãçàå íéòáL ãò íéðL íéðL ,ïéôéñBî änëåìLe ïékæî äMLå íéL,ïéáéiçî äMîçå íéL §©¨¦¦§©¦§©¦©¦§¦§¤¨§Ÿ¦§¦¨§©¦§Ÿ¦©£¦¨§©§¦
ìL .éàkæìLe ïéáéiçî äMLå íéLïî ãçà äàøiL ãò elà ãâðk elà ïéðc ,ïékæî äMîçå íéL ©©§Ÿ¦§¦¨§©§¦§Ÿ¦©£¦¨§©¦¨¦¥§¤¤¥©¤¦§¤¤¨¦
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אגרות קודש

]מנ"א ה'תשי"א[

זה  שדוחה  על  חבל  ורק  וכו'.  החסידות  אור  בהפצת  להתעסק  החלטתו  לקרוא  ושמחתי   ...

לאחר זמן - בה בשעה ש"הנה זה עומד אחר כתלינו" ורק הפצת המעיינות מעכבת והיש לשער הצער 

של רגע אחד בגלות, או רגע אחד נוסף בזמן הגאולה, ותענוגו בו.



קצז
oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïúåà ïé÷ãåá åéäeid odilr enii`y xg` i`w dipin wilqc oizipznc `xciq`
:oze` oiwcea.úåøé÷ç òáùá:i`xwn edl sili `xnba.òåáù äæéàá:laei ly
.äðù äæéàá:reay ly.ùãåçá äîëá:dynge mixyra e` mixyra.íåé äæéàá

did zaya mei dfi`a odl oil`ey k"tr` ycega jke jka exn`y t"r` zay ly
icil o`iadl ze`a elld rayd lky itl
lr oilrn oi`e onifdl micr yi `nye dnfd
eze` odnr el` eid m` yceg ly oeayg oal
dfi`a oze` oil`eyyke xg` mewna meid
icr mixkfp ipelt meia mixne` mde mei

:mnifdl dnfd.äòù åæéàáoi` `ny mei ly
onifdl micr yie meid lkl onifdl micr

:dry dze`.íå÷î äæéàázlrend `id efy
ikd e`lac dnfdl zexiwgd lk z` `iadl

:infzn `l.'åë øîåà éñåé éáøxn`w dinrh
:`xnba `ziixaa.åúåà íúà íéøéëîz`

zexiwgd on dpi` efe `ed ieb `ny bexdd
`l` epi` zewica x`y lk `l` dnfd ly
exiag ixack xn`i `l `ny yigkdl
on la` oixeht mde `ede mzecr lhaze
xzei `ven dz` i` dnfd ly zexiwgd

:'nba 'ixn`ck drayn.æ"ò ãáåòäm`
e` xert car in z` oil`ey jka oicirn

:qilewxn.ãáò äîáåe` dhigya qilewxnl
:d`egzyda.íéðàú éö÷åòámicirn eidy

dp`z i`kf oa wcae dp`z zgz ebxdy eilr
mewn ixtd apf uwer .oiwc e` oiqb divwer ef

:oli`l exeaigòãåé éðéà ãçà øîà úåøé÷ç
.äìèá ïúåãòol iwtp i`xwn zexiwg rayc

dnfdc onifdl leki `dzy edleka opirae
dz` i` rcei ipi` xn`c oeike eda `aizk
xyt` i`c oeike dxiwg dze`a enifdl leki
lk dlha crd eze`a dnfd zevn da miiwl
oiyrp micr oi`c d`n od elit`e zecrd
zekn 'qna opixn`ck olek enefiy cr oinnef
xnel cenlz d`n od elit`y oiipn (:d sc)

:micr.úå÷éãáep` oi` mlek exn` elit`
oi`c oda miiwzdl die`x dnfd zevn oircei
epnr xnel zexiwga `l` dielz dnfd
ozecr lk .xg` mewna dry dze`a mziid

:oixeht ode `ed `xnbay dlhaòãåé äæù
.ùãåç ìù åøåáéòárcei mipya xn`y df

ly oey`x meie did `ln xary ycgdy
xary ycgn miyly (ly) mei `edy ycg

:did.'åë úåòù éúùá øîåà ãçàirhc
:ikda yipi`.úîéé÷ ïúåãò øîåà äãåäé éáø

:yipi` irh i`d ilekcíäéøáã åàöîð
.íéðååëî:xaca ozile `yil oikixv dzrne

.úåëæì ïéçúåô:(:al sc) lirlc `wxita oxn`ck legcz `l zlhw `l i`.åúåà ïé÷úùî úåëæ åéìò ãîìì éì ùé íéãòä ïî ãçà øîàdaeg eilr cnll `a did m` y"ke
:zecra rbepk ifginc meyn daegl oia zekfl oia ytpa dpri `l cg` crc (.bl sc) lirlc `wxita xn` `nrhe.íéãéîìúä ïî ãçà øîàil yi mipiicd iptl miayeid

:dper zekfl `d dper epi`c `ed zenl zenl ytpa dpri `l cg` crc (.cl sc) lirl oxn`ck eze` oiwzyn daeg eilr cnll.øçîì åúåà ïéøéáòîcr oicd z` oixiarn
:(my) lirlc `wxita opixn`ck oic zpld meyn xgnl.ïéâååãæî åéäoipzepe oi`yepe weya e` odizaa oibeecfn eid daiyid mewnn oecl edexiardy xg`l oey`x meia

:xaca.äìéìä ìë:envrl yi` yi`.äëæîädlild e`vn `l m` xne` aiignde ea xefgl leki epi`y egxk lr ip` dkfn oiicre lenz` dkfnd `ed ip` xne` lenz`
:inewna ip` aiigne aiignd ip` zekf.ãîìîä:'ek zekf cnlnd la` zekf cnln zekf dlild el `vn m` daeg lenz`.ïéëæî øùò ãçàå ïéáééçî øùò íéðùjziihde

oipc oi`e inc dizilc o`nk rcei ipi` xn`c i`dc oipiicd etiqei rcei ipi` xne` cg`e oiaiign e` oikfn mipye mixyr elit` oipiicd etiqei jkld `zil drxl cg` t"r
ekfl `l zeytp ipic:dylye mixyrn zegta daegl `le z.íéðù íéðùdrxl `le cg` t"r daehl `l diihd `kil izk`c o`kl dfe o`kl df etiqedy mipyd ewlgzp m`

:cg`e miray cr oke mipy cer siqedl jixv mipy t"r.ïéëæîä éøáã úà ïéáééçîä ïî ãçà äàøéù ãòoikfnd on cg` d`xi m` d"de cg` cr t"r daehl diihd `ki`c
opzc `de daeg cnlle xefgl leki zekf cnlnd s`c `pniwe` `d oic xnb zryae dyly t"r drxl diihd `ki`e oiaiign draye miyly edl eedc oiaiignd ixac z`

:(.cl sc) lirlc `wxita `pvixz ikde xcdn `w zekf`c `ilrn `pyil meyn ikd.éìéî éðä àðî 'îâ:zexiwg ray opicarc.úø÷çå úùøãåzl`ye .(dti) dti dti rnyn
dyixc rnyn ahid `la zyxce eli`c ixz `d ahid zyxce aizk f"r caerd cigiae iaizk zgcpd xirae `zlz `d dicda ahid azkc cr `l` dxiwg rnyn `l

:zexiwg ray ixd mipey`xd z` oinifnd mipexg`d micr z` ahid yexcl aezkd jxidfn crd xwy cr dpde ahid mihteyd eyxce aizk oinnef micrae `ilrn
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ïëùgvex lr oicirny rnyn `zyxtc oinnef micre siiqa zgcpd xirc d"t .siiqa

ytpa ytp xnel jiiy eciriy zezin iaiig lk lrc dnize ytpa ytp aizkcn

enfedykcr oibxdp oi`c (:d sc) zeknc w"ta dil opinwen ytpa ytp `eddc cere

edin dliwqa mdn yic oinnef micr lka ixiin inp i`c xwir d"ty `"le oicd xnbiy

ediilr `xw xing` `l siiqa mdn yie li`ed

:oze` oinifnd exwgiy cr ozindl

äåäãîxewge yexcz yexcz .azknl dil

'c edl eed k"`c `weec e`l .xewgz

(xewgz) xewge yexcz yexc aezk ded elit`

e` yexc yexc aizk `lcn 'c rnyn ded

.dq sc w"a) daexna xn`ck yexcz yexcz

:`vnz `vnz e` `vnd `vnd azkil (mye

ïééðî`irianw xaga .dxezd on d`xzdl

jixv xag (:g sc lirl) c"nl dil

d`xzd dpzip `l `d xag epi`ya i`c d`xzd

dil irain inp i` cifnl bbey oia oigadl `l`

:xeaic ick jez zind opirac ol `pn
edipz
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äðùî,òeáL Bæéàa .úBøé÷ç òáLa ,ïúBà ïé÷ãBa eéä̈§¦¨§¤©£¦§¥¨©
,íBé äæéàa ,Lãça änëa ,LãBç Bæéàa ,äðL Bæéàa§¥¨¨§¥¤§©¨©Ÿ¤§¥¤
,íBé äæéàa ,øîBà éñBé éaø .íB÷î äæéàa ,äòL äæéàa§¥¤¨¨§¥¤¨©¦¥¥§¥¤
íúøúä ,BúBà ízà ïéøékî .íB÷î äæéàa ,äòL äæéàa§¥¤¨¨§¥¤¨©¦¦©¤¦§¥¤

äãBáò ãáBòä .Baìk .ãáò änáe ,ãáò éî úà ,äøæ ¨¥£¨¨¨¤¦¨©©¤¨©¨
éàkæ ïa ÷ãáe äNòî .çaeLî äæ éøä úB÷éãáa äaønä©©§¤¦§¦£¥¤§¨©£¤¨©¤©©
,úBøé÷ç ,úB÷éãáì úBøé÷ç ïéa äî .íéðàz éö÷eòa§§¥§¥¦©¥£¦¦§¦£¦
ãçà ,úB÷éãa .äìéèa ïúeãò ,'òãBé éðéà' øîBà ãçà¤¨¥¥¦¥©¥¨§¥¨§¦¤¨
eðà ïéà' íéøîBà íéðL eléôàå 'òãBé éðéà' øîBà¥¥¦¥©©£¦§©¦§¦¥¨
,úB÷éãa ãçàå úBøé÷ç ãçà .úîéi÷ ïúeãò ,'ïéòãBé§¦¥¨©¤¤¤¨£¦§¤¨§¦
øîBà ãçà .äìéèa ïúeãò ,äæ úà äæ ïéLéçënL ïîæa¦§©¤©§¦¦¤¤¤¥¨§¥¨¤¨¥

ìLa øîBà ãçàå ,Lãça íéðLa,Lãç ìL Bøeaéòa òãBé äfL ,úîéi÷ ïúeãò ,Lãça äL ¦§©¦©Ÿ¤§¤¨¥¦§Ÿ¨©Ÿ¤¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤
ìLa øîBà äæ .Lãç ìL Bøeaéòa òãBé Bðéà äæå.äìéèa ïúeãò ,äMîça øîBà ãçàå ,äL §¤¥¥©§¦¤Ÿ¤¤¥¦§Ÿ¨§¤¨¥©£¦¨¥¨§¥¨

ìLa øîBà ãçàå ,úBòL ézLa øîBà ãçàìLa øîBà ãçà .úîéi÷ ïúeãò ,úBòL Lãçàå L ¤¨¥¦§¥¨§¤¨¥§¨Ÿ¨¥¨©¤¤¤¨¥§¨Ÿ§¤¨
,òáLa øîBà ãçàå Lîça øîBà ãçà .úîéi÷ øîBà äãeäé éaø .äìéèa ïúeãò ,Lîça øîBà¥§¨¥¥¨§¥¨©¦§¨¥©¤¤¤¨¥§¨¥§¤¨¥§¤©
éðMä úà ïéñéðëî Ck øçàå .áøòna änç òáLáe ,çøæna änç LîçaL ,äìéèa ïúeãò¥¨§¥¨¤§¨¥©¨©¦§¨§¤©©¨©©£¨§©©¨©§¦¦¤©¥¦
ãnìì éì Lé' íéãòä ïî ãçà øîà .úeëfa ïéçúBt ,íéðeeëî íäéøác eàöîð íà ,BúBà ïé÷ãBáe§¦¦¦§§¦§¥¤§¨¦§¦¦§¨©¤¨¦¨¥¦¥¦§©¥
ïî ãçà øîà .BúBà ïé÷zLî 'äáBç åéìò ãnìì éì Lé' íéãéîìzä ïî ãçà Bà ,'úeëæ åéìò̈¨§¤¨¦©©§¦¦¥¦§©¥¨¨¨§©§¦¨©¤¨¦
íMî ãøBé äéä àìå ,íäéðéa BúBà ïéáéLBîe BúBà ïéìòî ,'úeëæ åéìò ãnìì éì Lé' íéãéîìzä©©§¦¦¥¦§©¥¨¨§©£¦¦¦¥¥¤§Ÿ¨¨¥¦¨
éîöò ìò ãnìì éì Lé øîBà àeä eléôàå ,Bì ïéòîBL ,åéøáãa Lnî Lé íà .Bìek íBiä ìk̈©¦¥©¨¦§¨¨§¦©£¦¥¥¦§©¥©©§¦
ïéøéáòî ,åàì íàå ,eäeøèt úeëæ Bì eàöî íàå .åéøáãa Lnî LiL ãáìáe ,Bì ïéòîBL ,úeëæ§§¦¦§¨¤¥©¨¦§¨¨§¦¨§§§¨§¦¨©£¦¦
ïéàNBðå ,íBiä ìk ïéé ïéúBL eéä àìå ,ìëànî ïéèòîî eéä ,úBâeæ úBâeæ ïéâåecæîe .øçîì BúBà§¨¨¦§©§¦¨§©£¦¦©£¨§Ÿ¨¦©¦¨©§§¦
éðà äkæîe äkæî éðà ,øîBà äkæîä ,ïéc úéáì ïéàáe ïéîékLî úøçnìå .äìélä ìk ïéðúBðå§§¦¨©©§¨§©¨¢¨©§¦¦¨¦§¥¦©§©¤¥£¦§©¤§©¤£¦
ìáà ,úeëæ ãnìî äáBç ãnìîä .éîB÷îa éðà áéiçîe áéiçî éðà ,øîBà áéiçîäå .éîB÷îa¦§¦§©§©¥¥£¦§©¥§©¥£¦¦§¦©§©¥¨§©¥§£¨

,úeëæ ãnìîä.BúBà ïéøékæî ïéðéicä éøôBñ éðL ,øáca eòè .äáBç ãnììe øBæçì ìBëé Bðéà ©§©¥§¥¨©£§©¥¨¨©¨¨§¥§¥©©¨¦©§¦¦
,ïéáéiçî øNò ãçàå ïékæî øNò íéðL ,ïéðnì íéãîBò ,åàì íàå .eäeøèt ,úeëæ Bì eàöî íà¦¨§§§¨§¦¨§¦©¦§¨§¥¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦
ãçàå ïéáéiçî øNò ãçàå ïékæî øNò ãçà eléôàå ,ïékæî øNò ãçàå ïéáéiçî øNò íéðL .éàkæ©©§¥¨¨§©§¦§©©¨¨§©¦©£¦©©¨¨§©¦§©©¨¨§©§¦§¤¨
.ïéðéicä eôéñBé ,òãBé éðéà øîBà ãçàå ïéáéiçî Bà ïékæî íéðLe íéøNò eléôàå ,òãBé éðéà øîBà¥¥¦¥©©£¦¤§¦§©¦§©¦§©§¦§¤¨¥¥¦¥©¦©©¨¦

ìL .ãçàå íéòáL ãò íéðL íéðL ,ïéôéñBî änëåìLe ïékæî äMLå íéL,ïéáéiçî äMîçå íéL §©¨¦¦§©¦§©¦©¦§¦§¤¨§Ÿ¦§¦¨§©¦§Ÿ¦©£¦¨§©§¦
ìL .éàkæìLe ïéáéiçî äMLå íéLïî ãçà äàøiL ãò elà ãâðk elà ïéðc ,ïékæî äMîçå íéL ©©§Ÿ¦§¦¨§©§¦§Ÿ¦©£¦¨§©¦¨¦¥§¤¤¥©¤¦§¤¤¨¦
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סנהדרין. היו בודקין - פרק חמישי דף מ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קצח
oifge` mipya cenr n sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àîéàådxiar `cge `cg lka `l` `pic cga zexiwg ray `pngx xn` `l
:ixz oinnef micrae ixz f"ra `zlz zgcpd xira da aizkck.ïë íàãopirac

n"y edpibltcne dpin zeytp ipic lk exnbipe `cga edlekl edpiazkil ray
ipyne :iaizk `weec.ïðéôìé éããäî ïáéúë éããä éãäá åäìåëã ïåéëoeik xnelk

deeyde dyixc erac eda azk edlekac
ozil opitli iccdn k"r `zlin `dl oze`

:dfa df ly xen`d z`ïééîã àì àäå
.éããäì:iccdn opitli ikideúçãðä øéò

.àéîã àì éúøú êðäìediipin slinl
micr ediy `ed oicc oda zeaezkd zexiwg
zyixc mikixv f"r caer cigie oinnef
oky iliwc meyn oze` oiaiignd micrd
oky `xingc zgcpd xir la` hlt mpenn
zexiwg `l` dia iziz `l ca` mpenn

:da zexen`dééñá ïëù.ósiiqa zgcpd xir
lr oicirny rnyn `zyxtc oinnef micre
oir ytpa ytp (hi mixac) aizkcn gvex
oinnef micr lka irzyn inp i`e 'ebe oira
mdn yie li`ed edin dliwqa odn yic
cr ozindl ediilr `xw xing` `l siiqa

:oze` oinifnd exwgiy.äàøúä êéøö ïëù
aizkc oinnef micra ok oi`y dn izxz jpd
`la ebxdl ayg dfe mnf xy`k (my)

:d`xzdäøéæâå éããäî ïðéôìé áèéä áèéäá
.àåä äðôåî äåùoi`e lif`e yxtnck

dxifb dxeza dcn `id efy dilr oiaiyn
:oiaiyn oi`e oicinl dptend deyàëéà

.êøôéîì:opikxtck.áúëéîì äéì äåäãî
:exwge eyxce oinnef micraäéøåáéãá éðùå

.î"ù áèéäáxwire iiept`l `pyilc `iepiy
:`piipnc `yxcl `xw.éúøú êðä àîìùá

dxiwg eda aizk `lc oinnef micre f"r
oeyl azknl dil dedcn xninl zivn
`ed `pyilc `iepiy ahid azke dxiwg
dxifb da yxcinl odizy zepeyl iyew`l

:dey.úçãðä øéò àìàzyxce da aizkc
ahid mewna azkinl dil ded i`n zxwge

:`piipnl.ééåðôàì î"ùly xen`d z` ozil
:edleka ray `ki`e dfa df.ïé÷ðçð åúàå

oilwqpn e"wa oixwgpe oiyxcp odicr ediy
micrne dliwqa `idy f"rn oibxdpne
dxiwge dyixc opirac siiqa ody oinnef
olekn lwd wpg lihwin `l ikd e`lae

:y"kl.ïéì÷ñðî å"÷á ïéôøùð åúàådliwqc
`kil oibxdpn la` dtixyn dxeng
oky oibxdpl dnc oitxypl e"w yxcinl

:dlw ozzin.øáãä ïåëð úîà äðäåf"ra
zn` rnyne zgcpd xira inp aizke aizk

:dxiwge dyixc oekpe.éøñ ãç àädray
:`kdc 'ce lirlc.àëéà éî äðîùåq"yd

opikxte :dnfd icil oi`iand mixaca zexiwg dpny zgkyn zivn in eda` iaxc` xcdnàì äîìàdnka iiezi`l `ki` `d zipiny dxiwg zgkyn zivn `l ike
oinnef od ixd mziid epnr wlg eze` ixn`e icdq ez`e ziyilya e` divga xn` i`c dnfd icil dl iziin drya dnka xninl `ki` 'ek iia`l `gipd ipyne drya
dryd zlgza xn`c dry dze` lka mfzin `l dil enfn icdq ez`e divga xn` i` `d drya dnka xninl il dnl dry ivga dreh mc` xn`c `pyil jdl `l`
iia`c mebnb divgl dteqn erh mde did dry seqa `ny xn`c infzin `l mziid epnr divg cre dzlgzn edl ixn` inp i` divg cr dzlgzn drh `ede did

:(:`i sc) migqtc w"ta `axe.ìáåé äæéàá éòá àì:exiag lr laein ozecr mipiznn micr oi`c.øæòìà ïá ù"øëmicrd z` eid oiriqn (:al sc lirl) xn`c mgixhdl
:oda exfgie odilr ozrc sxhzy ick mewnl mewnn.äàøúä åéìò ìáé÷:zeyrl `ly xdfen ip` oky ip` rcei.äúéîì åîöò øéúädz`y xearz l` ea mzixzdyky

:(.`n sc) onwlck bxdp epi` envr xiwtd `l m`c dyer ip` ok zpn lr xne` `ed zipelt dzin aiigzn.øåáéã éãë êåúá úéîäxg`l ddy m`y mely zli`y ick
:d`xzd gky xaky xninl `ki` xeaic ickn xzei d`xzd.àéìú äéàøá åèà:aiign dze` d`xc meyn.øáã ìù åîòè äàåø àìàiab `xw i`de el dexr `idy

:cifn e` `ed bbey m` `ilb `iny inwc d`xzd ira `le `ed miny oic `dc zxk aeigl oipr epi` m`e aizk zxk
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åäéðúryxc oeik (.i sc lirlck) slinl `kil ryx ryxc y"fbae .zewlnl oipr

:d`xzd ira `l ediiteb oinnef micre aizk oinnef micraéàåik aizk

sc] lirle hlt openn oky `iz` `l ipdnc l"pn zgcpd xira d`xzdc dniz .cifi

:d`xzd opirac rnyn [:n

ìáàdleka .`l `ni` dxengc dliwq

iaiig itli `l lirle `kd oizrny

oitxype oilwqpc ol `pn dnize iccdn zezin

gvexa oeq` didi `lc oinelyzd on mixeht

:(`k zeny) aizk

äùàáenvr xiziy iqei 'x ira `le .dxiag

xizd eli`k xag inp i` dzinl

:envr

äøñåàìivn ded .ep`a ipy dlrea lr

irci `le dzpify ixii`c xninl

:`ed inéàizk` z"`e .diaexwn dzpify inp

dexrd lr `ac ep`a zecra elqetl ixn` ivn

lr `a ipelt l"ld k"`c l"ie zecrl leqt

:dqxe`nd dxrp
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eäðéázëéì ïk íàc ,àáéúëãk àãç àãç ,àîéàå§¥¨£¨£¨§¦§¦¨§¦¥¦§§¦§
,àáéúk éããä éãäa eäìeëc ïåék .àãça àðîçø©£¨¨©£¨¥¨§§©£¥£¨¥§¦¨
àãça áéúëc ïàîk ,éããäî éôìéc ïåéëå .éôìé éããäî¥£¨¥¨§¦§¥¨§¨§¦¥£¨¥§©¦§¦©£¨
ó"ééñ è"ìt ïîéñ) éããäì àéîã àì àäå .éîc̈¥§¨¨¨§¨©£¨¥¦¨¨¥©¦

ðäì úçcpä øéò .(ä"àøúäïkL ,àéîã àì ézøz C ©§¨¨¦©¦©©§¨¨©§¥¨¨§¨¤¥
ðäì äøæ äãBáò .èìt ïðBîîïkL ,àéîc àì ézøz C ¨¨¨¥£¨¨¨§¨¨©§¥¨¨§¨¤¥

ééñaðäì ïéîîBæ íéãò .óïkL ,àéîc àì ézøz C §©¦¥¦§¦§¨¨©§¥¨¨§¨¤¥
äøéæâe ,éããäî ïðéôìé áèéä áèéäa .äàøúä íéëéøö§¦¦©§¨¨§¥¥¥¥¨§¦©¥£¨¥§¥¨
ééàì Cøôéîì àkéà ,äðôeî àì éàc .äðôeî äåL̈¨§¨§¦Ÿ§¨¦¨§¦§©¨¥
'eø÷çå eLøãå' ázëéîì déì äåäcî ,éðôeî ééeðôà©§¥§¥¦©£¨¥§¦§©§¨§§¨§
.ééBðôàì dpéî òîL ,'áèéä'a déøeaéãa àø÷ épLå§©¥§¨§¦¥§¥¥§©¦¨§©§¥

ðä àîìLa .àeä ãçà ãvî äðôeî ,ézkàå,ézøz C §©©¦§¤¦©¤¨¦§¨¨¨¨©§¥
àáéúk àä ,ázëîì déì äåä éàî ,úçcpä øéò àlà .ázëîì déì äåäc íeMî ,àeä äðôeî§¤¦©£¨¥§¦§©¤¨¦©¦©©©£¨¥§¦§©¨§¦¨
épLå ,'øB÷çz øB÷ç' Bà 'LBøãz LBøc' ázëîì déì äåäcî ,äðôeî ééeðôà énð íúä .eäìek§¨¨©¦©§¥§¤¦©£¨¥§¦§©¨¦§¨©£§©¥

ø÷,ïéâøäðne ïéì÷ñpî øîBçå ì÷a ïé÷ðçð eúàå .ééBðôàì dpéî òîL ,'áèéä'a déøeaéãa à §¨§¦¥§¥¥§©¦¨§©§¥§¨¤¡¨¦§©¨¤¦¦§¨¦¦¤¡¨¦
,ïBòîL éaøì àlà .äøeîç äìé÷ñ éøîàc ,ïðaøì àçéðä .íéì÷ñpî øîBçå ì÷a ïéôøNð eúàå§¨¦§¨¦§©¨¤¦¦§¨¦¨¦¨§©¨¨§¨§¥§¦¨£¨¤¨§©¦¦§
úîà äpäå' 'ïBëð úîà äpäå' äãeäé áø øîà àlà .øîéîì àkéà éàî ,äøeîç äôéøN øîàc§¨©§¥¨£¨©¦¨§¥©¤¨¨©©§¨§¦¥¡¤¨§¦¥¡¤

ì òáL ,éøñ ãç àä 'ïBëð,ïBòîL éaøì .àãç eäì àLt ,äåL äøéæâì úìz ìc ,úBøé÷ç òáL ¨¨©§¥¤©§¤©£¦©§¨¦§¥¨¨¨¨¨§£¨§©¦¦§
,eäáà éaø da ócâî .àø÷ dì áúëå çøè ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî ,ïðaøì .ïéôøNð ééezàì§©¥¦§¨¦§©¨¨¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨§©¥¨©¦£¨
änëa ééezàì ,àkéàäå ?àì äîlà .àkéà éî ,úBøé÷ç äðîLe .úBøé÷ç äðîL ééezàì àîéà¥¨§©¥§Ÿ¤£¦§Ÿ¤£¦¦¦¨©¨¨Ÿ§¨¦¨§©¥§©¨
,øéàî éaøc àaélà éiaàì àçéðä .úBøé÷ç äðîLa BúBà ïé÷ãBa eéä ,éëä énð àéðúå .äòMa©¨¨§©§¨©¦¨¦¨§¦¦§Ÿ¤£¦¨¦¨§©©¥©¦¨§©¦¥¦
àlà .øétL ,eäMî äòBè íãà øîàc énð àðLéì Cäìe .íeìk àìå äòBè íãà ïéà øîàc§¨©¥¨¨¤§Ÿ§§©¦§¨©¦§¨©¨¨¤©¤©¦¤¨
,àáeè éLðéà eòè øîàc àáøìe ,äòL éöç äòBè íãà øîàc ,äãeäé éaøc àaélà éiaàì§©©¥©¦¨§©¦§¨§¨©¨¨¤£¦¨¨§¨¨§¨©¨¦§¥¨
.ìáBé äæéàa ééezàì ,àlà .òeáL äæéàa eðééä .ìáBia änëa ééezàì ,àlà .øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¤¨§©¥§©¨©¥©§§¥¤¨©¤¨§©¥§¥¤¥
éaø íäì øîà ,àéðz :øîBà éñBé éaø :ìáBé äæéàa éòa àì ,òeáL äæéàa øîàc ïåék ,Cãéàå§¦¨¥¨§¨©§¥¤¨©¨¨¥§¥¤¥©¦¥¥©§¨¨©¨¤©¦
,äðL Bæéàa ,òeáL Bæéàa Bì øîBà ,'Bâøä Lîà' øîàå àaL éî ,íëéøáãì ,íéîëçì éñBé¥©£¨¦§¦§¥¤¦¤¨§¨©¤¤£¨¥§¥¨©§¥¨¨

éøáãì ,Bì eøîà .Lãça änëa ,Lãç Bæéàaäæéàa Bì øîBà ,'Bâøä åéLëò' øîàå àaL éî ,E §¥Ÿ¤§©¨©Ÿ¤¨§¦§¨¤¦¤¨§¨©©§¨£¨¥§¥¤
éøö àìc áb ìò óà ,àlà .íB÷î äæéàa ,äòL äæéàa ,íBéïa ïBòîL éaøãk déìò ïðéîø ,C §¥¤¨¨§¥¤¨¤¨©©©§Ÿ¨¦¨¦©£¥¦§©¦¦§¤

éøö àìc áb ìò óà ,énð àëä .øæòìà,éñBé éaøå .øæòìà ïa ïBòîL éaøãk déìò ïðéîø ,C ¤§¨¨¨¨©¦©©©§Ÿ¨¦¨¦©£¥¦§©¦¦§¤¤§¨¨§©¦¥
:BúBà ízà íéøékî :úBiãò áBøa çéëL àì 'Bâøä åéLëò' ,úBiãò áBøa çéëL 'Bâøä Lîà'¤¤£¨§¦©§¥ª©§¨£¨Ÿ§¦©§¥ª©¦¦©¤

,âøä ìàøNé ,âøä éøëð ,BúBà ízà íéøékî ,ïðaø eðz,äàøúä åéìò ìaé÷ ,Ba íúéøúä ¨©¨¨©¦¦©¤¨§¦¨©¦§¨¥¨©¦§¥¤¦¥¨¨©§¨¨
øBòôì ,ãáò éî úà ,äøæ äãBáò ãáBòä .øeaéc éãk CBúa úéîä .äúéîì Bîöò øézä¦¦©§§¦¨¥¦§§¥¦¨¥£¨¨¨¤¦¨©¦§
ïéépî ,àìeò øîà .äàåçzLäa ,Ceqéða ,øehé÷a ,çeaéæa ,ãáò änaå .ãáò ñéìB÷øîì ,ãáò̈©§©§¦¨©§©¤¨©§¦©§¦§¦§¦§©£¨¨¨©¨¦©¦
úà äàøå Bnà úá Bà åéáà úa BúBçà úà çwé øLà Léàå' øîàpL ,äøBzä ïî äàøúäì§©§¨¨¦©¨¤¤¡©§¦£¤¦©¤£©¨¦©¦§¨¨¤
,úøëì ïéðò Bðéà íà ,øác ìL Bîòè eäeàøiL ãò ,àlà ?àúléî àéìz äéiàøa eèà ,'dúåøò¤§¨¨¨¦§¦¨©§¨¦§¨¤¨©¤©§©§¤¨¨¦¥¦§¨§¨¥
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סנהדרין. היו בודקין - פרק חמישי דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

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

:`xnbd zl`eyàáéúëãk àãç àãç àîéàålkay xn`z `ny - §¥¨£¨£¨§¦§¦¨
xira] da zexkfend zexiwgd xtqnk zexiwg jixv dxiar
[mizy minnef micrae ,mizy dxf dcear caera ,yly zgcpd

ïk íàcray jixv mlekay jixack m` ixdy -àðîçø eäðéázëéì §¦¥¦§§¦§©£¨¨
àãçaecnli x`yde ,cg` weqta rayd lk z` dxezd aezkz - ©£¨

.ea aezky enk xewgl yi cg` lkay gken mwligy dfne ,epnn
:`xnbd daiynàáéúk éããä éãäa eäìeëc ïåékzyelyay oeik - ¥¨§§©£¥£¨¥§¦¨

,micrd z` xewgle yexcl jixvy xkfen zenewndéôìé éããäî- ¥£¨¥¨§¦
,[dfa xen`d z` dfa zzl] df lr df micnln md okléôìéc ïåéëå§¥¨§¨§¦

éîc àãça áéúëc ïàîk éããäîdf lr df micnln mdy oeike - ¥£¨¥§©¦§¦©£¨¨¥
ray jixv mlerle ,cgia zeaezk zexiwgd lky xacd aygp

.zexiwg
:`xnbd dywnéããäì àéîã àì àäå,mdipica minec mpi` ixd - §¨¨¨§¨©£¨¥

`lew md zexiwgy oeikne ,xeng `ed eay cv yi cg` lka ixdy
.xengd oicl lwd oica zexen`d zexiwg cenll oi` ,oecipl

mipicdn cg` lka yiy zexnegd z` `xnbd d`ianïîéñ)è"ìt ¦¨¨¥
ðäì úçcpä øéò .(ä"àøúä ó"ééñézøz Cmixg`d mipicd ipyl - ©¦©§¨¨¦©¦©©§¨¨©§¥

ïðBîî ïkL ,àéîã àìmicr lye dxf dcear caerd cigi ly ¨¨§¨¤¥¨¨
minnefèìtzgcpd xira la` ,mpenn z` mica`n oi`y ,lvip - ¨¥

oke ,mpenn z` ca`l dxezd dxingdðäì äøæ äãBáòàì ézøz C £¨¨¨§¨¨©§¥¨
ïkL ,àéîcminnef micre zgcpd xir iyp` ly myperééñaó- ¨§¨¤¥§©¦

oke ,dliwqa eyper dxf dcear caerd eli`e ,axgïéîîBæ íéãò¥¦§¦
ðäìïkL ,àéîc àì ézøz Cdxf dcear caerd cigie zgcpd xir §¨¨©§¥¨¨§¨¤¥

,äàøúä íéëéøömbxedl dxezd dxingd minnef micra la` §¦¦©§¨¨
.d`xzd `la

:`xnbd zayiinéããäî ïðéôìé áèéä áèéäadxkfed mzylyay - §¥¥¥¥¨§¦©¥£¨¥
.dfa xen`d z` dfa zzl dey dxifb miyxece ,'ahid' daizd

äåL äøéæâe,efäðôeîdaiz zngn zyxcp dey dxifbd xnelk - §¥¨¨¨§¨
,[daezk `id eay oiprd sebl dxeza zkxvp dpi`y] dieptàì éàc§¦Ÿ

Cøôéîì àkéà ,äðôeîlka yiy] mcew xkfedy enk zeywdl yi - §¨¦¨§¦§©
zngn d`a dey dxifbd m` wxy `ed llkde ,[`xneg dxiar

.`kxitd zngn zlhazn dpi` ,diept daizééàìzn`a -ééeðôà ¨¥©§¥
,éðôeîázëéîì äéì äåäcî`l dxezd ,ztqep dxiwg zeaxl ick - §¥¦©£¨¥§¦§©

,'ahid mihteyd eyxce' oke 'ahid zyxce' aezkl dkixv dzid
aezkl dl did `l`'áèéä'a déøeaéãa àø÷ épLå 'eø÷çå eLøãå'§¨§§¨§§©¥§¨§¦¥§¥¥

.ééBðôàì dpéî òîLdxiwg 'ahid' daizdn micnely s` xnelk §©¦¨§©§¥
mewna 'ahid' oeylay iepiyd oiicr ,[lirl x`eank] zg`

.dey dxifbd z` epnn cenll iept ,'exwge'
:`xnbd dywnàeä ãçà ãvî äðôeî ézkàålka `l `ld - §©©¦§¤¦©¤¨

ixdy ,oeyl iepiy ef daiza yi zenewnd zyelyðä àîìLaC ¦§¨¨¨¨
ézøzmyy ,dxf dcear caerd cigiae minnef micra oaen df - ©§¥

'ahid' weqtd ok m`e 'dxiwg' zxkfen `läåäc íeMî àeä äðôeî§¤¦©£¨
ázëîì déì,'exwge eyxce'ázëîì déì äåä éàî úçcpä øéò àlà ¥§¦§©¤¨¦©¦©©©£¨¥§¦§©

,'ahid' mewnaeäìek àáéúk àä'dxiwg' aezk xak ixd - ¨§¦¨§
dzvx dxezd xy`k ok m` ['ahid Yl`We Yxwge YWxce']§¨©§¨§¨©§¨§¨©§¨¥¥
did `le ,'ahid' oeyld z` dhwp dgxk lr ,dxiwg cer zeaxl

:`xnbd daiyn .df mewna aezkl dn dläðôeî ééeðôà énð íúä̈¨©¦©§¥§¤
,iept 'ahid' weqtd zgcpd xira mb -ázëîì déì äåäcî- ¦©£¨¥§¦§©

oeyla ztqep dxiwg zeaxl dleki dxezd dzidy'LBøãz LBøc'¨¦§
'øB÷çz øB÷ç' Bàdéøeaéãa àø÷ épLå ,dzelibxn dxezd dzpiye - ¨©£§©¥§¨§¦¥

dhwpeaoeyl.ééBðôàì dpéî òîL ,'áèéä' §¥¥§©¦¨§©§¥
wpga mypery zexiara zexiwg ray ecnlp oipn `xnbd zx`an

:dtixya e`ïéâøäðne ïéì÷ñpî øîBçå ì÷a ïé÷ðçð eúàå,m`y §¨¤¡¨¦§©¨¤¦¦§¨¦¦¤¡¨¦
oky lk ,zexiwg ray jixvdl dxez dliwd ,dxengd dliwqa
micrd z` xewgl jixvpe oecipd lr lwpy lw dypery dxiara

.zexiwg raya.íéì÷ñpî øîBçå ì÷a ïéôøNð eúàå:`xnbd dywn §¨¦§¨¦§©¨¤¦¦§¨¦
ïðaøì àçéðä(dpyna :hn onwl)äøeîç äìé÷ñ éøîàc,dtixynàlà ¨¦¨§©¨¨§¨§¥§¦¨£¨¤¨

,äøeîç äôéøN øîàc ïBòîL éaøì,xnege lw oi` ok m`eàkéà éàî §©¦¦§§¨©§¥¨£¨©¦¨
øîéîì.zexiwg ray jixv dtixyay cnlp oipn - §¥©

iax mb leki epnny ,mitxyp cenll sqep xewn dcedi ax `ian
:cenll oernyäãeäé áø øîà àlàdxf dcear caerd cigia xn`p ¤¨¨©©§¨

(c fi mixac)'ïBëð úîà äpäå'zgcpd xira xn`p oke(eh bi mixac)äpäå' §¦¥¡¤¨§¦¥
'ïBëð úîàsexivae ,dxiwg ly oeyl md 'oekp'e 'zn`' milinde - ¡¤¨

mcew epxkfdy rayd,éøñ ãç àä,jk myxecl yieì òáLòáL ¨©§¥¤©§¤©
úìz ìc ,úBøé÷çmdn yly `ved -äåL äøéæâìray yiy cnll £¦©§¨¦§¥¨¨¨

,mlekaàãç eäì àLtcnlp dpnny zg` dx`yp -ïBòîL éaøì ¨¨§£¨§©¦¦§
ïéôøNð ééezàì,dtixy miaiignd micrl zexiwg ray zeaxl - §©¥¦§¨¦

e,àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléî ïðaøìs` xnelk §©¨¨¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨
z`f lka ,dliwqn xnege lwa dtixy cenll xyt` mzhiyly
lwa mze` cenll did xyt`y mipic aezkle gexhl dxezd jxc
zeaxl miyxec mlek itl zxzeind 'dxiwg'd z` ok m` ,xnege

.zexiwg rayl mitxyp
dxiwg yiy dcedi axl heyt didy jk lr dywn eda` iax

:zxzeinúBøé÷ç äðîL ééezàì àîéà ,eäáà éaø da ócâîile` - §©¥¨©¦£¨¥¨§©¥§Ÿ¤£¦
z` zeaxl `le zipiny dxiwg zeaxl d`a zxzeind dxiwgd

.oitxypd
:eda` iax lr `xnbd dywnàkéà éî úBøé÷ç äðîLejiiy ike - §Ÿ¤£¦¦¦¨

ef `iyew lr ddnz `xnbd .dnfdl lirezy dl`y cer le`yl
:[eda` iax ziiyew z` zniiwne]àì äîlàxeaq dz` dnl - ©¨¨Ÿ

,micrd z` cer xewgl dna oi`yééezàì àkéàäåjiiy ixde - §¨¦¨§©¥
xewgl,äòMa änëaéëä énð àéðúå`ziixaa epipy jk ok`e - §©¨©¨¨§©§¨©¦¨¦

yBúBà ïé÷ãBa eéä,crd z` -,úBøé÷ç äðîLajiiyy gken ok m`e ¨§¦¦§Ÿ¤£¦
.eda` iax ziiyew zxfege ,zipiny dxiwg

:eda` iax ziiyew lr ddnze zxfeg `xnbdàçéðäoekp df - ¨¦¨
drya dnk lr xewgl jiiyyéiaàìmigqt zkqna `aend(:`i) §©©¥

øéàî éaøc àaélà[epizpyna iepyd]àìå äòBè íãà ïéà øîàc ©¦¨§©¦¥¦§¨©¥¨¨¤§Ÿ
íeìk,llk dfa zerhl ieyr epi` drya dnka xne`d mc`y - §

åokøîàc énð àðLéì Cäìiia`y xaeqd my ixn`c `ki`d itl - §§©¦§¨©¦§¨©
y xn` xi`n iaxc `ail`eäMî äòBè íãàieyr mc`y xnelk - ¨¨¤©¤

,[zewc dnk] zvw zerhløétLzlrez yiy xacd oaen - ©¦
,ef dxiwgaéöç äòBè íãà øîàc ,äãeäé éaøc àaélà éiaàì àlà¤¨§©©¥©¦¨§©¦§¨§¨©¨¨¤£¦

àáeè éLðéà eòè øîàc àáøìe ,äòLzerhl miieyr miyp`y - ¨¨§¨¨§¨©¨¦§¥¨
yly dcedi iaxle edyn xqg zery izy xi`n iaxl] daxd

,[edyn xqg zeryøîéîì àkéà éàîyi zipiny dxiwg efi` - ©¦¨§¥©
dnfdd oiprl zlrez oi` 'drya dnk' ly dxiwga ixd ,zeaxl
ixdy ,eda` iax ziiyew zpaen `l ok m`e [erhy exn`iy meyn]
dxiwg yiy `vnpe el`d zehiyd enk xeaql leki oerny iax

.mitxyp zeaxl zxzein
:eda` iax ziiyew z` zx`ane `xnbd zxfegänëa ééezàì àlà¤¨§©¥§©¨

.ìáBia:`xnbd ddnzòeáL äæéàa eðééädiepn xak ef dxiwg ixd - ©¥©§§¥¤¨©
.'reay dfi`a' ly yexitd df ixdy ,zexiwg rayd oia dpyna

.ìáBé äæéàa ééezàì àlàoeiky ,eda` iax ziiyew zxfeg ok m`e ¤¨§©¥§¥¤¥
d`a zxzeind dxiwgdy oipn ,ztqep dxiwg zeaxl jiiyy

.zipiny dxiwg zeaxl `le ,mitxyp zeaxl
:eda` iax ziiyew z` `xnbd zvxznCãéàåxaq dcedi ax - §¦¨
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.laeil laein mzecr mr epizni micry ievn

:dpyna epipyøîBà éñBé éaø.mewn dfi`a dry efi`a mei dfi`a ©¦¥¥
:ezxaq z` `xnbd d`ian,íéîëçì éñBé éaø íäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¤©¦¥©£¨¦

íëéøáãì,zexiwg ray jixv mlerly mixne` mz`yàaL éî §¦§¥¤¦¤¨
,'Bâøä Lîà' øîàåikeeáL Bæéàa Bì øîBàLãç Bæéàa äðL Bæéàa ò §¨©¤¤£¨¥§¥¨©§¥¨¨§¥Ÿ¤

,Lãça änëadna ixdy ,elld zel`yd lka jxev oi` `ld §©¨©Ÿ¤
dfi`a wx eze` el`yiy mlerl ok m`e ,df lk lelk 'yn`' xn`y

.xzei el`yi jxev didi m`e ,dry dfi`ae meiBì eøîàeaiyd - ¨§
,iqei iaxl minkgéøáãìEzeywdl ozip mbåéLëò' øîàå àaL éî ¦§¨¤¦¤¨§¨©©§¨

,'Bâøäike,íB÷î äæéàa äòL äæéàa íBé äæéàa Bì øîBàok m`e £¨¥§¥¤§¥¤¨¨§¥¤¨
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc oixcdpq(iyiy meil)

:`xnbd zl`eyàáéúëãk àãç àãç àîéàålkay xn`z `ny - §¥¨£¨£¨§¦§¦¨
xira] da zexkfend zexiwgd xtqnk zexiwg jixv dxiar
[mizy minnef micrae ,mizy dxf dcear caera ,yly zgcpd

ïk íàcray jixv mlekay jixack m` ixdy -àðîçø eäðéázëéì §¦¥¦§§¦§©£¨¨
àãçaecnli x`yde ,cg` weqta rayd lk z` dxezd aezkz - ©£¨

.ea aezky enk xewgl yi cg` lkay gken mwligy dfne ,epnn
:`xnbd daiynàáéúk éããä éãäa eäìeëc ïåékzyelyay oeik - ¥¨§§©£¥£¨¥§¦¨

,micrd z` xewgle yexcl jixvy xkfen zenewndéôìé éããäî- ¥£¨¥¨§¦
,[dfa xen`d z` dfa zzl] df lr df micnln md okléôìéc ïåéëå§¥¨§¨§¦

éîc àãça áéúëc ïàîk éããäîdf lr df micnln mdy oeike - ¥£¨¥§©¦§¦©£¨¨¥
ray jixv mlerle ,cgia zeaezk zexiwgd lky xacd aygp

.zexiwg
:`xnbd dywnéããäì àéîã àì àäå,mdipica minec mpi` ixd - §¨¨¨§¨©£¨¥

`lew md zexiwgy oeikne ,xeng `ed eay cv yi cg` lka ixdy
.xengd oicl lwd oica zexen`d zexiwg cenll oi` ,oecipl

mipicdn cg` lka yiy zexnegd z` `xnbd d`ianïîéñ)è"ìt ¦¨¨¥
ðäì úçcpä øéò .(ä"àøúä ó"ééñézøz Cmixg`d mipicd ipyl - ©¦©§¨¨¦©¦©©§¨¨©§¥

ïðBîî ïkL ,àéîã àìmicr lye dxf dcear caerd cigi ly ¨¨§¨¤¥¨¨
minnefèìtzgcpd xira la` ,mpenn z` mica`n oi`y ,lvip - ¨¥

oke ,mpenn z` ca`l dxezd dxingdðäì äøæ äãBáòàì ézøz C £¨¨¨§¨¨©§¥¨
ïkL ,àéîcminnef micre zgcpd xir iyp` ly myperééñaó- ¨§¨¤¥§©¦

oke ,dliwqa eyper dxf dcear caerd eli`e ,axgïéîîBæ íéãò¥¦§¦
ðäìïkL ,àéîc àì ézøz Cdxf dcear caerd cigie zgcpd xir §¨¨©§¥¨¨§¨¤¥

,äàøúä íéëéøömbxedl dxezd dxingd minnef micra la` §¦¦©§¨¨
.d`xzd `la

:`xnbd zayiinéããäî ïðéôìé áèéä áèéäadxkfed mzylyay - §¥¥¥¥¨§¦©¥£¨¥
.dfa xen`d z` dfa zzl dey dxifb miyxece ,'ahid' daizd

äåL äøéæâe,efäðôeîdaiz zngn zyxcp dey dxifbd xnelk - §¥¨¨¨§¨
,[daezk `id eay oiprd sebl dxeza zkxvp dpi`y] dieptàì éàc§¦Ÿ

Cøôéîì àkéà ,äðôeîlka yiy] mcew xkfedy enk zeywdl yi - §¨¦¨§¦§©
zngn d`a dey dxifbd m` wxy `ed llkde ,[`xneg dxiar

.`kxitd zngn zlhazn dpi` ,diept daizééàìzn`a -ééeðôà ¨¥©§¥
,éðôeîázëéîì äéì äåäcî`l dxezd ,ztqep dxiwg zeaxl ick - §¥¦©£¨¥§¦§©

,'ahid mihteyd eyxce' oke 'ahid zyxce' aezkl dkixv dzid
aezkl dl did `l`'áèéä'a déøeaéãa àø÷ épLå 'eø÷çå eLøãå'§¨§§¨§§©¥§¨§¦¥§¥¥

.ééBðôàì dpéî òîLdxiwg 'ahid' daizdn micnely s` xnelk §©¦¨§©§¥
mewna 'ahid' oeylay iepiyd oiicr ,[lirl x`eank] zg`

.dey dxifbd z` epnn cenll iept ,'exwge'
:`xnbd dywnàeä ãçà ãvî äðôeî ézkàålka `l `ld - §©©¦§¤¦©¤¨

ixdy ,oeyl iepiy ef daiza yi zenewnd zyelyðä àîìLaC ¦§¨¨¨¨
ézøzmyy ,dxf dcear caerd cigiae minnef micra oaen df - ©§¥

'ahid' weqtd ok m`e 'dxiwg' zxkfen `läåäc íeMî àeä äðôeî§¤¦©£¨
ázëîì déì,'exwge eyxce'ázëîì déì äåä éàî úçcpä øéò àlà ¥§¦§©¤¨¦©¦©©©£¨¥§¦§©

,'ahid' mewnaeäìek àáéúk àä'dxiwg' aezk xak ixd - ¨§¦¨§
dzvx dxezd xy`k ok m` ['ahid Yl`We Yxwge YWxce']§¨©§¨§¨©§¨§¨©§¨¥¥
did `le ,'ahid' oeyld z` dhwp dgxk lr ,dxiwg cer zeaxl

:`xnbd daiyn .df mewna aezkl dn dläðôeî ééeðôà énð íúä̈¨©¦©§¥§¤
,iept 'ahid' weqtd zgcpd xira mb -ázëîì déì äåäcî- ¦©£¨¥§¦§©

oeyla ztqep dxiwg zeaxl dleki dxezd dzidy'LBøãz LBøc'¨¦§
'øB÷çz øB÷ç' Bàdéøeaéãa àø÷ épLå ,dzelibxn dxezd dzpiye - ¨©£§©¥§¨§¦¥

dhwpeaoeyl.ééBðôàì dpéî òîL ,'áèéä' §¥¥§©¦¨§©§¥
wpga mypery zexiara zexiwg ray ecnlp oipn `xnbd zx`an

:dtixya e`ïéâøäðne ïéì÷ñpî øîBçå ì÷a ïé÷ðçð eúàå,m`y §¨¤¡¨¦§©¨¤¦¦§¨¦¦¤¡¨¦
oky lk ,zexiwg ray jixvdl dxez dliwd ,dxengd dliwqa
micrd z` xewgl jixvpe oecipd lr lwpy lw dypery dxiara

.zexiwg raya.íéì÷ñpî øîBçå ì÷a ïéôøNð eúàå:`xnbd dywn §¨¦§¨¦§©¨¤¦¦§¨¦
ïðaøì àçéðä(dpyna :hn onwl)äøeîç äìé÷ñ éøîàc,dtixynàlà ¨¦¨§©¨¨§¨§¥§¦¨£¨¤¨

,äøeîç äôéøN øîàc ïBòîL éaøì,xnege lw oi` ok m`eàkéà éàî §©¦¦§§¨©§¥¨£¨©¦¨
øîéîì.zexiwg ray jixv dtixyay cnlp oipn - §¥©

iax mb leki epnny ,mitxyp cenll sqep xewn dcedi ax `ian
:cenll oernyäãeäé áø øîà àlàdxf dcear caerd cigia xn`p ¤¨¨©©§¨

(c fi mixac)'ïBëð úîà äpäå'zgcpd xira xn`p oke(eh bi mixac)äpäå' §¦¥¡¤¨§¦¥
'ïBëð úîàsexivae ,dxiwg ly oeyl md 'oekp'e 'zn`' milinde - ¡¤¨

mcew epxkfdy rayd,éøñ ãç àä,jk myxecl yieì òáLòáL ¨©§¥¤©§¤©
úìz ìc ,úBøé÷çmdn yly `ved -äåL äøéæâìray yiy cnll £¦©§¨¦§¥¨¨¨

,mlekaàãç eäì àLtcnlp dpnny zg` dx`yp -ïBòîL éaøì ¨¨§£¨§©¦¦§
ïéôøNð ééezàì,dtixy miaiignd micrl zexiwg ray zeaxl - §©¥¦§¨¦

e,àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléî ïðaøìs` xnelk §©¨¨¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨
z`f lka ,dliwqn xnege lwa dtixy cenll xyt` mzhiyly
lwa mze` cenll did xyt`y mipic aezkle gexhl dxezd jxc
zeaxl miyxec mlek itl zxzeind 'dxiwg'd z` ok m` ,xnege

.zexiwg rayl mitxyp
dxiwg yiy dcedi axl heyt didy jk lr dywn eda` iax

:zxzeinúBøé÷ç äðîL ééezàì àîéà ,eäáà éaø da ócâîile` - §©¥¨©¦£¨¥¨§©¥§Ÿ¤£¦
z` zeaxl `le zipiny dxiwg zeaxl d`a zxzeind dxiwgd

.oitxypd
:eda` iax lr `xnbd dywnàkéà éî úBøé÷ç äðîLejiiy ike - §Ÿ¤£¦¦¦¨

ef `iyew lr ddnz `xnbd .dnfdl lirezy dl`y cer le`yl
:[eda` iax ziiyew z` zniiwne]àì äîlàxeaq dz` dnl - ©¨¨Ÿ

,micrd z` cer xewgl dna oi`yééezàì àkéàäåjiiy ixde - §¨¦¨§©¥
xewgl,äòMa änëaéëä énð àéðúå`ziixaa epipy jk ok`e - §©¨©¨¨§©§¨©¦¨¦

yBúBà ïé÷ãBa eéä,crd z` -,úBøé÷ç äðîLajiiyy gken ok m`e ¨§¦¦§Ÿ¤£¦
.eda` iax ziiyew zxfege ,zipiny dxiwg

:eda` iax ziiyew lr ddnze zxfeg `xnbdàçéðäoekp df - ¨¦¨
drya dnk lr xewgl jiiyyéiaàìmigqt zkqna `aend(:`i) §©©¥

øéàî éaøc àaélà[epizpyna iepyd]àìå äòBè íãà ïéà øîàc ©¦¨§©¦¥¦§¨©¥¨¨¤§Ÿ
íeìk,llk dfa zerhl ieyr epi` drya dnka xne`d mc`y - §

åokøîàc énð àðLéì Cäìiia`y xaeqd my ixn`c `ki`d itl - §§©¦§¨©¦§¨©
y xn` xi`n iaxc `ail`eäMî äòBè íãàieyr mc`y xnelk - ¨¨¤©¤

,[zewc dnk] zvw zerhløétLzlrez yiy xacd oaen - ©¦
,ef dxiwgaéöç äòBè íãà øîàc ,äãeäé éaøc àaélà éiaàì àlà¤¨§©©¥©¦¨§©¦§¨§¨©¨¨¤£¦

àáeè éLðéà eòè øîàc àáøìe ,äòLzerhl miieyr miyp`y - ¨¨§¨¨§¨©¨¦§¥¨
yly dcedi iaxle edyn xqg zery izy xi`n iaxl] daxd

,[edyn xqg zeryøîéîì àkéà éàîyi zipiny dxiwg efi` - ©¦¨§¥©
dnfdd oiprl zlrez oi` 'drya dnk' ly dxiwga ixd ,zeaxl
ixdy ,eda` iax ziiyew zpaen `l ok m`e [erhy exn`iy meyn]
dxiwg yiy `vnpe el`d zehiyd enk xeaql leki oerny iax

.mitxyp zeaxl zxzein
:eda` iax ziiyew z` zx`ane `xnbd zxfegänëa ééezàì àlà¤¨§©¥§©¨

.ìáBia:`xnbd ddnzòeáL äæéàa eðééädiepn xak ef dxiwg ixd - ©¥©§§¥¤¨©
.'reay dfi`a' ly yexitd df ixdy ,zexiwg rayd oia dpyna

.ìáBé äæéàa ééezàì àlàoeiky ,eda` iax ziiyew zxfeg ok m`e ¤¨§©¥§¥¤¥
d`a zxzeind dxiwgdy oipn ,ztqep dxiwg zeaxl jiiyy

.zipiny dxiwg zeaxl `le ,mitxyp zeaxl
:eda` iax ziiyew z` `xnbd zvxznCãéàåxaq dcedi ax - §¦¨

yøîàc ïåék,crd,ìáBé äæéàa éòa àì òeáL äæéàa`ly meyn ¥¨§¨©§¥¤¨©¨¨¥§¥¤¥
.laeil laein mzecr mr epizni micry ievn

:dpyna epipyøîBà éñBé éaø.mewn dfi`a dry efi`a mei dfi`a ©¦¥¥
:ezxaq z` `xnbd d`ian,íéîëçì éñBé éaø íäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¤©¦¥©£¨¦

íëéøáãì,zexiwg ray jixv mlerly mixne` mz`yàaL éî §¦§¥¤¦¤¨
,'Bâøä Lîà' øîàåikeeáL Bæéàa Bì øîBàLãç Bæéàa äðL Bæéàa ò §¨©¤¤£¨¥§¥¨©§¥¨¨§¥Ÿ¤

,Lãça änëadna ixdy ,elld zel`yd lka jxev oi` `ld §©¨©Ÿ¤
dfi`a wx eze` el`yiy mlerl ok m`e ,df lk lelk 'yn`' xn`y

.xzei el`yi jxev didi m`e ,dry dfi`ae meiBì eøîàeaiyd - ¨§
,iqei iaxl minkgéøáãìEzeywdl ozip mbåéLëò' øîàå àaL éî ¦§¨¤¦¤¨§¨©©§¨

,'Bâøäike,íB÷î äæéàa äòL äæéàa íBé äæéàa Bì øîBàok m`e £¨¥§¥¤§¥¤¨¨§¥¤¨
.'dyrnd did izn' wx eze` el`yiy mlerlàlàuxzz i`cea ¤¨
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc oixcdpq(ycew zay meil)

úB÷ìîì ïéðò eäðz.d`xzd `la dwel epi`y yexc - §¥¦§¨§©§
:sqep xewn,àðz äi÷æç éácgvex iabl xn`p(ci `k zeny)ãéæé éëå' §¥¦§¦¨¨¨§¦¨¦

,'äîøòá Bâøäì eäòø ìò Léàxaecny rnyn ,'ike' oeyldne ¦©¥¥§¨§§¨§¨
àeä ïééãòå ,Ba eøúäLa eiyrna jiynn.ãéæî:sqep xewnéaø éác ¤¦§©£©¦¥¦§¥©¦

,àðz ìàòîLézay llgn iabl xn`p(bl eh xacna)BúBà íéàöBnä' ¦§¨¥¨¨©§¦
'íéöò LLB÷î,rnyn 'yyewn' oeyldneàeä ïééãòå ,Ba eøúäL §¥¥¦¤¦§©£©¦
e jiynn didLLB÷î.:sqep xewn,àðz éaø éácdxrp iabl xn`p §¥§¥©¦¨¨

dqxe`nd(ck ak mixac)äpò øLà øác ìò','Edrx zW` z` ©§©£¤¦¨¤¥¤¥¥
miyxec 'xac' dlindne,øeaéc é÷ñò ìòzngn aiigy xnelk ©¦§¥¦

.ea exzdy d`xzdd ixeaic
àëéøöe,lirl zexkfpd zeyxcd lk z` jixv -àðîçø áúk éàc §¦¨§¦¨©©£¨¨

ïéà úB÷ìî éáéiç àðéîà äåä ,BúBçà,d`xzd jixv ok` mda - ££¨£¦¨©§¥©§¦
la`,àì úBúéî éáéiçokl'ãéæé ék' àðîçø áúk.gvexaáúk éàå ©§¥¦Ÿ¨©©£¨¨¦¨¦§¦¨©

ééñ éléî éðä àðéîà äåä ,'ãéæé éëå' àðîçøìé÷c ógvexa `weecy - ©£¨¨§¦¨¦£¨£¦¨¨¥¦¥©¦§¦
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך בעמוד ככ

oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxt`nw `aa
.ïéðò åäéðú:ezeg`a jiiyc zewln z`xzdl.ãéæé éëåexzdy `l` opirci `pn

epecfa `ed cinz rnyn cifi ike `l` xn`p `l cifd m`e `"l cifn `ed oiicre ea
:xwir df.ùùå÷î åúåà íéàöåîäxg`l yyewn `l` xn`p `l mivr yyiwy

did oiicre ea exzdy `l` jka ielz mrh dne yyewn did ede`vne ede`xy
:yyewn.øåáéã é÷ñò ìò:d`xzdäåä
.àðéîàzewln `l` dzin dpi`c ezeg`

zezin iaiig la` d`xzd opirac `ed
:irail `l `ni` ixingcïéì÷ñðá éúøúå

.éì äîì:dliwqa dqxe`nd dxrpe yyewn
.ïåòîù 'øìez` `le dxeng dtixy xn`c

xn` i`c meyn d`xzda oilwqpn oitxyp
`pixg` `xw azk oilw ody oilwqpa

:oipr epi` m`a oitxyp iiez`l.êðä åúéìå
:siiqe zewln.úîäznk `ed xak rnyn

dzin envr aiigy oic zial `ay mcew
:eita.'åë äñøåàîä äøòð éãòjixt dinwl

:hwpc dqxe`nd dxrp `py i`näøñåàì
.åðàá äìòá ìò:dbxedl `leéëéä

.àìè÷éî`hiyt `lhwin `l idi`c oeike
mixac) aizk mnf xy`k ilhwin `l edpi`c

:(hi.äøáç äùàá`l m` `lhwin idi`c
xnel oilekic ilhwin `l edpi`e el` enfed
epeekzp dzin daiigl `l oic zial ep`ayk
`l` d`xzd oi` epixzd exn` i` la`
dbxedl `l xninl ivn `l eze zindl

:ep`a.úåãò äîù àìxyt` i`e li`ed
mihteyd eyxce zxwge zyxce ea miiwl

:(my) 'ebe xwy cr dpde.äøéáç äùà àìà
`lhwinc dcedi xa iqei 'xl ol `niiwc
oeik `d dl zgkyn ikid d`xzd `la
xnel oilekic meyn ilhwin `l edpi`c
:`lhwin `l inp idi` ep`a dxqe`l

äúðéæùë.äúðéæå äøæçåipy zepf icr jpdc
xak ixdy ep`a dxqe`l xnel oileki oi`
`l` e`a `le oey`x zepfn dxq`p

:dbxedläøñåàì øîåì ïéìåëé àäå ïðéëøôå

.åðàá éðù äìòåá ìòizy d`nhpe d`nhpen (:ek sc) dheq zkqna ol `niiwc
:lreal dxeq` jk dlral dxeq`y myk minrt.ïåùàø ìòåáî äúðéæùxake

:eilr dxq`p.äéáåø÷î äúðéæù éîð éà:dexr meyn mdl dxeq` `idyåìéôà
.äéúåú àáúé àìã àäixdy eilr dxqe`l ediizrc` ewq` `lc xninl `ki`e

elit` eizgz zayei dze` mi`ex eid `l
:xnel oileki ikd.ïøéøà:f"rla `"nxyei

.ïåëð äæ ïéàmixeht mde `ede dlha ozecre
:cin.ïåëð äæ éøäzewica ikiiy `lc

:zecr ly dteba `l` yigkdløãåñá
.äá å÷ðçùexiag z` wpgy ecirdy

e` did xegy oiwcap eid xceqd lre exceqa
:did oal.õ÷òù:dvwern dkzge uwc

.äðéàú:dpi`z ixw ixtd.åãôéùùoeyl
:cety.úåðáì íéðéàú úåøåçù íéðéàúlrc

:bexdl xyt` i` onvr mipi`za jgxk
.äéì éåùî úåøé÷çëlkei xy` lka wecal

iygkzn zexiwgac ikid ike yigkdl ick
xne` dfe ipelt mewna xne` df xg` xaca
`l mewndc xg` xac epiidc ipelt mewna

:zewica inp ikd ebxd.ïéøãäðñá äåä éî
:zeytp ipic oipc eidy drya.äðù íéòáøà

cnl miirvn` `ihnwxta wqr mipey`x
:ze`xed dxene oiic dyrpe cnil mipexg`

.úåðçá:eny oke milyexia did mewnéðéã
.êúòã à÷ìñ úåñð÷zifbd zkyl ike

:zeqpw ipicl znxeb.úåùôð éðéã àìàoi`y
ixcdpqy cera `l` mewn lka zeytp ipic
(fi mixac) xn`py zifbd zkyla zbdep
mewndy cnln mewnd l` zilre znwe
eid `le migvex iyitpc efgc oeike mxeb

:myn elbe ecnr oecl oiwitqnáøçùî ïðúå
.'åëå ùã÷îä úéái`kf oa opgei oaxc oeike

mirax`c `vnp oaxeg xg` miiw did
`dc zeytp epc `l mipexg`d eizepy

:elha oaxeg mcew mirax`.àúìéî øîàå
:dinrh edl xazqi`e eizeax oipiicd iptl
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רי
oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéðò åäéðú:ezeg`a jiiyc zewln z`xzdl.ãéæé éëåexzdy `l` opirci `pn
epecfa `ed cinz rnyn cifi ike `l` xn`p `l cifd m`e `"l cifn `ed oiicre ea

:xwir df.ùùå÷î åúåà íéàöåîäxg`l yyewn `l` xn`p `l mivr yyiwy
did oiicre ea exzdy `l` jka ielz mrh dne yyewn did ede`vne ede`xy

:yyewn.øåáéã é÷ñò ìò:d`xzdäåä
.àðéîàzewln `l` dzin dpi`c ezeg`

zezin iaiig la` d`xzd opirac `ed
:irail `l `ni` ixingcïéì÷ñðá éúøúå

.éì äîì:dliwqa dqxe`nd dxrpe yyewn
.ïåòîù 'øìez` `le dxeng dtixy xn`c

xn` i`c meyn d`xzda oilwqpn oitxyp
`pixg` `xw azk oilw ody oilwqpa

:oipr epi` m`a oitxyp iiez`l.êðä åúéìå
:siiqe zewln.úîäznk `ed xak rnyn

dzin envr aiigy oic zial `ay mcew
:eita.'åë äñøåàîä äøòð éãòjixt dinwl

:hwpc dqxe`nd dxrp `py i`näøñåàì
.åðàá äìòá ìò:dbxedl `leéëéä

.àìè÷éî`hiyt `lhwin `l idi`c oeike
mixac) aizk mnf xy`k ilhwin `l edpi`c

:(hi.äøáç äùàá`l m` `lhwin idi`c
xnel oilekic ilhwin `l edpi`e el` enfed
epeekzp dzin daiigl `l oic zial ep`ayk
`l` d`xzd oi` epixzd exn` i` la`
dbxedl `l xninl ivn `l eze zindl

:ep`a.úåãò äîù àìxyt` i`e li`ed
mihteyd eyxce zxwge zyxce ea miiwl

:(my) 'ebe xwy cr dpde.äøéáç äùà àìà
`lhwinc dcedi xa iqei 'xl ol `niiwc
oeik `d dl zgkyn ikid d`xzd `la
xnel oilekic meyn ilhwin `l edpi`c
:`lhwin `l inp idi` ep`a dxqe`l

äúðéæùë.äúðéæå äøæçåipy zepf icr jpdc
xak ixdy ep`a dxqe`l xnel oileki oi`
`l` e`a `le oey`x zepfn dxq`p

:dbxedläøñåàì øîåì ïéìåëé àäå ïðéëøôå

.åðàá éðù äìòåá ìòizy d`nhpe d`nhpen (:ek sc) dheq zkqna ol `niiwc
:lreal dxeq` jk dlral dxeq`y myk minrt.ïåùàø ìòåáî äúðéæùxake

:eilr dxq`p.äéáåø÷î äúðéæù éîð éà:dexr meyn mdl dxeq` `idyåìéôà
.äéúåú àáúé àìã àäixdy eilr dxqe`l ediizrc` ewq` `lc xninl `ki`e

elit` eizgz zayei dze` mi`ex eid `l
:xnel oileki ikd.ïøéøà:f"rla `"nxyei

.ïåëð äæ ïéàmixeht mde `ede dlha ozecre
:cin.ïåëð äæ éøäzewica ikiiy `lc

:zecr ly dteba `l` yigkdløãåñá
.äá å÷ðçùexiag z` wpgy ecirdy

e` did xegy oiwcap eid xceqd lre exceqa
:did oal.õ÷òù:dvwern dkzge uwc

.äðéàú:dpi`z ixw ixtd.åãôéùùoeyl
:cety.úåðáì íéðéàú úåøåçù íéðéàúlrc

:bexdl xyt` i` onvr mipi`za jgxk
.äéì éåùî úåøé÷çëlkei xy` lka wecal

iygkzn zexiwgac ikid ike yigkdl ick
xne` dfe ipelt mewna xne` df xg` xaca
`l mewndc xg` xac epiidc ipelt mewna

:zewica inp ikd ebxd.ïéøãäðñá äåä éî
:zeytp ipic oipc eidy drya.äðù íéòáøà

cnl miirvn` `ihnwxta wqr mipey`x
:ze`xed dxene oiic dyrpe cnil mipexg`

.úåðçá:eny oke milyexia did mewnéðéã
.êúòã à÷ìñ úåñð÷zifbd zkyl ike

:zeqpw ipicl znxeb.úåùôð éðéã àìàoi`y
ixcdpqy cera `l` mewn lka zeytp ipic
(fi mixac) xn`py zifbd zkyla zbdep
mewndy cnln mewnd l` zilre znwe
eid `le migvex iyitpc efgc oeike mxeb

:myn elbe ecnr oecl oiwitqnáøçùî ïðúå
.'åëå ùã÷îä úéái`kf oa opgei oaxc oeike

mirax`c `vnp oaxeg xg` miiw did
`dc zeytp epc `l mipexg`d eizepy

:elha oaxeg mcew mirax`.àúìéî øîàå
:dinrh edl xazqi`e eizeax oipiicd iptl
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נוסף על פעולת השופטים שהוא עניין המוחין, ג' בחינות חכמה־בינה־דעת, צריכה להיות גם פעולת השוטרים, שהוא עניין ז' המדות, 
שעל־ידן נמשך במחשבה דבור ומעשה בפועל.

ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז
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oifge` mipya cenr `n sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äéîùá äåòá÷å`l i`kf oa opgei oax `cgae i`kf oa 'ipzn `cga dil ixwc i`de
o`ne `zlin `dl dxn`c `zry `idd my lr i`kf oa dil ixwc o`n iywiz

:dil ixw diteq my lr oax dil ixwc.àèéùôopirny` rcei ipi` cg` xn`c oeik
:zniiw ozecrc `pz.àéä úîéé÷ éîð åäééååøú éøîà éëipi` cg`d xn` eli`c

ipi` exiag xn`c oeik dizeax i`n rcei
:cixen `le dlrn `l df rcei.'åë øîåà 'àå

:dyly eidyäùìù ùé÷î àáé÷ò 'ø
.íéðùìopi` mipy dn (:d 'c) zekn zkqna

cr ozyly s` mdipy enifiy cr oinnef
b"r`e onifdl xyt` i` dfe ozyly enefiy
eli`c mzd `zlin `dl dl xn`w y"xlc
`vnp mipy dn ikdl edpiywn `aiwr 'x
zi` r"x edin 'ek leqt e` aexw odn cg`

:edi` siqene y"xc inp dil.øîà àáø`d
`l` i`w zewicac `zeax` e`l 'it` ipzwc
oia dn xn`w ikde i`w zexiwgc `zeax`
`l` `kilc `kid zexiwg zewical zexiwg
dlha ozecr rcei ipi` '` xn` icdq ixz
zniiw ozecr rcei ipi` cg` xn` zewica
znfend zecr dil dedc mdipyl oicd `ede
xn`c dl zgkyn zexiwga 'it`e zexiwga
oebk inc ikide zniiw ozecr rcei ipi` cg`
miiwzzy zecrl xyt`c `zlz `ki`c
`lce jpd ilqtin `l iyily meyne mipya

:r"xk.äáø éáã ïéøãäðñáyecig dn xnelk
lecb mc` ziaa oixcdpqa mixne` mz`

:daxd da ycgl mkl yi dax oebkéàîå
.àúãéøâ ïéøãäðñá ïðéøîàxnel epl yi dn

`kid jk lk mkg itn micinl epiid `l eli`
:jl `iyw i`ne da zeywdl yiàä

.àúééøåàã`ziixe`c `de zxwge zyxce
eilk xne` cg` oekp `diy oekp lirl ipzck
ediy oekp zewica epiidc 'ek mixegy

:mipeekn mdixac.ïîéæäì ìåëé äúà éàù
la` iaizk dnfd zexiwg ray edleka
oircei ep` oi` olek mixne` 'it` zewica
dnfdy `id dnifdl leki dz`y zecr
jiiy i`nc dygkd `l` jka dielz dpi`

:zewica iab mziid epnr.äá åúéøîà àáåè
:da minrh mkl yi daxdøîã äéúåáéèî

.àáåè äá 'éøîàeipre aeh dz`y zngn
:daxd da mixne` ep` epl dcene

.øîã äéúåäéæðîepa qixzdl dvex ziid m`
melk jcbp mircei epiid `l zeywdle
oeyl dwfgae iyewa xacnd oeyl zedifp
:x"ipexby` (:aiw sc migqt) dix`c `dfp

.äîë ãòmdipia yi m`c ycgd jeza eqpki
:ycgd xeaira erhc `nip cg` meiåáåø ãò

.ùãç ìùxne` cg` oebk jli`e o`kn la`
`l cg`e mixyra xne` cg`e mixyra
minia rny xakc ycgd xeaira opilz

:xaern ycg didy elld'áá òãåé äæù
.íéøåáéòe` mixaern miycg ipy eidy

:oixiqg olekl o`pn dfe belica e` cgia
.íåùî àìàmini aexa rci `aexa ixn`c

:did dn rny xak exary.àøåôéùxtey
:xteyd z` rny `l dfe xqg od `ln od ligzn `edy meia ycgd yeciwa oirwez eid.ïéëøáî äîë ãò:xgnl jxai meid jxia `l m`.ùãçä ìòdpald lr

:dycgzda.äúîéâô àìîúúù ãò:`id zpyep xak ixdy miycg ycgn xninl jiiy `l ikd xza la`
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xzac cere `icda ikd xn`c `id y"xc `kd
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mdn cg` `vnpk rcei ipi` xn` la` ozecr
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epiide dlha ozecr r"xle x`ya zecrd

`lc dixza xn`wc `gip `zyde r"xk xn`wc

:y"xk `l` `aiwr 'xk

äæùeli` dne dyw .ycg ly exeaira rcei

irci ediieexzc icdq ipda opiwiic

op`e zygken zecr `iede ycg ly exeaira

`witqn dilhwipe xn`w ikdc `nipe mewip

(mye :`i sc) migqtc w"ta opikxt b"dkc

ivg dreh mc` dcedi 'x ixacl xn`c iia`l

dfi`a opiliiyc oeik opiwiic xityc l"ie dry

exeaira rci df n"y cg` meil mipeekne mei

wiic ikid xn`z m`e rci `l dfe yceg ly

ipicac (.hq sc onwl) xxeq oa yixa `kdn

erh iypi`c `aexc `aex xza opilf` zeytp

meil mdipy epeekc `kd ip`y `gxic `xeaira
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dngd upd mcew dil dedc 'a zlgza zery
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i`d `nlic diliiyp dlha mzecr i`n`

zlgz dyng xn`wc i`de 'b seq 'b xn`wc

l"ie dyngmeyn edl opiwca zecr lhalc

miiwl `le dcrd elivde (dl xacna) aizkc
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déîLa äeòá÷å,enya efd dkldd z` erawe -ãîì äåä ék- §¨§¨¦§¥¦£¨¨©
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,ef zkqna zeywzdl yi okid ,elv` epcnly ila mb ef zkqna
Cì àéL÷ éàîe.da jl dyw did dne -,eäì øîàiziywzdàäî ©©§¨¨¨©§¥¨

ïúeãò òãBé éðéà øîBà ãçà úBøé÷ç ,úB÷éãáì úBøé÷ç ïéa äî éðz÷c§¨¨¥©¥£¦¦§¦£¦¤¨¥¥¦¥©¥¨
eðà ïéà íéøîBà íéðL eléôàå òãBé éðéà ãçà øîà úB÷éãa äìéèa§¥¨§¦¨©¤¨¥¦¥©©£¦§©¦§¦¥¨

.úîéi÷ ïúeãò íéòãBédxe`kleàéä àúééøBàc éãéàå éãéà éãkî- §¦¥¨©¤¤¦§¦¦¦§¦¦§©§¨¦
mzeyrl oic zia miaiegn [zewicae zexiwg] df mbe df mb ixd

ok m` ,dxezdn,déì éøîà .úB÷éãa àðL éàîe úBøé÷ç àðL éàî©§¨£¦©§¨§¦¨§¥¥
äìéèa ïúeãò òãBé éðéà ãçà øîà úBøé÷ça ,àzLä éëämeyn ¨¦©§¨©£¦¨©¤¨¥¦¥©¥¨§¥¨

,dîéæäì ìBëé äzà éàL úeãò dì àéåäcmd zexiwgd lk ixdy §¨§¨¨¥¤¦©¨¨©£¦¨
,mewnd e` onfd z` rcei epi`y xne` m`e ,mewnde onfd oiprn
leki dz` oi`y zecr lky `ed oicde ,enifdl mileki mpi`

fdla la` .zecr dpi` dniïúeãò òãBé éðéà ïäî ãçà øîà úB÷éãa§¦¨©¤¨¥¤¥¦¥©¥¨
,úîéi÷oiicry meyn,àeä dîéæäì ìBëé äzàL úeãòixdy ©¤¤¥¤©¨¨©£¦¨

.mewnde onfd oiprn opi` zewicad
:dyrnd z` `xnbd zniiqneäì øîà`pdk axl `ng xa inx ¨©§

,`xtq axeda eúéøîà éëä éà,da mzxn` dfd mrhd z` m` - ¦¨¦¨§¦¨
äa eúéøîà àáeèzkqna mkl yi d`xpky ,da mzxn` daxd - ¨¨§¦¨

.miax mixe`iae minrh efda ïðéøîà øîc déúeáéhî ,déì éøîà̈§¥¥¦¦¥§©¨§¦©¨
àáeèda mixne` ep` okl ,epl dcene eipre aeh dz`y zngn - ¨

j` ,daxddéúeäéæpîøîã,epilr zeywdl dvex ziid m` -àì ¦§¦¥§©¨
àãç àìå da ïðéøîàzkqna mixne` ep` oi`y xacd aygp did - ¨§¦©¨§¨£¨

.xac jcbpk zeprl mircei epiid `ly meyn ,melk ef
dpyna epipy(.n lirl):'eë øîBà ãçàxne` cg`e ycega mipya ¤¨¥

dfe yceg ly exeaira rcei dfy ,zniiw ozecr ycega dylya
:`xnbd zxxan .yceg ly exeaira rcei epi`änk ãòxeari ©©¨

ycegd ly exeair mc`l rcep `ly xnel xyt` oiicre ycegdn
.mcewd:`xnbd daiynøîà éqà áø øîà àðéðç øa àçà áø øîà̈©©£¨©£¦¨¨©©©¦¨©

,LãBç ìL Baeø ãò ,ïðçBé éaø,jka zelzl oi` okn xg`l la` ©¦¨¨©¤¤
.dlihae ,zxzeq mzecry aygpe

àðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàepipyy dnn df oic cenll yi - ¨©¨¨©£©©¦§¦¨
,epizpynaìLa øîBà ãçà,äìéèa ïúeãò äMîça øîBà ãçàå äL ¤¨¥¦§Ÿ¨§¤¨¥©£¦¨¥¨§¥¨

éànàå,mini ipy ly lcad yiyk dliha zecrd recn dxe`kle - §©©
ïéøeaéò éðLa òãBé Bðéà äæå ïéøeaéò éðLa òãBé äfL àîéðmb `lde - ¥¨¤¤¥©¦§¥¦¦§¤¥¥©¦§¥¦¦

okle ,crd drh mixaern miyceg ipyay ,xnel xyt` df ote`a
,mini ipy lcad mdipa yiòãé daeøác íeMî åàì àlàlr `l` - ¤¨¨¦¦§¨¨©

okzi `l okle ,xacd rcep xak ycegd ini aex xg`ly jgxk
:`ax ly reiqd z` `xnbd dgec .miyceg ipya drehyíìBòì§¨

Cì àîéày xnel xyt` zn`a -òãé àì énð daeøaaexa mby - ¥¨¨§¨©¦Ÿ¨©
,ycegd xeair lr mc`l rcep `ly okzi oiicr ycegdàøetéLáe§¦¨

òãémc`l mxeb `ed ycegd yeciwa mirwez eidy xteyd la` - ¨©
e ,ycegd z` eyciw izn zrclàøetéL ãça[cg` xteyaÎ]øîà §©¦¨¨©

éòèc`edy okziy mixne` ep` cg` ycega -z` rny `l §¨¥
la` ,xteyd.éòèc øîà àì àøetéL éøúaepizpynn oi` ok m`e ¦§¥¦¨Ÿ¨©§¨¥

.yceg ly eaex xg`l oicd dn di`x
:dpald zkxa oiprl oic d`ian `xnbdàðéðç øa àçà áø øîàå§¨©©£¨©£¦¨
änk ãò ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîàoiicre ycegd ini exari ¨©©©¦¨©©¦¨¨©©¨

Lãçä ìò ïéëøáîzeycgzd lr mikxany dpald zkxa xnelk - §¨§¦©©Ÿ¤
,dpalddúîéât àlîúzL ãò.mebt d`xi `l gxidy xnelk - ©¤¦§©¥§¦¨¨

:`xnbd zxxanänëå.dznibt ielinl aygp dn -á÷òé éaø øîà §©¨¨©©¦©£Ÿ
äòáL ãò ,äãeäé áø øîà éãéà øaivg zxeva gxid f`y ,mini ©¦¦¨©©§¨©¦§¨

,lebirøNò äML ãò ,éøîà éòcøäðlebir zxeva gxid f`y ,mei §©§¨¥¨§¦©¦¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc oixcdpq(ipy meil)

:oicd ilra ly zeprhd zaizk oic z`eïéøãäðñcg`e miray ly ©§¤§¦
dylye mixyr lyeäúéäzayeikly dxeväìeâò ïøBb éöç- ¨§¨§£¦¤£¨

,lebir ivgeäiL éãkmipiicd,äæ úà äæ ïéàBøeidi jk ici lre §¥¤§¦¤¤¤
.dkldk d`xed `vzy ick df mr df migkeezne mirney

:oic ziad ixteq oic z` zx`an dpyndéðLeíéãîBò ïéðéicä éøôBñ §¥§¥©©¨¦§¦
íäéðôì,mipiicd iptl -ãçàcnerïéîiîmipiicd,ìàîOî ãçàå ¦§¥¤¤¨¦§¦§¤¨¦§Ÿ

emdipyïéáúBkz`) éøácdå ïéáéiçîz`éøáãdïékæî,(m`y ick §¦¦§¥§©§¦§¦§¥§©¦

.exiag azky dnn egikei ,mdn cg` drhi
äãeäé éaøe wleg,øîBàyìLäL,eid mixteqãçàdidáúBkz` ©¦§¨¥§Ÿ¨¤¨¥

ãçàå ,ïékæîä éøácdidáúBkz`éLéìMäå ,ïéáéiçîä éøácdid ¦§¥©§©¦§¤¨¥¦§¥©§©§¦§©§¦¦
áúBkz`å ïékæîä éøácz` mb,ïéáéiçîä éøáãmipy eazki m`y ¥¦§¥©§©¦§¦§¥©§©§¦

dyly mdyk j` ,erhi gxehd jezny yyg yi ,mlek ixac z`
.iyilyd azk gikei ,mdn cg` drhi m` s`e ,exvwie erhi `l
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc oixcdpq(ycew zay meil)

déîLa äeòá÷å,enya efd dkldd z` erawe -ãîì äåä ék- §¨§¨¦§¥¦£¨¨©
,cinlz oiicr didy dryadéì éø÷ äåä 'éàkæ ïa'oa' `xwp did - ¤©©£¨¨¥¥

'i`kf,Baø éðôì áLBiä ãéîìúk,'oax' ezexwl zelibx oi` oiicry §©§¦©¥¦§¥©
.'éàkæ ïa ïðçBé ïaø' déì éø÷ äåä ãnéì äåä ékz` ayiil yi jkae ¦£¨¦¥£¨¨¥¥©¨¨¨¤©©

,`ziixal epizpyn oia dxizqddéì éø÷ ékepizpyn ly `pzdïa' ¦¨¥¥¤
déì éø÷ éëå ,àøwéòîc íL ìò 'éàkæ`ziixad ly `pzd -ïaø' ©©©¥§¥¦¨¨§¦¨¥¥©¨

.àzLäc íL ìò ,'éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©©¥§©§¨
:dpyna epipy'eë ÷ãáe äNòî'eë úBøé÷ç ïéa äî.zewical ©£¤¨©©¥£¦

xne` cg` ,zewica .dliha ozecr rcei ipi` xne` cg` ,zexiwg
.zniiw ozecr ,mircei ep` oi` mixne` mipy elit`e ,rcei ipi`

:`xnbd zl`ey'íéøîBà íéðL eléôà' éàîdpynd zycgn dn - ©£¦§©¦§¦
,el` milina`ed `lde,àèéLtixdy,'òãBé éðéà' ãçà øîà ék §¦¨¦¨©¤¨¥¦¥©

,úîéi÷ ïúeãòok m`énð éøz éa éøîà éky heyt mb -ïúeãò ¥¨©¤¤¦¨§¥¥§¥©¦¥¨
,úîéi÷.rcei `l ipyd mb m` oicd dpzyiy recne ©¤¤

:`xnbd zayiinéà÷ àLéøà úLL áø øîàel` zeaiz - ¨©©¥¤©¥¨¨¥
,`yixl zeqgiiznúBøé÷ça ,øîà÷ éëäåcg` xy`ky epxn`y §¨¦¨¨©©£¦

y oicd `ed ,dliha zecrd rcei ipi` xne`íéøîBà íéðL eléôà£¦§©¦§¦
äìéèa ïúeãò òãBé éðéà øîBà ãçàå eðòãé.:`xnbd zxxanïàîk- ¨©§§¤¨¥¥¦¥©¥¨§¥¨§©

.dfa epizpyn zxaeq in enk:`xnbd daiynàáé÷ò éaøkzkqna §©¦£¦¨
zekn(:d)ìL Léwîcì äLíéðL,cr minnef miyrp mpi` mipy dn §©¦§Ÿ¨¦§¨¦

'rcei ipi`' xne` cg` xy`k ok m`e ,ok dyly s` ,mlek enefiy
leki dz` i`y zecr `id zecrd lky `vnp ,enifdl xyt` i`e

.dnifdl
,éðz÷ 'úîéi÷ ïúeãò' àäå ,àáø øîàx`an zyy ax cvike ¨©¨¨§¨¥¨©¤¤¨¨¥

.dliha zecrd eay ote` zeaxl d`a dpyndy,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
,øîà÷ éëäipi`' xne` cg`yk zniiw zecrd zewicaa wx `l ¨¦¨¨©

`l` rceiúBøé÷ça eléôà,'rcei ipi`' xne` cg` m`y epxn`y £¦©£¦
m` la` ,dliha zecrd,òãBé éðéà øîBà ãçàå 'eðòãé' íéøîBà íéðL§©¦§¦¨©§§¤¨¥¥¦¥©

.úîéi÷ ïúeãòj` ,`qxibd z` zepyl jixv `ax zhiyl mby s`e ¥¨©¤¤
:`xnbd zxxan .iepiy zegt dfy meyn sicr jky xaqïàîk- §©

:`xnbd daiyn .dfa epizpyn zxaeq in enk,àáé÷ò éaøk àìc§Ÿ§©¦£¦¨
lk iyilya dnfd miiwl xyt` i` m`y xaeq `aiwr iax ixdy
zecrd zniiwzny xaeq dpynd ly `pzd eli`e ,dliha zecrd

.mirceiy mipya
zexiwg oia lcadd dn x`azi eae ,dyrn d`ian `xnbd

:rcei ipi` xne` crd xy`k ,zewicaleðz àøôñ áøå àðäk áø- ©©£¨§©©§¨¨
zkqn ecnläaø éa ïéøãäðñ.dax ly eyxcn ziaa -eäa òât- ©§¤§¦¥©¨¨©§

mze` ybtéác ïéøãäðña da eúéøîà éàî eäì øîà ,àîç øa éîø̈¦©¨¨¨©§©¨§¦¨§©§¤§¦§¥
äaøm` ixdy] dax ly eyxcn ziaa mkl ycgzd yecig dfi` - ©¨

.[miax mipic iyecig mkl yi i`cea lecb jk lk mc` lv` mzcnl
àúãéøb ïéøãäðña da ïðéøîà éàîe déì éøîàxnel epl yi dne - ¨§¥¥©¨§¦©¨§©§¤§¦§¥¨¨

,ef zkqna zeywzdl yi okid ,elv` epcnly ila mb ef zkqna
Cì àéL÷ éàîe.da jl dyw did dne -,eäì øîàiziywzdàäî ©©§¨¨¨©§¥¨

ïúeãò òãBé éðéà øîBà ãçà úBøé÷ç ,úB÷éãáì úBøé÷ç ïéa äî éðz÷c§¨¨¥©¥£¦¦§¦£¦¤¨¥¥¦¥©¥¨
eðà ïéà íéøîBà íéðL eléôàå òãBé éðéà ãçà øîà úB÷éãa äìéèa§¥¨§¦¨©¤¨¥¦¥©©£¦§©¦§¦¥¨

.úîéi÷ ïúeãò íéòãBédxe`kleàéä àúééøBàc éãéàå éãéà éãkî- §¦¥¨©¤¤¦§¦¦¦§¦¦§©§¨¦
mzeyrl oic zia miaiegn [zewicae zexiwg] df mbe df mb ixd

ok m` ,dxezdn,déì éøîà .úB÷éãa àðL éàîe úBøé÷ç àðL éàî©§¨£¦©§¨§¦¨§¥¥
äìéèa ïúeãò òãBé éðéà ãçà øîà úBøé÷ça ,àzLä éëämeyn ¨¦©§¨©£¦¨©¤¨¥¦¥©¥¨§¥¨

,dîéæäì ìBëé äzà éàL úeãò dì àéåäcmd zexiwgd lk ixdy §¨§¨¨¥¤¦©¨¨©£¦¨
,mewnd e` onfd z` rcei epi`y xne` m`e ,mewnde onfd oiprn
leki dz` oi`y zecr lky `ed oicde ,enifdl mileki mpi`

fdla la` .zecr dpi` dniïúeãò òãBé éðéà ïäî ãçà øîà úB÷éãa§¦¨©¤¨¥¤¥¦¥©¥¨
,úîéi÷oiicry meyn,àeä dîéæäì ìBëé äzàL úeãòixdy ©¤¤¥¤©¨¨©£¦¨

.mewnde onfd oiprn opi` zewicad
:dyrnd z` `xnbd zniiqneäì øîà`pdk axl `ng xa inx ¨©§

,`xtq axeda eúéøîà éëä éà,da mzxn` dfd mrhd z` m` - ¦¨¦¨§¦¨
äa eúéøîà àáeèzkqna mkl yi d`xpky ,da mzxn` daxd - ¨¨§¦¨

.miax mixe`iae minrh efda ïðéøîà øîc déúeáéhî ,déì éøîà̈§¥¥¦¦¥§©¨§¦©¨
àáeèda mixne` ep` okl ,epl dcene eipre aeh dz`y zngn - ¨

j` ,daxddéúeäéæpîøîã,epilr zeywdl dvex ziid m` -àì ¦§¦¥§©¨
àãç àìå da ïðéøîàzkqna mixne` ep` oi`y xacd aygp did - ¨§¦©¨§¨£¨

.xac jcbpk zeprl mircei epiid `ly meyn ,melk ef
dpyna epipy(.n lirl):'eë øîBà ãçàxne` cg`e ycega mipya ¤¨¥

dfe yceg ly exeaira rcei dfy ,zniiw ozecr ycega dylya
:`xnbd zxxan .yceg ly exeaira rcei epi`änk ãòxeari ©©¨

ycegd ly exeair mc`l rcep `ly xnel xyt` oiicre ycegdn
.mcewd:`xnbd daiynøîà éqà áø øîà àðéðç øa àçà áø øîà̈©©£¨©£¦¨¨©©©¦¨©

,LãBç ìL Baeø ãò ,ïðçBé éaø,jka zelzl oi` okn xg`l la` ©¦¨¨©¤¤
.dlihae ,zxzeq mzecry aygpe

àðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàepipyy dnn df oic cenll yi - ¨©¨¨©£©©¦§¦¨
,epizpynaìLa øîBà ãçà,äìéèa ïúeãò äMîça øîBà ãçàå äL ¤¨¥¦§Ÿ¨§¤¨¥©£¦¨¥¨§¥¨

éànàå,mini ipy ly lcad yiyk dliha zecrd recn dxe`kle - §©©
ïéøeaéò éðLa òãBé Bðéà äæå ïéøeaéò éðLa òãBé äfL àîéðmb `lde - ¥¨¤¤¥©¦§¥¦¦§¤¥¥©¦§¥¦¦

okle ,crd drh mixaern miyceg ipyay ,xnel xyt` df ote`a
,mini ipy lcad mdipa yiòãé daeøác íeMî åàì àlàlr `l` - ¤¨¨¦¦§¨¨©

okzi `l okle ,xacd rcep xak ycegd ini aex xg`ly jgxk
:`ax ly reiqd z` `xnbd dgec .miyceg ipya drehyíìBòì§¨

Cì àîéày xnel xyt` zn`a -òãé àì énð daeøaaexa mby - ¥¨¨§¨©¦Ÿ¨©
,ycegd xeair lr mc`l rcep `ly okzi oiicr ycegdàøetéLáe§¦¨

òãémc`l mxeb `ed ycegd yeciwa mirwez eidy xteyd la` - ¨©
e ,ycegd z` eyciw izn zrclàøetéL ãça[cg` xteyaÎ]øîà §©¦¨¨©

éòèc`edy okziy mixne` ep` cg` ycega -z` rny `l §¨¥
la` ,xteyd.éòèc øîà àì àøetéL éøúaepizpynn oi` ok m`e ¦§¥¦¨Ÿ¨©§¨¥

.yceg ly eaex xg`l oicd dn di`x
:dpald zkxa oiprl oic d`ian `xnbdàðéðç øa àçà áø øîàå§¨©©£¨©£¦¨
änk ãò ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîàoiicre ycegd ini exari ¨©©©¦¨©©¦¨¨©©¨

Lãçä ìò ïéëøáîzeycgzd lr mikxany dpald zkxa xnelk - §¨§¦©©Ÿ¤
,dpalddúîéât àlîúzL ãò.mebt d`xi `l gxidy xnelk - ©¤¦§©¥§¦¨¨

:`xnbd zxxanänëå.dznibt ielinl aygp dn -á÷òé éaø øîà §©¨¨©©¦©£Ÿ
äòáL ãò ,äãeäé áø øîà éãéà øaivg zxeva gxid f`y ,mini ©¦¦¨©©§¨©¦§¨

,lebirøNò äML ãò ,éøîà éòcøäðlebir zxeva gxid f`y ,mei §©§¨¥¨§¦©¦¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc oixcdpq(ipy meil)

:oicd ilra ly zeprhd zaizk oic z`eïéøãäðñcg`e miray ly ©§¤§¦
dylye mixyr lyeäúéäzayeikly dxeväìeâò ïøBb éöç- ¨§¨§£¦¤£¨

,lebir ivgeäiL éãkmipiicd,äæ úà äæ ïéàBøeidi jk ici lre §¥¤§¦¤¤¤
.dkldk d`xed `vzy ick df mr df migkeezne mirney

:oic ziad ixteq oic z` zx`an dpyndéðLeíéãîBò ïéðéicä éøôBñ §¥§¥©©¨¦§¦
íäéðôì,mipiicd iptl -ãçàcnerïéîiîmipiicd,ìàîOî ãçàå ¦§¥¤¤¨¦§¦§¤¨¦§Ÿ

emdipyïéáúBkz`) éøácdå ïéáéiçîz`éøáãdïékæî,(m`y ick §¦¦§¥§©§¦§¦§¥§©¦

.exiag azky dnn egikei ,mdn cg` drhi
äãeäé éaøe wleg,øîBàyìLäL,eid mixteqãçàdidáúBkz` ©¦§¨¥§Ÿ¨¤¨¥

ãçàå ,ïékæîä éøácdidáúBkz`éLéìMäå ,ïéáéiçîä éøácdid ¦§¥©§©¦§¤¨¥¦§¥©§©§¦§©§¦¦
áúBkz`å ïékæîä éøácz` mb,ïéáéiçîä éøáãmipy eazki m`y ¥¦§¥©§©¦§¦§¥©§©§¦

dyly mdyk j` ,erhi gxehd jezny yyg yi ,mlek ixac z`
.iyilyd azk gikei ,mdn cg` drhi m` s`e ,exvwie erhi `l
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רד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc oixcdpq(iriax meil)

xn`py ,dfl daeyzde .mi`xea dnk yiy rnyn ,miax(d `i my)

'ìcânä úàå øéòä úà úBàøì 'ä ãøiå'yecwd wxy ,cigi oeyla ©¥¤¦§¤¨¦§¤©¦§¨
xn`py ,mipreh mipind .cxi `ed jexa(f dl my)awriy mrhdy

,l` zia mewnl `xw'íéäìàä åéìà eìâð íL ék',miax oeyla ¦¨¦§¥¨¨¡Ÿ¦
xn`py ,dfl daeyzde .awril elbp midl` dnky rnyndl my)

(bì''éúøö íBéa éúBà äðBòä ìàawriy ,cigi oeyla `ed 'dperd' ¨¥¨¤¦§¨¨¦
,mipreh mipind .el dper `ed jexa yecwd wxy xn` envra

dxezd z` eniiwiy l`xyil dyn zxdf`a xn`py(f c mixac),ék'¦
'åéìà íéáBø÷ íéäìà Bì øLà ìBãb éBâ éîrnyn ,miax oeyla ¦¨£¤¡Ÿ¦§¦¥¨

xn`py ,dfl daeyzde .l`xyi ipal miaexw midl` dnky
weqtd jynda'åéìà eðàø÷ ìëa eðéäìà 'äk'wxy ,cigi oeyla ©¡Ÿ¥§¨¨§¥¥¨

xn` cecy xn`py ,mipreh mipind .epil` aexw `ed jexa yecwd
`ed jexa yecwl(bk f 'a l`eny),õøàa ãçà éBb ìàøNék Enòk éîe'¦§©§§¦§¨¥¤¨¨¨¤

'íéäìà eëìä øLàdnk l`xyil yiy rnyn ,miax oeyla £¤¨§¡Ÿ¦
weqtd jynda xn`py ,dfl daeyzde .midl`'íòì Bì úBcôì'¦§§¨

,mipreh mipind .epidl` `ed jexa yecwd wxy ,cigi oeyla
l`ipc melga xn`py(h f l`ipc),okl mcew xen`d lk z` d`xy ,
'åéîø ïååñøë éc ãò'-ayil ze`qk ipy elhedy d`xy cr ©¦¨§¨¨§¦

.my eayi mipyy rnyn ,mdilrjynda xn`py ,dfl daeyzde
weqtd,'áéúé ïéîBé ÷ézòå'wizr' dpeknd] `ed jexa yecwdy §©¦¦§¦

.my ayi ecal ['oinei
e :`xnbd dywnðäéì änì Czenewnd lka azkp zn`a recn - ¨¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .miax oeyla elldãkxn`éaø øîàc ,ïðçBé éaø ¦§©¦¨¨§¨©©¦
Cìîð ïk íà àlà øác äNBò àeä Ceøa LBãwä ïéà ,ïðçBéuriizn - ¨¨¥©¨¨¤¨¨¤¨¦¥¦§©

äìòî ìL àéìîôa,mik`lnd zxeag mr -øîàpLmelga §¨©§¨¤©£¨¤¤¡©
xvpckeap(ci c l`ipc),ïéLéc÷ øîàîáe àîbút ïéøéò úøéæâa'¦§¥©¦¦¦§¨¨§¥©©¦¦
,'àzìéàLmiyecwd xn`nae ,xacd mik`lnd zxifbay xnelk §¥§¨

.dxifbd
:`xnbd dywnéälek çðéúäyxtl lkep mixkfpd miweqtd lka - ¨¥©§¦

`ilnt mr uriizp `ed jexa yecwdy xnel miax oeyla hwpy
weqtd z` la` ,dlrn ly(h f l`ipc),'åéîø ïååñøë éc ãò'd`xy ©¦¨§¨¨§¦

,mdilr ayil ze`qk ipy elhedyøîéîì àkéà éàîlkep ji` - ©¦¨§¥©
`qk :`xnbd zvxzn .eyxtlBì ãçà,`ed jexa yecwl -å`qk ¤¨§

,àéðúc .ãåãì ãçà`qkãçàdidBì,`ed jexa yecwl -å`qk ¤¨§¨¦§©§¨¤¨§
ãçàdidéñBé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác ,ãåãì,`aiwr iaxl ¤¨§¨¦¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¥

äNBò äzà éúî ãò ,àáé÷òd z`äðéëLk,ìBçcvl aiyen dz`y £¦¨©¨©©¨¤§¦¨
.mc` oa `edy cec z` dpikydàlà`qkì ãçàd zcnå ,ïéã`qk ¤¨¤¨§¦§

ì ãçàd zcnä÷ãö.`aiwr iax m`d :`xnbd zwtzqndìa÷ ¤¨§§¨¨¦§¨
déðéî,eixacn ea xfge iqei iax zprh z` laiw -dìa÷ àì Bà ¦¥Ÿ¦§¨
déðéî.ezprh z` laiw `ly e` - ¦¥

:wtqd z` heytl `ziixadn di`x d`ian `xnbd,òîL àz̈§©
,àéðúc`qkãçàdidå ïéãì`qkãçàdidéaø éøác ,ä÷ãöì §©§¨¤¨§¦§¤¨¦§¨¨¦§¥©¦
.àáé÷òcg` `qky ,iqei iaxk xaeqe `aiwr iax ea xfgy rnyn £¦¨

:`ziixad dkiynn .dwcvl cg`e oiclïa øæòìà éaø Bì øîà̈©©¦¤§¨¨¤
àéøæò,`aiwr iaxlìöà El äî ,àáé÷òixacCìk ,äãbäjl jl - £©§¨£¦¨©§¥¤©¨¨§¨

úBìäàå íéòâð ìöà`le ,ccegn dz` mdae zexeng zekld mdy ¥¤§¨¦§¨¢
.dcbdaãçà àlàdidãçàå àqkìdidåéìò áLéì àqk ,óøôøMì ¤¨¤¨©¦¥§¤¨©§©§¨¦¥¥¥¨¨

eóøôøLohw `qk -.åéìâø íBãäì §©§©©£©§¨
ick dxez cenll fixf zeidl jixvy xfrl` iax ixac e`aed lirl
wxy ongp ax ixac z` d`ian `xnbd .mipinl aiydl dn zrcl

:mdl dpri mipinl zeprl rceidòãéc ïàî éàä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨©©§¨©
éøBcäàìdaeyz xifgdl rceid lk -øcäéì ,úéãéà áøk íéðénì- §©§¥©¦¦§©¦¦¦©©

,daeyz mdl xifgiàì éàådaeyz mdl xifgdl rcei epi` m`e - §¦Ÿ
,zici` axkøcäéì àìz` d`ian `xnbd .mdl xifgi `l - ¨¦©©

:mipinl zici` ax zaeyzàðéî àeää øîàcg` oin -,úéãéà áøì ¨©©¦¨§©¦¦
áéúkipiq xd cnrna(` ck zeny),,''ä ìà äìò øîà äLî ìàå'm`e §¦§¤Ÿ¤¨©£¥¤

ok m` ,z`f xn` `ed jexa yecwddéì éòaéî 'éìà äìò'el did - £¥¥©¦¨¥¥
.'il` dlr' dynl xneldéì øîà,zici` axeäæj`lnd,ïBøèèî ¨©¥¤©©§

xn`p `ly mrhde ,''d l` dlr' dynl xn`y `ed df j`lne
itl ,weqta enyBîMLoexhhn lyíLk`ed jexa yecwd ly ¤§§¥

Baøáéúëc .(k bk zeny)KxCA LxnWl Liptl K`ln glW ikp` dPd' ©¦§¦¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨§¨¤¦§¨§©¨¤
okn xg`le ,'izpkd xW` mFwOd l` L`iadle(`k bk my)aezk §©£¦£¤©¨£¤£¦Ÿ¦

mkrWtl `Vi `l iM FA xOY l` FlwA rnWE eipRn xnXd'éîL ék ¦¨¤¦¨¨§©§Ÿ©©¥¦Ÿ¦¨§¦§£¤¦§¦
,'Baø÷a`edy] oexhhny rnyn 'eaxwa iny ik' xn`py jkne §¦§

.`ed jexa yecwd myk eny [gley `ed jexa yecwdy j`lnd
oind l`y .'il` dlr' xn` `le ,''d l` dlr' oexhhn xn` okle

,zici` ax z`éëä éàly enyk oexhhn ly enyy ,jk m` - ¦¨¦
,`ed jexa yecwddéì eçìôéð,zici` ax el xn` .el cearp - ¦§§¥

áéúkweqtd zligza(`k bk my),'Ba ønz ìà'xnelkBa éðøéîz ìà §¦©©¥©§¦¥¦
,zici` ax z` oind l`y .ea ize` silgz l` -ïk íàxn`py dn ¦¥

weqtd eze`a(`k bk my)'íëòLôì àOé àì'epi` oexhhny eyexit Ÿ¦¨§¦§£¤
ok m`e ,mkize`hg lr gelql lekiéì änìyi jxev dn - ¨¨¦

.oexhhnadéì øîà,zici` axïãéa àúeðîéäea oi`y rayp ip` - ¨©¥¥§¨¦©
jk ick cr edepq`ne ,epiryt lr legnl gkà÷ðååøôa eléôàc- ©£¦§©§©§¨

`iane `ivend gily zxezadéðìéa÷ àì énð,edeplaiw `l - ©¦¨©¥§¥
áéúëclbra e`hg l`xyiy xg`l(eh bl zeny),åéìà øîàiå'dyn] ¦§¦©Ÿ¤¥¨

[`ed jexa yecwl xn`éðt ïéà íàíéëìBä E,'Fbe 'dGn EplrY l` ¦¥¨¤§¦©©£¥¦¤§
.j`ln ici lr xacndn eplrz l` epnr jled jpi` m`y xnelk

:minkgd zaeyze mipind ly ztqep dprh d`ian `xnbdøîà̈©
àðéî àeää déìcg` oin -áéúk ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøìziy`xa) ¥©¦¨§©¦¦§¨¥§©¦¥§¦

(ck hi'ä úàî ùàå úéøôb äøBîò ìòå íBãñ ìò øéèîä 'äå'on ©¦§¦©§§©£¨¨§¦¨¥¥¥¦
z`n df didy xkfp weqtd zligza xaky oeikne ,'minXd©¨¨¦

ok m` ,`ed jexa yecwddéì éòaéî 'Bzàî'aezkl jixv did - ¥¦¦¨¥¥
.'ez`n'ñáBk àeää déì øîàiaxa l`rnyi iaxl cg` qaek - ¨©¥©¥

,iqeidé÷áLe ,eze` aefr -déì àðøcäî àðàel xifg` ip` - ©§¥£¨©§©§¨¥
.daeyzáéúëc(bk c ziy`xa)ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå' ¦§¦©Ÿ¤¤¤§¨¨¨¨§¦¨§©©

Cîì éLð ,éìB÷ok m` ,eiypl xaic jnly oeikne ,'izxn` dPf`d ¦§¥¤¤©£¥¨¦§¨¦
déì éòaéî 'ééLð'.'iiyp' xnel jixv did -àlàxnel migxken ¨©¦¨¥¥¤¨

céëä àø÷ éòzLîok m`e ,jk z`f xtqny df `ed weqtdy -àëä ¦§¨¥§¨¨¦¨¨
énðo`k s` -éëä àø÷ éòzLî'de' xn`p okle ,ok xaic weqtd - ©¦¦§¨¥§¨¨¦

.''d z`n 'ebe xihnddéì øîà,qaekl iqei iaxa l`rnyi iaxàðî ¨©¥§¨
àä Cì,qaekd el xn` .df xac jl oipn -øéàî éaøc dé÷øétî ¨¨¦¦§¥§©¦¥¦

éì òéîL`ed dfd `xwndy xi`n iax ly ezyxca izrny - §¦©¦
.oind zl`yl daeyzøéàî éaø Léøc äåä ék ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦£¨¨¥©¦¥¦

dé÷øéôa,exeriy z` xne` xi`n iax didyk -àzìéz Léøc äåä §¦§¥£¨¨¥¦§¨
àzòîLe ,zerenya yily yxec did -àzãbà àzìézyilye - §©§¨¦§¨©©§¨

e ,zecb`aéìúî àzìéz.milyna yilye - ¦§¨©§¥
n iax ly eilyn lr cer xtiq opgei iax:xi`ùìL ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨§Ÿ

íéìòeL úBìLî úBàîeðì ïéà eðàå ,øéàî éaøì Bì eéäx`yp `l - ¥§¨¨¦¨§©¦¥¦§¨¥¨
mdn eplìL àlàL,milyn ¤¨¨Ÿ
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צריך האדם לשפוט את עצמו כיצד תהיה הנהגתו בכל שעריך, בז' השערים שהם ד' העניינים דראיה שמיעה ריח ודבור.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



רה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc oixcdpq(iriax meil)

éîø äpç øa,dywd -áéúkeayiy,'étb ìò'xac iab lr xnelk ©©¨¨¥§¦©©¥
,deabexg` weqtaáéúk(ci h my)àqk ìò'inexnepi`y ,'zxw §¦©¦¥

y ,uxize .jk lk deabälçzaxn`p oey`xd mc` `hgy mcew - ©§¦¨
,'étb ìò',deab mewna ayiy,óBqáìexn`p ,`hgy xg`lìò' ©©¥§©©

,'àqk.`qk lr ayie deabd mewndn cxiy ¦¥
xn`p :dege mc` oipr lr miweqtd jynd z` zyxec `xnbd

(c h ilyn),'Bl äøîà áì øñç äpä øeñé éúô éî',weqtd miyxece ¦¤¦¨¥¨£©¥¨§¨
yäæì Bàzt éî àeä Ceøa LBãwä øîàoey`xd mc` z` dzit in - ¨©©¨¨¦¦§¨¤

,lek`l `l `ed jexa yecwd xn`y urdn lk`ie xeqiyäMà¦¨
Bì äøîà.lek`l el dxn` al zxqg `idy ezy` deg -áéúëc ¨§¨¦§¦
(al e ilyn),'áì øñç äMà óàBð'xqg' z`xwp dy` minrty rnyne ¥¦¨£©¥

.'al

:oey`xd mc` z`ixa oiprn `ziixa d`ian `xnbdéaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦
,ïBLàøä íãà ,øîBà øéàîBøôò øaöeä Blek íìBòä ìkîjxevl ¥¦¥¨¨¨¦¦¨¨¨§©£¨

,ez`ixaøîàpLmc`d z`ixa oiprn xacnd xenfnahlw milidz) ¤¤¡©
(fhéðéò eàø éîìb','Eyecwd ipir d`xn lkny xn` jlnd cecy ¨§¦¨¥¤

.mleb iziidpe iz`xap `ed jexaáéúëe)(h fh 'a minid ixac)'ä ék' §¦¦
,'õøàä ìëa úBèèBLî åéðéòlk lr gibyn `ed jexa yecwdy ¥¨§§§¨¨¨¤

mlerd lk epiid `ed jexa yecwd ipiry rnyne ,mlerd.(ixd
`ed jexa yecwdy zenewnd lkn sq`p `xap epnny xtrdy

.mlerd lkn epiide ,d`ex
:oey`xd mc` ly xa` lk `xap okidn yxtn axàéòLBà áø øîà̈©©©§¨

,áøc déîMîseba wlg lkïBLàøä íãà,mlera xg` mewnn `xap ¦§¥§©¨¨¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ב מנ"א, בו מודיע אשר מציעים לזוגתו תחי' משרה בלונדון, וכן גם לו יש 

תקוה להסתדר בשם, וכן מקבל מכתבים מאוסטרליא שמציעים לו לבוא לשם, ובהדזוינט משתדלים 

עבורם להעתקה לארצות הברית:

הנה לדעתי כל זמן שיש ביכולתם לקרב את לבן של ישראל בצרפת ובפרט בפאריז, לאביהם 

שבשמים )הכוונה בזה להחזיק שם את ישיבת תו"ת וכן הת"ת( אין עליהם לזוז ממקומם, כי עבודת 

הקדש עליהם בכתף ישאו וידוע פי' הפשוט בזה שלא היו נושאים הכלים על בהמות ועגלות, ובנדון 

דידן אף שהנה"ב אין יכולה לשאת ולהבין מה זה ועל מה זה אבל מכיון שזה עבודת הקדש, הארון 

שולחן ומנורה כו' היינו נגלה ונסתר דתורה, ואמור שבתורה, הרי הם הם הקרובים אל הוי' ועליהם 

למלאות שליחותם במקום אשר לשם הביאתם הכוונה העליונה, וכח המשלח עמהם הוא כ"ק מו"ח 

אדמו"ר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, ושלוחו של אדם כמותו.

מובן אשר דברי אלה מכוונים לא לבד אליו, אלא לכל אלו השייכים להנהלת תומכי תמימים 

וניתנו להם הכחות להאיר את כל המדינה כולה בנר מצוה ותורה אור ומאור  בגשמיות וברוחניות. 

שבתורה.

צריך  מכתבו  שלפי  כיון  לאוסטרליא  נסיעה  בהשתדלות  שיתחיל  הדבר  כדאי  זה  עם  ביחד 

זה להתארך זמן ארוך לפ"ע, והשי"ת יתן לו הרצון והחפץ המתאימים לרצון העליון ויחליט באופן 

המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד.

מוסג"פ קטע מההתועדות דש"ק עקב העבר.

בברכה.

נ. ב. בטח שלום לזוגתו ולכל ב"ב שי' הקטנים עם הגדולים ויודיע עד"ז בפירוש ות"ח.



c"agרו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.èéøpä ìeèìèa elôà íéøeñà íéLðàä ìáà ìécánä øîBì úBòãBé ïðéàL íéLða úBçîì ïéðòì äæ ìëå§¨¤§¦§¨¦§§¨¦¤¥¨§©©©§¦£¨¨£¨¦£¦£¦§¦§©¥
.ìécánä eøîàiL Bà älôúa eìécáiL íã÷ äæa àöBéëå§©¥¨¤Ÿ¤¤©§¦©§¦¨¤Ÿ§©©§¦

øeaöä ìL äMã÷ øãñ íã÷ äëàìî íeL úBNòì àìå ÷éìãäì àlL Bîöòì øénçé Lôð ìòa ìëå[elÎdl §¨©©¤¤©£¦§©§¤Ÿ§©§¦§Ÿ©£§¨¨Ÿ¤¥¤§ª¨¤©¦
ìéãáîä øîà íâå älôúa ìéãáä øákL ét-ìò-óà[flïîéñ äàBø Bðéà äMã÷ øãñ íã÷ äëàìî äNBòä ìëå ©©¦¤§¨¦§¦©§¦¨§©¨©©©§¦§¨¨¤§¨¨Ÿ¤¥¤§ª¨¥¤¦¨

ìécánä øîà Bà älôúa ìéãáäL øçà ãiî øzî äæa àöBéëå øpä ìeèìè ìáà äëàìî dúBàî íìBòì äëøa§¨¨§¨¥¨§¨¨£¨¦§©¥§©¥¨¤ª¨¦¨©©¤¦§¦©§¦¨¨©©©§¦
ét-ìò-óà (ìécánä øîàL Bà) älôúa ìéãáäL øçà ãiî úñðkä úéáa úBøð ÷éìãäì éàMø úñðkä LîLå§©©©§¤¤©©§©§¦¥§¥©§¤¤¦¨©©¤¦§¦©§¦¨¤¨©©©§¦©©¦

éøö íB÷î-ìkîe) (äåöî Cøöì àéäL ïåék) äMã÷ øãñ ïéãò øeavä eøîà àlLeøîàL øçà ÷éìãäì øäæéì C ¤Ÿ¨§©¦£©¦¥¤§ª¨¥¨¤¦§Ÿ¤¦§¨¦¨¨¨¦¦¨¥§©§¦©©¤¨§
eëøa øeavä78[gl:( ©¦¨§

יט  סעיפים שיבדיל קודם מלאכה שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק
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dkld ixe`ia
øåáöä ìù [äì.'וגו קדוש ואתה דהיינו -
øåáöä ìù [åì,בביתו המתפלל יחיד שגם משמע -

קדושה  סדר יאמרו הכנסת בבית שהצבור עד .76ימתין
ìéãáîä øîà [æì מיד כהרגלן, מלאכה עושות הנשים -

המבדיל' 'ברוך .77כשאמרו
åëøá øåáöä [çì בתוך הרבה שמאריכין במקומות -

בזה  מקילים יש - .79הלילה

zetqede mipeiv
פשוט 76) ומסתבר ה: ס"ק בדה"ש צה סי' השלחן קצות

הצבור  אחר בזה נגרר הוא ביחיד בביתו שמתפלל דמי
עד  להמתין וצריך תדיר, שם להתפלל קבוע שהוא
ברוב  ואם קדושה, סדר יגמרו שם קבוע שהוא שבביהכ"נ
שם  קבוע שהוא הכנסת ובבית קדושה סדר גמרו כבר העיר
אם  צ"ע בביתו ביחידות התפלל והוא להתפלל מאחרין

שבת. קבלת לענין כמו העיר רוב אחר בזה אזלינן
שיגררו 77) ציבור להן אין וא"כ מתפללות, אינן שהרי

הצבור. של קדושה סדר או ברכו באמירת אחריו

להקל 78) שנהגו (שיש לקולא זה מנהג הובא שברמ"א אף
מכלֿמקום  המבדיל') 'ברוך אמירת ללא 'ברכו' באמירת
לסדר  ממתין שאינו השמש (שגם לחומרא הובא בשוע"ר

"ברכו"). לאמירת עכ"פ ימתין - קדושה
המנהג 79) אולם ו: ס"ק בדה"ש צה סי' השלחן קצות

ברכת  קודם דא"ח ואמירת ג' סעודה גמר שאחרי כהיום,
הרבה  שמאריכין לפי והטעם הנר, השמש מדליק המזון

הלילה. בתוך

•
"inei ax" gel itl - gqt zekld owfd epax jexr ogley

‡Î לספור דעת על ובירך רביעי ביום עומד היה אם
לחזור  צריך חמשה וספר בדיבורו וטעה ארבעה
הוא  רביעי יום שהיום מפיו שקר שיצא כיון ארבעה ולספור
זה  אין ארבעה במחשבתו שהיה אף בפיו חמשה ספר והוא
לחזור  צריך אין מקום ומכל בפה היא הספירה שמצות כלום
בתחילה  טעה אם (אפילו ארבעה לספור שחוזר קודם ולברך
לספור  דעת על ובירך חמישי יום שהוא סבור שהיה בדעתו
כן  פי על אף רביעי יום שהיום נזכר שספר ולאחר חמשה
אם  כבר שבירך בברכה שיוצא לפי ולברך) לחזור צריך אין
הראשונה  הספירה אבל אחרים בדברים בינתיים הפסיק לא
אלא  עליו שבירך בדבר שנתעסק כיון הפסק חשובה אינה

כהוגן: בידו עלה שלא

·Î'כו ארבעה היום לומר צריך ארבעה לספור (וכשחוזר
הראשונה  לספירה דבור כדי בתוך לספור חוזר ואם
ימים  ארבעה מיד יאמר אלא היום ולומר לחזור צריך אין

לעומר):

‚Î צריך אין אחת בלילה לספור שכח שאם אומרים ויש
הפסיד  שכבר לפי הלילות כל בשאר כלל לספור
שנאמר  אחד יום ממנו כשחיסר לגמרי העומר ספירת ממצות
בשאר  לספור שצריך ואומרים חולקין ויש תהיינה תמימות
ואינן  עצמה בפני מצוה היא לילה שכל לפי הלילות כל

בזו: זו תלויות

„Î ברכה בלא לילות בשאר לספור נוהגין הלכה ולענין
משאר  באחד ששכח בין הראשון בלילה ששכח בין

להקל. ברכות שספק לפי הלילות כל

המחרת  יום וכל הלילה כל נזכר כשלא אמורים דברים במה
שנתבאר  כמו ברכה בלא וספר ביום למחר נזכר אם אבל
לפי  אף שהרי בברכה הלילות כל בשאר יספור למעלה
לילה  בחסרון הספירה מצות הפסיד לא הראשונה הסברא
תמימות  נקראות הן והרי ביום למחר שספר כיון אחד
אינה  שהספירה אומרים שיש ואף יום המ"ט כל שסופר
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לספור  צריך אין בלילה לספור שכח אם שאף בלילה אלא
כלום  שוה זו ספירה אין ביום ספר אם אף וא"כ ביום

אומ  יש הרי מקום מכל יום המ"ט מספר שאף להשלים רים
בשאר  סופר הרבה ימים אפילו או אחד יום כלל ספר לא אם

בברכה: הלילות

‰Î הוא אם אבל אחד בלילה ספר שלא לו כשברי זה וכל
בשאר  יספור ביום למחר ספר שלא אף בדבר מסופק
ויש  בלילה ספר שמא להסתפק שיש דכיון בברכה לילות
היא  ולילה לילה שכל כהאומרים שמא כן גם להסתפק
ספק  כאן שיש נמצא בזה זה תלויות ואינן עצמה בפני מצוה
וכן  הלילות בשאר וספירה ברכה להצריך להחמיר ספיקא
מחמת  ברכה בלא ולספור לחזור שצריך שנתבאר מקום בכל
יספור  וספר חזר לא אם הראשונה בספירה שיש הספק

בברכה: הלילות בשאר

ÂÎ על הכנסת בבית ולהבדיל לקדש שנוהגין במקומות
הקידוש  אחר טוב ויום שבת בליל העומר סופרים היין
להקדים  לנו יש היום קדושת להקדים שנוכל מה שכל לפי
שכל  לפי ההבדלה קודם סופרים טוב ויום שבת ובמוצאי
תהא  שלא כדי לאחרה לנו יש ההבדלה לאחר שנוכל מה

כמשאוי. עלינו נראית היום קדושת

מיד  לך ויתן קודם שבת במוצאי שמבדילין במקומות ובין
קודם  לך ויתן שאומרים במקומות [ובין תתקבל קדיש אחר
לנו  שיש לפי תתקבל] קדיש אחר מיד סופרים ההבדלה
התפלה  שנסתלקה ומיד שאפשר מה בכל הספירה להקדים

ספירה: מצות עלינו חל שלאחריה בקדיש

ÊÎ שאומרים שבת במוצאי האחרון טוב יום וכשחל
אחר  לספור אפשר אי אחד כוס על והבדלה קידוש
ומוצאי  טוב יום ליל בשאר כמו ההבדלה וקודם הקידוש
קודם  סופרים אזי כלל ביניהם להפסיק אסור שהרי שבתות
לאחר  שנוכל מה שכל לפי אח"כ ולא וההבדלה הקידוש
שחל  פסח של שני יום (אבל לאחרה לנו יש ההבדלה
הכנסת  בבית כלל מבדילין ואין מקדשין אין שבת במוצאי

תפ"ז): בסי' שנתבאר מטעם

ÁÎ לומר נוהגין בשבת ראשון יום כשחל טוב יום בכל
שבליל  ראשון לליל השייכים המערבית שני בליל
חוץ  ער"ה בסי' שנתבאר מטעם מערבית אומרים אין שבת
לומר  שנוהגין בשבת להיות שחל פסח של ראשון מיום
ביכור  משום שני לליל השייכים המערבית שני בליל
בלילה  נקצר שהיה העומר קצירת סדר בו שהוזכר לספירה

זה:

ËÎ בין קלי בין לחם בין הזה בזמן אף חדש לאכול אסור
וקלי  ולחם שנאמר בניסן י"ז ליל תחילת עד כרמל
אלא  בכלל ועד עד וגו' הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל
הותר  ט"ז ביום העומר משקרב קיים המקדש שבית שבזמן
אבל  אלהיכם קרבן את הביאכם עד שנאמר מיד החדש
לאחר  דהיינו מתיר היום עצם הרי קרבן לנו שאין עכשיו

היום. עצם כל שעבר

ישראל  בארץ החודש בו שנקבע יום יודעים היו כשלא ובגולה
לפי  י"ח ליל תחילת עד י"ז יום כל גם חדש לאכול אסורין היו
התורה  מן לארץ בחוץ גם אסור שהחדש תורה של ספק שהוא
קביעות  יום יודעים שאנו עכשיו וגם מושבותיכם בכל שנאמר

שיתבאר: מטעם אבותינו מנהג לשנות אין החודש

Ï.חדש באיסור כלל נזהרין העולם אין ועכשיו

נזרעת  התבואה שרוב במקומות זכות עליהם שלמדו ויש
ממקומות  תבואה להם שמביאין במקומות או הפסח קודם
כמו  חדש איסור בה שאין הפסח קודם נזרעת התבואה שרוב

ע"ש. רצ"ג סימן ביו"ד שנתבאר

תבואה  מסתם ונזהר ההם במקומות עצמם על והמחמירים
מפליטת  ליזהר צריך אין ישנה שהיא לו ידועה שאינה
לפי  ישן עכשיו לבשל שרוצה ממין בהם שנתבשל הכלים
ואין  סופרים מדברי אלא ששים צריך אין במינו שמין
חומרא  אלא בה שאין תבואה בסתם כך כל להחמיר

בעלמא.

כגון  הפסח אחר נזרעת התבואה שרוב במקומות וגם
שעושין  והשעורים שועל השבולת שרוב פולין במדינות
תבואה  לשם מביאין אין וגם הפסח אחר נזרעין השכר מהם
פי  על אף הפסח קודם בהם שזורעין אחרות ממדינות כלל

חדש. איסור שם נוהגין העולם רוב אין כן

שעיקר  הדחק שעת הוא ששם לפי זכות עליהם שלמדו ויש
הראשונים  מקצת על סומכים הם לפיכך השכר הוא שתייתם
סופרים  מדברי אלא אינה לארץ בחוץ שחדש הסוברים
הסמוכים  במקומות אלא גזרו ולא ישראל ארץ משום שגזרו
שנתבאר  כמו ובבל ומואב ועמון מצרים כגון ישראל לארץ

של"א.ביור  סימן דעה ה

נוהג  אינו שחדש שסוברים אחר זכות עליהם שלמדו ויש
בשל  לא אבל קצירה בשעת ישראל של שהוא בתבואה אלא
שיש  בכפרים הדרים לישראלים להזהיר צריך זה ולפי נכרים
בה  שינהגו השר של בשדה הפסח אחר זרועה תבואה להם

חדש. איסור

ויחמיר  הללו המתירים על יסמוך לא נפש בעל כל אבל
הראשונים  רוב כהסכמת לו שאפשר מה בכל לעצמו
ובכל  לארץ בחוץ אף התורה מן נוהג שהחדש והאחרונים

עיקר. כן כי נכרים בשל אף מקום

גם  ליזהר לו יש מחדש שהנזהר רצ"ג סי' דעה ביורה עיין
כל  שם עיין שכר בשמרי שהעמידוהו דבש וממי מיי"ש

החדש: דין פרטי

העומר: וספירת פסח של שני ליל תפלת סדר תפט סימן ג חלק

של ‡ התפלה כסדר מתפללין גליות של שני יו"ט בכל
ואף  ושהחיינו היום קידוש לומר צריך וכן ראשון יום
שנסתפק  ספק מחמת אלא קודש בו נוהגין אנו שאין פי על
בארץ  החודש בו שנקבע יום יודעין היו שלא לאבותינו
שלא  או יו"ט תפלת בו יתפללו לא אם מקום מכל ישראל
שאינו  לומר בו לזלזל יבאו ושהחיינו היום קידוש בו יאמרו
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מלאכת  כל בו לעשות כן גם יבאו כן ידי ועל כלל טוב יום
עבודה:

שבתורת · מועדות בפרשת קורין פסח של שני ביו"ט
סוף  עד וגו' כשב או שור אמור בפרשת דהיינו כהנים
ביום  כמו בתורה קורא והמפטיר וגו' משה וידבר פסוק
עד  המלך מוישלח דיאשיהו בפסח בנביא ומפטיר ראשון

כמוהו. קם לא

לסעודת  לזכר שני ביום בסעודה דבר איזה לעשות וטוב
המן: נתלה ביום שבו זה ביום שהיתה אסתר

תפלת ‚ מתפלל ומנחה ושחרית ערבית מועד של בחולו
מעין  להזכיר צריך רק החול ימות כל כדרכו החול
צריך  הזכיר לא ואם ויבא יעלה דהיינו בעבודה המאורע
חודש  ראש לענין תכ"ב בסי' שנתבאר דרך על לראש לחזור
ואינו  לראש לחזור צריך ערבית בתפלת הזכיר לא אם ואף
שם: המבואר מטעם לחזור צריך שאין חודש לראש דומה

אין „ הזכירו לא ואם המזון בברכת להזכירו צריך וכן
שם  עיין קפ"ח בסי' שנתבאר מטעם לראש לחזור צריך

זה: דין פרטי כל

מתפלל ‰ האחרון טוב יום ושל מועד של חולו של במוסף
שבמקצת  (אלא הראשון טוב ביום שמתפלל כדרך
כמו  מועד של בחולו קודש מקרא אומרים אין מדינות
שאומרים  אלו שבמדינות אלא ע"ש) תפ"ז בסימן שנתבאר
יום  עשר ובחמשה פסוק יאמר לא המוספין קרבנות פסוקי

וגו': והקרבתם יתחיל אלא וגו'

Â טובים ימים בשני אלא ההלל לקרות חכמים תקנו לא
וימים  מועד של בחולו לא אבל פסח של הראשונים
סוכות  של מועד של לחולו דומים שאינן האחרונים טובים
חלוק  הוא יום שכל לפי יום בכל בו לקרות שתקנו
הוא  יום כל והרי הראשון טוב ומיום חבירו מיום בקרבנותיו
הימים  כל שקרבנות בפסח כן שאין מה עצמו בפני כמועד
ליום  טפלים כולן לפיכך הראשון טוב יום לקרבנות שוין הן
ולא  עצמו בפני כמועד מהן אחד שום ואין הראשון טוב
באין  שהן במועדים דהיינו בפרקים אלא ההלל לקרות תקנו

לקרותו: שתקנו הוא המועד ובהתחלת לזמן מזמן

Ê של בחולו בדילוג ההלל לקרות ישראל כל נהגו אבל
חודש  בראש שנהגו כמו האחרונים טובים וימים מועד
לכל  חודש בראש כדינו הוא האלו בימים ההלל דין ולכן

תכ"ב. סי' עיין דבר

ועיין  מועד של בחולו התפילין חולצין אימתי כ"ה סי' ועיין
עיין  מועד של בחולו התפילין על לברך יש אם ל"א בסי'

שם:

Á קורין מועד של חולו של ראשון שהוא שלישי ביום
של  ב' וביום הסדר סוף עד בכור כל לי קדש פרשת
עד  עמי את תלוה כסף אם פרשת קורין מועד של חולו
לך  פסל פרשת קורין מועד של חולו של ג' ביום אמו בחלב
סיני  במדבר פרשת קורין רביעי ביום אמו בחלב עד
של  חולו של ושבת הארץ ולאזרח עד בהעלותך שבפרשת

יום  [הוא] אפילו לך פסל פרשת קורין לעולם של מועד א'
לפי  סוכות של המועד חול הוא ואפילו מועד של חולו
של  חולו מענין וגם שבת מענין כן גם בה יש זו שבפרשה
וגו' ימים שבעת תשמור המצות חג את שם שנאמר מועד
של  בחולו מלאכה בעשיית לאסור חכמים למדו ומכאן
מן  מתחילין שבשבת אלא תק"ל בסימן שיתבאר כמו מועד
קרואים  שבעה לקרות שיוכלו כדי אלי אומר אתה ראה
השירה  סוף עד בשלח פרשת קורין פסח של ובשביעי
קורין  אחרון טוב וביום רופאך ה' אני כי עד לקרות ונוהגין
משך  ימים הח' כל של פרשיות סדר סימן נמצא הבכור כל

בוכרא. שלח במדברא פסל בכספא קדש תורא

כי  מועד של חולו של השבת מחמת ישתנה לא הסדר וזה
יום  שהוא בשבת קורין שאז חמישי ביום פסח כשחל אם
וביום  פסל שהיא אתה ראה פרשת מועד של חולו של א'
ביום  פסח כשחל אבל במדברא בכספא קדש קורין ד' ג' ב'
חול  של ג' ביום דהיינו ביומה פסל פרשת קורין הרי ג'
שם  אין א' ביום או ז' ביום פסח וכשחל שבת שהוא המועד
כמו  כלל פסח אין בד"ו וביום מועד של בחולו כלל שבת

תכ"ח: בסי' שם שנתבאר

Ë שמונה לקרות הראוי שמן לפי הוא הסדר מזה והטעם
כתובים  שהם הסדר לפי הימים בשמונת אלו פרשיות
כל  שהיא והשמיני א' ביום משכו שהיא הראשונה בתורה
לקרות  יש טוב יום שהוא ב' שביום אלא ח' ביום הבכור
יום  בה הוזכר וגם טובים וימים המועדים כל הכוללת פרשה
(וגם  לה הקודמות בפרשות כן שאין מה בפירוש עשר חמשה
קורין  זה ומטעם בו קרב שהיה העומר הקרבת בה הוזכר
לקרות  יש ז' וביום ישראל) בארץ אף זה ביום זו פרשה
אבל  הים נקרע ביום שבו יום של מענינו שהוא בשלח פרשת

בתורה. כתובות שהן כסדר קורין מועד של חולו ימי בד'

חבירו  יום בפרשת מהם אחד יום פרשת והחליף טעה ואם
כמו  יצא בתורה כתובות שהן כסדר קרא שלא אע"פ

שמע: קריאת של פרשיות סדר לענין ס"ד בסי' שנתבאר

È לפי מהם פוחתין אין גברי ד' קורין מועד של חולו בימי
יותר  אחד לקרות הוסיפו לפיכך מוסף קרבן בהן שיש
שמותר  כמו עליהם מוסיפין ואין וחמישי בשני שקורין ממה
של  שבחולו לפי הקרואים מנין על טוב ויום בשבת להוסיף
בבית  מתאחרים שהם ובמה לעם מלאכה בו יש מועד
הציבור: את להטריח ואסור האיחור בעיניהם יקשה הכנסת

‡È בפרשת קורין הד' כל היו והגמרא המשנה חכמי ובימי
רבנן  כשתקנו ואח"כ במדברא פסל בכספא קדש היום
פרשת  בו לקרות יום בכל שניה תורה ספר להוציא סבוראי
בד' קורין אין אזי וגו' והקרבתם דהיינו שבפינחס המוספין
שהרי  המוספין בפרשת קורא והד' גברי ג' רק היום פרשיות

גברי. ד' על להוסיף אסור מועד של בחולו

פרשת  קריאת קודם היום פרשת גמר אחר קדיש לומר ואין
מנין  נשלם טוב שביום לפי טוב ביום שנוהגין כמו המוספין
שקורא  והמפטיר היום בפרשת גברי ה' דהיינו הקרואים
בסי' שנתבאר כמו הקרואים ממנין אינו המוספין בפרשת
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רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

מועד  של בחולו אבל בינתיים בקדיש מפסיקין לכן רפ"ב
פרשת  לאחר עד גברי ד' דהיינו הקרואים מנין נשלם לא
פרשת  קריאת לאחר עד הקדיש אומרים אין לכן המוספין

המוספין:

·È ובקידוש בתפלה לומר נוהגין פסח של ושמיני בשביעי
אומרים  ואין הראשון טוב ביום כמו חירותנו זמן
בשתי  אמרו שכבר כיון לילות שתי של בקידוש שהחיינו

פסח: של הראשונים לילות

‚È ומפטיר המועד בחול כמו וגו' והקרבתם בתורה וקורא
וגו' הזאת השירה דברי את דוד וידבר בשמואל בנביא
מדבר  וגם בתורה שקראו הים שירת כמו שירה כן גם שהיא
וגו' ים אפיקי ויראו וגו' חיצים וישלח מצרים ביציאת בה
פסח  שבליל לפי וגו' לעמוד בנוב היום עוד מפטיר ובשמיני
כליל  לכם יהיה השיר שנאמר סנחריב של מפלתו היתה

וגו': חג התקדש

„È אפילו וכו' ליבשה יום אומרים בשמיני מילה יש אם
שאין  טובים ימים בשאר כן שאין מה בחול כשחל

בשבת: חל כן אם אלא אומרים

ÂËשל המועד בחול שחרית שבת ערבית סוכות או פסח
אלא  השבתות בכל כדרכו שבת של מתפלל ומנחה
חול  של מתפלל ובמוסף בעבודה ויבא יעלה לומר שצריך
שצריך  אלא כו' חטאינו ומפני בחרתנו אתה היינו המועד
ותתן  שיאמר דהיינו המאורע ליום קודם שבת של להזכיר
כו' הזה החג יום ואת הזה השבת יום את אלהינו ה' לנו
וחותם  כו' הזה החג יום ואת כו' הזה השבת יום מוסף ואת
מקדש  וחתם טעה ואם והזמנים וישראל השבת מקדש
מחזירין  אין בלבד והזמנים ישראל מקדש או בלבד השבת

תפ"ז: בסי' שנתבאר כמו אותו

ÊË העצמות מפטירין פסח של המועד בחול שחל בשבת
מפטירין  סוכות המועד חול של ובשבת היבשות

להיות  עתידה המתים שתחיית לפי ומגוג גוג במלחמת
בתשרי. ומגוג גוג ומלחמת בניסן

המאורע  מעין מזכיר אין פסח המועד בחול שחל ובשבת
השבת  מקדש ה' אתה ברוך שחותם הפטרה ברכת בחתימת
ביו"ט  שבת כשחל כמו והזמנים וישראל אומר ואינו בלבד
הוא  ואז בשבת חל כשאינו אפילו הפטרה יש יו"ט שבכל
צריך  בשבת כשחל לפיכך והזמנים ישראל מקדש חותם
באה  ההפטרה שאין כיון הפטרה ברכת בחתימת להזכירו
בשבת  אבל טוב יום בשביל גם אלא בלבד שבת בשביל
בשביל  אלא באה ההפטרה אין פסח המועד בחול שחל
חול  ימי בשאר בנביא מפטירין אין שהרי בלבד שבת

המועד.

במדינות  נוהגין סוכות המועד שבחול בשבת מקום ומכל
ויום  יום שכל לפי והזמנים ישראל גם בהפטרה לחתום אלו
שנתבאר  כמו עצמו בפני כמועד הוא סוכות המועד מחול

ו'. סעיף למעלה

ÊÈ בחול שחל בשבת השירים שיר מגילת לקרות נוהגין
ואין  מצרים יציאת מענין בה שיש לפי פסח של המועד
אינו  קריאתה שחיוב לפי קריאתה על ברכה שום מברכין
וצונו  עליה יברך ואיך בעלמא מנהג אלא ואינו בגמרא נזכר
הקלף  על לכותבה צריך היה גמור חיוב בקריאתה היה ואלו
לקרותה  שחייבים אסתר מגלת ואפילו אסתר מגלת כמו
עליה  מברכין אין כן פי על אף הנביאים מתקנת גמור חיוב
זו  למגלה וחומר קל כדינה הקלף על כתובה כשאינה
באב  בט' איכה ומגלת בשבועות רות מגלת כגון וכיוצא

בסוכות: קהלת ומגלת

ÁÈ באחד השירים שיר קורין המועד בחול שבת אין אם
ואם  בשבת להיות שחל האחרונים טובים ימים משני
המועד  חול שבת של הפיוטים ביוצר אומר בשבת ז' יום חל

ז': יום של הפיוטים לומר מתחילין עשרה ובשמנה

מועד: של חולו ותפלת שני יום תפלת סדר תצ סימן ג חלק
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ziciqgd dyxtd - lel` yceg 'dxez ihewl'

[א] לדֹודי ¦§¦£אני

l ip`"e icFcl icFc"i(b ,e mixiXd xiW)zFaiYÎiW`x ± £¦§¦§¦¦¦©¦¦¨¥¥
:lEl ¡̀

:oiprde§¨¦§¨

EpiidC ,"icFcl ip`" zpigA ligzn lEl`A iM¦¤¡©§¦§¦©£¦§¦§©§
ÎmFie dpXdÎW`x cr ,`YzNcÎ`zExrz` zpigA§¦©¦§£¨¦§©¨©Ÿ©¨¨§
KxAzi FzEdl` zkWnd zpigA mdW mixERMd©¦¦¤¥§¦©©§¨©¡Ÿ¦§¨¥

aEzMW FnM .zENBzd zpigaA dHnl(e ,a mixiXd xiW): §©¨¦§¦©¦§©§¤¨¦©¦¦

ÎW`xOW ± "ipwAgY Fpinie ,iW`xl zgY Fl`nU"§Ÿ©©§Ÿ¦¦¦§©§¥¦¤¥Ÿ
,"Fl`nU" zpigA `Ed mixERMdÎmFi cr dpXd©¨¨©©¦¦§¦©§Ÿ

zENBzd onf `Ed f`W itl ,d`xi zpigAFzEkln §¦©¦§¨§¦¤¨§©¦§©©§
.KxAzi¦§¨¥

zEkln ± LzEkln" iM "KlOd" Fl oi`xFw oklelM §¨¥§¦©¤¤¦©§§©§¨
"minlFr(bi ,dnw miNdY)zFnlFrA ENit`W :WExiR ± ¨¦§¦¦¥¤£¦¨¨

FCgtE KlOd zni` mdilr lFRY minlrPd1. ©¤¡¨¦¦£¥¤¥©©¤¤©§
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ׁשם).1. ּובהרמ''ז ב'. עּמּוד רי''ד, ּדף ּפנחס, ּבזהר ְְִֵַַַַַַַָָָֹ(עּיין



c"agרי i`iyp epizeax zxezn

l`xUi zFnWp zEllM lr dHnl mB KWnp dGnE¦¤¦§¨©§©¨©§¨¦§¦§¨¥
lr Fz`xi didze ,mdilr minWÎzEkln lFr lAwl§©¥©§¨©¦£¥¤§¦§¤¦§¨©

mdipR2diEUr Fpi` Fzad`e 'd z`xi iM .dpXd lM §¥¤¨©¨¨¦¦§©§©£¨¥£¨
dx`dd gMn m` iM ,Fnvr gMn mc`d alA rEhpe§¨©§¥¨¨¨¦Ÿ©©§¦¦¦Ÿ©©¤¨¨
EpiidC ,FzENBzd onfE zrA dlrnNn eilr KWnPd©¦§¨¨¨¦§©§¨§¥§©¦§©§©§

d`xi zpigA ± dpXdÎW`xA'3כּו.icFce" zpigA Edfe §Ÿ©¨¨§¦©¦§¨§¤§¦©§¦
."il¦

lr d`xie dad`d z` xxFrl dNgY KixvW wx©¤¨¦§¦¨§¥¤¨©£¨§¦§¨©
.lEl`A `idW `YzNcÎ`zExrz` ici§¥¦§£¨¦§©¨¤¦¤¡

b''i" zENBzd onf `Ed lEl`AW ,rcFp dPde§¦¥¨¤¤¡§©¦§©
."mingxd zFCn¦¨©£¦

mFi mpi`e lFgdÎzFni md dOl iM ,df oiadlE§¨¦¤¦¨¨¥§©§¥¨
,zEdl` zENBzd mdAW ,aFhÎmFie zFzAW FnM aFh§©¨§¤¨¤¦§©¡Ÿ
b''i" onfE zrA hxtaE ;KxAzi FzEdl` zx`d zpigA§¦©¤¨©¡Ÿ¦§¨¥¦§¨§¥§©
miNBzn mde ,c`n zFpFilrd zx`d mdW "zFCn¦¤¥¤¨Ÿ¨¤§§Ÿ§¥¦§©¦
ÎmFi oiA lFcB Wxtd Wi i`CeaE ± mixERMdÎmFiA§©¦¦§©©¥¤§¥¨¥

.lEl` oiaE mixERMd©¦¦¥¡
:lWn iR lr oaEi dPd K ©̀¦¥¨©¦¨¨

xird iWp` oi`vFi xirl F`FA mcFTW Klnl§¤¤¤¤¨¦§¦©§¥¨¦
.dcVA eipR oilAwnE ,Fz`xwl¦§¨§©§¦¨¨©¨¤

;eipR liAwdl z`vl ,dvFxW in lM oi`Xx f`e§¨©¨¦¨¦¤¤¨¥§©§¦¨¨
d`xnE ,zFti mipR xaqA mNEM z` lAwn `Ede§§©¥¤¨§¥¤¨¦¨©§¤

;mNEkl zFwgFU mipẗ¦£§¨
.eixg` miklFd md ixd ,dxird FYklaE§¤§¨¦¨£¥¥§¦©£¨

iM miqpkp oi` ,FzEkln lkidl F`FaA KM xg`e§©©©§§¥©©§¥¦§¨¦¦
icigie ,mrAW mixgaEOd ,z`f mB s`e .zEWxA m ¦̀¦§§©©Ÿ©§¨¦¤¨¨¦¦¥

.dNEbq§¨
:lWn KxC lr oiprd Kke§¨¨¦§¨©¤¤¨¨

KxAzi eipR xF` liAwdl oi`vFi lEl` WcFgA§¤¡§¦§©§¦¨¨¦§¨¥
aizM dPd iM .dcVA(dk ,e xAcOA)eipR 'd x`i" : ©¨¤¦¦¥§¦©¦§¨¨¥¨¨

mipR" didIW ,"zFCn b''i" zx`d oipr `EdW ,"Lil ¥̀¤¤¦§¨¤¨©¦¤¦§¤¨¦
KxAzi FpFvx zEInipR iENiB xi`IW EpiidC ,"miptA§¨¦§©§¤¨¦¦§¦¦§¦§¨¥
xTir didIW ici lr ,l`xUi zFnWp xFwnl¦§¦§¦§¨¥©§¥¤¦§¤¦©
,Wtpe alA FA dwacl ,KxAzi eil` ± FpFvx zEInipR§¦¦§¥¨¦§¨¥§¨§¨§¥§¤¤

.WtpÎzxiqnA ,`Ailc `wnFrn ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ּכמֹו ¥§¨§¦¨¦§¦©¤¤ְְְִֵֶָָ

ֵַאחר.

"l`" zpigAn zkWnp `id ,Ff dx`de(e ,cl zFnW), §¤¨¨¦¦§¤¤¦§¦©¥§

.ozEllkE oxFwnE ,zFCn b''id lM ziW`x `EdW¤¥¦¨©¦§¨§¨¨
aEzMW FnkE(fk ,giw miNdY)'d l`" :x`Ie`EdW ,"Epl §¤¨§¦¦¥©¨¤¨¤

.WOn Fnvr `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zpigA§¦©¥¨©§©¨

aEzMW FnkE(ck ,c mixaC)Lidl` d"ied iM" :W` §¤¨§¨¦¦£¨¨¡Ÿ¤¥
:WExiR ± "`Ed dlkF`§¨¥

,Fnvr W`d on `vFId W`d xF`e eif lWnl FnM§§¨¨¦§¨¥©¥¦¨¥©§
xF`e eifl FpiA zEwNgzd mEW FA oi` FzEllkAW¤¦§¨¥¦§©§¥§¦§
xi`Od mipR zx`d lFkiaM KM ;EPOn KWnPd©¦§¨¦¤©¦§¨¤¨©¨¦©¥¦
zpigA `EdW "l`" zpigAn `Ed ,l`xUi zEllkl¦§¨¦§¨¥¦§¦©¥¤§¦©

WOn Fnvr `EdÎKExA sFqÎoi` xF`4. ¥¨©§©¨
" oFWNn ± "l`xUi" `xwp oklexUc''EIde ,"l`Î §¨¥¦§¨¦§¨¥¦¨¨¥§©

dkM" FnM ,dNErRd zcnzd lr dxFnidUr'5"כּו. ¤©©§¨©©§¨§¨¨©£¤
lWFnE xU `Ed "l`" zpigAW :FWExitEFAxwA6. ¥¤§¦©¥©¥§¦§

zEdl` uFvip l`xUIn Wtp lkA WIW ,EpiidC§©§¤¥§¨¤¤¦¦§¨¥¦¡Ÿ
FrahA KWFnE ,zidl`d FWtp dIgnd WOn©¨©§©¤©§¨¡Ÿ¦¥§¦§

miIgd xF`A xF`l dlrnl7eil` FWtp xFqnl , §©§¨¥§©©¦¦§©§¥¨
iM .FWtpAW zrce dnkgd on dlrnl `Ede .KxAzi¦§¨¥§§©§¨¦©¨§¨§©©¤§©§¦
± Ff dpigA biVn did `l zrCde dnkgd ici lr©§¥©¨§¨§©©©Ÿ¨¨©¦§¦¨
.KxAzi FliaWA lke lMn Fnvr z` xiwtdlE lHal§©¥§©§¦¤©§¦Ÿ¨Ÿ¦§¦¦§¨¥

" EdfemipA"mkiwl` d"iedl mY`(` ,ci mixaC)iM : §¤¨¦©¤©£¨¨¡Ÿ¥¤§¨¦¦
`xA"`rxMlW FpFvxA llkPW ± "`Ed dEa`c §¨©§¨©£¨¤¦§©¦§¤

hAW lbx zpigA FnM .zrce mrh mEW ilA ,eia`l ¨¦§¦©©§©©§§¦©¤¤¤¨¥
.llM FNW oFvx Fl oi`e ,W`x iAbl§©¥Ÿ§¥¨¤§¨

"FpFvx ipRn LpFvx lHA" Edfe(c ,a zFa`)ickAW , §¤©¥§§¦§¥§¨¤¦§¥
,KxAzi FpFvx zEInipR zpigA mc`d l` xi`IW¤¨¦¤¨¨¨§¦©§¦¦§¦§¨¥
xg` oFvx Fl didi `NW ,eizFpFvx lM lHal Kixv̈¦§©¥¨§¨¤Ÿ¦§¤¨©¥

: .llM§¨

dPde a"aWFn xir" zpigA ,mc`A Wi(c ,fw miNdY), §¦¥¥¨¨¨§¦©¦¨§¦¦

:xAcnE dcU zpigaE§¦©¨¤¦§¨
"drExf `l ux`" `id xAcn8miUrOd mdW , ¦§¨¦¤¤Ÿ§¨¤¥©©£¦

"dOd 'dl `l" xW` zFaWgOde mixEACde9oi` . §©¦¦§©©§¨£¤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

.2.(fh ,k zFnW :"mkipR lr Fz`xi didY")¦§¤¦§¨©§¥¤§

מׁשה".3. "וּיקרא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּתבא, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר: מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ(ועּיין
ּבפרׁשת  ועקרה", מׁשּכלה תהיה "לא ּפסּוק ועל תצא". "ּכי ּפסּוק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹועל

ְִִָמׁשּפטים).

הּקֹולת",4. את רֹואים העם "וכל ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ(עּיין
ּבמה  נּצבים", "אּתם הּמתחיל ּבדּבּור ועּיין קראתי". הּמצר "מן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבפירּוׁש

נקרא ולכן ׁשם: k)ּׁשּכתּוב ,ci ziW`xA)" עליעליעליעליֹוֹוֹוֹון ן ן ן הּמתחיל אלאלאלאל ּובדּבּור כּו'". ְְִֵֶָָָָ§¥¦ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
ּבענין  לי", וארׂשּתי" הּמתחיל ּובדּבּור מּדֹות". י''ג וענין ּפירּוׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָ"להבין

אל ירּננּו ּובׂשרי חי חי חי חי "לּבי ").אלאלאלאל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

.5.(wEqRd lr i"Wx WExitM .d ,` aFI` :"minId lM aFI` dUri dkM")¨¨©£¤¦¨©¨¦¦§¥©¦©©¨

א'.6. עּמּוד ח', ּדף ּבראׁשית א'. עּמּוד פ"ו, ּדף קדֹוׁשים ּבזהר: ְְְִִֵֵַַַַַַַֹ(ועּיין
ּפרׁשת  ריׁש הרמ''ז ּובפירּוׁש א'. קל''ב, נׂשא ב'. עּמּוד ר''ה, ּדף ְִֵֵַַַַַַַָָָָֹוּיּגׁש

ְִִׁשמיני).

.7.(l ,bl aFI` :"miIgd xF`A xF`l")¥§©©¦¦

.8.(a ,a Edinxi :"drExf `l ux`A ,xAcOA")©¦§¨§¤¤Ÿ§¨¦§§¨

.9.(i ,d Edinxi)¦§§¨



ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

`N` ,dUrnE xEAC daWgnA mbR m` xnFl Kixv̈¦©¦¨©§©§¨¨¦©£¤¤¨
mpi`W mipipr mdW wx ,xYid ipipr mb ENit £̀¦©¦§§¥¥¤©¤¥¦§¨¦¤¥¨
e`l" ixd ± milhAÎmixacE ;'d zcFarl oikixv§¦¦©£©§¨¦§¥¦£¥¨

"`hFicdc iNinA irYW`l `Mlnc `gxF`10. §¨§©§¨§¦§¨¥§¦¥§¤§¨
aWi `l" xW` Edfemc`"mW(e ,a Edinxi):WExiR , §¤£¤Ÿ¨©¨¨¨¦§§¨¥

aEzMW FnM `Ed "mc`"(ek ,` l`wfgi)zEnC lre" : ¨¨§¤¨§¤§¥§©§
mc` d`xnM zEnC `QMd'וגֹוiM ,"mW aWi `l" ± " ©¦¥§§©§¥¨¨ְŸ¨©¨¦

"mkFzA iYpkWe WCwn il EUre"(g ,dk zFnW).aizM §¨¦¦§¨§¨©§¦§¨§§¦
:dfl dvErId dvre§¥¨©§¨¨¤

aizM dPd(hk ,c mixaC)d"ied z` mXn mYWTaE" : ¦¥§¦§¨¦¦©§¤¦¨¤£¨¨
aizM dPd iM :WExiR ,"Lidl`(c ,` ziW`xA)`xIe" : ¡Ÿ¤¥¦¦¥§¦§¥¦©©§

xF`d z` midl`"aFh iM" :l''fx EWxitE ,"aFh iM ¡Ÿ¦¤¨¦¥§©©¦
l ±zEInipR zx`d zpigA `EdW ,xF` zpigAW .fFpb ¦§¤§¦©¤§¦©¤¨©§¦¦

`N` ,l`xUIn cg`e cg` lkA Wi ,KxAzi FpFvx§¦§¨¥¥§¨¤¨§¤¨¦¦§¨¥¤¨
Kixve ,FrahA c`n mlrde xYqd zpigaA `EdW¤¦§¦©¤§¥§¤§¥§Ÿ§¦§§¨¦

"minW z`xi lW xvF`" zFNbl11. §©¨¤¦§©¨©¦
zpigaE Flv` dcia` zpigaA `EdW in Wie§¥¦¤¦§¦©£¥¨¤§§¦©

" xn`p df lre .zElBmYWTaE.URgzE WTaYW ± " ¨§©¤¤¡©¦©§¤¤§©¥§©¥
`EdW xaC EpiidC .dcia` xg` `N` UERig oi`e§¥¦¤¨©©£¥¨§©§¨¨¤
uFvip zpigA `EdW ,zElB zpigaA Flv` dcEa £̀¨¤§¦§¦©¨¤§¦©¦

.l''Pd zEdl ¡̀Ÿ©©
" EdfeLidl` d"ied z`zpigAn KWnp `EdW ± " §¤¤£¨¨¡Ÿ¤¤¦§¨¦§¦©

.zidl`d FWtp zFigdl ,mc` lkA dxFXd "l`"¥©¤§¨¨¨§©£©§¨¡Ÿ¦
mYWTaE" :xnF` aEzMd dPdemXn"mXn" ± " §¦¥©¨¥¦©§¤¦¨¦¨

dcia` xg` URgl xWt` i`W mWM iM ,`wiiC©§¨¦§¥¤¦¤§¨§©¥©©£¥¨
xF` biVi `l KM ,dca`PW mFwOA zlEf D`vnlE§¨§¨©©¨¤¤¤§¨©Ÿ©¦
iM ,eipR lr Fz`xie ,eil` Fzad` didYWe ,'d ipR§¥§¤¦§¤©£¨¥¨§¦§¨©¨¨¦
lr .Fl dca`PW mFwOA dNgY UERigd xg` m ¦̀©©©¦§¦¨©¨¤¤¤§¨©

aEzMX dn KxC(n ,b dki`)" :dURgpEpikxc'כּו," ¤¤©¤¨¥¨©§§¨§¨¥
ExarW ,eizFaWgnE eixEAce ,eiUrnA WRWtIW¤§©§¥§©£¨§¦¨©§§¨¤¨§

;miaFh `l xW` ± FzFid mFIn Etlge§¨§¦¡£¤Ÿ¦
n mYWTaE" EdfemX:" §¤¦©§¤¦¨

eilr zF`xdl WOn lFkIW xaC `Ed "df" oFWl iM¦¨¤¨¨¤¨©¨§©§¨¨
`Ed iM" eilr xn`i xW` FrAv`Adf"12xnFl xWt` i`e . §¤§¨£¤Ÿ©¨¨¦¤§¦¤§¨©

aEzMW FnM `EdÎKExA WFcTd lr wx KM(a ,eh zFnW)" :df ©©©©¨¨§¤¨§¤

il`"FcFaM ux`d lk `ln" iM ,"Edep`e(b ,e EdirWi)la` . ¥¦§©§¥¦§Ÿ¨¨¨¤§§©§¨£¨

" `xwp zFRilTd oMWnE mFwnmWc`n wFnr xnFlM ," ¨¦§©©§¦¦§¨¨§©¨§Ÿ
.dHnl§©¨

wEqR lr l''fx EWxCW Edfe(fi ,en Edinxi)E`xw" :mW §¤¤¨§©©©¨¦§§¨¨§¨

drxR,'כּוlW KxCd ,xnFl FpFvx ± "crFOd xiard ©§Ÿ¤¡¦©¥§©©¤¤¤
.zEllFd lW dgnUl xiard dgnUe crFOd©¥§¦§¨¤¡¦§¦§¨¤¥

d xAcOA" oipr EdfedG"EOYi(dl ,ci xAcOA)lr :WExiR , §¤¦§¨©¦§¨©¤¦©©¦§¨¥©
d xAcn" zpigA `EdW dNtYd zFIzF` ixEAc icidGFnM ," §¥¦¥¦©§¦¨¤§¦©¦§¨©¤§

" aEzMWdfil`'כּו." ¤¨¤¥¦

,zFHn zWxtA x`AzPW FnM ,dxFYd wqrA oke§¥§¥¤©¨§¤¦§¨¥§¨¨©©
xn`l" WExitAxaCd df'כּו"(a ,l xAcOA)df ici lr , §¥¥Ÿ¤©¨¨©¦§¨©§¥¤

"EOYiglW xdGA aEzMW FnM Epiid ± ב'" EdW`קס''ג, , ¦©©§§¤¨©Ÿ©§©¤
" zpigAminYdidY'כּו." §¦©¨¦¦§¤

e"mW"EzEni(dl ,ci xAcOA)`EdW ,miR`Îzlitp `Ed §¨¨©¦§¨§¦©©©¦¤
'd Lil`" ici lr ,"mW" zpigaA EltPW mivFvip z`lrd©£¨©¦¦¤¨§¦§¦©¨©§¥¥¤

`V` iWtp'כּו"(` ,dk miNdY). ©§¦¤¨§¦¦

aEzMW Edfe(bk ,e mixaC)n `ivFd EpzF`e" :mXiM ," §¤¤¨§¨¦§¨¦¦¨¦
K` .KxAzi FA dwacl "mW" zpigAn EpzF` `ivFd zn`A¤¡¤¦¨¦§¦©¨§¨§¨¦§¨¥©
dPd ,dUrn oMW lke ,xEAc F` daWgn Ffi`A mbFRW in¦¤¥§¥©§¨¨¦§¨¤¥©£¤¦¥
eiUrnA WRWtIW EpiidC ,"mXn mYWTaE" xn`p df lr©¤¤¡©¦©§¤¦¨§©§¤§©§¥§©£¨

miaFh,כּו' `l xW £̀¤Ÿ¦

'd l` aFWie" ,FAxwA FAl xnxnzi df ici lre§©§¥¤¦§©§¥¦§¦§§¨¤
uFvip lr miAx mingx xxFrIW EpiidC ,"Edngxie¦©£¥§©§¤§¥©£¦©¦©¦

.zElB zpigaA FkFzAW zEdl ¡̀Ÿ¤§¦§¦©¨
xn`p df lre13:"mdxa` z` dcR xW` awri"l : §©¤¤¡©§©£Ÿ£¤¨¨¤©§¨¨

dcFR df ici lrW ,zEpngx zCn `Ed awri zCn iM¦¦©©£Ÿ¦©©§¨¤©§¥¤¤
Epia` mdxa` lW FzCn `id ,dad` zCn zElBdn¥©¨¦©©£¨¦¦¨¤©§¨¨¨¦

"Epia`" `xwp okl iM ;mFlXdÎeilr'כּוzFidle ; ¨¨©¨¦¨¥¦§¨¨¦§¦§
`xA"`rxMFpFvxA llMdlE lhAdl ± "dEa`c §¨©§¨©£¨§¦¨¥§¦¨¥¦§

KxAzi14. ¦§¨¥
FA xxFrzi `le eiUrnA WRWti xW` mc`d K ©̀¨¨¨£¤§©§¥§©£¨§Ÿ¦§¥
zFid mr ,FAxwA FAl xnxnzi `le ,zEpngx zCn¦©©§¨§Ÿ¦§©§¥¦§¦§¦¡
zElbA zEdl` uFvip ltp Ki` FYaWgnA winrOW¤©£¦§©£©§¥¨©¦¡Ÿ§¨
lWOd eilr `Vpe ,FAl l` miUi z`f ,FWtp KFzA§©§Ÿ¨¦¤¦§¦¨¨¨©¨¨

dGd15: ©¤
oxFRv ENit` Fl a`FMWM mc`d rah zFid iM¦¡¤©¨¨¨§¤¥£¦¦¤
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.10]a ,hnw ,LzFlrdA xdGd iR lr.[hFicd ixacA xAcl KlOd Kxc oi` . ©¦©Ÿ©§©£§¥¤¤©¤¤§©¥§¦§¥¤§

.11.(a ,bl zFkxA)§¨

והיינּו זה". רז לבני גיּלה "מי ּבפירּוׁש אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ(ועּיין
המסּוּתרת"). האהבה ְֲֶֶַַָָ"אֹור

.12.(g ,ak zFnW :"df `Ed iM xn`i xW`")£¤Ÿ©¦¤§

.13].(ak ,hk EdirWi)± l"fx iWxcn dOkA la` ."awri zial" `xTA" §©§¨©§¨§¥©£Ÿ£¨§©¨¦§§¥©©

."Fnvr awril dpeEMdC gkEn ,cFre a ,hi oixcdpqzXEcw cFaM zxrd ©§¤§¦§¨§©©¨¨§©£Ÿ©§¤¨©§§©

al wxR sFq `ipYl x"Enc`[ ©§©©§¨¤¤

"וּיׁשב 14. ּפסּוק על מּׁשם", "ּובּקׁשּתם ּבפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ(ועּיין
כּו' "ּדרׁשּו ּבפירּוׁש יעיר", "ּכנׁשר ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר ּובמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיעקב".

ְְִָּבהּמצאֹו").

.15.("dGd lWOd z`Upe" :c ,ci EdirWi iR lr)©¦§©§¨§¨¨¨©¨¨©¤



c"agריב i`iyp epizeax zxezn

FgFnA a`Md WiBxn ,oa`A sBPW zngn Flbx©§¥£©¤¦©§¤¤©§¦©§¥§
FA xAEgn EPcFr sEbPd xa`WM Epiid K` ;xrhvnE¦§©¥©©§§¤¥¨©¨¤§¨
gFOd oi` ,xa`d z` oikzFgWM la` ,KYgp mxh¤¤¤§¨£¨§¤§¦¤¨¥¤¥©©
cxtpe zxkp `EdW ipRn ,a`Md z` WiBxn©§¦¤©§¥¦§¥¤¦§¨§¦§¨

.FWxXn¦¨§
FA miwacE mixAEgn l`xUiÎipA Epgp` KM©£©§§¥¦§¨¥§¨¦§¥¦
mbRde a`Md WiBxdl Epgp` mikixv okle ,KxAzi¦§¨¥§¨¥§¦¦£©§§©§¦©§¥§©§¨
iM .KxAzi FzEdl` uFvip zElbA EpcxFde ,EpnbRW¤¨©§§©§§¨¦¡Ÿ¦§¨¥¦

`hgW iR lr s`"'16"כּוuFvip zpigA Fl Wie , ©©¦¤¨¨§¥§¦©¦
`EdW `N` EPOn wNYqn EPpi`e ,l''Pd zEdl ¡̀Ÿ©©§¥¤¦§©¥¦¤¤¨¤

.zElbA§¨
zFbixcnE zFlrnA `xwp oiicrW `N` cFr `le§Ÿ¤¨¤£©¦¦§¨§©£©§¥

"dxVi zpigA `EdW ,"xUdnFC Fpi` iM .l''Pd l` ©¨¤§¦©¦§¨¥©©¦¥¤
;hFicdd zlrnl ± diaXA FzFid mr ± xVd zlrn©£©©¨¦¡©¦§¨§©£©©¤§
drEpzaE ,xVd lW Fzlrn rEcie xMip oiicr iM¦£©¦¦¨§¨©©£¨¤©¨¦§¨
ixnbl Ktidd l` Ktidd on KtdIW lFki zg ©̀©¨¤¥¨¥¦©¥¤¥©¥¤§©§¥

FzEncwl xFfgl'כּו. ©§§©§
Epiid ,mbRde a`Md FWtpA WiBxn Fpi`X dn K ©̀©¤¥©§¦§©§©§¥§©§¨©§
FWxXn zxkpe cxtPW cr KM lM mbRW ipRn¦§¥¤¨©¨©©¤¦§¨§¦§©¦¨§
,milFcB xzFi mingx xxFri dAxC` dGnE .ixnbl§©§¥¦¤©§©¨§¥©£¦¥§¦
FnM .Fnvr lr zEpngxd WiBxn Fpi`W zFid mr¦¡¤¥©§¦¨©§¨©©§§
miAxd LingxA" xn`n lr ,xg` mFwnA x`AzPW¤¦§¨¥§¨©¥©©£¨§©£¤¨©¦

Epilr mgxlCd EplkU oi` Epgp`W ipRn :WExiR ± " ©¥¨¥¥¦§¥¤£©§¥¦§¥©©
zEpngxd lcFB biVn'וכּוFzCn ± zEpngx zCn iM . ©¦¤¨©§¨ְ¦¦©©§¨¦¨

"dvTd l` dvTd on gixan" awri lW,ek zFnW) ¤©£Ÿ©§¦©¦©¨¤¤©¨¤§

(gk17.
zEpngx zCn FA xxFrzi `l z`fA mB m`e§¦©§ŸŸ¦§¥¦©©§¨

aizM dPdC ,dvErId dvrd z`f dPd ,l''PdxiW) ©©¦¥Ÿ¨¥¨©§¨§¦¥§¦¦

(fh ,a mixiXdA drFxd" :miPWFXxdfA WxitE (ׁשמֹות,", ©¦¦¨¤©©¦¥¥©Ÿ©ְ

עׂשרים) :ּדף ְִֶַ

lr xeEg oeebl wnEq oeeBn KRdz` dPWFX dn©©¨¦§©¥¦¨¨¨§¨¨¦¨©
`W` ici'18כּוaizM dPd KM ,(gi ,` EdirWi)Eidi m`' : §¥¤¨©¦¥§¦§©§¨¦¦§

.'EpiAli blXM ± mipXM mki`hg£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦
mixEACde miUrOd lM oke ;mFc` `xwp `hgdW¤©¥§¦§¨¨§¥¨©©£¦§©¦¦

oM mB mi`xwp mlFrd ipipr lkAW zFaWgOde§©©§¨¤§¨¦§§¥¨¨¦§¨¦©¥
± eizFlEAgze xvId zFaWgn dOdW itl ,mFc`̈§¦¤¥¨©§§©¥¤§©§¨
"EpiAli blXM" zpigA `EdW "xeEg oeebl" KRdzi¦§©¥§¨¨¦¨¤§¦©©¤¤©§¦

.W` zpigA ici lr©§¥§¦©¥
ÎW`e .dHnNWÎW`e dlrnNWÎW` Wi dPde§¦¥¥¥¤§©§¨§¥¤§©¨§¥
dHnNWÎW` K` .dfl dkFf mc` lM `l dlrnNW¤§©§¨Ÿ¨¨¨¤¨¤©¥¤§©¨
mdW Fnce FAlg hrnl ,zFIprze mitEBiq oipr `Ed¦§¨¦¦§©£¦§©¥¤§§¨¤¥
zpigA ,"eipR 'd x`i" f`e .DbFp zRilwC `xhQn¦¦§¨¦§¦©©§¨¨¥¨¨§¦©

.l''PM mipR zx`d: ¤¨©¨¦©©

K` bdn ,FWtpA zFvr ziWl Kixv `id zg` cFr ©©©¦¨¦¨¦¥§©§©
aEzMX(c .a ,b mixiXd xiW): ¤¨¦©¦¦

iWtp dad`W z` dWwa` zFaFgxaE miweXA'וגֹוcr , ©§¨¦¨§£©§¨¥¤¨£¨©§¦ְ©
cr ,EPRx` `le eiYfg` .iWtp dad`W z` iz`vOW¤¨¨¦¥¤¨£¨©§¦£©§¦§Ÿ©§¤©

.izxFd xcg l`e ,iO` ziA l` eiz`adW¤£¥¦¤¥¦¦§¤¤¤¨¦
:WExiR¥

"iWtp dad`WoFWl `Ed unwA "xaMdad`X dn , ¤¨£¨©§¦§¨©§§¨©¤¨£¨
Edfe ."dnEcTd daWgOA Elr l`xUi" iM ,Epiid .xaM§¨©§¦¦§¨¥¨©©§¨¨©§¨§¤

z`xa dY` mcFw "`id dxFdh" zpigA19Ff dpigAnE . §¦©§¨¦¤©¨§¨¨¦§¦¨
.zxYEqnd dad` zpigA `id ,fEpBd xF` DA KWnp¦§¨¨©¨¦§¦©©£¨©§¤¤

fFpbl ± "aFh iM xF`d z`" WExitA lirl xMfPM'כּוEdfe . ©¦§¨§¥§¥¤¨¦¦§§¤
xaMn ± "iWtp dad`W"20. ¤¨£¨©§¦¦§¨

,Flv` dcia` zpigaA `id Ff dad`W in Wi K ©̀¥¦¤©£¨¦¦§¦©£¥¨¤§
" :xn`p df lre .l''PM zElB zpigaaEdWwa`z` ¦§¦©¨©©§©¤¤¡©£©§¨¥

."iWtp dad`W¤¨£¨©§¦
" `Ed UERigd zpigA dPdezFaFgxaE miweeXA± " §¦¥§¦©©¦©§¨¦¨§

dPd ,dca`d z` `vn m` mB s` K` .dca`d mFwnA¦§¨£¥¨©©©¦¨¨¤¨£¥¨¦¥
zEwNYqd mxFB df iM ,milM iYlA 'd xF` FA miIwzi `lŸ¦§©¥¦§¦¥¦¦¤¥¦§©§
mde .'d xF`l milM zFUrl ± dvrd okle .rcFPM xF`d̈©¨§¨¥¨¥¨©£¥¦§§¥

" iM ,dxFYd zFIzF`iO` ziA"e azkAWÎdxFz Ff "xcg ¦©¨¦¥¦¦¨¤¦§¨§¤¤
izxFd.dRÎlrAW dxFz Ff " ¨¦¨¤§©¤

aEzMW FnkE(ck ,c mixaC)dlkF` W` Lidl` d"ied iM" : §¤¨§¨¦¦£¨¨¡Ÿ¤¥§¨
F` ,dlizR ilA fg`dl W`l xWt` i`W mWkE ,"`Ed§¥¤¦¤§¨¨¥§¥¨¥§¦§¦¨

" KM .FA fg`Pd xaC mEWcr EPRx` `le eiYfg` ¨¨©¤¡¨©£©§¦§Ÿ©§¤©
eiz`adW'21"כּו. ¤£¥¦

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

.16l`xUi `hgX iR lr s` . . (`i ,f rWFdi) 'l`xUi `hg'" :` ,cn oixcdpq]©§¤§¦¨¨¦§¨¥§ª©©©¦¤¨¨¦§¨¥

.["`Ed

.17,ixnbl FWxXn zxkpe cxtPW lWOM `EdW zFid mrW)¤¦¡¤©¨¨¤¦§¨§¦§©¦¨§§©§¥
wACzie aEWi zg` daEWY xEdxd ici lr ok iR lr s ©̀©¦¥©§¥¦§§¨¤¨¨§¦§©¥

,xAcOA dWxtA x`AzPW FnkE .FWxWA הּמתח "וידּבר ּבד ּבּור יל §¨§§¤¦§¨¥§¨¨¨©¦§¨ְְְִִֵַַַַ
לגלּגלתם": xAglכּו' zF`EtxA `vnp did m` ± lWn KxC FnM" ְְְָֹֻ§¤¤¨¨¦¨¨¦§¨¨§§©¥

'W`x z`iUp' oipr `Ed KM ,FW`x l` FtEB,ׁשם עּיין כּו'". ¤Ÿ¨¦§¨§¦©Ÿֵַָ
עצרת". הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ְְְֲִִִִֶֶַַַַּובדּבּור

EdA aizkC zEzixM iaiig ENit`e:(cFre .eh ,ai zFnW)dzxkpe" ©£¦©§¥§¦¦§¦§§§§¦§§¨

הּכתּוב אמר זה ועל i):כּו'". ,fk miNdY)lMn ,"ipEafr iO`e ia` iM" ְֶַַַָָ§¦¦¦¨¦§¦¦£¨¦¦¨
"iptq`i 'de" mFwn.((mW) ¨©©©§¥¦¨

.18.[W` ici lr oal oeebl mFc` oeeBn zkRdzn]¦§©¤¤¦¨¨¨§¨¨¨¨©§¥¥

הּסלע".19. ּבחגוי "יֹונתי ּפסּוק על ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו

האזרחי 20. "לאיתן ּבפירּוׁש אנכי", "ראה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּוכענין
כּו'".

מֹועד".21. ּבאהל סיני "ּבמדּבר הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹעּיין



ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

± "miPWFXA drFxd" wEqR lr xdGA `zi`cke§¦§¦¨©Ÿ©©¨¨¤©©¦
zFkld dpFXW ± "miPWFW"'כּוiM ± "drFxd" aizM okle . ©¦¤¤£¨§¨¥§¦¨¤¦

ici lrW ipRn ."minXAW mdia`l oiqpxtn l`xUi"¦§¨¥§©§§¦©£¦¤¤©¨©¦¦§¥¤©§¥
,gEx izii` gEx" ,KxAzi FpFvx `EdW dxFYd wqr¥¤©¨¤§¦§¨¥©©§¦©
zEInipR zpigA FA dNBznE dxFW zFidl ,"gEx KiWn`e§©§¦©¦§¤¦§©¤§¦©§¦¦

.KxAzi FpFvx§¦§¨¥
,FtEbA FznWp xAgn mc`d zlik` ici lrW FnM§¤©§¥£¦©¨¨¨§©¥¦§¨§
lFkiaM KM ;dagxdA FznWp zFgFM FA EhXRzIW¤¦§©§¦§¨§©§¨¨©¦§¨
dxFYd ici lr "minXAW mdia`l oiqpxtn l`xUi"¦§¨¥§©§§¦©£¦¤¤©¨©¦©§¥©¨
KiWn`e ,gEx izii` gEx" ,KxAzi FpFvx mdW zFvnE¦§¤¥§¦§¨¥©©§¦©§©§¦
,oFilrdÎoFvx zx`d zpigA dNBznE dxFW zFidl "gEx©¦§¤¦§©¤§¦©¤¨©¨¨¤§

mipR zx`dA'כּו.dxFYd zFIzF` ici lr , §¤¨©¨¦©§¥¦©¨
`EdW ,cqgd zCn `EdW dwcSd zevn ici lr mB©©§¥¦§©©§¨¨¤¦©©¤¤¤
.FzEInipR zpigA dad`de ,xF`d zpigal ilkE zEIpFvig¦¦§¦¦§¦©¨§¨©£¨§¦©§¦¦

[..] Epl Yzp LipR xF`a iM" :aEzMW FnkEmiIg zxFY §¤¨¦§¨¤¨©¨¨©©¦
zpigA `EdW ,"'d ipR xF`"l iM :WExiR ,"cqg zad`e§©£©¤¤¥¦§§¥¤§¦©

.l''PM cqge dxFY mdW milM ipW Wi ,xF`d: ¨¥§¥¥¦¤¥¨§¤¤©©

"icFcl ip`" ligzOd xEACn xESiw¦¦¦©©§¦£¦§¦
(`)EpiidC ,"icFcl ip`" zpigA ligzn lEl`A¤¡©§¦§¦©£¦§¦§©§

`Ed mixERMdÎmFie dpXdÎW`xaE .`YzNCÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§©¨§Ÿ©¨¨§©¦¦
dNgzn .dHnl FzEwl` zkWnd Epiid "il icFce"§¦¦©§©§¨©¡Ÿ§©¨¦§¦¨
."zFCn b"i" ± lEl`A .d`xi ± "iW`xl zgY Fl`nU"§Ÿ©©§Ÿ¦¦§¨¤¡¦

aFh mFi mpi` dOl ,oM m`e22? §¦¥¨¨¥¨
j`liAwdl mi`vFIW Kln ± lWn KxC lr FnM Edf ©§¤§©¤¤¨¨¤¤¤§¦§©§¦

zpigaE ."zFCn b"i" oipr `Ed "eipR 'd x`i" .dcVA eipR̈¨©¨¤¨¥¨¨¦§¨¦§¦©
"Epl x`Ie 'd l`" aEzMX dn Epiid "x`i"23.Edfe ¨¥©§©¤¨¥©¨¤¨§¤

l`ÎxWi ± "l`xUi"24.lWFnE xU `Ed "l`" zpigAW ¦§¨¥¨¨¥¤§¦©¥¨¥
.FAxwA: §¦§

(a)"aWFn xir" zpigA mc`A Wi dPde25zpigaE ; §¦¥¥¨¨¨§¦©¦¨§¦©
dcU26"drExf `l ux`" Edf xAcn zpigaE ;27`l xW`" , ¨¤§¦©¦§¨¤¤¤Ÿ§¨£¤Ÿ

aEzMX dnn Ktd "mW mc` aWi(fk ,g '` mikln)mpn`d" : ¨©¨¨¨¥¤¦©¤¨§¨¦©ª§¨
:aEzMW FnM ,dfl dvrde ."ux`d lr miwl` aWi¥¥¡Ÿ¦©¨¨¤§¨¥¨¨¤§¤¨
zpigA .fFpbl ± "aFh iM xF`d z`" iM ."mXn mYWTaE"¦©§¤¦¨¦¤¨¦¦§§¦©

.l`ÎxWi zpigaAW "Epl x`Ie 'd l`"¥©¨¤¨¤¦§¦©¨¨¥
KxC lr :Flv` dcia` zpigaA `EdW in Wi K ©̀¥¦¤¦§¦©£¥¨¤§©¤¤
KxC lre ,"Fl oipzFPW 'dn' mW cA`Od dhFW Edfi`"¥¤¤©§©¥¥©¤§¦§©¤¤

aEzMX dn(bi ,fk EdirWi);"xEX` ux`A micaF`d E`aE" : ©¤¨§©§¨¨¨§¦§¤¤©
aizkE(erw ,hiw miNdY)"caF` dUM izirY" :28dUM" Edfe , §¦§¦¦¨¦¦§¤¥§¤§¤

WRWtIW ± dca`PW mFwnA URgl Kixve ."caF`¥§¨¦§©¥§¨¤¤¤§¨¤§©§¥
'd l` aFWie" ."mXn mYWTaE" Edfe ,eiUrnA§©£¨§¤¦©§¤¦¨§¨¤

"Edngxie29(f ,dp EdirWi). ¦©£¥§©§¨

ngxd WiBxi `l xW` mc`d K`ipRn Edf ,FWtpA zEp ©¨¨¨£¤Ÿ©§¦¨©§¨§©§¤¦§¥
FWxXn zxkpe cxtPW cr KM lM mBtPW30dAxC` dGnE . ¤¦§©¨©©¤¦§©§¦§©¦¨§¦¤©§©¨

dewY Wi df ici lre ,milFcB xzFi mingx eilr xxFri31. §¥¨¨©£¦¥§¦§©§¥¤¥¦§¨
.zFCn b"i zpigA ± "miPWFXA drFxd" Edfe§¤¨¤©©¦§¦©¦

mki`hg Eidi m`" KxC lr :"miPWFXA" WExiR cFre§¥©©¦©¤¤¦¦§£¨¥¤
MmipXdPWFW FnM ,"EpiAli blXM" ± mFc` zpigAn ± " ©¨¦¦§¦©¨©¤¤©§¦§©¨

W` ici lr xeEg oeebl wnEq oeeBn KRdz`32df ici lre . ¦§©¥¦¨¨¨§¨¨¦¨©§¥¥§©§¥¤
."eipR 'd x`i"¨¥¨¨

`fxA" zpigal fnFx "miPWFW" :xnFl Wi mB`wnEq ©¥©©¦¥¦§¦©©§¨§¨
"`xeeig `IqEql33zixFdf lW oFWl" oipr oM mB Edfe . §§¨¦§¨§¤©¥¦§¨§¤§¦

adfכּו' icbaE oal icbA oipr `Ede ."34aEzMX dn oiprkE . §¦§¨¦§¥¨¨¦§¥¨¨§¦§¨©¤¨
cecA(ai ,fh '` l`EnW):"ipFnc`"mipir dti mr35: . §¨¦§¥©§¦¦§¥¥©¦

(b)EPRx` `le eiYfg`" :aEzMX dn oiadl Kixv cFre§¨¦§¨¦©¤¨£©§¦§Ÿ©§¤
KxCכּו' lr ,xaM oFWl `Ed unwA "iWtp dad`W" iM ."¦¤¨£¨©§¦§¨©§§¨©¤¤

"minlFrl Eid xaM"36daWgOA Elr l`xUi" iM , §¨¨§¨¦¦¦§¨¥¨©©§¨¨
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ּדלא 22. עד כּו' אינׁש "חּייב הּמתחיל ּבדּבּור ּפּורים, ּגּבי גוונא ּכהאי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָֹ(עּין
ְֵָידעי").

הּמּטֹות".23. "ראׁשי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעּיין

הּמתחיל 24. ּדּבּור סֹוף – הּיׁשר" "לעׂשֹות ּבפירּוׁש ּׁשּנתּבאר מה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ(עּיין
ּבקֹול"). תׁשמע ְְִִַ"ּכי

"ארץ 25. ּבפירּוׁש נסכים", "ּבפרׁשת הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ְֵֶמֹוׁשבֹותיכם".

יצחק 26. "וּיצא ּפסּוק על חּיי, ּפרׁשת אֹור ּבתֹורה ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעּיין
ּבּׂשדה". ֶַַָָלׂשּוח

ּׁשּנתּבאר 27. ּומה מסעי". "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ(עּיין
הּמתחיל זריעה זריעה זריעה זריעה מענין ּובדּבּור הּׁשמים". "האזינּו הּמתחיל ּבדּבּור : ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ

מלכֹות"). הּמה "ׁשּׁשים הּמתחיל ּובדּבּור ּפרעה". ְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹ"ּבׁשּלח

א').28. עּמּוד סֹוף כ''ד, (ּדף ּדמּכֹות ג' ּפרק סֹוף ּבּגמרא מּזה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָועּיין
ּובפרׁשת  קרח. ּפרׁשת ּברּבֹות ועּיין אּגדֹות. ּבחּדּוׁשי ׁשם, ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹּובמהרׁש''א
ׁשחֹוטאין  ּפי על אף יׂשראל אף כּו' הּצאן "מה כ''ד: ּפרׁשה סֹוף ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבׁשּלח

ׁשם. עּיין ֵַָכּו'".

.29zpigA dNrzi mbe .'rÎmW ± "rnW" zpigal `ai dGnE)¦¤¨Ÿ¦§¦©§©¥§©¦§©¤§¦©
"de`p KxAcnE" zFidl l''Pd xAcn.(b ,c mixiXd xiW)FnM ¦§¨©©¦§¦§¨¥¨¤¦©¦¦§

lrW ,"crFn ld`A ipiq xAcnA" ligzOd xEAcA x`AzPW¤¦§¨¥§¦©©§¦§¦§©¦©§Ÿ¤¥¤©
± "mW mc` aWi `l" xW` xAcn zpigal `ai daEWYd ici§¥©§¨¨Ÿ¦§¦©¦§¨£¤Ÿ¨©¨¨¨

`xwpe .mc` zbxcOn dlrnNW:(eh ,g mixaC)lFcBd xAcOA" ¤§©§¨¦©§¥©¨¨§¦§¨§¨¦©¦§¨©¨
.("`xFPde§©¨

.30.xzM zpigA cbp `Ed zxke) אֹות אֹור" ּב"מאֹורי ׁשּכתּוב ּכמֹו §¨¥¤¤§¦©¤¤ְְִֵֶָ
ט"ו). סעיף ִָכ'

.31[(gi ,hi ilWn) "LWtp `VY l` Fzind l`e dewY Wi iM"]¦¥¦§¨§¤£¦©¦¨©§¤¦§¥

לכם 32. "והיה הּמתחיל ּבדּבּור "אׁש": מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועּיין
כּו'". הארץ וׁשבתה כּו' תבֹואּו "ּכי ּפסּוק על ּבהר, ּובפרׁשת ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלציצית".

.33.(a ,h dbibg)].[oal qEql dOEc` drEvxM £¦¨¦§¨£¨§¨¨

ועּיין 34. ב'). עּמּוד רנ"ה, (ּדף ּפנחס ּפרׁשת מהימנא ּברעיא ׁשּכתּוב ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
הּׁשמינית". על "למנּצח הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָמה

.35."ּבני "וכל ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועּיין

.36.(i ,` zldw :"minlrl did xaM")§¨¨¨§Ÿ¨¦Ÿ¤¤



c"agריד i`iyp epizeax zxezn

xdp lr dlFBd KFza ip`e" Edfe ."dnEcTdxaM"l`wfgi) ©§¨§¤©£¦§©¨©§©§¨§¤§¥

(` ,`37.
eiYfg`" zFidl Kixv Ff dad` iENiB `vOIW xg`e§©©¤¦¨¥¦©£¨¨¦¦§£©§¦

azkAWÎdxFzכּו' Ff "iO` ziA" l` F`iadlE ,"38xcg"e , §¨¦¥¥¦¦¨¤¦§¨§¤¤

dRÎlrAW dxFz Ff "izxFd39. ¨¦¨¤§©¤

,"zFkld mipFXW" ± "miPWFXA drFxd" oipr Edfe§¤¦§¨¨¤©©¦¤¦£¨
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.37" מענין ּבראׁשית ּכּכּכּכבר בר בר בר ועּיין ּובּזהר ט"ז. ּפרׁשה ּבראׁשית ּברּבֹות, :" ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
ּפנחס  ג', חלק ּובּזהר ׁשם. והרמ''ז ,"מל ּוב"מקּדׁש ב'). עּמּוד ו', ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ(ּדף
הּמתחיל  ּבדּבּור אֹור", ּב"תֹורה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין א'). עּמּוד רמ"ז, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ(ּדף

עברי". עבד תקנה "ּכי ּגּבי הּמׁשּפטים", ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ"ואּלה

ריׁש).38. (ּדף וּיקהל ב', חלק זהר ְֵֵֵֵֶַַַַַֹעּיין

על 39. ּדלּוק "ונר ּגּבי אנכי", "ראה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹועּיין

"ועׂשית  הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". אֹותֹו ּומלּמדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹראׁשֹו
."אחי לאהרן קדׁש ְְֲִִֵֶַָֹֹבגדי

ּבפירּוׁש40. ּׁשּנתּבאר מה יׁשנה".רעיתי רעיתי רעיתי רעיתי עּיין "אני הּמתחיל ּבדּבּור : ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבחגוי". "יֹונתי הּמתחיל ּבדּבּור בלחמי", לחמּו "לכּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָּובפירּוש

ּדפרׁשת 41. אלקיכם" ה' "אני ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּיין
ּבסֹופֹו. ְִִציצית
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

¯Á‡ÓÂ ועצמות פנימי' כל הרי חפץ ארץ נקר' שכנ"י
בחי' והיא בה אא"ס דעצמות הפשוט רצון
לאח"פ  קיבול בית אחת נקרא ה"ז להכיל קיבול בית
בס' בפרט הרצון אור שיבא מה כל כולל שזהו ממש
נמשכת  זו וירושה וד"ל. החפץ בענין וכנ"ל מסכתות
כמ"ש  שבקטנים בקטן גם ישראל בנפשות טבע כמו
האלקית  נשמה היא המלך בה חפץ אשר והנערה
ועצמות  פנימית להכיל קיבול בית להיות בשם ונקראת
ביה  אתרעי דקוב"ה ב"נ זכאה בזוה"ק וכמ"ש המלך
בכל  הנ"ל אחת בחי' הנה ואמנם וד"ל. הנ"ל חפץ כענין
דהיינו  ויציב באמת הרצון בהיכל הוא מישראל ניצוץ
אבל  כו' לרחל יעקב וישק כמו ברוחא רוחא אתדבקות
ברצון  והוא מזה שלמטה במדרגה הנשמה עדיין בק"ש
הבנה  לשון ושמע ישראל דשמע התבוננות ע"י הנמשך
בית  תהיה דוקא בהתבוננות היגיעה ידי ועל דוקא

ברצון  דנשמתא קשורא שהוא ויציב באמת אח"כ קיבול
ישראל  שמע אומר שכ"א בשעה (ואעפ"כ הנ"ל עצמו
רק  כנ"ל לאח"פ קיבול בית כלי נשמתו נעשה אחד ה'
אשר  והוא אחד ענין לזה להקדים ויש בהעלם) שהוא
זרוע  אור כמו דוקא זריעה בבחי' למטה באו הנשמות
זורע  אדם דכלום ואמרו כו' ישראל בית את וזרעתי כו'
זורע  כמו זריעה נקראו המצות דגם הוא והענין כו' קב
ה"ז  המצות כשתעשה דוקא בעוה"ז ונשמות כו' צדקות
פי' הנה הדברים וביאור כידוע. הזריעה שתצמיח כמו
זה  ברוח ממש בטבע שזהו האלקי נר הוא נשמה
בהרגשת  הרגשה שנק' בהכרה אלקו' ומכיר שמתפעל
מה  בדבר טובה הרגשה לו שאין מי (וכמו הטבעי חוש

ראה אומרים  שלא כאיש זה בדבר חוש לו שאין לו
שיר  כלי שמע שלא מי וכן בזה חוש לו אין מלחמה

בזה). חוש לו אין

zekln dnd miyy
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â כי הלבנה בחידוש משה שנתקשה ענין יובן
ג"כ  שהוא וסיהרא דשימשא זיווגא נק' בזוהר
שמקבל  רק כלום מגרמי' לה לית סיהרא כי יחוד בחי'
מהשמש  השפעה פנימי' מקבל היא אבל השמש אור

תבואות  וממגד כמ"ש למטה משפיע השמש כמו (ולא
שזהו  מהשמש מקבלים והעשבים שהתבואות שמש
פנימי' השפעה מקבל הלבנה אבל חיצונית השפעה
למטה  האור אותו ומוריד השמש אור שמקבל והראי'
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

בטל  שהלבנה הוא והטעם ממש), לשמש בדומה שזהו
שהיא  רואים שאנו וכמו הביטול בתכלית להשמש
המולד, ואח"כ המולד קודם לגמרי חודש בסוף בהעלם
שייך  החדשים עיקר כי הלבנה חדשי י"ב ענין וזהו
שם  רק זהו השמש חדשי י"ב שיש ומה ללבנה,
ישראל  וזהו בלבנה, הוא החדשי' עיקר אבל המושאל
גבוה  היא שהשמש הגם לשמש ולא ללבנה מונין
הוי' ומגן שמש כי הוא הענין אך הלבנה, מן במעלה
והיינו  לבנה בחי' הוא ואלקי' שמש בחי' הוא הוי' אלקי'
לקבל  שבנש"י הביטול שזהו ללבנה מונין ישראל
השמים  את כי הוא והענין הוי'. משם פנימי' השפעה
גושפנקא  נק' ובזוהר טוב גימ' אהו "ה ר"ת הארץ ואת
ב' בזה יש כי וזהו וארעא, שמיא בה דאחיד דמלכא
מעשה  תמיד יום בכל מחדש ובטובו כמ"ש א' בחי',
נק' וזהו הישינות את לחדש ליש מאין שמחדש בראשית
מוסתר  הוא והחידוש הטבע עפ"י נוהג כמנהגו עולם
עוד  יש אבל לכל, ה' טוב וזהו בטובו ג"כ וזהו ונעלם

חדש  אור כמו מעיקרו חידוש פנימי' השפעה טוב בחי'
הביטול  ע"י בנש"י לגמרי חדש אור שזהו תאיר ציון על
לכם  הוא ההתחדשות לכם הזה החודש וזהו שלהם,
שזהו  הלבנה במולד משה שנתקשה וזהו פנימי', בבחי'
בבחי' בנש"י שיתגלה מהשתלשלות שלמעלה בחי' ג"כ
שקשה  כדוגמא הקשוי וזהו בגופים בנשמות פנימי'
שנאמרו  וזהו למ"ת, הכנה הוא והכל כקי"ס לזווגן
משה  כי לשנים, שנאמרו השנים טובים ואהרן למשה
ונק' אלקו' להמשיך למטה מלמעלה דמלכא שושבינא
בהעלותך  וכמ"ש למעלה מלמטה ואהרן בולט חותם
ומעלה  אדם נשמת הוי' נר כי לנש"י שמעלה הנרות את

למעלה, מלמטה משה אותם כי ותפלה, תורה ענין וזהו
ואהרן  למטה, מלמעלה המשכה שזהו התורה מקור
מגיע  וראשו ארצה מוצב סולם תפלה בחי' שהוא
גבוה  יותר שזהו אתדל"ע באתדל"ת שזהו השמימה
תורה  אפי' תורה אלא לו אין האומר כי מצ"ע מאתדל"ע

תורה. ואח"כ תפילה מתחילה רק לו אין

mkl dfd ycegd 'eb xacie
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â והיינו זל"ז, דומים הם אחת בבחי' ור"ח שבת
לעניים  צדקה בשבת שמש בתעניות כמשארז"ל
בכנפי'. ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שנא'
פ"ך, ג' במלאכי לע"ל, מ' על קאי הפסוק עיקר הנה
לעניים  צדקה בשבת ששמש צדקה משמש דרשו ורז"ל
בחי' ג"כ הוא ור"ח שמש, בחי' הוא ששבת נמצא כו',
הארה  מקבל שהלבנה מה הוא ר"ח ענין עיקר כי שמש
ובר"ח  כו' לכם וזרחה נא' בשבת ולכן כו', מהשמש
מה  ענין ולהבין לכם. הזה החדש כמ"ש לכם ג"כ נא'
דהנה  ומרפא, צדקה שמש מ"ש צ"ל שמש נק' ששבת
וקאי  אני, אהבה חולת כי כו' באשישות סמכוני כתי'
ל' הא' פירושי', ב' בו יש חול כי החול ימי ששת על
הוא  דחול יומין בשית כי והיינו חולי, ל' הב' חולין,
האין, היפך הוא שהיש ממה והיינו אהבה, חולת בחי'
חשיב, כלא קמי' דכולא הביטול בחי' הוא האין דהנה
כי  והגם האין, היפך נפרד ודבר יש בחי' הוא והיש

הנה  אכן אין מבחי' נמשך רבים היש צמצומי' ע"י הוא
זה  אלקי כח בחי' וממילא נפרד, ודבר ליש שנעשה עד
נפלאה  בתשוקה תמיד הוא היש בחי' ומהוה המחי'
הוי' באור להתכלל לעלות נפשו כלתה וגם ונכספה
חולה  בחי' הוא כזו הנפש בכלות ואהבה ב"ה, א"ס

כלתה  וגם נכספה תמיד אשר ממושכה תוחלת מפני
באדם  וכמו כו', חייה ימי כל לה תגיע ולא נפשה
להשיג  לו וא"א הנפש בכלות דבר איזה רוצה כאשר
יומין  בשית יובן עד"ז וכך כו', חולי לידי מזה בא
יש  שיהי' בכדי אלקי' דשם צמצום ע"י שמאיר דחול
אבל  אהבה. חולת בחי' הוא לכן כנ"ל, נפרד ודבר
הוי' ש' בחי' מאיר בשבת כי רפואה בחי' הוא שבת
צדקה  שמש וזהו מרפא הוא לכן כנ"ל אלקות גילוי
בשבת  והיינו לעניים צדקה בשבת שמש וזהו ומרפא,
לון  דלית לעניים צדקה הוא הוי' שמש בחי' שמאיר
לעני  שנותן הצדקה שע"י כמו והיינו כלום, מגרמייהו
שמש  בחי' כך אותו, מחי' הוא כלום מגרמי' לי' דלית
ולכן  לעניים. צדקה כמו הוא בשבת שמאיר הוי'
ואור  טוב כי מטובך, ויתענגו ישבעו בשבת אומרים
טוב, כי האור את אלקי' וירא כמ"ש א' בחי' הוא
האור  בחי' כשמאיר ובשבת האור, ממשיך והטוב
מה  ע"י אך כו'. מטובך ויתענגו אומרים הוי' דשמש
שטרח  מי כי לעניים צדקה ע"י זהו זו לבחי' יבוא
יומין  בשית ההכנה בחי' ע"י והיינו בשבת יאכל בע"ש
יהיב  ר"א כמו צדקה צ"ל התפלה וקודם בתפלה, דחול
דודי  לכה שבת קבלת ענין נתקן ע"ז (וגם כו', פרוטה
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c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

מלמעלה  הארה שיהי' דודי לכה כו' כלה לקראת
כו'), נקבלה שבת שפני כדי כנס"י היא כלה לקראת
היא  שהתפלה וחול, שבת כמו יום בכל יש פרט ובדרך
שבין  וההפרש כו', חול הוא היום וכל שבת בחי' כמו
אינו  כי התפלה, בעת שבחול להעלאה דשבת העלאה
כו', שראה כפר לבן המלך את שראה כרך בן דומה
שהאופנים  ואופנים לחיות שרפי' שבין ההפרש שזהו
קדוש  בחי' השגתם ע"י גדול ברעש הם הקדש וחיות

ברעש  הם לכן כו' להגיע יכולים אינם והם כו' ומובדל
עד"מ, כו' שראה כפר לבן דומה זהו והרי גדול,
למעלה  רוממותו חידוש מחמת המלך מפני שביטולו
בשבת  משא"כ התפלה, בעת בחול וזהו השגתו, מגדר
ישבעו  אומרים ולכן העליון עונג התגלות בחי' הוא
שאין  עד"מ, שראה כרך לבן דומה הוא אז כו', ויתענגו
מזיו  ונהנה מתענג אלא המלך רוממות בעיניו חידוש

גדולתו. תפארת יקר

dpya minrt yely d"c

.(a"l ,oey`x xc` g"xca ,mihtyn t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéðùåùá äòåøä éì éãåãå éãåãì éðà1,
øäæá àúéàå2:íéðùåùá מלשוןêéøöå ,úåëìäá íéðåùù

ì úåëìäá íéðåùù ïéðò êééù äî ïéáäìהפסוק תחילת
.'åë éãåãì éðà

.'åë ïàö éáâ êééù äòøîã ,íéðùåùá äòåøä ïéðò åäî íâ
לדודי"? ל"אני  זה שייך ומה

ìéòì øàáúðù äî íéã÷äì ùé äæ ïéáäìåהקודם במאמר
ïäù úéùàøá äùåò êåøá ãò øîàù êåøáã úåâéøãî 'äá
úðéçá ïéðò àåäå äãéçé äéç äîùð çåø ùôðã íéôé÷î 'ä

¯ èåùô ïåöøä,'יחידה' ïéàבחינת øåàáù çëá äøòùäå
¯ íåöîöä éðôìù óåñ,'חיה' äàéøáבחינת úåâéøãî 'âå

¯ íåöîöä øçàù íéììëä äéùò äøéöéהכללי בריאה 
(עולם הכללי יצירה נשמה, כנגד קדמון ) (אדם
האצילות) (עולם  הכללי  ועשיה רוח , כנגד העקודים)

נפש. כנגד
.á"ò

מהמשכת החל אור' 'יוצר בנוסח דרגות  ה' הפרק: נושא
העצמות שהוא עולם " "אלקי  ולפניהם  האור, עצם

מעצמותו. שמציאותו והקדמון הבורא ממש,
åðà øîàù êåøáã ìéòì úåøëæðä úåâéøãî 'ä ãâð äðäå

¯ øöåé úëøáá íéøîåàבברכות הראשונה הברכה 
בנוסח : שמע, íçøקריאת  íéáøä êéîçøá íìåò é÷ìà

åðéæåò ïåãà åðéìò בעדנו משגב ישענו מגן  משגבינו צור
,'åë

(החל הנ"ל הדרגות חמשת את נ "ע הרבי  שמפרט לפני
לנוסח מקבילים הם וכיצד הפשוט) הרצון  מעליית
סוף אין עצמות כי לבאר, מקדים אור', 'יוצר ברכת

"אלקי במילים ונרמז הדרגות מחמש למעלה הוא  ממש
עולם":

¯ íìåòä äéäå øîàù éî àåä íìåò é÷ìà ùåøéô,כלומר
שכנגד העולם ונברא אמר שהקב"ה האמירה את יש
"בריש הזוהר בלשון  הנרמז הפשוט הרצון עליית 
וכפי המלך) ורצון רשות  (בתחילת דמלכא " הורמניתא
מי את יש אבל הקודם, במאמר באריכות שנתבאר

והיינו, האמירה, את ìòáשאמר óåñ ïéà úåîöò úðéçá
øåà úðéçáî äìòîìå ,ïåöø úðéçáî äìòîìù ïåöøä

¯ .'åë ììëáרק הוא ו'התפשטות' 'אור' של המושג  כל
זה. מכל נעלה ממש  העצמות אך שמהעצמות, בגילויים
íéìåëé åðà ïéà úåîöòã øçà íå÷îá øàåáî äðäã

íù ìë éë ,íåìùå ñç éåðéëå íù íåùá úåðëì דבר של
íùäá àø÷ðä øáãä úà øàúîù äî øáã øàåú àåä

¯ øàåúîäù çøëäá ïë íàå ,àåää- השם àåäבעל
äøãâääå àñéôúä åá êééùù åîöòá øáã úåàéöî äæéàá

,åøàúì øùôà äæ íåùîã ,øáã äæéàáבעל דבר כלומר,
ותואר. בשם לכנות שייך שהוא כל גדר

'åë äæ ìë êééù åðéà úåîöòáù äî אין שלעצמות כיון 
ותואר. גדר שום

¯ ,úåîöòä ìò êééù åðéà øåàî íù íâåשבכמה למרות
האור, על העצמות במעלת להפליא כשרוצים מקומות,
האור, מקור שהוא 'מאור' בשם העצמות את מכנים
העצמות על אינו  'מאור' השם  גם דבר של לאמיתתו

íöòáממש, øåà úðéçá àåä íöòäù äøåî øåàî íùã
¯ ,åúåàéöîשל ענין הוא שגם מבטא 'מאור' התואר

øàäאור, ÷ø åäæù éåìéâá øåà åðéàù ÷øíà éë ãáì ä
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íöò úðéçá אור øåàשל àåä åúåäî íöòá ìáà ,'åë
¯ ,'åë שממנו המתאים הגלם חומר הוא 'מאור' כלומר,

וגילוי המשכה כבר שהוא אור של ענין  ואינו האור יצא
אור  של המקור שהוא וגדר, ציור כבר בו יש אבל ממש,

אור. דוקא יצא  וממנו 
åðîî êùîð øåàäù íâäã ,ïë øîåì êééù åðéà úåîöòáå

¯ .'åë øåàî úðéçáá úåîöòä ïéà אינו מאור השם
שפירושו  כיון  ממש הבורא לעצמות  מתאימה הגדרה
היא זו המשכה שאמנם וגילוי, אור המשכת הוא
הפירוש העצם, את מגדירים בזה אם אבל מהעצמות,

אינו  וזה האור, להמשכת מקור הוא וענינו שגדרו הוא
ותואר. גדר שום אין  ממש שלעצם כיון  נכון ,

ïééãò ïååëî ìùî åðéà ùîùäî ùîùä øåàã ìùîä ïëìå
ìë åäæù øåàî úðéçáá àåä ùîùä éøäã ,óåñ ïéà øåàì

¯ ,'åë øåàî úðéçáá åðéà úåîöòäå ,'åë åúåäîהשמש
למרות כן, ואם אור, ממנו  שיוצא לוהט גלם חומר היא
אינה היא לאור, מקור אלא אור אינה עצמה שהשמש 
על רק אלא ממש  העצמות על מכוון  משל להיות יכולה 
גם ותואר בגדר אינו  שהעצמות כיון האור, של הגילוי 

אור. מקור של לא
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ראייה  העיקר. שהיא ונפש מגוף כלול האדם חיפוש. ב' תחינה, א' בבקשה: פירושים ב'
בענין  הנברא. של ולגוף לחומר – מוחשית ראייה הנברא, של לנפשו מתייחסת שכלית

במוחש  אלקות רואים פרטית השגחה

EÏ""אבּקׁש הוי' ּפני את פני, ּבּקׁשּו לּבי .1אמר ¿ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ
לּבי, אֹומר ּבׁשליחּות ּבׁשביל" רׁש"י: ְְְְִִִִִִִֵֵֵַּופרׁש
ּפני את – לֹו ׁשֹומע ואני ּפני, את יׂשראל ּכּלכם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּקׁשּו
לֹומר  לּבי אלי ּבא ּבמקֹומ לּבי, אמר ל אבּקׁש. ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהוי'
."ּבׁשליחּות ּבׁשביל" אמרֹו מהּו להבין וצרי ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָּכן".
ּכן". לֹומר לּבי אלי ּבא ּבמקֹומ" אמרֹו יּפלא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָּוביֹותר
ּבּקׁשה  האחד ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש "ּבּקׁשה" ּבתיבת ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהּנה
והּׁשני  ּגדֹולה, ּבהתעֹוררּות הּתפּלה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּותחינה
ׁשהיא  הּתפּלה ענין ּדזהּו עצּומה, ּבטרחא וחּפּוׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבּקׁשה
אּון  הארץ אין – הּלב עם הּלב, ּבתֹו ׁשּבּלב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעבֹודה
הּוא  ּדתפּלה העבֹודה ענין ּדכל – הארץ ּדעם ְְְְֲִִִִֶַַָָָָמיט
הבנה  ולמצא לחּפׂש ּבעבֹודתֹו להצליח להוי' ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹלהתחּנן
ּבכל  הּתּקּון ּדרכי ולמצא לחּפׂש אלקית, ּבהּׂשגה ְְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָֹֹטֹובה

ּומעׂשה, ּדּבּור ּדמחׁשבה הּנפׁש ּבלבּוׁשי ּובכחֹות עניניו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
העבֹודה  ידי על הּוא זה ּדכל ּומּדֹות, ּבׂשכל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָנפׁשֹו

ּכתיב  ּדהּנה ּדהאדם,2ׁשּבּלב, אלקּה", אחזה "ּומּבׂשרי ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אמרֹו וטעם אלקּות, רֹואה הּוא ונפׁשֹו ּגּופֹו מחּבּור ְְְְֱִִֵֵֶַַַָֹהּנה
ולא  הּנפׁש הּוא העּקר הרי אלקּה", אחזה ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ"ּומּבׂשרי

נקרא  האדם ּדגּוף ונפׁש, מּגּוף ּכלּול הּוא ּדהאדם ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָהּגּוף,
האדם', 'נפׁש נקרא האדם ונׁשמת אדם', ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָ'ּבׂשר
אֹומר  ּוכׁשהּוא 'אדם', נקרא יחּדו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָּובהתחּברּותם
הּגּוף  על הּוא הּכּונה הרי אלקּה", אחזה ְֱֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ּומּבׂשרי
א הּנפׁש, הּוא העּקר הּנה ּובאמת אדם, ּבׂשר ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
מּוחׁשית  ראּיה ׁשהיא אלקּה", אחזה "ּומּבׂשרי ְְְֱֱִִִִִֶֶֶַָָָָֹאמרֹו
ראּיה, אפני ׁשני יׁש הרי ּבראּיה ּדהּנה ּבׂשר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעיני

ּוכמאמר  ׂשכלית, ראּיה את 3האחת הרֹואה חכם "איזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבטרם  הּנֹולד הּדבר את ּבׂשכלֹו ׁשרֹואה והינּו ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּנֹולד",
ראּיה  ׁשהיא הּׂשכל עין ּבראּית היא זאת ּוראּיתֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּולדֹו,
ראּיה  ׁשהיא ּגׁשמית ראּיה היא והּׁשנית ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָרּוחנית,
הם  הרי ׁשּׁשניהם היֹות עם אּלּו, ראּיֹות ּוׁשּתי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָמּוחׁשית.
ׁשהראּיה  ּדכׁשם הּגּוף, עם הּנפׁש מחּבּור ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבאים
למּטה  יֹורדת נׁשמתֹו ּכאׁשר ּבאדם היא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּמּוחׁשית
ּכן  הּנה ּבׂשרּיים, ּבחּיים חי והּוא ּגׁשמי ּבגּוף ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּומתלּבׁשת
נׁשמתֹו ּכאׁשר ּבאדם ּדוקא הּוא ׂשכלית ּבראּיה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָהּוא
ּבחּיים  חי והּוא ּגׁשמי ּבגּוף ּומתלּבׁשת למּטה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָיֹורדת
הּנפׁש מּצד היא הּׂשכלית ׁשהראּיה ּוכׁשם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׂשרּיים.
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בספר  (וכן ואילך. 163 ע' ה'ש"ת המאמרים בספר נדפס (*
תש"י). אלול ח"י (פא) קונטרס ואילך. 281 ע' ה'תש"י המאמרים
לפסוקים  פרט (ברובם, הם הממוספרים המקומות ומראי ההערות
שם. הנדפס פי על אדמו"ר מכ"ק ומדרשים) בש"ס רז"ל ומאמרי

ח.1) כז, תהלים

דיבור 2) [מאמר] אמור תורה לקוטי ראה - כו. יט, איוב
עורי  ואחר המתחיל דיבור [מאמר] ב. פרק ונקדשתי המתחיל

אידיש). - המאמרים (בספר
א.3) לב, תמיד
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ּכן  הּנה ּוסברא, ׂשכל מיני ּבכל הּמׂשּכלת היא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיא
ׁשהיא  הּנפׁש מּצד היא ּבׂשר ּבעיני הּמּוחׁשית ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהראּיה
ּפרטי  ּבכל הּגּוף ּכללּות המחּיה החּיּונית הּנפׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיא
הּׂשכלית  ראּיה, מיני ׁשני הּנה זה ּבכל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאבריו,
ּבענין  ׁשּמתחּלקים הינּו ּביחּוסם, מתחּלקים ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָוהּמּוחׁשית,

ה  עם הּׂשכלית ּדהראּיה הּנראה, ּבדבר ּבאה ראּיתם יֹותּה ְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָָָָ
יֹותר  מתיחסת זה ּבכל אנֹוׁשי, ּבׂשכל מּוחׁשית ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהּׂשגה
ׂשכלית, הבנה היֹותּה עם הּמּוחׁשית והראּיה הּנפׁש, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאל
הּוא  הּיחּוסים וענין הּגּוף, אל יֹותר מתיחסת זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָּבכל
ּבעּקרֹו הּוא הרי מּוחׁשית ּדבראּיה הראּיֹות, ּתכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹּבנֹוׂשא
הּקדֹוׁש ׁשּברא וענין ּדבר ּכל ּכי ההּוא, הּדבר  ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבחמר
ּבגּופי  ּובין הארץ ּדצבא ונפׁשֹות ּבגּופי ּבין הּוא, ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָּברּו
ּומּובן  וצּורה, חמר ּבהם יׁש הּׁשמים, צבא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹונׁשמֹות

אפן  לפי ונברא נברא ּבכל הּוא והּצּורה החמר ּכי ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּדבר
ׁשהּוא  הּנברא ּבחמר היא הּמּוחׁשית הראּיה הּנה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּנברא,
וזהּו הּנברא, ׁשל ּבנפׁשֹו היא הּׂשכלית והראּיה ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּגּופֹו,
מּוחׁשית, ראּיה ׁשהיא אלקּה" אחזה "ּומּבׂשרי ְְְֱֱִִִִִֶֶֶַָָָָֹאמרֹו
אי  הרי זה ּבכל מׁשּתּוֹות, ּבכללּותן ּדהראּיֹות היֹות ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָועם
אֹומר  לכן ּבאלקּות, מּוחׁשית ראּיה ׁשּתהיה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאפׁשר

הּבהירה  הראּיה ענין ּכמֹו ּדאינֹו "אחזה", ורק 4הּלׁשֹון , ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
מה  רק היֹותּה ועם אלקּה", אחזה "מּבׂשרי אׁשר ְְֱֱֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹזאת
הּוא  הּנה זה עם אבל מּמׁש, ראּיה ולא  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּׁש"אחזה"
ּדיׁשנם  ּבאלקּות, מּוחׁשית ראּיה ׁשהיא אלקּה", ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"אחזה
ּוראּיה  ּבהּׂשגה ׁשּבאים – זאכן ּגעטליכע – אלקּות ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעניני
אלקּות  ׁשרֹואים ּפרטית הׁשּגחה ּבענין ּוכמֹו ְְְְְֱִִִִֶַַָָָָֹמּוחׁשית,

ְָּבמּוחׁש.
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ג.4) פרק ד"וידעת" ביאור תוספת ואתחנן תורה לקוטי ראה

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.Á,השי"ת יתן שמחת־תורה. היום לחיים!
עם  נשמח שאנו השנה, לכל תומשך התורה ששמחת
עם  שלנו בשמחה אתנו. תשמח והתורה התורה
אתנו, בשמחת־התורה ואילו חילוקים, ישנם התורה

ישראל. כלל עם היא השמחה
.Ë שדיבר הראשונה שבפעם סיפר, הזקן רבנו

שמחת־תורה, אודות תלמידיו עם הבעל־שם־טוב
זמן  מאחרים. יהודים בשמחת־תורה בכלל סיפר:
בימי  מאשר מאוחר בכלל וביום־טוב בשבת התפלה

בשינה,1החול  קצת מאחרים תורה בשמחת ובפרט ,
אין  למלאכים אך יום־טוב. וסעודת ההקפות בגלל
שעה  באותה בשמחת־תורה קמים הם הרי זו, עבודה
נשמות  בלי אך שירה, לומר רוצים הם יום. בכל כמו

ככתוב  יכולים, הם בקר 2אין כוכבי יחד ולכן 3ברן ,
שם  הם מוצאים והנה עדן. הגן את לטאטא הלכו
סנדלים, נעלים, הם: מה יודעים הם שאין דברים
ציצית, בגן־עדן למצוא רגילים היו הם מאד. ותמהו

בית. נעלי לא אבל תפילין,
מיכאל. מלאך את לשאול והלכו קמו

להם, והסביר שלו, הסחורה שזה להם, ענה והוא
נעלי  את למנות והחל התורה, עם מהריקודים שזה

כו'. ממזריטש הם אלה מקאמינקה, הם אלה הבית:
מט"ט  מלאך על מיכאל מלאך התגאה ובכך

ישראל  של מתפלותיהן לקונו כתרים ואילו 4הקושר ,
מנעלי  טוב יותר כתר יעשה  מיכאל מלאך  הוא

שמחת־תורה. שמריקודי הקרועות הבית
.È הבעל־ מורנו אצל שהיה ישראל אהבת ענין

הגבלה. בלי עלייה, של באופן היה שם־טוב,
מופלא  היה והוא יהודים אהב הבעל־שם־טוב
לתלמידיו  הבעל־שם־טוב קרא תקט"ו לשנת עד בכך.
ידידים, חברה אהובים, חברה ידידים, אוהבים, בשם:
העניקו  המתנגדים רק  במכתביו מוצאים אנו וכך
ואחת  עשרים בערך לקח זה  "חסידים" השם להם

.5שנים 
אמרו  רשומות דורשי כך: על אמר הזקן רבנו

לישראל. טוב "אך"
עוזר   התגלותו לפני  הבעל־שם־טוב כשהיה
אותם  ומנשק ל"חדר" ילדים מוליך היה למלמד,
הלואי  ממזריטש: המגיד כך על אמר רבה. באהבה
שהבעל־  כפי כזו באהבה התורה ספרי מנשקים והיו
אותם  כשהוביל הילדים את מנשק היה שם־טוב

ל"חדר".
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תקכט.1) רפא, סימן חיים אורח ערוך שולחן ראה
ז.2) לח, איוב
ב.3) צא, חולין ראה

נה).4) (קונטרס תש"ח וראינה צאינה מאמר ב. לז, זח"ג ראה
תצ"ד.5) בשנת התגלה הבעש"ט
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.‡È פעם ששאלו אבי, סיפר תרס"ג שמחת־תורה
חסידות? חידשה מה

את  משנה שחסידות כשאומרים טועה העולם
המהות.

ומגלה  המציאות את משנה שחסידות היא, האמת
המהות. את

שכן  כלל, שיעור לה אין יהודי של המהות מעלת
של  ותכונתו העצם, מן חלק היא יהודי של מהותו

בכולו  תופס כאילו במקצתו התופס הוא: .6העצם
שיעור. לו אין החלק כך שיעור, לו אין שהעצם וכשם

כנף  מן הכנף דרך ית'7על שעצמותו אלא זה אין ,
נברא. בבחינת שתהיה נשמה ברא

המעלה  של הפנימית המהות את מגלה וחסידות
נשמה. של העצמית

.·È נשמות כל בה הנשמה, של העצמית המעלה
אומר  שהרבי כפי שוות, הנשמות 8ישראל כל

הבעל־שם־טוב. מורנו גילה  מתאימות
.‚È העצמית מעלתם פרסם הבעל־שם־טוב מורנו

היא  העצמית שהמעלה בהטעימו, ישראל, בני של
בלמדנים. מאשר פשוטים ביהודים בגלוי יותר

.„È רייזעס פנחס אדמו"ר 9ר' כ"ק להוד סיפר
שמשון  ברוך ר' הישיש מהחסיד שקיבל האמצעי
הבעל־שם־טוב  שמורנו הנסתרים, אחד אביו, בשם
שזה  דבר, כל של הפנימית החיות גילה בהתגלותו

מהותו.

.ÂË אודות הרבה דיבר הבעל־שם־טוב מורנו
וגילה  השם, ואהבת התורה אהבת ישראל, אהבת
התורה  חיצוניות פי שעל למרות יהודי. של מהותו
בקוביא  משחק כמו תואם, לכאורה זה אין הנגלית
אחריהם, אמן עונים שאין כאלה ויש לעדות, פסול

מהותו הרי פנימיות פי על וקוץ אך שאליה אלא טוב,
בזה  זה ערבים ישראל כל שהרי אינו 10בה, אחד ואף ,

זוגות  שלשה ומניח חסיד אני למדן, אני לומר, יכול
אומר  בשותפים, כמו הזולת. לי איכפת ומה תפילין,
הוא  ענינך לשנינו, נוגע הרי זה דבר לשני, אחד הרי
גם  להיות צריך כך ביניהם, רבים הם ואין עניני, הרי

כוננו  גבר מצעדי מה' הרי כך על נוסף זה. ,11בדבר
את  לבצע כוחות לו ניתנים הוא באשר אחד וכל
כוחות  לו שנותנים הנסיון בענין הדבר וכך הכוונה.

כך. על
meid zcerqa ,dxez zgny
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ובספר 6) תרס"ח), כסאי, השמים בד"ה (הובא הבעש"ט מאמר
בכל  כו' הראשונים שכתבו אנכי: מצות יתרו, פרשת יוסף, יעקב תולדות
וכן  כולו תופס אני הרי האחדות וחלק בקצה ואוחז תופס שאני מקום
מ"ב: פ"ד לאבות היעבץ מפירוש ד. כב, שרה חיי ובפ' ממורי. שמעתי

כולו. תופס האחדות מן מקצת התופס
פי"ד.7) הציצית שער בינה אמרי קרח. ר"פ תורה לקוטי ראה

לב.8) פרק תניא ראה
יד.9) אות תרצ"ו שבט כה דיבורים לקוטי אודותו ראה

אע"פ.10) ד"ה ברש"י א. כט, ר"ה א. לז, סוטה ועי' א. לט, שבועות
כז,ב. סנהדרין

כד.11) כ, משלי

•
ycew zexb`

לפ"ק  תרס"ז אדר כ' ד' יום ב"ה

צירלסאהן, שי' הר"י הרה"ג ידי"ע כ'

לאדמיר 

אחדשה"ט,

כו' ולהעסקן לכרומע"ל מכ' נשלח כסלו בי"ט  הנה

צוקערמאן. שי' יוסף מו"ה

שעשו  כמו לעשות יתעוררו כו', הרמבה"ן כסף ע"ד

הנצרף  הקאנווערט כפי הכסף לשלוח ולהשתדל קאוועל,

את  אחלה ע"כ תשובה, שום מאתם נתקבל ולא אז,

מרן  יבא כאשר בהקדם, להשיבנו נא ייטיב כו', כרומע"ל

אדע  לבינ"ק אי"ה הבע"ל שה"ג על שליט"א עט"ר כ"ק

בזה. ואנא להשיבו, מה

השיב  אשר והרשימה מכ' ראיתי בווארשא בהיותי

לנו  יצליח ללובלין, נסע והוא לוקאווניק, לר"ש כרומע"ל

בכל  נא ישתדל מעירם, להוסיף הבטחתם בשם, השי"ת

ממשמשין  הפסח ימי ועתה מאד, עצום הדוחק כי האפשר,

לנו. עזר יהא השי"ת מיליהון ונפשא ובאין

הרי"י  בש' תכה"י, מקול"ע באה' הדו"ש ידי"ע והנני

מלובא'

זעליקסאן  י"ק

fh jxk v"iixden w"b`
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב

כדי לדון דין אמת לאמיתו צריך הדיין . . להכניס את עצמו בפרטי המעמד ומצב של בעלי הדין . . היינו, שכאשר מכניס את עצמו 
במעמדו ומצבו של חבירו, אזי יכול לדון דין אמת לאמיתו, ובאופן דהוי' עמו, שהלכה כמותו.

ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב

zea` iwxtl mixe`ia

b dpyn ` wxt

úðî ìò áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéä àeä .÷écvä ïBòîMî ìa÷ BëBñ Léà ñBðâéèðà©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
.íëéìò íéîL àøBî éäéå ,ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk Beä àlà ,ñøt ìa÷ì§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

ycew zegiyn zecewp

של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד'': העולם דברים שלשה ''על - הצדיק שמעון

ולהדר להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמשך העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא -

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת

ז"ל כמאמרם ובמצוות3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈבאדם שמדובר מובן "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות מבואר שהן6והנה שתים הן ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯Èמהפגם פנים כל על (או מהעונש שירא -

וירא הרוממות יראת - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם

אהבה ה'. רצון נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה - עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב ¯·‰הן שלא‡‰·‰ -

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה - הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדיםוארבע תהיו -אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת- על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכם- שמים מורא יראהויהי -

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "

האדם על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס

וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיהם. בדברי ואי-הבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר''ה - בשביל תוד''ה א. ח, פסחים ר''ן א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטין וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור

ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב
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ã ycew zegiyn zecewp ã(289 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
הּזקן רּבנּו ג)ּפרׁש מה, נצבים תורה הוי'(לקוטי "ּכׁשּיהיה : ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּתמים  ּתהיה אזי הּמצֹות, ידי על ּדהינּו ,אלקי להיֹות ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹנמׁש

אחת, מצוה חּסר אם מהּֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. אברי ּבכל ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשלם

הּנפׁש אברי ׁשלמּות ּכי אבר, מחּסר נעׂשה הרי ּבּה, ּפגם ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹו

חּיּות  הן ׁשהן הּמצֹות, ׁשהן ּדמלּכא', 'אברין ּבהמׁשכת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתלּוי

עלּֿפי  והּוא וחּיּות". קּיּום להם אין ּובלעדן הּנפׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאברי

א. קסו, זח"ג – ּדאֹורייתא ְְְִַָָָנׁשמתא

éðùãééäìà ýåýé øLà õøàä-ìà àáú-ékïúð E ¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
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ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn .447 'nr ck zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
ואל  .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הּכתּוב, ּדּבר מלא ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמקרא

לחׁשב  ענינֹו זהּו ׁשּלא ּופׁשיטא חזיֹונֹות. ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹיתענין

ׁשל עם ‰ÌMחׁשּבֹונֹו ה' הנהגת להיֹות צריכה ׁשּלדעּתֹו , ְֶֶ«≈ְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבתמיהה: ולהיֹות ,ּכ ּבאפן ּפלֹוני ועם ּכ ּבאפן ְְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָֹֹּפלֹוני

הּוא! ּבׂשכלֹו ׁשהחליט ּכפי ׁשּלא היא ׁשההנהגה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהיּתכן

ּתֹורה, ּבתלמּוד לנּצלֹו יכֹול זה על ׁשּנֹותן רגע ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובפרט

ּכּלם. ּכנגד ְִֶֶֶָֻׁשהיא

éùéìùçéàèáL-ìk íiåìä íéðäkì äéäé-àìŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧©«§¦¦¹¨¥¯¤
Búìçðå ýåýé éMà ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−

:ïeìëàéáýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé-àì äìçðå «Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ
:Bì-øac øLàk Búìçð àeäñâäéäé äæå ´©«£¨½©«£¤−¦¤«§¤¿¦«§¤Á

çáfä éçáæ úàî írä úàî íéðäkä ètLî¦§©̧©«Ÿ£¦¹¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©
íééçläå røfä ïäkì ïúðå äN-íà øBL-íà¦´¦¤®§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦

:äáwäåãðâc úéLàøEøäöéå ELøéz E §©¥¨«¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À
ðàö æb úéLàøå:Bì-ïzz Eäýåýé øça Bá ék §¥¦²¥¬«Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬

éäìàéèáL-ìkî Eì ãîrì Eýåýé-íLa úøL ¡Ÿ¤−¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²
:íéîiä-ìk åéðáe àeäñ ¬¨−̈¨©¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(vx 'nr f ycew zexb`)
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זה. מּדר ּכל ׁשחלמּת. החלֹום ּדבר על ּכֹותב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנ

ׁשּבאנׁשים  ּבּספרים, וכּמבאר ּבחלֹומֹות. מּנח להיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֻּתפסיק

לחלֹום  ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ּפי על הם חּייהם ּפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּכל

להם  ׁשּיׁש ּדֹורנּו, ּבאנׁשי ואּלּו לבּטלה, ואינֹו מׁשמעּות ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיׁש

חלֹום  רק זה הרי ּבטלֹות, ּומחׁשבֹות ּבטלים ּדּבּורים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָהרּבה

עצמ את ּתכניס אל הּפעם: עֹוד חֹוזר הּנני לא. ותּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּבלבד

חלֹומֹות. אֹודֹות ֲֲַֹלחׁשב

éòéáøåéørL ãçàî éålä àáé-éëåìàøNé-ìkî E §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤̧Æ¦¨¦§¨¥½
-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL øb àeä-øLà£¤−¨´®̈¨Æ§¨©©´©§½¤

:ýåýé øçáé-øLà íB÷näæýåýé íLa úøLå ©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk åéäìà¡Ÿ¨®§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

:ýåýéç-ìr åéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©
úBáàä:ñè-øLà õøàä-ìà àa äzà ék ¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤

éäìà ýåýéúBNrì ãîìú-àì Cì ïúð E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½
:íää íéBbä úárBúkéøéárî Eá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬

Lçðîe ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬§©¥−
:óMëîeàéLøãå éðòcéå áBà ìàLå øáç øáçå §©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ§¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−

:íéúnä-ìàáéälà äNò-ìk ýåýé úárBú-ék ¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáeLéøBî E ¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

éðtî íúBà:Eâééäìà ýåýé ír äéäz íéîz:E −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ctw 'nr ai ycew zexb`)
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הּיד  חכמת ּדבר על ּכֹותב ּובֹו סגּלֹות ספר ראה אׁשר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכֹותב

הרי  סגּלֹות, ּבספר ּדוקא רצֹונֹו ואם זֹו, מּדר ּכל הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻכּו'.

ויׁשנּה הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה סגּלה ְְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻיׁשנּה

אׁשר  ,יתּבר חכמתֹו והיא ּומנּוסה, ּבדּוקה חכמה ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָּגם

נפלא. ּוביחּוד הּתֹורה, לּמּוד ידי על עּמּה להתאחד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָיכֹולים

אֹומרים ויׁש ,אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים נאמר (רמב"ן)ּוכבר ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַָָֹ

מצותֿעׂשה. ְֲִֵֶַׁשהּוא

,éòéáø
éùéîçãéíúBà LøBé äzà øLà älàä íéBbä | ék¦´©¦´¨¥À¤£¤³©¨Æ¥´½̈

ïë àì äzàå eòîLé íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½
éäìà ýåýé Eì ïúð:Eåèàéáðéçàî EaøwîE ¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ

éäìà ýåýé Eì íé÷é éðîk:ïerîLz åéìà E ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«
æèéäìà ýåýé írî zìàL-øLà ìëkáøça E §¸Ÿ£¤¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½

ì óñà àì øîàì ìäwä íBéaìB÷-úà rîL §¬©¨−̈¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ
-àì úàfä äìãbä Làä-úàå éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ

:úeîà àìå ãBò äàøàæééìà ýåýé øîàiå ¤§¤¬−§¬Ÿ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®
:eøac øLà eáéèéäçéáøwî íäì íé÷à àéáð ¥¦−£¤¬¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤

íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk íäéçà£¥¤−¨®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½
:epeöà øLà-ìk úàèéøLà Léàä äéäå ¥−¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé-àì«Ÿ¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
:àeää àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬©«

àëøácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈



רכג iyiy - k ,hi - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé Bøaã-àì øLàáëàéápä øaãé øLà £¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹
àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈À§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´
àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì øLà øácä©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½

:epnî øeâú àìñèéàýåýé úéøëé-ék ¬Ÿ¨−¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³
éäìàéäìà ýåýé øLà íéBbä-úà EEì ïúð E ¡Ÿ¤̧Æ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà-úà¤©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâCøcä Eì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»©¤¼¤¼
lLåýåýé Eìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL §¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−§Ÿ̈´

éäìà:çöø-ìk änL ñeðì äéäå Eãøác äæå ¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©§¤Æ§©´
-úà äké øLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä̈«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧©¤³¤
ìîzî Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−¦§¬Ÿ

ìL:íLäáèçì øriá eärø-úà àáé øLàå ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»©§´Ÿ
ìLðå õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½§¨©³

öîe õrä-ïî ìæøaäñeðé àeä úîå eärø-úà à ©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®À¨²
:éçå älàä-íéørä úçà-ìàåìàb ócøé-ït ¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«¤¦§ŸÁŸ¥̧

BâéOäå Bááì íçé ék çöøä éøçà ícä©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
-ètLî ïéà Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´®̈¤§Æ¥´¦§©

ìL ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî:íBL ½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬¦§«
æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrìécáz íéør L ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬¨¦−©§¦¬

:Cìçéäìà ýåýé áéçøé-íàåEìáb-úà E ¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§ª´§½
éúáàì òaLð øLàkõøàä-ìk-úà Eì ïúðå E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨¨½̈¤

éúáàì úúì øac øLà:Eè-ìk-úà øîLú-ék £¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«¦«¦§ŸÁ¤¨
íBiä Eeöî éëðà øLà dúNrì úàfä äåönä©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼

éäìà ýåýé-úà äáäàì-ìk åéëøãa úëììå E §©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨
ìL ãBò Eì zôñéå íéîiäìMä ìr íéør LL ©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´¨¦½©−©¨¬

:älàäéøLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé àìå ¨¥«¤§³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ
éäìà ýåýééìr äéäå äìçð Eì ïúð EE §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−

:íéîcôàéáøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå ¨¦«§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©
úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr í÷å BìÆ§¨´¨½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

:ìàä íéøräáéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¤«¨¦¬¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâé-àì ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ

ðér ñBçúEìàøNiî é÷pä-íã zøráe åéìr ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯©©¨¦²¦¦§¨¥−
Cì áBèå:ñ §¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fiw 'nr c ycew zexb`)
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הּפנים, ּבצּורת הּיֹודעים אנׁשים קמיעֹות, ּדבר על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָחֹוׁשב

וכּו' מלקֹות נֹותני עתידֹות, מּגידי הּכתב, ּובצּורת הּידים ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבקּוי

ׁשל  ׁשליחּותֹו למּלאות קצּוב ימים מסּפר נּתן אחד לכל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹוכּו'.

ׁשאינם  ּבענינים ׁשּמבּלים ויֹום ׁשעה וכל דין, ּבעלמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהּקּב"ה

לקֹולי  ואם ׁשליחּותֹו. ּבמּלּוי חּסרֹון ּכן ּגם זה הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָׁשּלֹו

והּקֹוסמים  המנחׁשים העתידֹות מּגידי ּכל את יעזב ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹיׁשמע,

הּנ"ל. ְַַוכּו'

éùéùãéíéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú àì³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®
éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLà EúìçðaE §©«£¨«§Æ£¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:dzLøì Eì ïúðñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì Ÿ¥¬§−§¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®

ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríe÷é íéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−¨¬
:øácæè:äøñ Ba úBðrì Léàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®©«£¬−¨¨«

æééðôì áéøä íäì-øLà íéLðàä-éðL eãîrå§¨«§¯§¥¨«£¨¦²£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´
íéîia eéäé øLà íéèôMäå íéðäkä éðôì ýåýé§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬

:íääçéø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå ¨¥«§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ
:åéçàá äðr ø÷L ãräèéøLàk Bì íúéNrå ¨¥½¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´¤½©«£¤¬

:Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBNrì íîæ̈©−©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBNrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦®̈§«ŸŸ¦̧©«£¹

:Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòàëðér ñBçú àìåE À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ¨−¥¤®
ìâø ãéa ãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬§−̈¤¬¤

:ìâøañëàEáéà-ìr äîçìnì àöú-ék §¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©«Ÿ§¤À
íäî àøéú àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

éäìà ýåýé-ékíéøöî õøàî Eìrnä Cnr E: ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−¥¤¬¤¦§¨«¦
áøaãå ïäkä Lbðå äîçìnä-ìà íëáø÷k äéäå§¨¾̈§¨«¨§¤−¤©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

:írä-ìàâízà ìàøNé òîL íäìà øîàå ¤¨¨«§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧
Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä íéáø÷§¥¦¬©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´
eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà íëááì§©§¤À©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−

:íäéðtîãýåýé ékíënr Cìää íëéäìà ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®
:íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläì§¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«



iriayרכד - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg

äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º
áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
:epëðçé øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−©§§¤«

åCìé Bìlç àìå íøk òèð øLà Léàä-éîe¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ¦§½¥¥−
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

:epìlçéæàìå äMà Nøà øLà Léàä-éîe §©§¤«¦«¨¦º£¤̧¥©³¦¨Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé dç÷ì§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

:äpçwé øçà Léàåçøaãì íéøèMä eôñéå §¦¬©¥−¦¨¤«¨§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´
áálä Cøå àøiä Léàä-éî eøîàå írä-ìà¤¨¨¼§¨«§À¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈
åéçà ááì-úà ñné àìå Búéáì áLéå Cìé¥¥−§¨´Ÿ§¥®§¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈

:Bááìkèírä-ìà øaãì íéøèMä úlëk äéäå ¦§¨«§¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®
a úBàáö éøN eã÷ôe:írä Làøñ ¨«§²¨¥¬§¨−§¬Ÿ¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 285 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
(ּגם  ּתֹורה אמרה מארעֹות. לתאריכי ּפרּוׁש – ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשאלתּה

הּׁשם  ּובוּדאי .אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים הֹוראה): ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּלׁשֹון

זמן  לבזּבז ּכדאי ולא ּבעּתֹו. יפה הּכל הּכתּוב) (ּבלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹעֹוׂשה

וקּיּום  הּיהדּות להפצת רק ּכיֿאם הּנ"ל, על ּפרּוׁש ְֲֲִִִִֵַַַַַַַַָחּפּוׂש

ְִֶָמצֹותיה.

éòéáùéúàø÷å äéìr íçläì øér-ìà áø÷ú-ék¦«¦§©´¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨
ì äéìà:íBìLàéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E ¥¤−¨§¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈

ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−
:EeãáråáéEnr äúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬¦§−

:äéìr zøöå äîçìîâééäìà ýåýé dðúðeE ¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:áøç-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéaãé÷ø §¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦¨«¤©´

øérá äéäé øLà ìëå äîäaäå óhäå íéLpäÂ©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ£¤̧¦«§¤¬¨¦²
éáéà ììL-úà zìëàå Cì æáz dììL-ìkE ¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ¤§©´«Ÿ§¤½

éäìà ýåýé ïúð øLà:Cì EåèäNrz ïk £¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«¥³©«£¤Æ
éørî-àì øLà ãàî Enî ú÷çøä íéørä-ìëì§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬

:äpä älàä-íéBbäæèälàä íénrä éørî ÷ø ©¦«¨¥−¤¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øLàäiçú àì äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−

:äîLð-ìkæééøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék ¨§¨¨«¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå éðrðkä©§©«£¦´§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìà:Eçéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ

íäéäìàì eNr øLà íúárBz ìëk úBNrì©«£½§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−¥«Ÿ¥¤®
:íëéäìà ýåýéì íúàèçåñèé-ìà øeöú-ék ©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´¤

-àì dNôúì äéìr íçläì íéaø íéîé øér¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈«Ÿ
r-úà úéçLúepnî ék ïæøb åéìr çcðì dö ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦ µ¦¤´

äãOä õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàúŸ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´©¨¤½
éðtî àáì:øBöna Eëék òãz-øLà õr ÷ø ¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´£¤¥©À¦´

úéðáe zøëå úéçLú Búà àeä ìëàî õr-àìŸ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨
äîçìî Enr äNò àåä-øLà øérä-ìr øBöî̈À©¨¦Æ£¤¦ÆŸ¨¯¦§²¦§¨−̈

:dzãø ãrôàëàäîãàa ììç àöné-ék ©¬¦§¨«¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ
éäìà ýåýé øLàäãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E £¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®

:eäkä éî òãBð àìáéð÷æ eàöéåéèôLå EE ¬Ÿ©−¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®
:ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìà eããîeâäéäå ¨«§Æ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´

øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨®̈§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−
:ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìå§¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©

äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³
éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬

:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½
-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©

:ìçpá äôeørä äìâräæàì eðéãé eøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®¨¥À³Ÿ
áéúëäëôùéø÷àì eðéðérå äfä ícä-úà eëôL Æ¨«§Æ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ

:eàøçåýé úéãt-øLà ìàøNé Enrì øtký ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½
øtkðå ìàøNé Enr áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬

:ícä íäìèEaøwî é÷pä ícä øráz äzàå ¨¤−©¨«§©À̈§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®
:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ékqqq ¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥



רכה xihtn - `k - mihtey - xeaiva d`ixwl yneg
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæàì eðéãé eøîàå eðråáéúëäëôùéø÷eëôL §¨−§¨«§®¨¥À³ŸÆ¨«§Æ
:eàø àì eðéðérå äfä ícä-úàçEnrì øtk ¤©¨´©¤½§¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ

é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà ìàøNé¦§¨¥³£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½

:ícä íäì øtkðå ìàøNé Enr áø÷aèäzàå §¤−¤©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈
øLiä äNrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬©¨−̈

:ýåýé éðéraqqq §¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 303 'nr hl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ּתמים  נאמר הרי ּפלֹוני. אצל עתידֹות הלׁשאֹול – ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָלׁשאלתֹו

חלק ּבׁשלחןֿערּו והּובא ,אלקי ה' עם ÚcŒ‰¯BÈ‰ּתהיה ְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹֻ∆≈»

ֲַָָלהלכה.

ּבגֹורלֹות  ולא ּבכֹוכבים ּבחֹוזים ׁשֹואלין אין קעט: ְְְֲִִִִֵַָָָֹ[סימן

.[אלקי ה' עם ּתהיה ּתמים ׁשּנאמר מּׁשּום . .ְֱֱִִִִֶֶֶֶַָֹ

.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì íéèôåù úùøôì úøèôä

ú"åîùìåáð-àð ÷øô äéòùéá

àðáé-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦
íãà-ïaîe úeîé LBðàî éàøézå zà©³§©¦«§¦Æ¥«¡´¨½¦¤¨−̈

`xenl iy
àeä éëðà éëðà (áé¨Ÿ¦¨Ÿ¦

,íëîçðîàeä éëðà ,ä"á÷ä øîà §©¤§¤¨©¨Ÿ¦

íä éøä ïk íàå ,íëúà íçðîä©§©¥¤§¤§¦¥£¥¥

íéàøé ízà änìå ,Lnî ìL íéîeçðz©§¦¤©¨§¨¨©¤§¥¦

"íëîçðî" øîàå) .'åëå íãà ïaî¦¤¨¨§¨©§©¤§¤

mixn zxhr
áéelàk ,'ä òBøæ éøeò íéøîBà ízà©¤§¦¦§©§¦

ék ,ïë àì ,'ä íäì áéLî ,éúépzLð éðà£¦¦§©¥¦¥¦¨¤Ÿ¥¦

íëîçðî àeä éëðà éëðàBîk ¨«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®§

,úééäM änî úépzLð zà ÷ø .íãwî¦¤¤©©§¦§©¥¦©¤¨¦

éàøzà-éîCúBîk íé÷écö úa §¦¦©³§©©¦¦§¥



רכו

:ïúpé øéöçâéäèBð ENò ýåýé çkLzå ¨¦¬¦¨¥«©¦§©º§Ÿ̈´Ÿ¤À¤´
-ìk ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL̈©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹¨
ïðBk øLàk ÷éönä úîç éðtî íBiä©À¦§¥Æ£©´©¥¦½©«£¤¬¥−

:÷éönä úîç äiàå úéçLäìãéøäî §©§¦®§©¥−£©¬©¥¦«¦©¬
àìå úçMì úeîé-àìå çútäì äröŸ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ¨´©©½©§¬Ÿ

:Bîçì øñçéåèéýìû ýåýé éëðàåE ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâøŸ©´©½̈©¤«¡−©¨®§Ÿ̈¬§¨−

:BîLæèéôa éøác íNàåéãé ìöáe E §«¨«¨¦³§¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−
éúéqkõøà ãñéìå íéîL rèðì E ¦¦¦®¦§³Ÿ©¨©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤

:äzà-énr ïBiöì øîàìåæééøøBrúä §¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨¦§«§¦´
úéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²
úra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©

:úéöî úéúL äìrøzä ñBkçé-ïéà ¯©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«
÷éæçî ïéàå äãìé íéða-ìkî dì ìäðî§©¥´½̈¦¨¨¦−¨¨®¨§¥³©«£¦Æ

:äìcb íéða-ìkî dãéaèéäpä íézL §¨½̈¦¨¨¦−¦¥«¨§©³¦¥̧¨Æ
éúàø÷øáMäå ãMä Cì ãeðé éî C «Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤

:Cîçðà éî áøçäå árøäåëéðaC §¨«¨¨¬§©¤−¤¦¬£©«£¥«¨©¹¦
àBúk úBöeç-ìk Làøa eáëL eôlrª§¬¨«§²§¬Ÿ¨−§´
úørb ýåýé-úîç íéàìîä øîëî¦§¨®©«§¥¦¬£©§Ÿ̈−©«£©¬

`xenl iy
ìa ,íëúà íçðîìa "éàøézå zà éî" Ck-øçàå ,íéaø ïBL,äá÷ð ãéçé ïBL §©¥¤§¤¦§©¦§©©¨¦©§©¦§¦¦§¨¦§¥¨

ìa "ãçôzå" "çkLzå" Ck-øçàåøaãnLk ,àø÷nä âäðî ïkL .øëæ ãéçé ïBL §©©¨©¦§©©§©¥¦§¨¦¨¨¤¥¦§©©¦§¨§¤§©¥
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שופטים ושוטרים תתן לך, לשון יחיד, היינו שעניין זה שייך לכל אחד מישראל, בכל זמן )גם בזמן הגלות( ובכל מקום )גם בחוץ לארץ(.
ממאמר שבת פרשת שופטים ה'תשכ"ז



לוח זמנים לשבת פרשת שופטים בערים שונות בעולםרל
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
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כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת
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שאשאשאשאשאשא
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06:0706:1108:4608:4809:2309:2410:3110:3119:2319:1519:4719:3918:4719:50חיפה )ק(

06:0706:1108:4708:4809:2309:2410:3110:3119:2219:1519:4419:3718:3619:48ירושלים )ק(

06:0906:1208:4808:5009:2409:2510:3210:3219:1919:1219:4719:3918:5419:50תל אביב )ק(

05:5606:0408:3408:3909:2509:2810:3710:3919:5919:4820:3520:2319:3220:37אוסטריה, וינה )ק(

06:5906:5109:0208:5809:3909:3410:3510:3217:5017:5518:1718:2217:3618:33אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:0206:0908:4108:4509:2909:3210:4110:4219:5819:4720:3320:2119:3120:35אוקראינה, אודסה )ק(

05:3005:3808:0808:1408:5909:0210:1110:1319:3319:2220:0919:5719:0620:11אוקראינה, דונייצק )ק(

05:4005:4908:1808:2409:1009:1310:2210:2419:4519:3420:2120:0919:1720:23אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:0206:1108:3908:4509:3309:3710:4610:4820:1520:0220:5220:3919:4620:54אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:5406:0308:3108:3709:2509:2910:3810:4020:0819:5520:4520:3219:3920:47אוקראינה, קייב )ק(

06:3006:3709:0909:1309:5609:5911:0711:0920:2520:1420:5620:4519:5820:58איטליה, מילאנו )ק(

06:1406:1308:4508:4309:1409:1210:1610:1518:2018:1918:4318:4118:0118:50אקוואדור, קיטו )ח(

07:2707:2009:3509:3110:1010:0611:0711:0418:2818:3218:5418:5818:1419:09ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:2808:1910:2710:2211:0611:0112:0211:5819:1019:1619:4019:4518:5719:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:2406:3009:0409:0709:4509:4710:5410:5519:5519:4620:2520:1519:2920:27ארה״ב, בולטימור )ק(

06:1106:1708:5108:5409:3309:3510:4310:4419:4619:3720:1720:0719:2120:19ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:1206:1808:5108:5509:3309:3610:4310:4419:4719:3820:1720:0819:2120:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:4506:5109:2409:2810:0810:1011:1811:1920:2520:1620:5720:4719:5920:59ארה״ב, דטרויט )ק(

06:5206:5509:3109:3310:0610:0711:1411:1419:5819:5120:2320:1619:3420:27ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1806:2208:5708:5909:3409:3610:4310:4319:3219:2520:0019:5219:0820:03ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5606:5909:3509:3610:0810:0911:1511:1519:5219:4620:1720:1119:2920:21ארה״ב, מיאמי )ק(

06:0606:1208:4608:4909:2809:3110:3810:3919:4319:3420:1420:0419:1720:17ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:3606:4209:1609:1909:5709:5911:0711:0820:1020:0120:4120:3119:4420:43ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:0406:1008:4408:4709:2709:2910:3710:3819:4319:3320:1420:0419:1720:17ארה״ב, שיקגו )ק(

06:4706:4309:0909:0709:4009:3710:4010:3718:2518:2618:4818:4918:0718:58בוליביה, לה-פס )ח(

06:3706:4609:1309:1910:0910:1311:2211:2420:5420:4121:3221:1920:2521:34בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:3806:4709:1409:2010:1010:1311:2311:2520:5320:4121:3121:1820:2521:33בלגיה, בריסל )ק(

06:2806:2308:4508:4209:1709:1410:1610:1317:5617:5818:1718:1817:4018:28ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:1506:1008:3308:3009:0509:0110:0410:0117:4117:4318:0518:0717:2418:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:5406:0408:3008:3609:2709:3110:4010:4220:1420:0120:5120:3819:4820:53בריטניה, לונדון )ק(

05:5706:0808:3108:3909:3209:3710:4710:4920:2620:1221:0720:5220:0021:09בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:5706:0708:3308:4009:3109:3610:4510:4820:2320:0921:0120:4719:5421:03גרמניה, ברלין )ק(

06:2206:3108:5909:0509:5309:5711:0611:0820:3420:2221:1220:5920:0621:14גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:3206:2608:4708:4309:1909:1610:1810:1517:5617:5918:1518:1717:4018:27דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2106:2208:5808:5809:2909:2910:3510:3419:0318:5819:2719:2218:4119:31הודו, מומבאי )ח(

06:1706:1908:5408:5509:2609:2610:3110:3018:5818:5419:2219:1718:3719:27הודו, פונה )ח(

05:4605:5408:2508:3009:1409:1810:2610:2819:4719:3620:2220:1019:1920:24הונגריה, בודפשט )ק(

06:1506:2108:5508:5809:3709:3910:4710:4819:5219:4320:2320:1319:2620:25טורקיה, איסטנבול )ק(

06:4506:5009:2409:2710:0410:0611:1411:1420:1220:0320:4120:3219:4720:44יוון, אתונה )ק(

06:0806:1608:4708:5209:3609:3910:4810:4920:0719:5620:4220:3019:4020:44מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רלי לוח זמנים לשבת פרשת שופטים בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1806:1908:5508:5509:2609:2610:3210:3119:0018:5519:2419:1918:3819:29מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:2007:1009:1309:0709:5509:4910:4910:4417:4617:5318:1918:2517:3418:38ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3705:4008:1608:1708:5008:5009:5709:5718:3718:3119:0318:5718:1419:07נפאל, קטמנדו )ח(

07:0407:0209:3509:3310:0410:0211:0611:0519:1219:1119:3519:3318:5319:42סינגפור, סינגפור )ח(

05:2805:3708:0308:1009:0109:0510:1510:1719:5019:3720:3020:1619:2120:31פולין, ורשא )ק(

06:1906:1508:4408:4109:1309:1110:1410:1218:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

06:4706:5409:2609:3010:1310:1611:2511:2620:4020:3021:1421:0320:1321:16צרפת, ליאון )ק(

06:5006:5909:2809:3310:2010:2311:3211:3420:5820:4621:3321:2020:3021:35צרפת, פריז )ק(

05:5205:5108:2508:2408:5408:5309:5709:5618:0718:0518:3018:2717:4718:36קולומביה, בוגוטה )ח(

06:2806:3509:0709:1109:5209:5511:0311:0420:1620:0620:4520:3519:4920:48קנדה, טורונטו )ק(

06:0106:0908:4008:4409:2709:3010:3810:4019:5419:4420:2720:1619:2720:29קנדה, מונטריאול )ק(

06:0906:1408:4908:5109:2709:2810:3510:3619:2819:2019:5619:4819:0319:59קפריסין, לרנקה )ק(

05:4105:5208:1308:2109:1809:2310:3310:3520:1720:0321:0020:4519:4721:02רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:1105:2307:4207:5108:5008:5510:0510:0819:5719:4220:3820:2119:2620:39רוסיה, מוסקבה )ח(

05:2405:3208:0308:0808:5208:5510:0410:0619:2419:1319:5919:4718:5720:01רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2906:3709:0709:1209:5710:0011:0911:1020:3320:2221:0420:5220:0621:06שוויץ, ציריך )ק(

06:0606:0608:4108:4109:1209:1110:1610:1518:3718:3419:0118:5718:1619:06תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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